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" OPINA GOES 'lit.ieas se desencadeiam de túlio Vargas�!=�
1;tIO, 23 (V, A,) _._ "E' -tal maneira; sãojtão pertur- do' .governádor Juscelmo'

muito prematuro - ,disse o bad,oras, �üe parece de bom ,I Kubitsc,hel� ao presidente
general Goes Monteiro, fa- alvitre. nao- lançar, neste da República. Apenas quan-

lando á respeito da suces- momento, o problema da to' ao propósito de recolo-

são presidencial. "Em prí- 'sucessão presidencial que car São Paulo como ,Estado
meiro lugar, porque nín- absorve e abala tôda 'a po- chave 11a polftíca, nacional,
guém sabe o que pode acon- lítica nacional". observou:
tecer nestes três anos e A seguir, o' general Goes - "São Paulo, à mais im-

meio, de acõrdo com os pra- declarou estar alheio aos portante unidade da Féde--'
zos Iegais, Em segundo' lu- rumo,res acêrca dos motivos: ração, de acôrdo mesmo,

com o 'nosso sistema fede-
.

'., rativo, -'dentro dos prin�í
� pios democráticos, deve ter

.: um papel pelo menos de
� maior 'importância' relativa
� mente aos negócios que in-
..

,. n ,; XXXIX.' .,:' tcressám à vida da coletívi
.. dade brasileira"..

� Quanto à reforma do mi ..
N •. ,1.1.J,S4 ni.st,é�·io, disse que o aSSUIl-

":'�' . 'co e"da exclusfva compe-:
.�-......,����-<---� têncía do sr, Getúlio Var-

gas, de acôrdo com as fôr
ças políticas que apoiam o

seu govêrno. No regime

Com p DASr. o processo sô'bre, o aumento' Ráp' ido retrospecto "de uma i;�::��::;�, :�� e:���i�
,

' .

varnente ao presiden� da

d
.

'd' 'bl·
, :,

·d 'bl·' República a escolha dos

OS. servI 0, re.s PU .. '.(OS.· VI a pu Ica seus .:cilaborado�es, E� uma

,

' questão de confiança pes-

ia!!O�;e3 s��e�t: �u���:� I vo1;lm��'o �at�rial deu en- ��d�:r�� ����nd:idl:��:;:;�� Um bomem e DIU' 89me projetam-se' soal e política: ',,:, "

feir� 'passad� f.oi qU,e. Q_ .sr,� �rad� al.i, sendo eshegu� te, r�ali�!lílQ� �!;ir. �hwg c�� DO' ceDárl·O "ata'rl'neos'e .. fl·cu·m' :
"'",.,;...,.��;;...,.N..��""

Getúlto VargàS enviou ao

,-ImedIatamente
ao .sc. Jose, rmssoes, ,J!�VijijtlJilI ,pelo mi- ." ,

U

UASP' o processo s���e o �azal'efh, jiI��9t 9? Ph:!- p:}��r9 t1'� .f�1z"u}da el'eex.a-
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=, .. .... .
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' -,,; ," �1 - ova-' Prêsos mais tres

.aumento, dos vencimentos sao d�'�ssoai. Voitã ô à;,! minado pelos auxiliares da

t
Sentimo-nos �a obn�açao �IO, enfr entou e �:�.,e ,n e •
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pelas, qllal;..4ad�s dos demals I :'. -4 - :_
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- ,� a VISI.a Irei.. OS, o1aildade do ilustre deput.ado; Cínldldatos ,dlp���en!adQ.s.., RIO,23 (V, A:) - As au�
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mafrense que; �té la p01,lCt:�J.vifÍ novanulllte Õ i5êU nome ter!d,ades q,u: dll'i,g�m o. in-

e,u, I .' arga.s � ,re UIJ16 ,OS
. dias ocupou Q êargo de"go- sufragado '11as urnas, em querrto·pohclal-mllItar pa-

BELO HOR1�()NT�, �,a,.4.�;,c_0i,gaj�� �Ül{l, Ô ap�ia es- !
\c, 'h" � ',_ .,

. í, 'vernado.,l:_ �p�,,...1:lil.Y'i"[ga-vel'- três de olltU?rO dy 1950, 1'a a�urar as atividades sub
, (V. A.) - F�lalldo !>fi:lre I ta cIHitl ve2.�';IJ�r"'l�.SoJci-d"'_�,_f,: Ir,,�,{íBN'lk'MY�oA:, r2-S (t)';--p,;) ,_,' (res, e''''pl'esent,emente o pre'- Homem de partido, talen- ,verSlV;1S nas forç�s' armada
sua recentE! viagem áf Ca,- 'nlul1ifesta-se faVf1ráv·el. 'á1oO Bfasil acaba de assinar sidente. da Assembléia Lé� toso e de moral elevada, fez prenderam esta manhã três

pital da R@pública, o t;{O;'êt', � unitã?' de �OdH,S a.s "forças ,�()nvenção. que define QS di- gislntiva, tendo !�'it? n;ll.�t() da Assembléia Legislativa maj�r�s, que ,estariam �11�.
uador 'd�ste Estad(l, �);. "US'·'I

pol,tIcas de 1\1:mas em torno �eítoá dos· iefugil\dos.
.

pelf/s seus correhg�onano:; do Estado a sua tenda de .volvld�s :m fatos da malQr': .

cdino Kubistschek .decJa- de objetivos elevado.s. e nO-
'

\ •

e municipes. . trab,állicl -ela henefÍcio d€ l'eleVancI� recentement.e,

rou:
c'

• bres. '-" -,
Os refugiados tem direi· E�n 19'<l6, pelos' s'eus mu� seu povo, descobertos:-' E' '�uard<Mh,

_ ItC<,""i'O' qlle s.e c..mpres: to, principàlmehte, ao tra- " rl� 'l\'Y _., I""''' D,e ,uma feita, em 1951.. () maior sigIlo.....uahtQ ao�,-
." "

. ,_..._,...,.v._�....................::,:'_.......... '

balh�,. instrução e prátic'a, fl1ClpeS """ ,
'r��ira :e - çalO- �

tOll exagerada impvrtância com iríteii'a" liberdade de polis, foi. eleito. d�putádo foi �l(!it:?' vice�pr�.sid�nte, 1\0 nomell. das U'nidade�. que

politica á minha viilgem. PrO)·.o,10 ,sObrr..·· a o B '-I' ,:epresentando, entao o p, Leglslatrvo eatarmense: p,O:l' servem os Unpliq'a(l�_
, U V sua religiao, . raSI e' 0.." D

.
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�

t'
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Fui apenas «:onversar "é
.

it
. , , t"::-, ,; trans erm o-se para ,Iversas vezes es ·e\,e

'

na

com o sr, Getúlio' Varias ado'�a-o 'do "am' ,u, CldO,_{ rY.o'P�U� SIgl1l,aba- Florianópolis, ocupou rio 1e- Presidência da Mesa 'da As-
........,;·....·'V.......-..,A-..<I'I..�.._IiJIIWJW�I!IW!Io.�...."..._"........

sobre qu,esto.�es' lil!'.adas
'

á
'.. ". ' ." .,' no e� a con�ençao, e,ao· rislativo o cargo de 20, sé- 'semblé.ia,

..
0' �,irigindo, o.s '.tr'a-r

O b
t'àda" nesta CIdade Julho '"

.
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'b Ih d la'
. O ',",. LI.
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.

ecoliomià de Mires, sr, �o ,livre
'

últj�o.
. , . " .�rebrio da mesa d.a Assemd- .

a ,os ,aq)u�, casa, �n�� s,e .

t �a Cla'a '.... "'A ....

Getúlio Vargas '1�ao se 1'e· !" -, bléia Legislativa, além e porto.jl a 'àltura das atl'lbUl-
,

'

feriu sobre,'a rf'0rina" m�, ,,;,'3, PAU�O, 23 (V,A,) ---::- -.I":....w_....,....;,.,.:........................ J.jyer;as comissões,', das ,ções que lhe foram con�erj,- ,,/'�r'

nisterjal" E' chu-Q que,.e P!::" J ,h ?,f']0 afIrmar que. q _pro-, '," quais fez parte ativa. das pelas corrente� ,d�ver- .,.

\ 'Cõ
vativo i1ü- ÍWésiJent�

rê�rU-I'Jeto
que ora translta, pelo, :,' I

.'"

d '" Pelo seu elevado valor, sas corrent��- partidanas,

1
'

;

ri'" "7',
lar sêus auxili�res e.ntre o.S C()figrp�1.I0" ,de autona_, do' a ecea

_
o gral 8 nomem de partido. ql1e sabe, Ein �952, ;qoondo d� -dtn , I!" rt �

,

-el-em�ntos d� sUa. confiança, ";1',' LÚIHO Blttencour;t, sobre '8 bl d'- zelar pelos interêsses do elttendlmento entre o r �'{'o< , •
, fr'�r trrp

pessoal. 1'enh� a impres�íio �._a_d����_ d'J. ç���i_Q Hvr��
_

a
_
DO a

raDÇaJseu
:_�stado; "bem corno dos ao e a ':oP,ósiçáO p,. <lC:;:Và- '�] :�; hF'f:�� �

ije qUI! A têfofma _l)ltni�te: �,er� fl�rª�.�l�Ô' @�1 .�fHt�tt�fl
"

' ,

_ municí?io.S que representa, �e �m �9�E, l' .tllOMEM I'
, �'_, ,L�I" ,"'I<:

�
,

l'híl tílô foealilZ�da pela �m· de urgêllfíl�� � flec��f6l\? PARIS. 22 (tl'nited) ..A.. P,R<?TOGENES .VJEI�.� es- e �SCO�hld�, ,1i'S�, homem .r, :_",j 'J
f�éiUi� não. e!!�a nas COglt�- deputado ESa

. tj�V!íletl�t:, lli'ale,{��,ll' .�in ll,eu pomicipo, ta .fádad� a sel um alDd� saiU. da soo A,"�d� niafren-l� 1--1 'I ' __ , •

�,s i�édiajiS
do sr,: Getu- membro d� C�on:tS3ao ?e F�- nesta çapital, ,cotj1 a idaqe_ ::alor. par�âme�tar n� pOh: se,. I:prr .,át;ntnndo dois Pl"Ó- -y--. .,JGt�

ho Vargas'! ,
. nanças da Cama.ra Federal. de 76 anos Iraias Schartz L1(;a catannentle, uma vez

I
pelOS , , > Mafra-' ,

"

- O H" L f t' trt J '..
•

, " 't It8' ,/ munlclploS .
I

Esclarece q_ue nao pen", sr. oramo a e1' e grande rabino da França. O que a.)-e sempre com mUl o

I T "r' ri soeI' o digno
ila refol'm�� seu secretaria" 6C01,npanhado 'com

,
desu�a� rabino nascera na Al�âci�,e. ,�a��?, _pro�urando "h�n1'�r ��e�� pa

da Assembléia. UPEN�Di\ - Qut; �;
do, mas:·&t}·escent.ou: _

d0 mteresse a malcha Ms- líe\tp-ava o seu alto post-ú sobremanelra, a aglemiaç8 ..óf' o' i-it' � d E%tado 'o,de . nla e essa de so, .le ,

�'Nio deixarei ,na ,minha sa proposição. e ainil�
-

na r

'. ,
'

' po�ítica a <lue pertence," ,,'
�s �=��a. Foi assim jornais depois de tu-ar,

pasta de

TS"abRlho
um' pe- semana passada esteve peso rellglosa 4esde 1930._Dura.n- zendo com que se" ,a... , �b.

OTóGENES I<VmI. 'os< sapatos?
lUdo de de issão sem de- iioalmente na Câmara 'para te.a: ocupaçà() protestou 'ofi- nãQ titupeasseI" 'ii:!" P d.rfll: ,�P�, "à presidência GOVERNIl!DO - Esses,.

f,erir, pois, também, não prestar informaçõe,s e es- 'cialm(lj;')t� em Vichy �olltrà éõlhu:para 1"-'1fc;;e'; _1� t�.
�m dlU 'seus mu�ieípes: 'jo�ais yjvem a' et'ia�'

posso for_çar n.i�gl1.ém .. , a' darecimentos sôbre ,ltS va,?- a8l1i�?i��s, ,::aci�J� tmt 1���, .to demo��rátiéo l'&Y :1', o ,p�el- �::ic���niente Mafra a
'

Rróbléfilã8 ,e lembr�r
!)cupar' uma poslçao no go- tagens que sul;t aprovaçao- 'quando estev� prestêà fi, ser 195" ..

- ,��. c\hz_a(l,.ll - ;.:�: r ' pro,"eSêàS. CCIft'tO,· NU}

V.el'l10", ,

' \ " .

.

de, l'egnla.m.entação trará ao p,rs�o pé,los -< Col��d?res"f'
. ru�taJPent�. � �, '�""

� n.tD!�;�sU ,Atual. de Ma- �u t�Jõ, dt\'Se�lç(j a bo-

Fina-Imente à.,dmltlu que paIS, , mas CQoIlSegulu ,eSClàpal'. candidatos ". cQm,i cm�,o, -. Ne co) in antes...
• _ _ _

'

·_��A .� 'Je "�. 'pnd�,h�RwA�! ��-��
O sr, Dep, Siqueira_BelIo, do Partido Soci�l.nemo- .

/ ::""�.��-. 'tI'rrIYJY�"'''''''''�''':''''t�'''''''hl'';-t''t'-a·t:d,,-;;;;ã�-o sH.o tàtnDém? Nã() es.tarão
\ A 'bl" T �

,

1 t· . E
---

' moles las aI .... • .'
.

. o
"

d A

....�.rático, com a�tten,to 11� �sem el,a :.JJf;gIS a IV,a do
A

s-

REG I�. a· uêles que ,ali servem: gUj�itO_8 ti }'iere!!l contagia os pp-
..

.

.t�do, vem de n\ovlmentar ass�nto da magna lmportau-.

'��O'
. .:s bacilos de Koc)l, ou p,or'�utro qualquer?

" .

'�a l'l'aquela Ca�a � que de:ver� merecer, estamos c�rtos,
,

'

"

,
..
�,

" '�',.," ,;'
,

.

I. ,0 ilustre' d�putado SJ.qu.elra,B��lo deverla COrlSlpe.,
,Q estudo dos d aIS representantes do povo. Trata-se da, .... ,_

' .

lhor <> assunto já qlr� �stíí lnt'étessa,dól em àbol"'.
aposentadoria os fu�cioná�ios públicos do Es.tádo, 10-- 'drar me blem'" 'que ao Govêl'no ctJ�pete re'solv,e.r: D".ev.eria.'

C' 'I (C
' "

s) H
.

't I "N � -' ar pro. .... '. ." -. .lit_' m;tados n�,:?olí, a IV1" OI,rUSsar.lQ, <?SP.l a, tlr6U
AR AUGUSTO 'antes de levar' o 'assunto � ,pler(ário, enten,oer-s� CQ os

,ltam()s'''; ColônÍ g- Sa?-ta T�reza e Sant'Ana, com vi�te " / .,' CES ..

diretore$' dêsSl:is estabelecimêrttos, o1Jvindo-oà' SQb os 'Vá�

iIt cinco anQS d serViço,
" "

O ',sr. Siqueira/&l1o: .

.

� � ,antes nos aspeeto,S,lia questão" pará' .l'eálizat obt'a c�plem..
Não há n . .;lg r que o.-assunto Ja deveria ter SIdo.' 1'a- que outros o facam. V6"'" velO .alertar o Governo,

.

'.

,F .

'..

f-ez' apenas pl1.ta d'êi:xnr assunt() po� aS$u)\·

�ão pa:.ra preoc a�ões do Go�ê).'n�. do Estado, filie �em ela ,levàd,a a sé;'iQ., .• lo' ,levantar a lebre, para que seJa toaZ:rZ ";::efíei� incompleto, ,,' A -siJa idéià, n8.'O há M..

:o dever de zel . pelos i:!eus serv�d,ores, quando --entre- Mas, :lntes; meSll" • .

•

mereeerã considera�ão slós 'séUs colegas,·e.�plll.-1ilSõ'S
"'''es êles a fun yões de responsablhdaqes, em estabele- .estudos dos s€'us p,/ o que ó assunto ve�ha :'l, merecer ,��rT f. 'o'na''':''''o mas,.,· francaméntê, 'está· áioo'à.
�-

, ' .

