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VAIUOS ASPECTOS ofereceram a Conferência das
.

,.
;\,1a8, as classes pro,dutora�li er t't·e�!l,!)s'!:I. (k.:7"ub.l�

Classes Produtoras de Blumenau, recentemente reunidaf assunto fl'4C não fi;�;se alí debati.d�l, com a fi�alidade tl..
.

·am. de início, a �a� indicaçã" q�e .��.lr�,r.Hl:'eC�u.".c.,;1.com.
en-

às margens do Itajaí-Assú, mostrar que o governo atual esta errado, moperanic, dada ... No plenárlo, nem o se�,.,autor teY� P�lJO_P.E!::'=·
Não há negar que foi a desejada oportunidade que etc, etc , .. (�ualquer candidato às futuras cleicôes, que defender o seu ponto-de-vista," !}'él'�"[bO 1 "pârã dar sa

os homens do comércio, da indústria e da agricultura �'eaha II inclúir em sua platafórma as soluções aponta- tístação públtca aos convencíonaisv . . Ficou calado,
pre-estabeleceram para porem as cartas na mêsa, no es- das pelos tIU'� se reuniram 'em Blumenau, poderá deixar sem remunsgar, sem dar sinal de si ... E' 'que 'o seu pa
ludo de vários problemas que lhes dizem respeito. Foi, mal o seu adversário ... Mal, e, muito atráz, nos alga- pel, no caso, foi o de um ve�dadeh:o am-go , .. do Govêr
por assim dizer, Um desabafo, contra a situação calami- riSDW3 dos votos. . . no. 'confirmando no entanto nas mesmas bôas graças dos
tosa que o Govêrno .udenísta, em Santa Catarina, está Na sessâo de instalação, por exemplo. o Governador próprios homens da produção ...
oferecendo a todos nós. ; . ,io Estado, depois de palav,ras outras, procurou jusfif'i- SOmente êste aspecto da Conferência .de Blumenau
'. Mas, reunidos, naquêle conclave' que a I<'ederação do ;ar que precisa' de aumento de rendas para melhorar os valeu por todos os demais. Ninguem melhor do que o

Comércio de Santa Catarina Ievou a efeito, honrando, vencimentos do seu funcionalismo ... Ora, tal fato, que autor daquêle ato, pedindo aumento de impostos, para
assim, o povo trabalhador daquela centenária

.

Blume- não cabía no caso foi o mesmo que dizer aos fornecedo- pagar funcionários, poderia ter levado' a campo tão po
nau, 08 homens da produção, realmente puderam dizer res-c- dêm-nos mais renda, que eu vos darei mais

. di-' dcrosa 'arma centra'. ã� excelências das demais teses a

das suas queixas, das suas reclamações, como já preíra- nheiro ... Ou melhor, permitam que eu aumente, o im- presentadas. Ninguem poderia ter .sabido arranjar tão
mos em artigo publicado dias antes do início daqueles posto de vendas e consignações, porque, eu permitirei, bem, maneira fácil de boicotar o .brtlhanttsmo de um

trabalhos .. _ com os amigos da COFAl>, COAP & CIA. J:�TDA, que se- conclave ·que,. por isso, ensejou oportunidade para quei •
. Vátias teses e indicaçêes . f'ôram então apresentadas, jam majorados os prêços ... Resultado: o povo, êsse. que xas e reclamações aos, homens do Govêrno ....

sêbre os vários problemas - transporte, circulação da I não sabe como e quando se realizam as conversas, êsse As cartas' Iôram colocadas na mesa, sem que fôsse
eiqueza, trigó, madeira, etc. etc., cujas conelusões não passa a pagar mais. No caso em foco, os funcionários necessário advogado para a defesa do passe mágico dos
passaram de um ótimo programa de.�ovêrnoi para me- I terão au.m�nto e ... ,e.m poucos dias, êst� não . chegará homens da produção que, .dessa forma, mais uma vez

lItoria dO_lJQ'tencíal fle arrecadação. Nao 'houve, mesmo, pam s·ahsfazer as mais prementes necessIdades... demonstraram ao.Govêrno a sua força capihEsta ...
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IOTEM'POma.s antr,oD.a-.1 , .' .
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• d' 5 C t· I Previsão do tempo até à;;
fiO" e • a arlna 14 horas do dia 6.