'1" 'd'
-

,
' .

t' d'da se lmpoe no caso ",esBes unel ....V>�, .

'

'- cimentos de ass stençla SOCla, COnSI erfidos como ,serrl- -- é a que se refer' res, ou 1'a me i . , .,
I rto .

'

'�', pre 'o 'foram esJe_s serviç,os per1,go80S e emin.entement-e "eito. por t>quidar él às percentagens a quedevem ter dl- sem Qau:oecoempl�te a su.a ob-ra, estü:da,ndó �e)h6i'. à «i�'à..
,

t
d t d

'

e os funcionários que servem no' Hos- '"

1
.

_"atrióticos. Já, �o ,

evena r.ar 11.' e,
.. um,. representante 'Jital "Nerêu Rr' - ,

d C J�' Q t �a-o, para então...··ser útil a_os� fu.nciollá, r.iós, �ti.·.e... ótà',fil. éssés
. alld� tod b ..

T'�' mos", Estes, eomo�OS. a . �o Qn�a ",an!" ...
,

� 1 N<- h
'

'ti? PQVO a ?l'OVI encla'.,9,u, _, os ss emos q�l(!
.

.o ser- 'erez.a, tem�'
reito a vantagens sobre .os venCImentoS! estabelecimentos ,de assistetJCll:l.s'OClá ,,. ,M., � 'ê regate�-

vlQo1' públIco, om atJ;.ibHlç0t:� ;n;, �ar&:?s..�.essa nature- - Arena" �",;e
,'emos aplausos, mas que faça algó ô,e �rá�'cô, sem a.Jar-

l g it .. ad"Ult' I írl"l' t< !
( (iil'dto }i1trita a-qu-êleg qu,e ei3t�io em contato .

. , '

d� sempre est't_ Sll € :;;) �. >. '-I
_

l' ,,;:'8 lUfl, por .c�n��- "r;�n n._cpl:�1 "·'�es., p:ü'ã-'sal'ier .em que' terreno' está plsan 'o,..
,0\

•

glO, ou soírer (j,;o�!,equ,e!1�m8, pr�dlldH)làlSI que n mll»)�IC bem tem ( , E os do Hospital "Neréu Ramos, que taro-
.

O sr. Dep, 'Siqueira Sello deve pe.nsar melhor, an-

te •• , j,J ..Ü'J, ü e�i.�).'Cl,.lQ ui.l.",í'_uHçao, CiJIDÓ lHi Nl8� presente, I a tuberc: OIlt�lto ccom doenç3.8 c.:ontagiOH:ls? Porventllr:t,
. t�'" ele mais nada, ••

·

ulose não será transmissÍ\:el? Porventura as ",�

a Sucessão 'de
SÃO PAULO. '2'3 (V, A,)' menta essa aspíração,e não Braaíl com respeite e aca-'

� Elementos c'�teg9rizados deseja de forma alguma, �i- 'tamento a:, palavra de São
do PSP sugerem à candida- reta. ou indiretamente, con- Paulo sôbre o problema su-

tura do 'governador Lucas tribuir para que o' proble- cessórío".
'

Garcez para senador. . ma seja agitado agora,
'

Acrescentou que, no mo-

"Com relação á eventual SÃO PAULO FALARA mente, São Paulo deve cuí-
candidatura do sr, Lucas OJ»ORTUNAMENTE' dar do progresso do Estado
Gareez á presidência da Re- SÃO PAULO,23 (V. A.) e que os governos do Esta
'Pública sublinha-se � diz - Falando em São José do' do e da União têm' pela
o "Diário" de-São Paulo" -- Rio, Preto, o 'g(jvernador' Lu-: fr,ent�':' problema da maior
que o governador se man- cas Garcez disse que, -opor-. relevância, que dizem res

tem írredutível.. Não ali- tunamente, ','ouvirá todo o' -peito IfO bem-estar das

O
·

.'

no'
_.
maIs ant.'gov.a ..

':0 de S. (' ata�'ina

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

i"lorianópóF�/QUinta,feira;. 24 de fulho de 1952
-
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�diçáo de hoje - S pBj,l'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. \DR. : TOhENTINO 'llE'�àRVAUio,

-Ó, A,;erfelçosménto em Pêrte �}egre e 'Bàeno8 �ra

,
OiiVI�S"-:- NARIZ;"'" G4.RGA,NTA.

Consultório' .... Juo "Pfoto, 18 ;_ 1° ,.udar
Diàrtamente das is às 18 botas

.t

..'
.4

r DRA. WLADVSLAVA' W. MUSSI
, <. E " .

DR. ANTÕ:NI0 nm 'MUSSI .'

, Çirurgia-Çlinka ,Get:al-P.!lrt.o.",
:;""VI�l) completo e eMpeeializado das DOENÇ.AS DE SENRO

., <\,,:, ,,!a, ..-.ode!'",,!! metodll$ de diagnósticos ..

e
_

tratamento,

'i"J.p.'!>�.,;J}ºf}��'".,.-;< ÍUSTERO �. SALPINGOGRAFIA
.

-'- 'lETABO-
"'.• ;."'it;' '(/";" .i- LISMO BAsAL. <

Radloterarii!l por ond�
.

cUl'Ú1s-Eletroeoagulaçâo .Raios Ultra

" .•\Ie�".:.!!. Infra, yermel�Q-,-_.,.
. C'uluUlllóriol nua Trajar.o-. 0.'. 1 •. 10 andar Edifieio do )100·

�""t"O .

�"�àrlt,, nu 9 às 12 boraS ;-.pr. l'\{�slli••
D�s Ir. &a 18 hora,s - Dra, MU81".

�lIidAncia Av.enida Trompowaki, .s.

l
I

E S T·;A no
.�.�

j.' ,ÀI)MJ:�iI8fRAÇA& ,
.

._�� �:Ofl.cina8. � �n�,COl\se�fili�.,.,ç'a> ....... }
TeL' 1022 - ex•.postal. 13'. '.

'

, �
Dirétoi,: .RUBENS A: RAMOS;'; ,

<,.. o;,��nte: DO?4INP�S F. DE A;!'lYJN_4)/i
RepreaentaQ,tea'; .'

"Repl'eaent�çõ�'S 'i,.: s: Lata, Lidá.
íi�a Senad-�f:D�n�, �ó -:c;_ 6° Il'ridar:
TeJ.:-22-õ924 ,: Rio.de Janetr&..

'.

__ ,
<

RePreior Ltdli.
" ..

'

."
..

. Rua '.�el�pe· dé<Otivej'r"a, iL 21"-'-,'sO "all�1I':'
'Fel.: �.98�3· _:_:_ ,Sã'o Pa�lo. ,...

' ' .

. '.. ,

,:
.

ASsIN"TURAS
"

. ,",

.',
.: NII· Càpitaf

Ano :' .,,; , .. ,
, çrS-- riir.ot

Semeat:r-., .....

'

, •... :. CI" 9e.o."
No- Interior

.-\., .'. .. �� :�'1". Cr$ 200!H.··

o

.. :,

DR. t 'LOBATO FlLHO
.

Doenças d';'a:P;�íkó 're;Ptr�rio'
TUBERCULOSE

RAlJlO<TRAF'IA E' RADIOSCOPIA DOS P·tJLMOES
(,'r'I!.� �.,T:��,T é .

�'Jrn'"cio pe�a Faculdade N'adórial 'd; Medici�a; TisilIhiltim', •.
Tisiocirurgião do HospitalNerêu. '�ma,

CU�80 de esJ)ecía.lização pela S N. 1'. Ex-l,rttémo e.�·Ex.&lIsi.ttente de
.

Cirurgia' di- Prof. Ug'I)' Pi"lhe1ro GuIOlarães (RIo). ;".
-i .

Con'8iJltól'io: Rua Felipe Scbmidt- 1\•. 88'i:_
.'

,.,
"

..
-

,

,
.

8elne8tre." ';C'.>.'.'. , ., .... , Cr$ H�.O&" ".

""n�néio��medíantes c�ntr�. �,
. é· ,. �

08
.

oÍ'igiliai�. mesmo não puhl-ii.!alft1'!io.' � ..ps.
d.evO'lvidos� '.. >

, .�
A �jreçao. r;io. se re'spt>f111a'bil,'õ'P

tÍmítidoa nos arijgos sssinad6S�.
;;�)- • -

-I- }
•

"

.

',' �

;�. "

.·�t\;b"ÔGADOS
.

'
_, !.;,._

.

'.,.,_. '.: :.J'<Q'
DR, CLARNO G:' 'CALLETr'

- :.\D'\'()f.-AP{) �
"'

\ .. ,_.
�

Rd;� Nt�r'�'��N'It.e�.'.'tW.. ':..._; I;'(;�p 1.461',' f'lo.Pilt�M,..
..... I e ral.

,

E:-;-inter.no. do H"spltal Psit{uíGtrioo li Manicômio Judlci6rl� da.

(·.pital Federal. ,

E�-interno da SentA .casa de MIseric6rdia do Rio 'de Janeiro.
cara do .Espanha).

. .

Cliniea Méêlca' - Doenças Nervosae.

(�oi"'lUltórlo: F.dlflc!o Amélia New Sala t.

Residência: Rua Bocaluva, lS4-

eonl!uJt8l': tia's" 1>6. As 18 bo@•.. ,

'!'elefoQ�:, _

�JOnsul�ório: 1.268:
«eaidêtJc.la:

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

DR_ JOSÉ BAHIA ·8: BIT��NCOURT
,\I'ii: D I C O •

Cliníca Geral - PEDIAtRIA
, atua III M !\laio. 16 - ltaiai

rUl,:RICULTURA - PEDIATRIA - C�INICA GERAL

Consultório e Residência _. Rua Bulcão* Viana n. 7 (LarlCo 13

•• adói'o) - l"!Ol'ibfiÓPO!iS.
Diàriamente. :

.--.---- ....--- III01..1I0S - OUVIDOS - NAIUX E GARGAJlíTA
I

01�\ ·GU���a����o ��Pit!°NSEC�, I.
I

Mod..rna A"are!hagem� !
Lâmpada de' Fe�la - l�efratol - Vér'tometró' etc.' Raio 1. '( ra� :

"ografI8; da' I.]�beça! _..: Retil's\!a de Corpo .. it:xtranhos do PÚlmâó
I:sofago., .

.

.

• "&eéeita pHá IÍÍió de- Ocúlo$.

CQu'lUltório - yis�ond.e d" Ouro Preto n. Z ;_ (Al\oa da Cus'
..lo Horizoüt,,).

Bellidênc1a - FeliPe Sc�midi, 101. - TeJ•. 1660.

UorÁ·do: 8 à,,· 12 hora"

/ '.,,' .,

,DR. A.NTÓNI()' 'MONIZ, DE ARAGÃO'
;:. CIRURGIA TREUMATO�OGÜ, .

Ortopedia
. Con�ultório: João Pinto; i8;

..m·. """".' '"

"<"
Oa.'lÍi lI! 17 diàri�men�.

.

'Metno. ao. S4ibadoa.,'
Rea.: Soeaiu.,. 136-

roo.: at. ·71.. ',·�
"

:)"

, .l

. -

-,

CO!1sultório: Rua Trajano s/n•. EdU., Sãci Jorge - l�

Salas �4 e is,
'.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes,' s/n. - 3" andaF:' tch6.

I
I:
J
!
I
1-

A-�nde diàriamente dss 1A he.. em dia I\tl!. BIt' :RENATO' RAMnS
-:- ADVOGADO -

Rua SanlOlt Unmont, 1.2. - Apt.. 4.·

SILVADA
.,;

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

DR. M." S .....CAVALCANTI.

ClInica �;�In.i'v�in'e'nte de'��I�Jlç8ll -.

SSlldanha Marinllo., 19, -' Telefone (M.� 736,

�_ ..

DU . .JOSÉ ,MEUETttOS.'. VIEIRA':
.

,
- AIlVOGAl>O, -,.'

..

Rua
.,

Cah,,' .Postal 1:>0 - Ita.ia' Santa Cata..h••

JOSÉ _ ROSARIO· ARAUJODR. DR. THEODOCIO MIGUEL .-\l'HERlN&·
- ADVOGADQ.� .,

andar. sala 11 .. I - Edin�t. � lN_

.ClJnlee ttlédrca - Doenças de crianças

.

! 'I"ratamento de Bronquj�s e,,, adultos e crianças ,.
(:onsultório: Vltt>r Meireles. 18 -' l° andar,..
H"rário: 'oP$ lO,3ú às 11,30 e d/ls 2.30 às 3,30 h(}raa.

'léíi'·t�n�ia: À,.'enida Rio. Branco, 11}2 - "'<me 1.640.

,'_�v·'_.��-"�.'-"'-�,",,,",�_�_� �..�"
...

<>".v'.:....r"•• :'"� ...........-:.:-..�.,.��'r.;-, ..\.:

Rua..Trajano .n. 12 .. 1°

(EseT. DT. Waldir. BUllCh)_

Te.lefone - 1.340.
J.'-'<',

'.;.��-"-'_'........-------..�.�
DE'NTI ,TA

./

,. DR� NEWTON ,D'AVILA
Cirur.g!a 'gera! ...... Doenças d .. Senhoras - ProcWIOi'I.

Eletrici<lade Médica'

COTl'sultório: Rus VI�'or Meireles n. Ui - Telelone 1.6()1>
Cnnsultl>'I; À!i lÍ,ao b(}ra!l'� à tarde das 15 horas' p.m àlante.

ResÍflêncill: Rua Vidal RamolS, - 'l'el4Otone 1.422,

DR. MARJO WENDHAUSEN
Clínica médica de adult.os f' ('riança�

Consultório - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769.
. ConÍ!u lua: Das • às fi boraa.

RealdflQcia; Rua Estev.es JÚhior',,46. Te). SU.
)'.:'

".'"

:;'.
.',

,1'1 •
. .

. �r. '�I'...� 58
,.ON(.5� ..»a t... '; '." .. ',' ,- d ..

f��u"�·';PRO����"�'. '-1 :;. i ":��� ....

.;
; ,

f

\

. \.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

.

,
.
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.��4 'ItI() Es1AOO" FiOriâíÍ6poiís_ Qtiinta.felr;" 24 d� Juího de 19a�' ._,_';;-"��'l!!À';'"'-- J
_l!Ilf!!!'!!I!!!!!�"';;-�'��;;;'��·�'!!·f'o;;::�,m�_�II!!!!!!'!!;!r�'tr�r!!!!,!!!!!!!!!!!!�""",""""""""!!:!!I!!!!!!!!�'!!!!!�_!'!'!,=��"".��.__ .

_ _ �:�"""''''''''�''''.�.=';"""�!!!!i!!!!'!!!!!=!'!!!!!!!!!!!!���==�����=�"!!!!""";:=""""I!!!!!IO_
·

Vi-d'à Sacia 118' Asse,�bléia, 1111islal��' �vua" �elhóra. . ',_;
/"��_NIVERSARIOS: ' i ra .a q�al, o�iá�iiou o se.' Garantirá., (J Is,urdll o EOIPteStlÍllô O:���f:'I,�ld��te ',P�roD C&DlP��.
D.R, JOSE NICOLAU BORN ' g'tiihi�, programa': ,

p '1- ". I
. .

e'c oU' à lea a Rosada ' "

•

Ocorre, nesta data, o ani-l Início às 22 hor�s c_om a ,para �_ -

,
,e 'aUura a; �a.pue,� _'r e.,� �" s

. ,
.

,,'
versârio natalício dó nosso! orquésti'â, sob, a direção do

Na sessão de ante-ontem esteve na- preaidência o deputa-
o nresado (�onterrân�o dr, 'Jo- I maestro Abelardo cgm, mü- do ProtÓgerle8 Vieira, Secretârfos : deputados Elpídio

.

,BUENOS AIRES, 23-(0... durante cinco horas (l; meia
· �é Nicolau Born, alto fun- sicas

.
'�'�riadà.s;' suavea..e

Barbará: e Clodorico ·Moreira,. 'P,) _ Peron .esteve ontem em 'Seu g�bin'ete,' ao qual
, c íonârlo do Departamento, rit�adâ,�' pus 2�;��, horas, .

'. Agencia" d(i I,A.P�T.E.C; em ·Mafra ' ': ,
. no''''-lÍeÚ';;IJ�binete .de . trsba- . não 'voltou no resto da' ser

· de Terras e Colonização, às. 2,1,3Ô �or:as " ritmos de,
O presidente do I.A.P,T,E.C, .oficiou � Casa

.

co= lho na Casa Rosada, '-péla m.a. Passou tOdos'�ses
'I'endo exercido, durante Acordeon, com a apresenta- municando- ser Impossivet, 110' momento, a instalação de. primeira. vez desde segurí- dias 'nó lado de suá -esposa,

, alguns 'anos, a direção .da- '-ção dos Últir�10S sucessos
uma agência dessa autarquia: na cidade da Mafra, con-' da-feira -da 'semana páss�- na resjdencia . pl-esi4enciãl "

qnêle 'departamento esta-l em ;baiõ�s. Das ,24;,35 à 1,30 forme fôra' sôliciêado peIo'"deputado plivio, Nóbrega, da; o 'que é interpretado de Bairro faletmo. ..
dual., em c4jo cargo sem-: horas, nt,mos ao ,.Pl�n<?,,�s�,. "

"' APÓ�ntâêIi)da,do8!(,C,;mJ�rióg:. de P,tlli�iá. ',' eomo illd.ic�o 'de q\!e,,,s,Ua ,es- .JUN:r� ,l\f�DtêK: TJlA�A
, 't'j�e" se houve com probída- Luiz Sab�no' e seuCrooner; "

F6i primeiro orador da tarde o' deputado Siqueira '�osa' ,j:úi�ou ,:.,�. crise' que , '.' ,.
.

Ev-tTA : '.'.;�"', o 'a.niversariante C011', ao microfone. Após, eontí-
B 11' ..

'

'sofreu' n'fÍ -nôite .de sexta-f BUENOS AIRES;� 23., ,(U•

.,qu:i�tou sólidas amizad�s e. nuação as- dan?as, com' a
e � nobre representante de Caçador, p'elo Partido Soo feira, O último ,b�l€,tim roê. P.) ,-, .Nos eircúÍos' 'nléd_t!

'.) .respelto dos seus COlegaS,' orque�tl'�l :dO,�I��. , .,
"

" : I ci�l Democràt;.��o, eril, Q'pOrtl�no e notável discurso, des-. (liGÓ dadç à' publicidade, às., c,?� :es.Hm�':Be que o, dr. AI.
--.e súpeeiores.

"., �OJls:t,ft m�ls, do P'!ogram11"l �re·vél.i' à';:\rfdil5fd'� sâcliffclo:j'e dr'; perigos' qüé i�vàm' os
. 'l,pÔ,' M'ras' d�/--hdje, dizia:: bertõ If�':Tâqüini. graduado,

No dia ,de hoje, o dr, Josê
'
ceia �? salão, para f1 que Comissários de rolida, em"sua vigilia,' diuturna, bem - "O estado de saúde da pela Escola.de M.edieina da

·

Nicollyl Bon: ver-se-á home�' �stá �. restauran te apto a
corno os P'7ri��is' e: apreensões que a,compan ,?apl a. ati�i: '5,en?(m� Eva. F�ron não ��:. Universidade de Harvard' e

nageado e nos, os de O �S- \ltendeL, , !jade funci(l�J 'wa 'funciOJ,lários que trabalham nas colo- pertmentou 1l0V�S, modífi- um' dos principais espeeiá--
'tADO, o abraçamos cordial- T�re�os sabado: d,:,a 26, ;1Í�S de JMi�».;���.1}, nós léprosários, e nos hos�itais pa- cações 'nas últimas vinte- e l\stas de,enfermidades 00
rnente,

. .

na ..BoIte dal Colma um
ta tubítWIfl!�@,��% ,� nas .penite-nciária1!. ",' quatro horas�', a$lsinaland(}= coração na Argentina, teve

Completa h0Je, 2 anos, o afll?Ien�e . �Iferent�, �os f 1"��W-l �l�s mer�eem as atenções do pode'r púbJico"e se assim <Jue.sé,mantinha a parte .principal no -ê�ito pa;'
"galant� �enino Cez�r�'Ma- traJes fem�nmo_s.-pOlS

remai i.&'t� llºct� í>er'concertizado ·por úma prQYidência que es':' reaç&o favorável de .que Ç>S 'ra superá�,a <;rJJI� que Me... '

ooeI.
VIeIra' Al�es, fIlho dO. �rande alllm�çao ��ra a

tl\bl;!le91:\ o limjt�) de 25 anos para H respectiva aposen� médicos
.. a.s.s.

ist�ntell \ d

..

eram tou. a sra,. Eva P�".on. St;xtª�
o!'. Manoel ROSfl Alves, en- '.Parada, na S!\,etter'" tMorin.. , conta lU\ í!�r.i� di bçletin'a feirá últlmª. Ne�8Ct Uía vi,

'f�r�eiro da C?lônia Santar, ' '-'-.- ....-._.�.:.
""�,

A respeito, o ilustr� onídof !lpre:��nt� proje�Q' gc: }erl n'n. ter-iores.·, ,':. � ,��m��H�. ta�b
...
é.m. na, �e.i14n-

t�.<l..". ,J, .
"

'

.

i )arl1 o quaVped� IJ ªPO}O de .s�u� Jjâi'M, ....., " Entremen�s" �omo" vem'l ela l)resIden;I�l ,

a
..
outros.,> '

fAZEM,ANOS',H�JE" Iii, ,,\�' nO ,A po.nit.ultura �m S.,Jo�quim .. ' '?�Qrr�nd.Q d��namtmt�,'reà� �desta�ag?� . ..I���lÇ9.ª; en�re
? -:- Jovem Cados ROllcllti U0..1� O deputado' Enedino Ri.beiro prosseguiu e concluiu 'lizatamr�� nOVas eerim�l'el�S ..

0 cirut'gli1o Ricardo Fi-
t!..e� ,

h

-

'.; ('Tl suas interes���tes' e bem _fu,nda�e�tadas' c?r:si,derações 'ni�s reli?,iosfl'S ti�S te�plo� no(:�i�tto: � 'gin�t-ólógo.F�e-."
,

Menma C .. ;udete, Íllhú I sobre a pelllcultura !,!m Sao Joaqmm,.'mUlpcIplO *q-qe 'o metropolItanos e do. Inte- derIco Dltltlbd" o �a,pecl�11s�do ·gr. 'Ro�eu �)1�ª. "

,-iobre paria'mental' represenr�' �om indiscutivel si'ncêri- riDr ", dó 'país, fazendo,:,se ta em drurgia pulmoni1r"'e
.

- M,enmo �'I rogIldo, ftlho , dade e patriótismo, ' prec'e p,elo restabelecimen� ,torástica Jorge Taiana,o can
t,\Q, sr. Accae10 MeIÇl, t.e30u.1 , Citando melltres n-a matéria, acentua ser o planalto to completo da senhora Eva' cerólogo Abel Canonigo que.

",mo do Tewuro .d? Esta<1o Ú DE JULHO joaquinn�nse a região' mais pt'opíc-ia e, maIs -adeqpadll ii.' Peron,
,

é assodado .do' dr. George
d�� �r, ,Walter, Lm?, f�n:

'

A data .de boje ,recorda-I ;u1t:ul'::l de, frutas, isto �ão ..só pela c�mpo�ição do' sol� Q vresident; chegou à Pack� de Nova'!o��, e o d�:onállO aos MOll1�OR, R10
'nQS que: ,

, . ,nas tambem pejas ,.cúlldlções chmatel'Ica.s, i' C,asa Rosada as 6,23 horas Raul Mende, mInIstro e�gr��de�S�\:em �olJ1vIle "1 _ em 1.645, J(jAô l!�l'r
.

Referin�o"se à importaçã? de f�uta�, enumera eifl:as �a, manhã.: .S_e�U��,a,��e�ralas�untos �cnico� do. gab�-
" S "ISl, :l�derIco., Manuel I Ilaf1des

Vieira, '''p1'ÍífieIro' que impreSSIonam pelo volum� do dmheu'o quê !)la cana-_ ultIma' ,havul permanl'!(ndo neté. '

1:1-::-<, I va � o
'.. �Clamador da liberdade e �a para o exterior, quando tal prejuizo poderia ser evi� '" I ,

., ••,,-:. Erta; �ute Costa, fIlha. governador das. armai" na: tl;ldo com favo_res reais á poni0ultura no s�ll do país. ',,*••OQ•••O••••••ê••••O_••••••e� �.�
, �.,' ��r.s M��f Co�a. '! restauração .' .

e restituição Passa, a seguir,.o orador a falar sobl'e- os tnl11spor- �. Aeroporto de Araranguá_.

·Sr. J l_so� aulo
de Pernamb�co' a' seu legi- ces, declarando que produzir sem po(1er dar ,escoamento' 1, ;Voltou à Comiskiío competelÚe, 6 projeto de lei que

.

-

1"., oao te�pat, l'e., timo senhor", mandou afi- ,i prod�ção e antes um :ri1al do que Hm bem. eÓJic�de o auX!i:lio de Cr.f� 100:000,00 á Prefeitura de Ara;, oresenante comerCIal -. ' . _,' .' ,',
,

'

" .
.

'

,

.

_', -,.

T' J' R" xar cartazes com edItaIS der . O ,deputaç!o Enedmo Rlben,O eOl1clm dIzendo que ran "'ua para m�lhprar sell aeroporto, em VIsta da eme.n-
_.- ,ovem ose' 'lbeIro da

I'
. '," - _ , . _ �

d C I "". r. .
-

-

.

,

"','.". ..

"

. �larando que os que nao as- na prOXlma ses,sao submeterIa,ao'exame .

a ,asa_urna .II- da ,do ceputado Barros Lemos. .

'

��lva; reSIdente em _BI,gUa�, sen�assEtm _praça d,:ntro de 'dicaç�o. no, sentido de,�er nmo�ado opedid� ·,�O,m,inistro .

'

Est�tut? do F.UJidonâ:io ,PúbI1c,o _

'

,
,';

• .'
<

f{ dIas senam consIderfldos da Agncultura pa,ra a mstalaçao em S. Joaqll.�m,,(!e uma I Quandó' .em dIó'.,CllSsao ,o proJeto de le'I que altera (�

r:- MelllFlo �?lZ Carlos, eo;mo inÍliligos d;;t' Pátria; 3stação meteorologica,
.

�
.. ,,' E�tatl1tQ do l<'.unciou'ário Público, o deputado Ylmar Cor,,llho ,do SI'. LltlZ -Carlos...de ,:_ em 1.783, em Caracas, ,Aposentadoria' d'ô$ S,erv'entUtll"iQ8 da .h;;�Hça. ! -,,('ri, autor; da. iniciativa, ocupou a tribuna para reque-lVfedelros I' '.

"

"
"

, ,
.

, ,'.' '. T /
.

•

-
•

•
• _ ,., _ _i •

,

..

Venezue1a, na'sceu SImon Indo a t.r10una, li aepnta0.0 ,GhViO,l\!obrega. comen- fB!" foss-.e ouvLda, antes da v.otaçao, a.Conllssao ue Fman.
- Menina Regin-a�Iára, Boliv"ar, fálecendo �'I-7. ta' as considerações do deputado r-':ClllCisc'o J\lasc:',nmhas "as,. �onforme -pavia sido requerido peÍo dep. Cá&sio ,Mtõ-"f;tna do dr, Osni Regis, XII-I8S0;

.

� '. l'elativamente á. apo;;entadoria do;,- sel"..-en.tuarios (:a, de;n'",
'

- em 1.836, chegou em Justiça, .
'

.

. Empr('sÚmo para a 'Prefeitu�a da Capit�1
socorro 'dos defensores de Diz o' oTado'r que são pref'eitameÚe .:Jjsrent'ave.f� 4-8 Foi apreciadô o, projeto de léi 'que autoriza,o Esta-
Pôrlo Àlegre, Bento' Ma· :nformaçõefi a serem solicitadas' ii l'es'�eitQ, ,do Chefe do ífo a garantiT o empréstimo de cincd milhões, a s€r COD

nu:el R-ibeiro; p. bravo ,cau- �xectitjvo, pOl'mianto li mhtéria i.ú 2e :;('�'a dev:cl:J:mente tl'n.íd6 nela I;'refeitura de FlO'l:ianópolis na, Caixa Econú
dilho que encheu as págÍ- regulamentadar� sem 11�cBs�i.�d�' de sacrifícios' por p_ar.- mica' F€lder�l, conf'orm� qeÜberação da Câmara Mun�-
nas históri<;as com seu' va-· te

_

d& tesouro estadual. Esdarece q ue o' projeto tém em cipaI.· ,

lor' mira melhor legÍBlar ,sobre 0_ caso e assegurar aos ser· Sobre � mesmo se pronuncia' o deputado yimar Corr,

�m '1,839,� o' Brigadei- ventuilrÍo,; 'da' Justiçl, uni d'ireito, 'legitimo e certo; céa, que d.eclara ser sempre favorp,v.el ás- iniciativas ad-
ro JOsé Maria_da Gama Lo.' 'qu;e os 'liyre d: serem forçados ,a He mallt.e�·e�m no, car�o I �_inist'�a�ivas de �tili�ade pública, e�bora seja adv;ersá�
·bo d'Eça, Barao de ,Sayca2" 'ate [!. morte, tIsto qlle, no momento, nenhuma ·proteçao 'XlO polItIco.d'a atual<lntuaçao, ,

'
'

publica ;um elogio ao Te- lel$;d os ampa'r-a pelo ,seu tempo de 'serviço. -. ' A seguir salienta a importância das realizações a

'n1lmte-coroneÍ
'

JOão -Propi- Mais adiante, 'defende a' necessidade de ser criado' ser,em executa,das .co Il).Q produto do emprt\Stimo; princi
cio Menu'a Barre�o, por a- um emolumepto f!special, ·pago em sêlo, para qúe o' �ra- p�)mente a' pavimentação .da rua ,que li�,ará a Capital á
:;ão no Combate ,de Viamão; rio público possa -collçed_eí- o benefício sem qualquer di-" estrada da Base Aérea.' Dava� assim, i.nteiro apôío

.

aQ
'- em 1,840;' fi�ou org:a· ficuldade.'

"

_

".
,

- ,.
"

PI:ojetõ, ' , . /
,

nizado o Ministério, ch�· "
Para tanto ... ellumera o, lwmero·' dos f41Ícionários Q deputado Volney Collaço .de Oliveira requereu au-

mádo da Maio�·id�de... Elia q·Uf., J10S diversos' rnunicíp�os,'sel','em à Justiça e con- di.ênc'ia da, €::oníissão 'de ,Justiça, cortfor:rn� mandà o Regi-
t:omposto de. lil:>el'ais e go- clu,i pedindo que as SUaS considerações' e os respectivQs mento, ,

,- ,

vel�ou até 23 'de' março 'de documentos sejam enêa,minhaaos {t Comissão, de Fin"an� TendO sido favo,ráv,el ° pare�e,r d_!l. Comissão de .JUftl�
.1841, quun,do voitori ao 'po- ças, "

, , .
/ tiçâ, o .projeto fói"aprovado.

, ,

' .

der o partido c(Hlservador; 'O hilgamenÍ:o dÇ& pl'ojet�) de lei em, ref.eTência está
'

Posto ágTo-pecúãrio �nt A:r;aquari j_:.... em·-1.S68, o Barão' da sendo aguardado com Justo interésse por parte de todos O Ministró da Agr,icultura, em ,resposta, ao telegra-
Passagem subiu o R�ó p�_' os serventuil,rios de ,Justiça, ,espúal�dó:se, .. assim"que a m.a reql!erid� pel'il 'deputado Fr'ancisco Mascarenhas 's(}
t;aguái ((om 0$ ens9i.li-aça- Comissão de Finan(as o' encaminhe l'ápiduII!ente :�o ,Ple- lic;ihmdo a -instalação de ).!m pôsto agro-pecuário em
dos. "Bàllia", "�fi1vado" e riátio,.' ,

Araquari" comunicou que a suges.tão lhe mereçeu, todo
"Alagôas", -forçando as ba, Netos de. Cruz e Souza . '; . o apô.io e qüe tpII!.ará as necessarias P!ovid�ncias para
terias de Isla-Fortiu;' " '. Foi- áprovado o projeto de lei q'ue concede pensão proçeder. a estudos afim de quanto antes tornar, r'ealida�',

-- em 1.890, "em São Pau-' aos mÚos 'do "im<)rtal Cruz e SOllZa foi autor o .deputl!:- .de. a: justa aspiração dos agricultores do referido muni-
lo, nasceu 'Guilherme de' do. Estivalet· Pires, ,

, ,cípio,. .