.

Tempo -- B0m,' 'com ne

bulosidade.

Temperatura -- Estável.
Ventos - De nordeste a

sueste, frescos..
Temperaturas - Extra

mi; de ontem: i\1:áxima 22.0.
Mínim-a 12,2.
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Corte < de Despesas Adiáveis :1 Guerra
.

,

.
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"" ,., I, SEUL C·'· � (U P) dois outros ficaram f'eridos

nOS .' I'versO.s· In IS er lOS I �.��ma 'fôl'ç�r�:2;5 aviÚs pelos �{igs vermelhos.
••

• t aliados bombardeou e me- Essa 'declaração segue (h
RIO, 5 (V. A.)

Reali-I
da reunião presidida pelo 1 da Guerra, Marinha. Aero- mos que a reunião foi moti- II tralhou um objetivo o noro- perto os rumores originado'!

zon-se, sábado, à tarde no sr, Getúlio Vargas, a que I náutica e Fazenda e o díre- vada por uma decisão do este de Pyong Yang, idec ti- em Tóquio de que um avião
Palácio do Catete, demora- compareceram os ministros tal' geral do DASP. Sabe- DASP, que vem. cortando! ficado somente como "um norte-americano fôra abati-

' ....(l9••t'.��.�"!'����,'Zl�c•••C&�.....f!8.f!t��*l"••••(':'_:"�••••••,��.�••••••• �e�'eramen�e d:spesas . a.di�-II q. g. militar vital dos norte-, d? ao largo da costa' sibe-

-t:.� .. :'-"- -

.

_ - - - � -

.•

- -� �.�� '5·
«e

i:: � __e-" e" .
.

-� '":;

0""-S 1,' ;-f�:,' nos.
dIversos

mmIste-1 çQ�a:so:��drÜha' atacante, I
nana pelo!, russos..

REU.N'If\,O ,DO ..

HE.F�S O,
.

'p��:��Ç:s�l:����iS\��b::�\� ��kP�:t�a��ô;��a<���::1:�1�liiicõ·�iiíiÔSirrâI·--
Legisla'i,ivos Bopas'llellos gncu:ltul'a que, eflÍJ'etam,Q mran'tál'l,'i da lV1iil'mha ;:'tta- .

.. .-.
_

.

. I. ; ,
� &� ,

. _' t�ã.�· C0D!pareceu .. ': o'
•

.: caram o ob:i.etivo duas v�ze3' braSileiro casa '58
P. ALEGRE, 5 (V. A,) 1'a no Brasil, é debater a! "ConsnJto a Vossa Senho- \Jomo Re sa'pe, ü (Jl'ç�mell- num de-stnndor e duplQ �ta- .

Em setembro vindouro elaboração de um Regimen- ria sôbre a iniciativa desta to da Ag>.ricultul'a é um dos que. com ama 88.
l'ealiza-se-á uma reunião to Interno uuico para"os 'Le-I PresidêU'cia fazer reu�lir em mais atingidos e o :s1': João Os aviões a jato F-86 pro-

.

rle todos os presidentes de gislativos estaduais. A' êsse I Vitória, nos dias 7, 8 e 9. de Cleofas fez ponderações ao tegel'am os bombardeios 'e paobolaAssembléias ,e�t�duais na re::)p�ito, o �r .• Vitor "GI'ae!.f. I seteI?bro -yindoul'o, t!,dos os presidente da República derrubaram um ;MIG�15, a- ';rARIS, 5, (Uníted,l
capititl do EspIrIto Santo, presIdente da AssembleIa presIdent.es das Assern- quanto à atitude do DASP. variando um segundo apare- Soube-se .que o rico indtl�-
V,itória. A. finalidade dessa r do Rio Grande do Sul, rece- bléhs Legislativas do Bra-

.

Mas o sr. Getúlio Val'l�'as lho inimigo. .

,. trial brasileiro .João da Sil-
J.'éunião, que sprá a primei- beu o seg'uinte telegrama: sil, com o,obj-stivo de deba- manteve a orientação dêsse Pouco d·epois a 5a. :fôl':...'aT va Ramos, cuja primeira es-'

ter a tese de um Regimento órgão: aérea anUnciou que seus pi- pôsa Monique morreu tl'a-
Iúterno único para as. As- �...,.. lo�os tinham avariado ou

.