.'
"

'Al1draçle e Almeida, da A.
'.'

,

. BIbiiotécas Populare� :., �

.

. A�ivers.á:do' da ,CoJlstituição ,

eademia ,Bras.Beira: ,dê.' 'Le. -:1
Foi ap�'0vaâo' (5 pt'0J.ét,o de'l�i",,�u�e :!ia biblio.t�eas popula Senc\o ontem, aniversário da próm.u,lgáção da Consti-

.tras.· '.' '.'
'

re�, de acordo 'com a COIlstltUlCaÔ;'he (le autona do depu- :Vição de Santa Catargla; fui 'feriado, estadual e .por isto'''F,ARADA DA SWETTER" ,'André N'Ho 'I'adascn 'tado Fí·áneisco.Neves. ': ",
,.' .1ã.o .houve, "essã,ó�

,
.

, " ,

_'I;!�:.:::�P:;��:��O��i
'-

AVENTURAS" D6---iF'�MtJTRç-rA
.I'iàad�, a reabertura_pa,1 ',"

.

" '.

:}��!��t��ã�O�i���:��d�i :� I
" 'i

,�

'� �l�,I!' =:-f1�:"):?li:---r,�I� I

r -

,
., o. ,�,J'. '-,

Swetter';, aeontedm�nto so;

�daI que alcançou grande .. , .�f'
•

,,'

"

",o.·�' .'.'\
�'1

f.UCe;1S0 'quando da qpreSe�l-
• __

tação nas' cidades de �ão, '
.

J,

"I'au1o: Rio de Janeiro, Belo )"
'. '"

j
-

"4', � .••J
Horizonte e ,Curitibn., -,

-

'MOI � J_-2
"

�.=--
_- -,,' '�/

,,/){:".�.�-)-O denartamellto social do _;_
=-"" .

-

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

".-
f 7'.'>. .J I:L11'a não tem pouna{lo es-

-� _...,- Í?'{I"_""". ,.�
- I,-�Z,/.' ;:-í'forços n'O sentido .��� prop'oI'� I (.( '.. r '<.'f.'

f'!�"""' '''''1 n''',,(lnp-\i'lQ�, ump I - L-:::-�: .__ " ,:__;;.;;::,.��..;:'.-_; t::..�=�_:� .. ._ .. _�,,( '

.

.-lHúte alegre e diferen,i;,e pa, -r---- . <

••,

\.
' ,

,\ '

""-'1J

"
,

JtacorobL
O EST.ADO apresenta

,(0ndolencias à exma.· famí�
lia enlutada,

�

'FALECIMENTO

·

1', Enóe Fa�"nde� de Mimo
G,uilhon,

-

Em -sua; residencia, rio
·

Largo' fag-undes, 10, fale';
'·.�eu; à télJ'de de

.

ontem, a

'c:;ma, sra. d,' Enóe Fagun-
i1es de Meno Gu·i1hop." es�
:<to'sit do sr. José Roberto
Hricio, ,Gu.ilhon, telegráfista

· i::posentado do Dep'artamen�
t(� dos COl-reios e T�légrar
fos dêste Estado.

1

A ,notícia· do. falecimento
·úa ilustre dama, <Iue, d,es,
!rufava de sólidas amizad€s
,11& fI'O:c'iedade local,'foi 'rece
f) i (la "'OT>J. !!,el'al 'const<irna
dio, dadas, às Sllas

, quali
dades' de espirito e cora�

,-çio,
'Os, seus funerais se· rea

�jjza-rã{) às ,10 heras de hoje,
�rainao de sua iesidência:
"Dara o Cemitério Público de

,
,

\
. (

,

.

'
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4 Florianópolis, Quinta,feira:- 24 d� Julho de 1952 i

Selá iniciado, no prõximo domingo, o (ampeonato Citadino
.

'

•

.

';"ide' Profissionais�.preliaft�b ·0$) 1()onjuptos (lo . -, .

•. .: L,[... ;Atljti(Q,;;e JigueileqSe. .

.

.
, , �� � �•••...... ;;..;._..;;.�iI< í�••••·�· _�.iI

;

� ...
• '��. .' h .',

• � �. ,.,'
,
.' ..• ..::

...
"

•

..- -'
•

",'�'
••

I •

•
•

.

�

Q <Estado
....<, "'.'

.Ór
·

- _......,....�;.;.- -!'- , v,. �� �..",..;.�.,,, � ;...,. ·Á· ••••••..................,;. � -.:._.-- -_ ..:..--_ ....:.,.,....,._.�"'.-O?,..�..- ,;...;';'_'.

Hojt�,· a)':}gi dos refletores, .utor- NOv�:ip:�r!ad�O��:rica,
'.. .' '.: 'i1e io�in1c i() de' amadores m!.,�e::;:�n....f�;i:adece. E��i�:�a:.:�;aTécnico -

• .'. ;',; '. ,': '.l,"
, , "fpolis, 18-7-952., Presidente, Conselho Deli,..

"" '(i::1,··�··:;ârticipação cle.j "'A"trisputa, "véin �mpol- lo j()go - Postal Telegrá lo x Vencedor do zo jogo. . Ilr�o. �r. Redator ,�spor-<berativo....c:. Anterior Borges
'\ Dito 'berifJLdest'fadQs"es'�'üà:'l�ando"o,�;,,�eios futebolistí- fico x Flamengo. . 60 jogo ,.,..- Vencedor do ctívo de O ESTADO. Membros do Conselho

'I·i., d. roe,-.8;"'l!fet�.á�s:,'. ��J.·e, :.<!?h1_.'II' �,os'110c�is, s�p�() de, ..es�' 20 jQ,g� .,.- Treze de Maio 30 x Véncedor 'd� 46 jOgo. Nesta' Deliberativo. - Pedro Nu-.
(.t '19 li-

.

t ll'>. d tê H I L
.

7'0' Joso _ (FI'naI) Prezado Senhor. nes e José Ferreira.
.e . '_ �<'mlCl�(' as":

. ,

01·3.'S, ," enuY' I rar-se uma gran· ,e assl� en- x erci 1.0 uz.
.

). .

". i'}yor.',paUo o estádio da. tti� da.
. .

, 30 jogo·_ Bangú - Irís, Vencedor do 50 jogo x Ven-. Temos o prazer do comu- Sendo o que se apresenta •

. "L..Bécaíava..: "6:To'r�eío-inicio 4.0 jogo - Colegial x ' A- -cedor do' 60 Joso..
' nicar- a V. S" que em: data para este, e, sem outro par-

: ".:do ,Cá.mpMh1:tó' da Dívísãó E"'o seguinte ,.o progra- mérjea,
.

Todos ao estádio da F. c: de 17-7-52, foi eleita e em- tícular, afirmamo-nos mui
"C ."de Ama'do:res'> '.' ,: - '

ma: 50 jogo - 'Venee(1or do F..'
"

possada a nova Diretoria Atenciosamente
.,' ,-,,['1'"1.(;< }.i:, 'i�' :' '

' .do América F. C. José Barão, Presidente
_

... ,) :;
, : J' .,' A me9ma deverá reger os Al'Y Neves' Gonçalves.

destino deste Clube no pe lo Secretário
ríodo de 52 e '53 que ficou
assim constituida:
Presidente de Honra

Dernerval Amaral
Presidente - José Barão
Vive. Presidente - Osni

Manara Disputou-se domingo, ent

10 Secretário - Ary Ne- Joinville, o torneio, lllICIO<

ves Gonçalves do Campeonato da Liga J'o-
20 Secretár-io � Wal'rni- jnvilense de Futebol, l�van'-

TO Teelmberg i do a melhor o esquadrão do
20 Tesoureiro - Nilson Caxias.

M-elo .

O--Clube Atlétíco Operá-
20 Tesoureiro - Getulio rio, o novo caçula da L. J..

Fernandes 'D., foi o segundo colocado.
. Orador - Mozart Regis tendo sido vencido pelo al
Diretores de Publicidade vi-negro por 2 x 1.

- Nazereno Coelho e Pedro A renda foi bÔa:' Cr$ .•

Paulo Machado 10.100,00.

•

.

�:

"

\"",

-:;.\'" fl
;

,.......-� »,
.

l.··� J, �
.

.'

N�ç,ticia� ,d?S Jogos Segunda rodada dos juvenis
O�llmplcos '.

.

.

.

catarinenses".;

,
o CAXIAS, VENCEU o .

TORNEIO INICIO DA L.
J. D.

,�
,

..... , o BRASIL ctASSIFICA-, ARREMESSO DO PESO
DO EM 6o'ÜJGAR - 'Após -lEO luguar - Parr! O'Bri-' Santos,23 (V. A.) _. Rea-

.

Americo V. Filho, paulista,
1)S resultados das provas en, E. U., com 17m. 40,1 zaram-se na noite de segun- com atuações regulares.
zalizadas segunda-feira, a (nevo record oolimpico; 20 da-feira, no Ginásio do, In- i
elassífícação dos concor- lugar -:- Darron Hooper, tenacional, as duas parti- I RIO GRANDE DO SUL
Tentes aos XV Jogos Olim- EE. UU., com .17m. 39,3; programadas para a segun=] '. 53 x GOIÁS 39
picos da F'infândia era a 30 lugar - J'im Fuchs, EE. da rodada do certame. 'I A seleção gaucha, na se-

·

seguitifé: '10 lugar - Esta- UU. com 17m.24.
. gunda partida, venceu a

dos Unidos; com 72 póntos ; 400 METROS COM BAR. Na primeira partida, a gioana por 53 a 39.
20 lugar - União Soviéti- REn�AS __: 10 lugar - Mo- tou a catar ínense p�)l' 50 a Na primeira fase o mar

cá, com 40 pontos ; '30 lu- ore, dos EE. UU., com 50" 37, 'Preli� bem equilibrado, cador apontava 24 pontos
gil.:f'"- GhecoRlóváquia, com 8.10 (recorde olímpico); 20

e movimentado, tantã assim para lado. No período final
'15 pontos; 46 lugar - Itá- lugar - Lituev, da União

que no primeiro, periodo a os sulinos impuseram me

lia, com 11 pontos : 50 lugar Soviética, com 51"3,10; 30 seleção "Barr-iga Verde" lhor técnica e lograma ven-

Hungria, 9; 60 lugar lugar - Holanda, da Nova .

22 20' N t
.

t ..............-...........
.

,

',. � , . "
vencIa por 'a . o se- i cer os seus an agollls as.

,

�..........
.

ee••••
Brasil, 8; 70 hútar" - Sue- Zelândia, com 52 8,10., . I gundo tempo os -paranaen- , As turmas jogaram, e

cía, 6; 80 lug?r _ F�n.lâtl-:
'.'
GINASTICA -

AG�UrSSl� I
ses reagiram e consegui- marcaram assim constitui-

dia, ,J"amãÍca' e J1'rànça,. '5; venceu a prova de inástí-
ram de 50 a 37. das:

, �(; lugar '_ Nova �lân;dia:, l!a, c�m 574,.40 pontos;. 2� As turmas e marcadores
4; 100'lugar - Japão, 3; lugar _ Smça, com �6�,5,) foram as seguinte: . RIO 'GRANDE DO SUL
110' lugàr '-;:- Austria, 2, e, P?ntos; 30 lugar - Fmaln-

_ Chico 5, Paulo 2, Caudu ...

'120 lugar.
.

.,- Autrália, 1. dIa, com 564,25. pontos. , PARANA' - Gabriel

171'
1 Nornelio' 19 Jorge 4

" ELIMINADO O DOIS .. ,.:,10 ..
, '.

,
' - .'

> ,S'ALTO EM ALTURA"""" COM PATR-O C \PICHA
Darcy 8, HoustIl 5, JJmly SalIs I, Renner 7, Fredel"l- Devidamente autorizado, comunico aos interessados

_

.

Foi o resultadQ da prova de'
J3A .

' R�prese�nando . � 3, Gastão 5, Paradilha 11, co, 2, Re�ato 3, Klen 6 .� que, no dia 12 de Agôsto de 1952, às onze (11) horas da.

salto em.altur� ,dos Jogos
-

e Antonio Julio 1. Ubirajara3. manha, serão abertas as propostas para venda, por estaBrasil na prova de remo" .

Olímpicos:. 10 lugar _ Wal GOIÁS ...,..- Luiz 21, Paulo Assemblé\a Legislativa, de um automóvel, marca "Pa-
ter Davis;�.,EE. UU. com 2 ���.Jpo�:�oO.. �i:��cpoí�Úc;, �:� SANTA CATARINA 4, Rui 8, Aureliano 2, Aris-, ckard", tlpo sedan,. côr azul, 'oito, (8) cilindtQ�,l35llP.
metros e: 4 centimetros;' 20 Ad€mar 4, Fausto 10, Ed-;' toteles <t; 'Abdul e' A:'dllsbn: equipadO' éom rádio, em 'ótiinô 'est�Jo de"'�o��eryaçã�, sob.
1

.' .' :"'7 '''W' EE to, campeão sul-americano, son 5, Osmar 6, Ronaldo 1, A arbitragem estev a cal' as seguintes condições:ugar '- ,n..en .'
.

lesner, .

foi eliminado disputa. ,."

UU. com 2 metros .e 1 <:;n:; IATISMO _ Na segunda
Lenio 5, Ralph 2; Teodoro, go do carioca Moli Couti- a) os interessados apresentarão propostas por. es-

timetros ; 30 lu.g�r - J(}�e jornada do Torneio OIipl-
Ivo, Henrique, Osvaldo 4 tinho e do paulista Gilber.:. crito, contendo nome e residf!ncia e a importância esti

Teles ...da, Concelçao, Brasll, pico de Iatismo, o Brasi�
e Lino. to Bezerra da Silva, com pulada para a aquisição do automóvel que não poderão ser

com ,1 zpetros e 98., c�nt. .' classificou-se em 40 lug�lr
A arbitragem estev a car- ótimas atuações. inferior à setenta mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00) - ('a

Foram esses os tres pl'1- nas claflses' "'Dragons" e
go de José Randhall e A'1' A renda atingiu a impor- proposta deverá ser clara, sem emenda ou rasura; devi-

meit;os. coloç·ados. "Star"..
.

. ....

Miranda, dos fluminense e· tância de Cr$ 1.952,00. . damel'lte selada, COIT,l firma reconhecida e' entregue, '.
em

. FU�E�OL . �áQadDo: lÍ}Q_ METROSRASOS;' envelope fechado, à Portaria da Asseinb1éia,'-que fói'ne-

A�strla 4 x Fmlãndla3;' .0 10 lugar Lindi Rfmigino, .eerá recibo, constando nele a hora e iI.. data do recebi-'

mIngO: AI�manha 3 x: �g?- dos Estados Unidos, com .

'. mento);
to �•. lll.h'l!lla 5'x·,Iugoslavla iO,i4.10.

' I PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO PARANA- b) pagamento a vista, em moeda corrente, efetua-
5 e Brasil 2 .� Luxe�b'u:gd c' I CAMPEONATO DE AMA. _ENSE do vinte e quatro horas, após o resultado da concorrên-

1; Segunda-felra� Dmamar-· "

DORES cia.
·

-ea 2 x Polonia 0, Hun,gria 3 \ '

.

Foram os seguintesos re- As ínsçríçõe8 deverão ser feitas até o dia onze. de
· x. Itáliá 0, Suécia 4 x No- : FLUMINENSE X AUS-.. A rodada inicial, do Cam- sultados da. rodadl,i n. 7 do Agôs.to de 1952, as dezessete horas.

,

ruéga 1 e Turquia 2 x

In�'1 TRIA, HOJE,
NO RIO ,peonato Citadin0 da· !>ivi- .certame paranaense de fu- I A Mesa da Assembléia Legislativa reserva-se o di-

donésia 1'. 'N' 1;" d M
- são' Amadorista, .1C0nformettebol. Ag\1a Verde 2 x A- reito de.reje.itar, livi'emente, pl"oPostli"que não satisfaça

EM 40 O BRASIL ,EM,
.

n
,o co oso o. aracan�" a tabela, consta dos seguin-l tlético 1:'Coritiba 2 x Bri-' qúã:lquer' das condições' aCÍmaH:endo em vista o interês�e

EXTENSÃO - A prova de
. e:sta ,ma:ca�a para esta nOI-

tes encontros, os quais se- \ tãnia 1; Monte Alegre 6 x da Administração, sem que assista a interessado, direito
salto,;:em extensão apresen- i

te � pnmeIro enc?ntro das
rão levados' a efeito úa: es-

\
Cambaraense 4 e. Jacarezi- a reclamação alguma.

.

t·· ···t l'e 'ultado' 10 ,eqUIpes do Flummense e
F C

,.

f ., .

2 A D'
-

d S t' tá h b·l· ...�d tou'o' segum e. S . .

'A' Ta"'!] "Rio". tádio da . . F.: ,'.
, nnho 5 x FerrovlarI9'. '

.'
.'

.. lreçao a ec�e urm es a 1 I� a �pres a_r
l�ga.r ...:._ Biffle (EE. UU.!' utsrla, pela y- Sábado _ á tarde _ Pdg., Classificação: 10 lugar esclareCImento a respeIto do assu�� o refendo ff.este edl-
com "7,57m., 20 lugar -I tal Telegráfic.o x Flamengo I

Coritiba, 1 p.p.; 20 lugar -' ;tal, no seguinte horário:

-.
das catorze (14) às o.ezessete·

Gourdnni (EE. UU.), com e Treze de Maio x Hercí.lio FerroviárIO, Polestra e (17) horas, diàriªmente.
7,53,3; 30 lug�r - Foeldesi CAMPEONATO BRASI- Luz, com início marcados Monte Alegre, 2 p.p.; 30 lu- ,O automóvel, a que se refere êste edital, poderá ser.

(Hungria), com .7,30,4; 40· LEIRO DE BASQUETE para ás 13,30 e 15,30 horas, I gar - Jaearezinho, 3 p. p.; �xaminad.o, diàriamente, entre o período das \) às 12 ho-

luga!r - Arí Façanha dê Em continuação ao Cam- repectivainente. 40 lugar - Cambaraense eras.
Sá (Brasil), com ,7,23,5; 50 peonato Bràsileiro Juvenií Domingo _ P€la manhã Agua Verde, 4 p.p.; 50 lu� A abertura das propostas será na presença dos pro-

lugar .m_ Valtonen (F.inlân- Bola ao. Cesto para hoje, - Bangú ,x Ins e Colegial gar........, Britânia, 5 p.p.; 60 ponentes ou de seus representàntes legais.
�ia), com 7.15,6; 60 lugar em Santos, está programa- x América,' com inícios

.

ás lugar - Bloco Morgellau, - Secretaria da Assembléia Legislativa' do Estado de

Grijorjev (U.R.S.S.), do o prélio mineiros e fIn- 8,30 e 10,30 horas} respecti- 7 p.p. e 70 lugar Atlético, 8 1anta Catarina, em Florianópolis,'2.2 de Julho de 1952.
�om 7,14. minense, vamente. p.p. Hermes Guedes da Fonseca - Diretor da Secretaria.

CONCORR.tNCIA ADMINISTRATIVA PARA VENPA
DE AUTOMóVEL-

( 1
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"O ESTADO" Florianópolis, Quinta,feira, 24 de Julho de 1952 .�

CLUBB' DOZE ,,,,,DE A;GOST',

,
,;

I Dia 8 __; SEXTA-FErnA � JANTAR DE CONFRA-
�

�
:' .', '"

" ':,'
.

FQrl'IVIDADES El\I'COMEMORAÇAO AO SOo TERNIZAÇAO - Entregadadfplemas aos SóCIOS RE-' DÊ GALA - Ornamentação deslumbrante nos salões.
ANI.fERSÃRiO

' t
'l\IJ:D()S... '. ',' "'; ,:.' .' .. ,

NOTA: As ínscríçêes-para o JANTAR DECONFRA
, ..

DIA 9 _: SÁBADO - GRANDE SOIRÉE com' uma ,TERNIZAÇÃO e para a EXCURSÃO, a partir do. prÓxim
ágradabillssima �u"p'resa:., ", .', :dià 25, poderãe ser feitas por todas srs, assoetados qu
:._.. DIA lo' - DOMINGO - Grandiosa excursão e.chür-: 'désejâr�m' tomar Parte. Também eontinÚ8,'abeda a li8
rascada. Local: SANT'ANA.. . de inscrição para aa senhoritas que desejarem- debutar.

,

.

DU 11� SEGl.J'NDA-FElRA - NOlTADA'-ESPO'R-':' Horário .de expediente na Secretuia: Das. 8 às 11
TI\rA - Jogos de Basquete' - Volei - Esg_rima. ' 'horas diàrtamente;

.

"
..

··DU 12 ._ TERÇA-FEIRA - GRANDIOSO, .IlAILE .

,

.

......�.....

'. ·i�·:'. �
.•> .!

(

�j\

;,

P R O, G R A M A;'l
DIA 6 ":':::·'QUA�TA·FEIRA·�:,�!�� t8PEC��� :

í:.�l'emi08: Uma FRfGIDAIRE e o�tr08 premíos valiOSôs.
mA 1,- QÜINTA·FEIR4 7�'$�S��Q;,CI�EMAtO

·f�RÁFIC.\ �óm uma grande produçãó' cla'.. \VA.RNElJ BR08.
,

..

�

" "r� : � .• '"

.. ., .

• ,

1
,-,;: >,

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

: .. , ::

"",-:t' U.'RTÉ-SE DA !RISÃ(r'�' iE ,'Ve,NTRE TOMANoO':'O'

GRAOS DE SAUDE DO DR. FRANK ,,' "":. "

.. ", :�.��. .,-.;. "':'

',Tócal<1 -(fíhDé"b:âci�nal)
.,' ',',.-

,', ,'.

��� mais fraea e menos cí- br�sÚ�i:�".TIC�-'�ICO, Nb ,O' SO'RO ,DA O� Brasil'produZlra,lodo o' alumio.o Pár"fi�ipação"'L'ematográfica história que FUBA".:for aclamado. .pelos: .

d.. Paulo Felipe e Aracy de
41 "nosso" EURIDES Ri\.:: �'S.pectil�or�s .que ',entusias- JUV�.NTUDE e que preCisa, . 80UBCla Oliveira Felipe participam
MOS didgiu até agora. MuI:.. rnados. irromperam-em .pal- a.:. . ,

,

. .

B
. . \V k" aos parentes e pessoas de'

-;f.(l fy� mesmo : pior do que. mas. O ..referido filme 'tam-
.

« DSJ08SS f. ee. ,)
_, suas relações, o nascimento

,,aquele'malogrado "ESCRA- bém foi muito bem recebtdo. VIRILASE afasta dos mo-
.

, '.. de sua filha REGINA-MA-
--VA ISAU.RA", do mesmo di- pela crítica especializada, e ÇO's o fantasma da 'velhice NOVA Y.ORK, 22 (Uni. la..« "Business Week".. O RIA, ocorrido na Maternida-
IetOi' e 'equipe 'ar.tística· e colocou o Brasil em posição precoce e faz corri' que 0'8 ted)' _,.. Em artigo publicado- artigo acrescenta .que even- 'de "Dr. Carlos. Corrêa",
�nica.. ". de

. destaque no.". conceito idosos voltem a "gozar 0', em sue, edição .desta senta�' tualmente a fábrica chega- hoje.
F;URIDES RAMOS até a- mundial. ".f!

prazeres' da mocidade. VI· 'na, o "Business Week" diz rã a produzir 15 mil tonela- Fpolis., 19-7-952•
.

�ora só aêertou em "O PE- Corno veem, nós já temos RILASE normaliza as fun-
que O' Brasil logo produzirá das por ano e' que talvez se.

"CADO DE NINA", umca cinema eaí está uma prova. ções -sexuais. VIRILASE; o suficiente para abastecer logre esse nível em 1957. A
película por ele dirigida que., Apoiemos o- cinema brasí- para ambos os sexos, e um as suas proprias necessida- empresa proprtetária proje
·,!c....'e seus bons predicados, reíro, que lutando' por êle produto do Laboratório Je- des de alumínio, antecipan- ta chegar a produzir 50 mil

.

'mesmo. assim, bem poucos. 1l,::!staremos contrfbuíndo pa- sa, vendido em todas as faro do que em fins de 1953 es- toneladas em 1956. As inver
O enrêdo : nada tem de in- ra O' engrandecimento do mácias e drogarias. Pedidos tará em plena produção, .sões na fábrica de alumínio

cteressante, pois é uma his- nosso Brasil.
.

pelo Rembolso Caixa com capacidade para 10 mil�4:ória fraca em imaginação Peacê Postal 4.880 -,- São Paulo. toneladas-anuais. A fábrica, segundo o artigo, chegaram
.Óc:que qualquer criança pode- rocalizada numa localidade 'I um milhão' de cruzeiros. A (
�Yià ter imaginado, Um final

que se passou a chamar Alu- fábrica empreenderá a ex-
,-que não convenc-e pois não . .

mín io, a uns 80 quilômetros portação de aluminio sômen-
l)ooeria ser mais infeliz. Eu- 311·C·IDa d

..
e· O·,c·lc,le'ta. N',ely ;1 Oeste de SãO' Paulo, produ- te depois de satisfeitas as

,rides Ramos, dispondo de
zirá aluminio em barras e necessidades do país.: Acen--todos os recursos técnicos e
produtos derivados. A cifra tua o artigo serem des-

:.artísticos, não tendo dificul-
. de '10 :miÍ toneladas, que se necessarios muitos trabalha- CASA ili:sCIlLATilA ��JI.,'"

.dades financeiras (creio Acha-se aparelhada para ttualquer serviço em Bh fixou para a fábrica, é máis dores, devido às inovações buldora dOI .&'dJ'". 1l.O..A...
.que '''PECADO DE NINA" �icletas e Bicicletas a motor --'- "I'iciclo _ 'I'ico-Ttco ou menO's o total consumido introduzidas pelos enge- Victor, VAlnla•• Dhle�•.
ihe deu bom dinheiro) po- Carrinho, - ,Berço, etc. pelO' Brasil, segundo assina- nheiros no prO'jeto da usina. Rua eo•••Uu*im ),(ft.!.,.�
,.;teria apres·entar algo me- .

'!hor, pois .até a fotografia
·de HELIO BARROSO ,NE
'TO, que foi sempre ,o melhor
de nossos cinegrafistas, foi
.talha.

O cenário não poderia ser

pior. A música de RADA
MÊS GNATALLI, razoavel.
AS interpretações, tenhO' a PREGUIÇA E FRAQUEZA
'���e�:�t:r:�����!l��; V_A � A D I O L Racionamento. �,�.LIRA Y'EN'.15 CLUBE. poderia muito bem ser aprO'- MOÇAS DESANIMADAS!,
vcitado em trabalhos que se HOMENS SEM ENERGIA. ene;rijiil em I DIA 26 - SÁBADO - GRANDE HEABERTURA
c(}mparassem a seu talento

Spi: DA BOITÉ DA COLINA NUMA INEDITA APRESEN-
artístico. Embora mal diri- ,.:Não é sua culpa!

'. 8,0.0. . TAÇÁO _ PARADA DE SWE1"fER COM MAGESTRAL
gido. faz sua parte sem se t a fraqueza que o deixa can9!ldo, p.Hdo, SÃO PAULO, 22 (V.A)· DESFILE DE MELODIAS � HITMOS AO PIANO SO-
��omprometer. FADA SAN- com mO'l�� nO"�orpo e olhos .,sem brQbo. ,_ Diante do ,fracasso da

.

LOS DE ACORDEON - VARIOS CANTORES - P�E-�.róRO cuntinúa sendo a
.
A fraqueza "atraSa a vida porque r<Jub. restrição voluntár�a de ener� MIOS RESERVAS 'DE MESAS NA RELOJOARIA MO-

mesma FADINHA de �eni- ali (ôrça� para o lral)alho. gia elétrica determinou, aI'
. RITZ .

pre, o mesma acO'ntecendO' VAN'ADIOL. partir de hoje, 0', ra(}iona� .�••••eo.fII•••••"""."•••••••"""""".<:om CYL FARNEY, qu� não' .

t IIIl,1,!nt'nta 'o.!I.
" "lób;.1 lo.li ,s.angu'in-.;',:e 'VIT'

.

AL'IZA""o .11 _ fl"-,' �len o compU' �O!'lo', , __;_....:�. ,,'
.

.

,l�ssl!:, 'do que., já' é. (despro- ... ,., """'''' 'f ,. ... --

;;:t�C�).q���u:;�'���e::� �:I.
f1")\quecido, Ê de gÓ��� ����=� pode .�;uàado e� toda, TÊLEGRDAO�lAS.,S RKrJ•.R.'tI AtI, te,

'

til

$'cO'�7�elaçãó é \) garoto BIRUN.·' "'"5. I
III

GA que (está correto no mo- RelaçãO' dos" têlegrftmas

Aleque BATISTA.
.

I
.

"

retidO's, no período L.e 14 a /' fTrat.and�se . de uma' pe- .' V',-a'"gem c g"
21 do corrente:" *....-.-. DUIWfTE TODO '*.1i2ula que. já teve: seu :làn-! : om. ,.se uraD.ça NÚtO'n Caldas, Pedro Cre-

;=,:��t::��ii��:n�9:00,(��: I, e:,.'�ap''idez .

������t,Ot�:;iaBÔ�ra�ii:��' ( "' ..

'

nos '\lA1)�JOS
bre de quem mO'r.a.' nó'i'sj�

, Krumen, Iólanda Mainbérg, I·
. .II

D·-�'rtI�-',_rtt
�Ô NOS CONFO.RTAVEIS.• MTCDO-O.NIBUR DO R" 1 M h d ''Tri' .'

•
- �

tia"), porém, em. vist.a, da . , ,
�". elsna dO' ac a o v eIra,' �-

l>:rodo.ção em larga, .Bscala RI�IDO,' «Sol '-88AS"L'''IRO)� Ira.ci Ma9;hado, Aca para.

'��.,

�.�_.. �.. ,;; »��,'� � �_!-. �'.de filmes brasileiros atU.al- U" 'II li Américo,:'Enio Santos, Oti- -

_ ,', _

",
mente, já é considerado fil-

' F1�r:i�ópoUS' - ftaja' - �oinvihe ;- 'CuriUba lia Fernandes, Nair Silva", ,/ 'I' -?- 1... Pa.ulo Dias Mechado, Hen-, t
,

.t.
'me velho. '\ ..

Hoje em dia já se faz ci- Age"'n"c.ia· -_
aua DeodO''I'() ésquina da rique Bitencourt de Bona,

nema no Brasil - para isso Rua Tenente Silveira Luiz Lima, ,NiltO'n Almeida'
ii dispoII1()s de tO'dO' o mate- Vieira Lopes. Lucia Neces.

C d C t· C t';'ial inilispensável" humano Borges, Maria Dolores Sil-
'" Dr.SO· e Dr e. e os urac técniCo, e os nossos estií-'p PE' P

.

va, Maria Barcelos; Viaja,n-
.&'i08 nada ficam a dever aO's A' ,

. L" :'> ��REDE te Becker, Darcy Silva, Com. METOPO 'WOGUE
Argentinos, Mexiqanos e até e Ind. Leide Ltda. I{ua Felipe Schínidt, n. 18L"
.mesmo a alguns Ameril!u�
U(}s e Britânicos.
Podemos éncarar o -cine

ma indígena como indústria

--::- para isso' já possuimós o

.essencial- para a produção
.de bons filmes.