1 giçamente, há três anos, se'
sembléia's EstaduaIS mo da- destruido cerca de mil MIG

fI d 3 II casará com a srta. Amparo·do no da Câmara dos Depu- urêV'8· 8'
-

DI desde o inicio da guerra a':',· Pidal, espanhola dia 22 des-
tados, conforme ofício qUe't b Ib d

rea, no outono .�e 1950.
..

te mê,s_ A cerimônia do ca-
,lhe dirigi dia 19 d_o mês ra!! a ores. o total (:e aVIOes destl'Gl- sarnento será na Embaixa-

RIO, 5 (V. A.) - A Co- bicão da�acumulacão de ven- pas.sado. Agra'deceria o pl'O-

"b.' d�� e avarIa�o� pas,s�u d�s 'da da. Espanha, no Rio de
missão de Economia da Câ- ci�.entos dos aut�};q�icos. ê lnunciaI?ento ",urgente de �: DO " J Pr ! mL quando a le-a.v�lza�ao Janeiro. .1 " .. ,

' :

nlal'li' aprovou, hoje; as SOCIedades de economIa mlS- Senhorra a fIm de, orgam- SANTIAGO, 5 (United) I de grande batalha aerea, ,da, ,.,..�w_-..w.."-"'-'V\ ... �
'j'lIDendas ao projeto da Pe� ta que. venham a servir na ;(lar .tão importallt-e. reUlllao.

_ A greve de 3 mil empre-
semana passad�, .entre Sa- Mais' severa �

trobrás, que tratam das ia- Petrobrás; sobre a forma . Saudações. (a.) Jeff(!l'son
. d' t. b' Ih d � ,

bres e MIG, demonstrou que .,.
n

dHdades ao trabalho de fis- da s'flbscrição das ações }le- de Aguiar; presidente . da gadOS. Ia a

t ado01-e8 l' q_ue 4 aviões inimigos foram des- Franea na Tu'o-lsll.

.

N A bl" L
.

I t' d pe em aumen o e sa arlOS
t· "d' l'

"d' .

t:aHzaçfto das eontas pol' la Umão. umenosas emen-'
.

ssem, ela egIs a lVa. o
á Companhia Chilena de

I l.1l os � (ÓIS avarIa �s. ! .••
'.

..

.

pa.rte dos' acionistas; proí- das foram l'ejeitàdas. Espírito Santo". .
.

El
..

'd d b
.

r
.

d AnterlOrmente, os PIlotos! TDNIS, 5 (U P.) - J6an

=�-_T:"--"W!I-- --- .. -'V'I!V .. ---r!I-�-_ ... _ ---�-�....................... etn,cl a e, suo SIC Jana a d-os Sabres tinham informa- Binochen, chefe de aS;3un-

O·
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,

·B---....r�·a·
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-s·
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I��I:-;
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�
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·p- a'-'-�-:-:-:aW- -�·-s-�,u.v"'-a� s'-'" 'O
..

··I""·IJa-s', f�!�i;l:��t��;�;� ���}l:.f��:;�;;:�:{,;;: �t:�:�����;�Ü!�u maJOrÜl se ve obl'lgada a
{lue um novo ataque eomu- riOl'es francês. Roberto

"
. _, .. t�abalhar mei� turno, em nista de explol'a�.ão contra Sehuman, para o ·r.ei da 1'u-

WASHINGTON, 5' (Uni- I pagos (')s 25 mIlho-es mencIO- VIrtude do raGlOnamento de
a montanha do "velho. -::.al- ICont:irnía na 6a pá�,

t"'c'I') - O F'undo M"'netário 1'es, -e anti-os 28. milhões. de nados ficando. um sa.ldo de energia elétrica. . .

.
-

" v. vo". foi repelido com 11m

Inteniaciona,l anunciou que dólares em 1951. que pagou 25 inilhões e meio, obtido

I
rr-...............��

mortifero fogo por parte da O "50 da �id.de .....
4J B�;asit ,pagou 25 milhões com esterlinos. A d{jvolução em fevereiro dêste ano, mas .