Recentemente, em Canes,
por ocasião da realização do
fest.ival anual de cinema,'
·�Il.lar. ':0 'c:" exibicão, o Lhm

Peças e Acessórios Novos e Usados..
'

Pinturas" Soldagens e Parte Mecânica.
Serv�ços Rápidos e Garantido, Executados por

;ual especializados .

- Rua Padre Roma, 50 -

peso

-------------._.::.,_-----_._-

AIRES.ULTlMA MODA EM NEW YORK, BUENOS
PARISi RIO E SlQ'P4lJW

. '. 'í .....

Rua Pedro fvo: - anexo DepósitO' FLORiDA
Artigo de pronta entrega.

i
NUNCR EXISTIU IGURl

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

,

J)jstrH.uidor � Rep��sentante roeste
Í,VANDEL GODINHO

'

l,

Estado

PA ItA F .E'R" O AS,
ECZEMAS,
INflAMACÚES,

, .

C O C E I R A S;

,

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO.A
Para sala de jantar, quartq, copa. etc.

,
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"i'.L F1oTian{tlm}'s. Qu�nta,J('ira, :;4 de Julho' d'e� 1952

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

.

a'dR,iOdd:ifu.Sãof· . O_!.1 �:
•••

'

.. I',B81�rlla .1.lste� ,
>.

,. ,'!a �C)cb� U,S8? 'I'
" Apenas os MiDls'ros I

públicos deixem cair i não de motores, sem .filtros·
ue.-. e f-c ."8'10"

.'

esqueci�el1to:�o de�u�o; I c�nder:�ad'ores. E�s� lei,ain--,.' r.I, ••ar
...

8, I ar '. ;:,': frtp.s lels 'ou; dlSPOSIÇ<1és ; ua esta em-pleno 'VIgor, .��- ....".
• • : • _ ..gulameatares 'de Interesse .. bora não 'venha .sendo aplí- S. PAULO, 23· (V.A.) - ''Os circulos oficíaia de Sao

letivo. ,.'
" ". ".' I·.cada jWr: eMuecimento, pe- 'Paulo, segundo informa o "Diário. de São Paulo", estão

Não � demagogia, ainda; ! l�s Órgãi)� competentes. absolutamente convencidos de que, eft:!t.ivRinente, '0 sr,

firmar, que a Ilberdade' dê; . Dai- a razão deste 'comen- Getúlio. Vargas deseja remodelar I>a�-ia�mente seu lDi�,
m cessa quando começa a ::tário, com um. apêlo ao Se- nístérío, afiançando-se que serão mantidos apenas os

e, outro.
,

...' 1 nhor Prefeito da Capital, ministros -das pastas militares. Contudo, a �efonna mi-
E a li�erdà?e de impren- l'no sentido de que

• .p.�oI?ova, n�st��ial :B�ro:ente. sef� !eY:;},q.� Í} ;;ef�it<?:<;l,�I\O.l\1.,.��. �.�'I�r_
'<1 também nao é -demaga- ! as -medidas necessarras não o executivo superado o ambiente. parlamentar na P,�t.�
ia, sendo queé um direito: só no que tange à eompe- lha do petróleo.

'

undamenta] da de!Doerá-: tência municipal, senão aín-

.:ia, o pulm�o de opinião pÚ-1 da conjugando os s�us es- .

i'l1.ica. Por ISSO mesmo, as ; fôrças com o Servíço de
>'uas manifestações não p'o- i Fôrça e Luz, a ç�rg.q (h�. go
�lem ser -tomadas como ex- vêrno' do Estado, e com o De

IPlos'óe� 'de' malquerença
.

e
.

partamento Regional dos
••e inimizade, mas como ex- Correios e Telégrafos, para
oresões francas e sinceras, o completo, alcanceve fintl
no alto. objetivo 'q_g traba- da lei citada.
lhar pelo bem comum ...

'

. Obrigando o imediato uêo
Com êsse intróito; o .. tema de f'iltrOB� eoadensedores

'testas linhas: o rádio, por parte' dos proprietários
Na verdade, o "broadcas- de aparelhos elétricos, o

I tiug" é um suscitador de Chefe (lo Executivo Muníci
contínuas novidades, uma pal prestará reais benefí
fonte perene de novos co- cios à comunidade floríano
��hecimentos, um êlo de li- polítana, a par de pôr em

. �ação permanente entre as. execução uma lei relegada
.omunldades. Êle realiza, de <to esquecimento •••
fato, a comunicação, tornan-

·�,..,.w..,.........-�&-...·�,·�
<lo comuns os homens, no, ?ltlJUD.A8.. Ut;TJIA'!'I8••
»ensar e no agir sôbre 'os • 'I'LACAI IIJ'ILlYlO.aa.

"'tleí'\ffiOS problemas, ellten-
0'" .

d'�
..

,:ienâo-se Jompreendendo- li,lJI�r ��!� OlUelra
;�e, junto .se alegrando ••di••,'. amUar ....
'?lI. se entustecendo, an�

I
, .. ",. .",' ,.,.

: "��ri{g:\��::;:�S� NãPõfféía�
:Na me.di�a .�� qU? ? rá-

J�EVARAM AS GALINHAS
•�w comUnIca, ele pode co-

D 'd' d sr A.

a reSI enCla o .
-

"p:rar, pois, para. a �omu- velin'o de So'uza, residente
nhao dos homens. MelO de

b-d' t't d Saco 'dos- . no su IS rI o e
�ducaçao _

no maIS amplo, L' - 'I 'ápi-os levaram
Cd � I 'd' I' lmoes,

os ar

��� 1
_
� u�, pa avra, adra :0 I seis galinhas.

d',,:�u<:ao e,eva o gran_ e .

.._!lU- I A respeito fi}i dada qu-ei� Novo Upo . e mo'"bb:o a ll)J1a concepcao da I 'P I'
.

•

1 'h
:, xa a o ICIa.

t J.' to
.

'nó? maIS armOlllOsa e I.CONTRA OS BEBADOS- or ,a am�lS hu1mana, '}
fazendo-o I E DESORDEIROS WASHINGTON, 23 (U.compreenc el' os aços que . F

.

I d xadrehs por E
.

,
. 01 eva o ao ., P.) _ A Mar.inha dos s-

�nem os P?VOS e despert��- émbriaguês, Geronimo 'Lino tados Unidos 'anunciou ha .

. '� o-od para c:ea�' _um eS?lrI- da Silva, em cujo poder 'foi ver apérfeiçaado um' novofi 'c e compr eensao unlVer-
t d

'
... raspadel'1

'

12nC0l1
ra a uma - moto'r a jacto' que é l€ve,sa.

d
.

t·
.

rth. , . :. , ra e pm 01' e a Impo an- simples, fácil 'de fabricar,ASSIm, o radlO, hOJe, .Ja .

d 'C 4i! 63 Também- -

b' t d 1 Cla e r'll' ,00. não exige lubrificação nemna.I) 'e um o Je o e uxo, b'
h

fOI' . detido
'.

.

,. .'. . I por em· rIagues, sistema de refrigeração e.tna"t SIm, palte mtegrante,. D' S'l'

d' 'I' d
lrceu l' va. que talvez chegue ao ser dê'.lj1 1.Opens,ave mesmo o� '.' a, M'ORREU AFOGADO '

.. extraordinária importânciamaIS .modesta resldencIa, P f d San . . "

. ..,. c ,ereceu a oga o, em -

no desenvolvimento'dos pro-ermlO Um. velculo de, p.r�- tana do Maroim, munidpio jeteis.".dirigidos. e dos vôos��Te..,so, de cultura e de CF\'1-
d S- J' r Meolais' .

li7.RQão. 1\� aOI loseS' o s

·S em héIllióptero. O :referido
T' ...1 'd t .. 'manoEl .

( e. ouza. eu COl'- motor é itlénticEl ao q.ue osQ",nVla, e uns empos <t '.' f 'tr'd sta Capi _
.

. . "

C'ita Pi.l�t�, ouvir rário, em po. OI. aZl o , ..a ,e. . -, alemaes uhhza:am como

FI " '1'
- , . tal para..

a devlda· autopsla. 'fonte de propulsa0 das cha-ollanopo \S, nao e ma.lS
"HOQUE DE VEíCULOS"

.

. ','
um pra2ier, um divertimell- 'Lo

• ,
madas �omb�s:v0!ldora�.' MaIS um ,choque de vel-· V-I, que SQ funCIOnava portn, um descanso para o es-

pírito, mas uma fonte de
culos registrou ?ntem a 40 minutos e àgora funcio

aborreci;TIéntos, ,um martí Inspetoria local. Pelas 12 na pelo espaço de 200 ht)
rio para Oil ouvidos e uma horas,. o caminhão de pla- raso A Marinha. frisa que

.

, '7
ca 3-74-28, de propr�e.�de () motor é tão novo que .nãopro\:�çãq pala os nenos, d C 1'. C

.

- '{i J '
.

.

causados Delas "descargas""
o °d.e�l?d oralça�. et, .e� se pode prever amda a to-

U' t f" A ,

"d I sus,. lngl O pe o mo orlS- talidade de suas aplica-e 111 e1' ere)lCIaS e . um 'b B' b
"

, �.J 'd
ta Hum erto aum ateu ções mas que espera lIsá-numero C<1Ua .'vez ma'lOr e ,.'

• Ih l't·'· : :po carro do sr. Jos� ,MUSSl, lo, primordialmente iDOSapaI e . OH e.e ucos empre-
que ficou danificado .. !1l\.e-1

.

·t·· d'.' 'dgadós por dIversaS': pessoa' S .. . ."roJ€ eur lllgl os.
.

.

- '. , . dIutamEJflte a SuperIora da-
'.110S seus. serVIços. E tudo

I t b I' t· d
.

.

isso porque os motores qué que, e .flf> a 'fe. eClmen o e

I'
_.

_ '111' ..;__� .. ..;--:_
. "

'. enSlllO. pron-h lcou-se ii pa-· . ;'u�r� ,"" � ........" d..... ,.a�lme�tam �sdseEi dap�fr:llhos gar � prejuizo, ficando as-I oUldura doe �.iu·•. LOoAnao sao prOVI os e "1 trOi-l.
I' d "d '" '�tot v61........ Dia.OI.

, d 'd' - sIm so UCIOna o o mCI en- "
•
\ .''C011 enlSa Ole" que supri- te.

. 'tQ. eo."llt.tre Jlatraroam a« descàrgas d� alta ••••••••••••••••,
'

· frequência e anulem os rui-
· dos parasitários

-

prejudi
·�iaís às recepções' ).'adiofô-
:nIcas".

. , ..

Ora,- não ê ,iusto' qu'e tal
· 2contera. 'Se é livre o traba
Ih..o c '0 uso de "apa'relhos
que a téenica moderliá ofe
rece, não mel10S verdade é.
que essa liberd'ade condi
dónada;_ 'a' certas re�trições,
:Dão podendo ultrapassar os
"eus justo;,; limites, em pre�
'juizo do direito de' outros,
Existe u ma lei muniçipal

(Lei n .. 2G. de 18-9�936),
'(jl1B proibe o Uso de apare
'lho,� eletricos, servidos ou

, RITZ
As:-5 - 7,45hs ,�

. No programa: O Espor...
ODEON . te na' 'feIa. Náe.
"'À 8 h P.recos : 6,2.0 '-. 3,20. �S· '8-' y

Maria· Della COSTA ' Imp. até 14-,. anes
Orlando .vn5Aa';_ �onIa '·-IMPÉRIO-
CAR'RERO -;·lto�rto· ACA ".' 4!-

'" .... :Âs 7,45hs
CIO .,'" Deborah KERR St�-

';

watt. G.'."ltAN.GEliem; '.'
.. '

:C.A�I'NHOS ,PU SUJ.; em:;
.'

No programa.; O ;E8por�' AS MINAS DO, REI SALO-

te na Tela Nac. . MAO.,
Preços: Ô,OO - 8,20 !. • No Pl'9��ma:' Notidl!$.

ROXY. da Semana. Nac.
Às 7,45hs

I
Preço: 5,00

CONG'RESSO 'DA �;\iaGARCEZ. ,imp.atê14anos.

�ocidade Evangf'li<:C- A, VID�.,POR UM BEIJO
I No programa: Cínelan-. O TEMPO

DIA 24 r,: f" dia. Jornal. Nac. ,.
,.- oa. eira

Preços ; 5,00 _. �-J,20 Previsão do tempo ate as
LOCAL:' Igreja Presbiteriana Iiidependente 14 horas do dia 24.

.

.P· 37 Irnp, are.H ano.s
-,

N
._

..
,. "Rua João ínto, .

EON Tempo·- Bom. evoei-
8 00 -- Reunião Devocional, ltITZ OD

ros.' .

C ld
.'

d
.

Andrada. DOMINGODirigente: Dr. Laércio a eira e
Anselmo DUARTE! Temperatura - M�mter:"

Tema: Personalidade de Cristo. •

Mariz'a PRADO _ Tonia se-á J)aixa.·
.' 8,30 -- Expediente:

CARRERO Ventos - De sul a leste;
1 - Chamada., moderado,
2 - �ei�u_ra da ata da' S�ssão !naugural. _, TI��iICO-NO FUBA Temperaturas --:-. Ext�-3 ...., Eleição e posse da Diretoria da Convenção. '.

.IMPERIAL I
masde

ontem. :.
Máxima

14,6.,.

9,30 - Estudo: "AVIVAMENTO E EVANf}ELIZA-
. Às 7,45hs' Mínim� 7,6. .,-';ÃO" _ �" � Úydio�Burgos Lopes - Secr. Ex.·'da GERAL. "Os. irmãos M�� � Ilo- --V�NriE-::-SE'=

-

.

.

na MASSY ,

10,00 Esclarecimento em grupos.
.

em:")" I Um fogão econômico, ma�-10,45 ...:_ Co.nclusões e recome;n.dações.. LOUROS DA AMOR ca BERTA, com pou-cos me--
11 00 - Levantamento da Ses.são. ses de 1JSO,

, 14;Ot> - Reinicio dos trabalhos. _"'- ..... ,IOJl>..._"-JVV&...... "'-........,.,...,... Vêr e tratar à rua Sal(l�.

DE"E.'studo :'CASAMENTO, PROBLEMA DA

MOCIDA-'B d' d
'nha Marinho n. 15. :'

, or . a· os "--.'-.
�"---_. -_'

- 'Dr, Fe.rnandino Caldeira de Andrada.

V d
-

1'4,30 -:-- Esclarecimento em grupos. Senhótã 'Mm grande és- en ' .e-se' 15,15 - Conclusõês e récomendações, pecialidade em bordados' à.. .

15,30 ._- Lanche -- Oferecido .pela S. A. S. de Fpolis.. mão e à maquina aceita .en- O Bar Mortelo, situado à.

.16,00 . ....:. Mesa Redoncl'a Instituições e .órgãos g-e- comendas para· enxovais de Rua Major Costa .

rais da L P. L.
.

noiv8,s e recem-nascidos. Tratar no mesmo ou com'

19,30 - Culto. Rlia General Bit,tencou'rt j.rn"é Antonio à Avenid:;t.
P"PP')l rll)�' Pp�T p" ImiTO ;\ "lh·,,",! n. 97. Hercílio Luz. T). 2.

.-'"------_.__ -_.... ,-

"Sfo:dicato' dos Emp. no' Gom�rcio -

H{)t�J"iro� e', SImilares de ,pnlJ�..",
A ]J�r'etoria 'do SindicatO' dds em hoteis e similares a

dos Enlp-�.e.gadQs no Comér- 'que se frUem �o Sindicato;
cio. Hoteleiro e Sinülares afim de que' possivel Lhes
de Floxianópolis, tem o pra- seja g�zar, em toda a sua

zér de comunicar aos seus plenitude, dos' direitos que
associado,'l que .instalou 'sua lhes são assegurados pela
nova sede à rua João Pinto Legislação Trabalhista.
,no 19, sobrado, onde está a Floí'ianópolis, 24 de Ju";
inteira disposição de seus lho de 1952. í
consóciol-l para os casos atí- OUvio Amâncio Pereira
nel1tes 'à classe" - Presidente.
Nesta opoHul)idade, con- I Jerônimo Borgel'; -- Se

clilma a todos os emprega- cretário.

-- •..�._ -to, _..

·','CiDe�,Diário·, •.
.ODEON

,

,pubijddàd� W..:illi.......�
"'-, " /

_.Representante: -Comércio & Transportes' ·C. Ramos S.. -\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O�AOO , Plorfanõpolls, Quinf.�rfcira, 24 dé Julho de 1952.
.. _�_. --- -----_.-------------------_...�'--.._-------

. �.
. ,

.», Tarde Dançante --Início às '1'9 horas, Dia� 26 Sábado -:- +'BOITE DA éo.UNA" - Parada de Swetter- Inicio às, 22, heras, Reservas de mesas na Relojoaria
j '{"'�;}'" "�,' l\iorit7.. a partir-do dla.ât,

'

'>

"
,

.� "(,:'" '""

Quer conhecer o seu passado?i� ·M· ·IS·'sa' ·d··e'· •.·3··0�'D, ·I·ao Professor Rubens Peiruque que se encontra

hO�,'�"'" ,,' ,

-,

peda�o no L.UX H.O�EL,. apresentará gl"atui:ame�t�, llr', V1�lYÁ NARCIZA BEL-" alma ,d� .sua s.ll.l,1dOsa, m�traves das colunas deste Jornal, um estudo sobre o pair. TRAMI'" . sogra. avé e bísavé, Naret-
sado, �re,��rJe. � {�.tU!? ��. ��?*�,}ei�o�: O CUPOM, �bai- I 'Rieicre e 'fainilia. Alexan- za Beltrami, no dia 24 ás 'I
xo, devera �er devlda.me�te preeHchld.� �om o PS��pÓ-"' dre' Vifali" e família. 'Maria horas. na"Ig�eja· d��S��G(Alvarus de Olh"eira.) - cujas terras estão até ho- N,Il,\1� do leitor, e as l�dlcaçoos ne.ces::;arlas. qU6 sao: els* 'Beltrª1Íli, Hélio Silva. eon- .Anto},1lo, n� .la�r. do S. Co-

Ie abandonadas � POrque o t� .mes e ano do .n�sclmen�?- �ssun como: }�a,: .da.�a. '{idam;� 08 parEm�s' e amí-' inçá,? .d� J�Sú�.:: "

"., . ,Fomos :informados de que projeto da fábrica contra- tividade, estado CIVÜ e �roflssao. Sendo �sln��l, meneaI !tas para assistirem' a mís- : Antlclpadamente , agrade-, .

o Go�êmÔ do 'Estado doRío riãva lt'" planta 'de! ruas; at� também a;}�?�!l�,,�? pasc:.��r:��' Çada, pessoa Interessada sa ue mandam celebrar por cidos.
.

.ofereceu. vantagens à. Com- hoje apenas projetadas. Es- em conhecer séú' 'futiír()�' devêrá'R'EC(i)R'l\AJ�"o CUf'O� _,_q__...,,..;,._-.,----.-'-�" :--:- _

panhia Antarttca para cons- sa indústria terda estimula- abaixo, e indicar com sua própria letra, os dados 6.�eS-:' I;." ,

'�

truir grande fábrica em 10- lo o progresso de Niterói e "árias ao estuco'. Isto feito. endereçar à redaçãe àe !J�sso
-_.......- ....

<cal visinho do

Distrito. F,
ede- teria feito funcionar

inati-, jornal;
.

,

I

.

ralo Trata-se de lugar onde I vo o pêrto fluminense.' " ".'

existe, água de ótima. quali- As cidades próximas ao
.

.

.c u P. O M
dade e abundante. O' Estado Distrito. ':Feder�il ,levarão j S:1', .Professór RUbens' Peiruqüe
além de isentar de impostos enorme' vantagem se derem Redação do "O Estado" . Nesta C3>l"ita.l
por .deterrninado número de ,facilidades à indústria que Envio os .dados abaixo, para reee-
anos. ainda construirá es,- terâ de fugir do Rio de Ja- ..: ber anotações 'sôbre meu passade, pre-

.
" ., trada pavimentada até-a Ro- neíro "nãó só pelas difícul- sente e futuro,' livre de deapêsas.,.

dovla Presidente Dutra. dades fiscais. como pelá fal-
Se é real. o Govêrno teve ta de capacidade: de força, PSEUDóNIMO ,; . .;;

. visão. Tal fábrica, maior pela crise de energia elêtri- NASCI�ENTO. ..,.:
' ......•.

que a de São Paulo. fará de- ca que toma a metrópole. :' LUGAR DO NASCIMENTO ' .

, senvolver a zona de maneira Agora que o Governador ESTADO CIVIV' '<'.':'; . ... . . •. . .. . . . . . ante-sala. sala viaita, copa, .e�zjn�� • i,ni!ltalll,çiio:;:',i:'�i, L',: s.:
jantastica, levando para lá da terra .flum�n!mse":acertóu PROFISSÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanitárj� e.�mpl..ta. e.1 dU,I,1s C8)!aS. ,p.eq��n�a ��s' i + ", 1

,:,mçviment.o, ,comercial e ,ou,- em;�.heio com � .iniciativa fUMos
,
••. � , ;

' 2��;qao�
tras .indústrias. Nadlí per- da fábrica citada, por que AV. RIO BRANCO - II quartos,';sAla, ,yarnncJfl. �pzi�..

derá pois hl,Í impostos qQe não segue a nossa, sugestão". " JJha. w', 'c., etc. .., .. ,
, .••.

O Estado recolherá com do aprQyeitamento imediato�,'; , .' _, , TR1NDAl:)F; -: � quartos, sala jantar, .çopa ��zil)�jl.
XTan�es' vantagens. das,terra� do ater,ro de S�� Par'licipa"áo ITratores "ar. os ,ba�heil'O', grande varanda e depóB�!O .

E' Isto que temos chama- Lç>urenço, para mstalaçao Y.... , •. ' ,,,'.,, COQUE�ROS - 8 quartOs. sala, cozinhá.' banheIro,
do atenção, dos hom�ns

de1de
indústriais

•.
com a� v-anta- P d Izabel KinChes-,agrlcultores 'r,

. Me. ••••••
'

� ;: ..•.
mando. O mesmo Estado do gem de possUIr o porto à

k'
e �� �

t
SERVIDAO FRANZONI '_ 3 quartos, sala, cozinha,

Rió deixa de ter um "Ford" disPl1Sição do escoamento da I pa lClpam. aos paren �s
RIO 92 (M

..

I)
W. ,c. cl chuveiro. etc; '. L ..

te d S- L
.

d
- e pessoas amigas o naSCI- • - erIC lOna

DO LIM"ES R G 1 2 d110. a rro e ao. ourenço pro uçao.'·"
t d

'

f'Ih T dO' G t'l'� V
SACO S v - ua era,- casas e ma·

_____________�-'-_...'_�. men O e seu 1 o a eu. sr. ,e u 1, argas apro- deira novas •••. , .•.•. , ••• �,.,.•••.•••.•••.••...

C
' Maternidade dr. "Car- vou a proposta da COFAP

Advocacia e' ontabiHd�de los Corrêa' 18-7-52.,_,_. _ io���� ad:q�i��Ç�,;1:t�i� t�:= :::�;;t:u�.:::·�:'���:���l�=·��:�::::�·c::�::�,Perd'eu 'SE rem consbuidos pera. Fábrii-
.

_. ,·deh-a, uma �om 6. peças' e 'outra com a, terreno
ca Nacipnal de Motores. com 2Z"Í>50 mts�

"
.•_ ':., -.;.

Perdeu-se üm broche" de fiartciamento' dó 'Banco
.

�cro. DUARTE SCHUTEL 2 Casas, uma com 4 q.uartos,· .

Porcelaná. Valor estim<l�ivo. Brasil, facilitando-se a ven:
Gratifica-se bem a quem en· da dos veículos aos agricu).

. h:egãr nesta Red�ção..
'

"

Ú)res..." ,
"

' t'Fa' cf 2 qUkttoS,. sala. varanda, coz.inha, W. C-

e)' c)iuveil:�.. , ..•...• , .••....
'

',"

I!:STREJTO' - ""Rua .Te,re:r;a Cr:stina, ,- 2, quartos, 88·. ,

''la, v�randa�. cozinha,. 'terfeno frente '3ó mts. f"I1'�
,

'd�s 25 lilts. "�'o .'
'

,00..... • �

.RUA MONSENHOR TORP' - 3 quartos, sala visita,
.

. Sala jaJl�r, cozinha. depósito" cop,!, ��c. . .'•• : . '.,
.

ESTREITO - Rua 3 de Mall).1- Sal� pI negócio, 2

'quartos, varanda. cozinha .••••.•.••...••••.••

eSTREITO _.Rua Santor:! ,Saraiva :-" fi 9!1!1rt9!1! ,sal.
jan'-lâr. sala visita. copa, quarto de banho,
Teneno lOx50 - preço:' 3ãO:OOo,M

, ,/\v. MaqTo Ratllos :-_3 .quartos. cosinha,. sal� jantar.
'" '�aJa, visita etf: ":_"";��� .. �_..'��;.;: . '1

•• �"-� ", ". -'180.600.08'
, Estreito - Rua. José C: -Silva'� 5 quartos. Sala vi-

sita. sara� jantar. ��s;inha hanheiro etv' 160.000,0.
Estrp.ito - Rua José 'C. Silva � 3' qu'artos, sala vi-

sjt.a. 'saJa �a�t4r., f'I;)!õ�n.bat,,})�nbe1rp, e�'1'''' 60.000..-
C�AS E FAZENDAS: Á VENDA

. CAPOEI�As ;- (no,,principio) ,,"com .. 98 x250 mu..
crasa corn 4'.!liuaftOs,: 3 salàs, ''ê9Binha;' bati:hélh:i, �HiDdã.
é-ct/. ',,' '. \,,� ' ........ ,., .... " ...,,,·,,'�·".:'.1. '"

'·"250.óOÓ;b3
:;" ',� 'BARREIROS ,"�.:3, '(jllàrtó!>; ss'la

,.

v�siiii: ';áiâ jàntér.
oositt}tál tetTeB& 20 x30

. >.',.,.
'

..
'

- ,',' �\'25.000.o.
'C'ANAS VIEJRAS'�"oom )t:a44;�m2'� iitrlà càsa &

2: pâvimeD'toS i " .\ '.'
" ',,,,', ,'., '60()JiOO.-

,''''' +...•. ' "- 'COMPRAS DE CASA8;,TERRENOS. CIÍ.NCAIlAS E"Sl1I08{'
.

.

_
hmos eempre inte.�&�;"·�lIli ;édm�T·:'8asat(tàd8oo., ·e....

, .. ' : ,..:' ,.,' ��"ti'!,",;Ii�l;;'.:K.,_" .. ,·.I_� , ."', ,

" ,,,.', .. ,'. .

.

'

,

"
' "

. Ir o'atl'â8 quê "pôr in'ottvo' dá' fôrça màiO't não ião
.

:
, HluneiafJaa: aJgumas destas "casas sã.o ãeeita trande.

.

KX:;j<.' <. � ::' ,�',��:� ;�:tePi'tR��#�;�t..J t;:.J �t�+�::::�,
./.: 3.Aro:}�S LJ:l!lP�:��(.R!"a Ge��:;�-eom ��5()O mts. 18.000,..

, ,.' .o\I,.AMEI)A AOOUro XbN·DER ·,,_:'bóm 15:it30 mta. .• 75.000,0.
'l i, ,,- ," I,:�, ;.:v· B1POtEcAS

,('
' �iH. 'e .Jt'll�mo�fqüalqtlf!t 'lH%;'rtâ'ncla :eõ!i\"ta.rikn'lià.t,w.

.
.' 'I.' '" AD.MINi8�RAÇ�O'bE:lP.RjDt6s '\'�; :." \', - >.'

. Memante UJooi.é;'·' comissão, �ceftàinos�'P���8 'para \t!ld�
fliebu ,w&!io5.: receb'emas' ài��ei!l...: páiàmds : iÍrlpilst({�. ;"ete.' .

'

'

:<'.>�\ ,-,"�()ÇESSOS jM(')'Bnj,utj6s"";�.�';'�·J· "

, bzgaDj�m,08 Pr-QIlt\8��' hÍ)6hljj�Í'ji$) ��f$' O:s'l��tltht��' �i�
F.:�l';h1'�it1,@.. '�ic,/ têln:Ó3·�:tQ�b�Ifi;.;��sij)iii'daÚ-m" e:ón�ét1ir,:" q�á��·
i�4mtO: sabre .1m.óveig1·· /.;;', 'i':" :t"" .,,' ";'., ",r " 'i' ';',

,

.. 'FrQJn\'R.Jor,�.'. ',.' '.l., .,:, "

o' �mm� que' desejal';i.:óm'�far, casli/téI'renói !tItiõ�:cllã:ca....pe
,

lerá vii' a" sMe {fêst-e ·Escritórll) fi prfencher llr1)�. ficha diÍleÍtCfo •

'"'lll1e
�.fa 'RdqQtri,' e assi�.consgubnws ..8vizaremos .ao inteN_

; io. _11'1�,j�-pe8as para o ('hente.' . ,) ."

. INFOR!\fAÇÕES
Sr-m e<>mpTomi'sso. para o cli-ente, damos qualquer j.n'fOl'�

dOll< �i>ci0ll ÍlnobiliárioB.

,·DiariO ,(Ia Me.ropole
�-.:

'.
�

... :

DR.' ESTEVAM PREGAPÁNI
- Advógado" - .'. "O,

ACACIO GARIBALm s. THIAGO
- Contabilista -

. Edifício "IPASE" " 50 andar.

I
f

• 1
I

.

. � <. "':.. ;.

.: ,< '

", \'

�. , "t'. .

'f:'·· ..·,....:,

� 1 L
1 '._

I
1

!
7

\.
!

f \
\

"
'

,
' '.IIÓII1IS

,_

CASAS .( ,:VEND,� . ,

" I,
. , ;"'_ e- • :..',

'RUA BOC.AIUVA � 4 quartos. sala visita. sala jan-"
tar, copa. banheiro., eoaínha; ,d,ep98j,to, etc••.• ,." ; .. :3!lO.ooo�

, RUA TÉNENTE SILVE!.TU � �, quarto�.; sal�. visitar., :', .: .',
sala jan�r.' eépa, eoainha, ete."..:.,:"" ., "",;5 ;:�9(Ijl;Ot'

RUA SAO PEDRO (EstJ'4!lW�Balne�rio).T 3 :�ua,�os, ·.ii '. <. ;,,',

,100.600.00

sala j:r.n"ar, sala visita. cozinha, W.· C., .etc., Oll-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianó�lis. Q.uinta,f�ira, 24 de 'J�lh� deh952 ,

.

,

Paralizaram
.

OS trabalhos ·tace
do euste :de vida!

ao aumento

P, ALEGR�, 23 (V.A.) Como sínal de protesto Atend'endo às ponderações iÔ'ft.quela· autoridade e à
contra o aumento no preço da carne e de outros gene- .mtervenção de' alguns representantes classistas desta
ros de primeira necessidade 200 operáríos das fábricas' capital que se, dirigiram -par.a ,'N'(}"o .Hamburg.o·logo fo- Ao mesmo tempo que os dirigentes sindicais avir,-·

de Novo Hamburgo paralisarr.m o trabalho. e' promove- ram .inf'ormados dos, acoateeímerrtss, os manifestantes taram-se com o gen. Ernesto Dorneles, e entre esses po

ram uma manifestaçãQ-,pública, percorrendo as ruas da- -designaram lima comissãe '.que foL�tceb.ida pelotprefeíto ,lemos citar o sr. Manoel Palma Martins e -alguns pre- ..

queía eídade,.'A passeata, 110' entanto, foi interrompida c� pelo presidente. da Câmara de We�adotes dalí, com os sidentes de sindicatos de Novo Hamburgo. outr<'s diri-·
.,

por sugestão do. Delegado de Polieía que' aconselhou se' quais vieram para uma audiência com.o gen. Ernesto Dor> giram-se ao gabinete· do"' sr. Valter Porto para dizerem

dirigissem os Qperários às -autoridàdes competentes, .às nele-s .. itéc1bi(l;;�s. pelo governador do :Estado informaram' do' descontentamento dos trabalhadores diante do au-

quais deviam fc}tn1�lar seus protestos.' .>. 5. excia, sôbre C)S acontecimentos. Com a palavra, 'o Che- mento dos preços das utílidades, especialmente da car�·
.
,. .