.' artilhúia. lamericana ..
ue dólares pa_ra adquirir deve ser efetuada em dóla- qu;. �ó terá de pagar .até � �afóu um Os av.iões navais de 3
çruzelr08 equh7alentes a res em três prestações., a prOXlmo ano. ° 1}rasII fOI

. _ portas americanos ,causl't-
-essa soma. Em 1947,' o BJ:a� primeir;t em junho de 15 mi- o. único p�í� que readqui-·Tubaraft ram também �lovas destrui-
sil comprara, ·em cl'uzéiros lhóes. rIU suas dlvIsas do Fundo, GENOVA, 5 (United)' _-'- ções com ataques esmagado-
wr milhões e meio:de· dóla-

'

No mês passado fOl'am, durante o m�8 passado. Um pescador de 17 anos res contra. as geradoras elé�'
• ���um��rio���U�WSOORUM.
'? i" ( ._. .

L__ ',

libras., av6's traver violenta ATACADO OAVIÁO
T' Ml\I'S RE'UNI'e:ES�i,-T'

"

"'�'.. luta 110 fundo.do mar. AMERICANO
""'e>

.

'. > '. • •.•. ;:, , .� • '.,: _' ... /.�.�,' ,
.' ' ....

_' ....; Andrea Podésta, que' se ' WASHINGTON, 5 (D.P.)
.

.
.

dedica C'omo esporte á pes- '-_ Informou hoje a marinh>t
...

. ,.

S'
.'

'f ndas f . norte-amerlcana quP. unl bi··';'��'

..
,.

'i>-,��Wt�·lprâ 'S." .� '8t ,i 'têretíFilS!1" 'd-a:il fiZe"'a �����!:����:�:!:�:' ;e��� �e��O�l�e!:t:i��hoa ;o�o;;�;,���
RI'O, 5 (V. A.) ..:....:.'

con_,.
I

.

",

fçM
oi-ça.mentária, o Código meno!'. O tubarâo mordeu de caça comunistas ehme?;�s

'" '" ;;�: .���;�.:�::�r::l���· "���:;:::�l>!�ad�Jófí��:�. ·rí���:�:���,�s�;�����" ":té1'_:.r:na8�:í����;: o ���. ��b.f:.r�o����:;;�o�:I��!·lp-amtal, entre. 11 � �'j do. pa;a. o f?rt�te.clmento .

do r.:as, medidas
.

flllaneeu'as, I ohal que l;vava no ClOto é á su.a huse. Entretanto, dois
!!otrente, os secretarIaS da. l�redlto pllblIco, padromza;. etc; . tlhe deu tres punhaladas. tripulantes foram- mortos e

• . ..,
I

Coréia

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

Ern,ndéls
.

ao PrQjeto
da�'Petrobrás

Os gUl'ís do torl'adi
nno - A sra. não que
ria sv:bir; Da, UdeniJ
da? Á!!,ora ,lhe falta
pe:5O: até: para descer!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Doa Ser ... lçoll de Clíhi�a Infantil <ta Assi8tênci. Municipal e H·o.,

i pital de Caridade •

.oLOOS _ Ol)YlDOS ..:.... NAR--IZ""·-E-G-A.B-G-.AN--T-A--..-o:- i CLINlCA MÉDIC.>\ DF; GR1A.NÇAS E ADULTOS
! - Alercia - ."

" '.',

. DR. ,GUERREIRO' DA FONSECA Consultório: Rua Nunes Machado, 7. _:_ Consultlls da. 1'0 .� 12

Espeéialist& do U�8P'ltal "

e das 16 às 17 horAS.
'

fllkt&raa Ap8�elhagem. '.. I
Residência: Rua Marechal Guilherme, 6 -- Fone: '781.

:IL�da de Fenda --.�e(rator - Vertornetro e�c. R;aj" X. I-ril. ,

..� Ji. Cabeça) - Retira(ta de Corpos Extranboi do PU�ão .�

.... ._�;&..
.'

2

ORA. WLADYSLAVA, 'W. MUSSI
E

DR.' ANTÔNIO DIB MUSSI
r

,

Médico.

Cirllrgia.Clínit'a Geral-Partol

tW'7.7�'!) clH'l\-Pleto " �spe(."ializ_ado das DOENÇAS DE SENRO·

;ii;........i>., ",..Vt mot}crnos métodos de di-agnó8ti,co8 e tratamento.

�""""�)iSl.{}O.piA�· HlSTERO - SA.LPINGOGRAFIA - METABO

LISM() 'BASAL

,:§:!��1.1l)1:a' por ollda; <:urt�s.EI(!trocoaiulação Raioe Ultra
"'" .,,,:�,,,,, i'Üfià- Vb;rmelbo,

�:�G1'iI): RÚII 1'iajar.o, n. 1., }O andar - J:difici� do, Mon-

"""'..

�.:ri4>; Das � ·às 12 aorae. _. Dr. MussL
.

1>4. 16 à� 18 horas - Dra. MU8�i.
R.eeidP\'I:l;ia Avenida 'I'rempowski, 84

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

DR.. A. SANTAELA
'....i)oI';:,,&<te "pela Facllldáde Nacional de . Vedicina da Univ.ral·

�:., B:r-.aail).
'

· ..wlk-& �r eonenrao da A8sist6neia a l"aicop,taa do Di.trito 1

� .
\

> .

,

••illl1:le17l0 do
.

Hospital PBlqui'trieo e Mluitciimio Judieíári� -da
J1{"">IR_1 �del'a). .' 1:llh-mterf!,O d.a Santa Casa' de· Milleric6:rdia do R.io de J&nlliro.
!6�}tn'jt:a )f�dic8 -;- Do.enças Nervos••. '. ...•

I�lIiJtio-: Edifício Amélia Neto - Sala I:

�êDcl., Rua Bocaiuva, 134. .,�_I_: Das 16 às 18 hora..

Telefone�

�tó,.io; 1.268;"
�+o't.ê"cia� 1 ,686 J
H. ',J� BAHIA

-

S�-1mTENCOURT "I·
.

.
II é ti' I 'c O ....

.

Clínka Geral - PEDlATIUA
Rua IS de �talo-, 16 - Ua}1Ú

�fJElUCULTURA - PEI:IIATRIA - 'CLINICA GERAL
�ltQrie e Re8Hlênc!a - Rua Bulci� Viana n. '7 (Largo 11

..� -_ Florian6polis.
t

;,,� 8 -às 12 ;:".oras - Diàri.amente.

�jt.a ,,"Ta uso de OeuloB-

�__UÓl'1-o - Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Alt�. da Cua
� &ri.zente).
�d. - Felipe Schmid�, 101. -: Tel: 1660.

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

· :Bft, ANTÔNIO l\'IONIZ DE ARAGL�O
CIRURGL\ TREUMATOLOGlA

.

Ortopedia
-\!TllI8WBh6rio: J�ão Pinto; ta.

bu 15 às 17 dià-riamente.
Menos a08 Sábado•.

.:h.o,� BDem�va 136.

�.'1B:'>1':i41
.

D�.. ROLDAO .C�
U,r_.i� ,Ger.'.'-' Â-Ua_.,ê'iii:ohiia ....,.. M!)l�tlae 41" 8�nhl'>r ...

- Clrox,ia d� Tumor;,i':'_'
.

'.3:.' .-JII'aeulüade de .M�dir.iJl;' aa· Universidade de São Paal".
, ''o .

:�..f�iateD� --de, Cirul'già· dos Pr.jfle&8ores. Alípio CQu;et..
'i Neto e Sylla Mato•. "

•

.

.�'l1ill:gi., do esto.:o&!i!:o. v.e�i(!ula e· vlàl! bili�r&lI, íntefltinoa d!!,J
� ,e g-nl!s.o, til"Oi,de, rine. próstata, bexiga" !itero, <)váriOI e t-roru-
-- tla.riil:0Ule. �drocele, variz�s • hérnia.

..

�JI)...� Da. � l5 6 b"l'as, rua Feli;>\> Schmi�t. 21 (lIobi-,t1o}
7�..= 1.598.