.... , '. ,;r, II. ':'.�-'> t
. �'.' " •

fe,dO- Executivo revelou seu pensamento a respeito do as... ue.'
-

.
. ,

... ;_�N.p<............·.:.-N&_......__........ ..:..-..............,;......�...,._ �UIito do .préç'o da carne,' favorável ,que é 'a criação' de . Diante das prornessas . recebidas, segundo nos in-.

cartões '(le' idé"ntidade que facilitem o racionamento e formou o sr. Manoel Palma Martins, resolveram os tra-.

menores P:t:êços do PJ;,()�I!lit9 para os ,trabalhadores.
.

halhadores voltar hoje 'ao trabalho.
�"��."-.WJlft·-ç-.....�_-.iJ!t""W!f#.tIJ'.Ii't&-;...-:,�-.ft,-ÇJ;.-""_-.A."."",.•...".._....����-...

...

..n.. _".,�.,..JI'ltJ:J?
.

Miilistro
-

J'oã'o eleolas··
.

._ .. COM O PRESIDE!';TE DA'COAP

> •.

-. . I
' ..

O sr, ��lcs Edgar MorItr;, Presidente da
Federaçiio dB (;çrrrl;..ércio de Sa?lt4 Ç(J,ta,rÍ1lo') re
cêbeu, à ta1'di!' d.e ontem, cQm.Jniqagão ',do 81'.

João elealas, .Mm#tro da Agric-ulturq. de que-
.' . --..

. 'Pirá a Santa Cata:rina, '71a próxima quarta-feira�
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atê. hOJ.·:e� � Sl;:

.. p.
ref�ito ,Pau-, .. O $1'" João Cleoias; que viajará em avião .

está abandonada. 'EiJsa a lo Fontes, temia em não especial da l'AB� tertÍ çQmitiva composta de
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��gfide que s�·· não pode' ·pérmttt-t�qu'é"õs filhos" dos doze pessõns.
.
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ná diàs passados, aqui neste eantinbe, 'fJiê'rrmb'�

i'iiéiii, séni: advogado' que que êles ereaeam sempre erencta �elo s�:. Doming_os Trigueiro Lins) de-
. uma rápida anállse da vida e das atitudes � «aTlóS'

lhe venha a -defender-Ibe amÜf�l?!ttQs!. 1"'1I! _ �:g_a�� _ ��s_c�: _d:��e_ !i_st��••«� __
, ".' , ,",'

,

Gomes, distinto esportista português, at!laimmttê no'
as çausÇ\l?oi. ..

'

Ontilifl; esteve em n.o8saj::� _h�h-::_avav:r.riVhr· -�&....,���
;." .,! Rio de Janeiro, onde integra o simpático, �%lntingF

'As e�trãdi§ qUê Hglltlt l\ 1'ê�a5io; .Belarmino da:'Co�- i Jost'ilUlq uU'
;Apt)�sentadoria e Clube, de Lisboa.

Càpitãl �(j� dlstl'ítus tio lt1� ceIçM pescador com 10 fl- I
. "

-' ..... ". Essa croniqueta foi transcrita, ipsi'1r lHterii:,
t�riôr; jã 6 dlsseÍfiós, 'dig- ldhOOS'qtu�OedQS1",m\tl.e"��ermeos,s. Paedsi,,:l:... Pen'C!o- e·s dos' Com'·ere' ,"a' rl·o·SI. pelo jornalzinho udeno-trabalhista :{!.:VOM.ç_.ÃO':,

.

ttàs de' lã;tifua. As' .pontes '" u"., ,,,,,,.3 U que teve, no entanto, o ,cuidado. de amputar (lifi Ue>-:'"
e os ponHihôés 'aí estão, queixa ,às nt1toridad�, no DELEGACIA EM SANTA CATARINA ríodos finais que haviamos escrito, pam çom fS"8J'"
t,üi'ias cdrtdo.' de podre, ·ou� sentido de ser a ,ponte' da " A V. I S O ·deixar· a entender que .as nossas referências eram:

ttas balançando, balançan- Barra da Lagõa restabele- O DELEGADO DO INSTITUTO DE' APOSENTA. dirigida$ ao ilustre senador Carlos Gomes de Oli-·

dó ... �, assim, o povo dã' cida. Há oito meses que I DORIA E PENSõES DOS COMERCIÁR�ÓS, NO ÉSTA. veira. ES'sa falta de ética não nos surpreende, qllP.·

I1h� �6 tem' recebido, da está caídft e até hoje, ape- Dd DE SANTA CATARINA, chama a atenção das fir- a desonestidade é orgânica no pãsquinete governh;�
:PI'efeitt�ra de Florianópolis sal' de apêlos feitos ao SI'; I mas construtoras desta Capital, do interi� do Estado ta, orientado por purit�nQS ���t\IQiSQS. � araquanês.::.
a ingrntidão do sr. Prefei- Prefeito Paulo Fontes, lá ',� dos demais Estados do Brasil, parà o "Edital" de con- i

.

CQS.
I

to Pa'l,llo. Fontes:,.. está., não permitindo que as éorrência pública para construção de um edifício parn l M�s, com6' fjt.'! 'bastante nâo fôsse ai in11pl'1'dlimci fi ".
'Mas1 a�n'àa não é tudo. criança� possam freqllentar renda, com seis (6) pavimentos, publicado' no "Diáriô do ato, os elegàntes da EVOLUÇÃO, no l11(�B< ttl'ans- .

Há.o caso da ponte' da Bar- as aulag.. ·)fi.cial. do Estado", n. 4.703, de ·22 do corrente mês, creverem, estranhando os elogios, jogam dúvidas sã.
·ra da Lag�a, fato' já POI: FlorianóIlolis, 23 dê julho de 1952. 1 bre o senador conterrânéO, indagando, ao final, que,
nós levado a' público, que, A sua reclamação vai' Francisco Câm�ra Neto - Deleg-udo,': é que há?

caída,. por podre, está

difi�1
aqui consignada, �as... É sabido que as fillaçõés do líder trabalhista: nd. '

cultando .até a inst:rução .n�() acreditamos que resol-. Ra'dl-�dl· fusoa-O o·u I

Senado com os ·el�ln�mto8 lOtais da ala saulista an-

da& etiaiIçás .. ·. Como está, vá algo. 'Para quem persis- � dam estremecidas. Essü ala, a começar pelo seu ori.
o

há mais de 8 ·meses, escoo, te no errd .... ·

por teimosia, R
'

d· f -?
entador, sofre de "una originalíssima doença poli.:·

lares em número·de 60 não só outra el-eição fará levá-
...

a locon usao ...
tica: desde' que t} sr. Getúlio foi eleito, não Supoi,'ta..

compa.re.,..ce.. m às aulas Já 11.0. '8. sol.ucion,a.r,'· 0
..

, proble- aqu'eles que nn� t"d t f
.

. Uma das mais importan- possamos bem trabalhar,'
.

� , "" "os os empos, oram amIgos ao"'
focallzamo!,! o assunt(), m�.,. ma. ". ,.. ,. tes garantias que o regime produzir e descansar.

Chefe da Nação. Esse bando de araquans julga-se'"'
,. .

"

'" ... .

'democrático oferece ao .ci- N'a-'o 'é demagogI'a t donoI.do �esidênte da República. Para alguenl sel'
",.,""

............................................ es ra- t t
,_ .

d' J'
,

dadão é o direito de reela. nhar que, por vezes, os po-
ge ti IS a $ preCISO pe Ir Icença a eles. E i�so faz ."

mar e pleitear justiça ou (Cqntinúa na 6a pág.)
com vivam em permanente �stado de cjume M�,

"·'·"'''··''''·;·''''''r '�"""
.. d<"<�"": d U
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Enõe ...-agnn es ..... e·: l...e o assunto, usados os ,meios ..., de, semp,re fio i. amigo fntimo d� Presidente. Es�a

G -Ih'
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próprios oferecidos. à liber- N T L
an;1Ízade, não data de pouco tempo. Deputado feclp.-

... ,... ,. .. UI OD
.

.

dade do pensamento. POl'-· Ao A 1 ral, I) sr. Carlos .Gomes teve, por mais de u'ma '�.'
'.
,.. . .. .

.\ tanto, o rel3peito dele �o��
. O sr. Ildefonso .Ju-venal

o entc�rgoDde :elatar importantes projeto!:! grJ�ml-a.",
:C·
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�:o eé l�! ��YO��su�� �:�� �e:es�an�e a��:� °C��IT�S· lIo, d1rlglU uma das autarqu.ias ..;_ .o '-':': :.�� �.'
.. .

. .. . .. ' , Mate. Em 29 de out.úb. 1'0·," Carlos .G(.\... -·1.�t�...:r'tUtfG) oe
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. ,r�l:Ié Roberto .'Brici1)· Guilhon�" filhOs� iénros, fiOi'as, 1�ea8ãão, 'mas tim dever im- DE .. NATA� em segunda b 'I l'd" ,Aes ..l(!)i: .. ao- ua-'
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t I C tit· f It d'
-

v' t' t
na ,a
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ra . ,ev.a,r sua s.o 1 aneda.de ....,:. dI'''� "', 'o'· deposto.'.',aet.l.Is., �

.. u,n.
b
..... �.dos, 80
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I b "b d d ..
nquap. o ISSO, outros, aquí,' .
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c� 6:1;11 �m1en\iU
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e' sua quel'l a esposa; m�e, .sogra,..so pena ue' su versao a 9" .'
-

c.
"...

'qqebrar o retrato do S" _d\m,ao, aFe 10. ra�co.•
;\VÓ e tia, ENóE e convidam para.'o 'seul�sepult�mento, ordem.:juridica sob a qual >Nio hâ negar que, íla imo para os jornais ata(' .,'" �tUh�: .. E de1?Ols Ia�;'

,; que se:'��li�i:â�'hôJé, as

1O.'hora:s/�a.!ndQ_o.��Ee:��'1t�I·\lTVln\6�'_
...__ .:. "�"'��:

.

·p.re.�_s.. a de santa. Catarina, êste ao momen" ,A () SI'. Nereu 'Ramos! POrq�f�.,

8�a �esld�nCla,.no La'rgo 'Fagundes' n'. '10, pa.ra ti Cê. Nãu ê. j)€)f{ãíitó, demago- o autor Ulm colaborado as tàv� as 'F'Ôr', /A/@'� ·d�ixal'.. o Gavêrno, desre.spej�.,
m.lt�o ,�, ltacorobí., '

..
' <

_ .t"- flr�tender uma vida nor- sIduamente, em artiS'os que 1"epre�er.' �'.�"S }':ltJiutdas, dian!e d�s. se?� -própt'iQi,J.l
Antool,Pad'atnente agraçecem. ' , . "

,

..
,. mal -e tranquila para Flo- abordam temas de atuaUda- �@, f.à�do o eloglO>- dé' GetúllO�, <

.. .

,.,
..", ... ,
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11 F I p7 riaIJópolis, a fim de que Ae" sendo, por iSSQ, apre- -d·'�à �orcà; o� puritanOs, tHunn� na sua,.\tótàH:·
.

. '
.

(iado pelas' suas produções �.®., là1f(!1íir..4tás vê1"ftl�lhos .. E dai� a� S'ua raivá;1. D'(\i�
literária!!, .,.;-c. .. .. Jr-� �'S, ::h-a fcOil'il'd:êntla, o papel de par:aquedfliÍtas.· Nâi.·,

·E·NGULIU: ·A.,.·SEM'EN'T··E C()N� fiE NATA" ";;"�
,

c�l).?!�!�,��é!1' que todo� �eham nat�u:�r'que.:·e�e8,te�,
••• ,;tJ.à. R�ft\lll:'t1a ediçr ..•�! ,J� • �l�?lÜtt _I�;g'resS'a:d? nns f,Ileu'as tl'abalh1sta��: como ()u--
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- - fiiigÍl)l-- s de lit: _..AI" i���ê l .'�rbs���tl!t,os.: que adermxm. Querem maIS; querem,'

,
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'. e OI· ;',88 VO por especialista np":,

,1
, ..-.íQ'atu�, ..��!.. '�(f�e s'��'m p�t)'C'llimados O'6;·etérnos "gett'ib"itas, os'·

.

I
I EeJ- .Jr... H 't I d '. .

' ,,,sa, .,",<Jêfu ca�arlJ���,!e,: .

lÜ'nied" '00i'h di't·efto· a serem:' ·o·uvl·dos em tôdas as pa-va....a ao oapI a e . _. , '- . r -, >. "''''''recédU' ., .

t
.

.., ..

Adâo .,p��(), dos Santos, .Ca�id».d'e, foi eritr�grie aos 'ni�nte d "1" \��.�', 1-" ,.
I;� �l>18?dlOS ,�'" "

. .,t.�� .llhas(\LUe 'b 'gi:'JVêrno federa'!.' mover em Santa�C�ta..
com U m��'f(�� ·i�ad�; f��..

·t�Ui�íd'bS '"qo abálizado clí�

"q.Uio
dit�ltS�an,�" ��. vrOfl·r

.....ta. f),tençao ��
..Ee,IF�J8 O;l�.�� rina.,��se ·P'ttmtti'vismo. polltico situa-o.s num }�ga:r-

lbo ,d�. ::1"1 ��t�::a�s:�aIi.I ui.ç·o �r. Gu�r.reil'o da'Fon- Im di'''''t'� ,D_..J ...
autor, nom� :�:e��t�����., nf'� que'':él&l ;'h1ío ,<le��:mfiam:- no' r�dículo!','

.
,

t...... res·d t \,,'C:; C·i "d" .,
' e ü nm.,rtre alIvIada? letras de San Catarml:l'

...." 1. ", e c:m .

awpo' e seca, coo}' b. esc�arecimento a criâí'l"" )l@,'
. ..,. .

.

, 'V' �"';" ....,'i. �
'Fora.. munle!plO ,de Lagll::' d� que Q peq.uena vitima)&- 'dias t�\a IJ ebeu, dura�e conta c��,.� �.,'ttos lIV!RS,
na, foi ..trazido a esta" Capi- riA engulidó um palito de ..-t/'

fi .r nenta cOn'_A>le...ue PUb�!9,o.�,.liá anos, com �
tal, �m estadó gl'aV.e, amea- fos�pro. .m�. ati er�ando já reC-A;abe,'<'. :franca ji"ê��1ftação. ;.

.

çado de mo.·rlíi' pot' asfi .... I·a. E"
.

t d lê()Id,â,. Y,mto que h�,.'· T.e- . Re-
..e,.p'i�ndo, agora, ês.sç, ..,... �ecu a a imediatamen- tCll;'fiar&' . ...

As deS.nÁz� ·'··""e'· ,.:. cond·ul'a-o· � .

b
. ," à Laguna•. ": ',. 8�tl ,t.�...�palho, Ildefonso J \1-

......... '" re a, roncospia,. com a -

pe- A
. .

fora<m feitas 'Pejo dI'. Paulo t'Ícia com que aquele reno- tnetl�V imo graçaalalJS R®ti� Vê�áJ \�onc�rre. �ais
t ain�aCarneiro, condoido dã. Cri. mado médicd já se .consa- Dr'

.;os de humanidade dos p��8. o ennquecImen o a

ans:a, já que <JS pais, pobres' grou nos' nossos m�ios eioo- / s. Paulo Carneiro, dê' !}'Qssa bagagem literárift,
não disp�nhari1 de l'-eeur� tificos, foi exu'aída,' com

F
.aguna e o dr. Guerreiro' fi;t'map.do o seu .

lH'estígio -

i;G�. 8urpreza ge.ral, uma s. cl� Fonseca, B�lv{)u� n-lliis,i fio ssió da classe de intelec ... I'
. ! [Ima peàUeIk"l. vlda. 'ii. tuais barrigas-verdes. I
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