.�: A�eni<la TTl>ffipówJS!cY. 7, ._ Telefoo. 1.'164.'
=-.�.......- ....,----

OR.. MARJ{} WENDHAUSEN
Clínica médica de adnUos e· Cl'taUÇ08

. .;: �__'tirio - Rua João 'Pinto, 10 _:_ TeJ. AI. 761J.
, , . "t�8': Das' 4' às li hÔl'aa. .-

f�;'_"'�"'ri:a:'Rua'Eet�l"ea'JÚlliOr, 45. Tel. eUr.
_,.-� "--==---�-----:----------,

•. �:.; TOLEN1.INO DE CARVMJlO-
. :', '�1*;rfeiçuamento em PÔl'to Alegre. e BoenOJl A:ne.

.

OUVIDOS -;NARJZ - GARGANTA
Collfnillór!o._",,:,' João Pinto: 18 - I" &lidar

,·,t)iiiij��ent� das 15. Às 18 horas.

Cüriau{;polls, Quarta-feira, 6 de Agôsto de. 1952
--------- ---"--" ".

DR I. LOBATO FILHO

v IIblAlK1
"'_��"'�'';':''o;'�. __ "�-,;,."",."",,,

,

O: ..E S 7; :\ :.[). o
" -;:, . , '

.� AtlMl:\ISl'ltA("A.('
. "·.. l1lt.;,à·,, e·(Hicinas. à'. rlJ-� Con!Íelhei,� Maf,a, • 1"""...

T·�r. 1�2 -'- Cx, l�o8fal, 13.9.

lJiretor:' RUBl<�N"S A. RAMOS.

Gerente: DOMJ.NGOS 1". PE AQCIN·I)
R.e�resen.tantes:

Rept'esentar;õ�" A . .s,. La ra, Ltría.

I(.\JS Senador Dan-tas. 4Ú -_. '5° andar.

Tel.: 22·5-924 ._ Rio de Janeiro.

Repl'ejor Ltda.

Rua F'el ipe de Oliveira, n. l!1 _ li" andllo:"

T'I!I.; 3l!'9'E>n - São Pau lo.

A.sSlN ATUR.AS

Na Capital
. ',Cr$ 17,1).(W

CrS. !lfi.OfJI

Doenças �o aparelhe Nl81,lÍratótio
T-UBERCULOSE

Rt\JJIO��RAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMôES

Cirur'gia do Tora�

j<'orO'dGú peta Faculdade Nacional de Medicina, Tisiologiata e

r". ,Tisiocit'urgião do Hospital Nerên Ramos
Cu rSI) d� especiaiízaçào ,pela S N. 'f. El:.inter�o 'c Ex.aui,iellte de

.

Cirurgia d'" Prof. Ugo Pinhei ro- Guimarães (Rio).
Co ns-o Itório : Rua Felipe SChL1j-dt n. 88.

Diàr iamente, da! 15 às 18 horas.
•

Res.: RuaSão Jorge n. 30.

DR. ALVARO"DE ('AitVAiHÔ-�:-
o-

.Doença. � 'Criança.
Consuítórro : Rua Trãj-ano, a/'O:..Edif. São Jotge - l° andar:

Salas 14 é lÕ.

'. Re�idênt!is: Rua Brigadeiro Si!va Paes, ·s/n. --: 3" andar. (chi·
cara do Espanha).

A.tende diàriamente daa 14, hll. em diante.

Anil

', .....
'
... .

,

DR. M. S. CAVALC\NTI'

"IH' . . . . .. '" Cr$ 20fi.O(l

Clf:tUca exchll1tvllment4! de manÇ'll8
Rua Salda�ha MariuQo, '19:- - Tett!on:& �M.) 718.

-DR. JOSE ROSARIO· ARAU.JO
'ClilÍtca MédJca -·-.oeltÇas de criança.

t T'ratamento de Bronquites Clh adultos e crianças).
Con8Qltóri�: Vttoz: Mê'ir�les. 1& � l° andar,

.

.H'lrIirro·� Das 1:0,30 às 11;30 e das 2,30 às 8,3,0 ,hora••
Residência,: l\ ..enidã Rio Branco, 152 --- Fone Ul40.

DR. NEWTON D'AVILA
'Ci,rQrgia ceraJ - Doenças de Senhorall - Proctolorla

Eletrrcidade Médica
Consultõrto.s Rua 7it�r Meil'eles n -. 18 _:. Telerone, 1.1107.
Conllul�: Ás 11.30 horas ii à tarde das 11> "horas em dianta.
Re8"Id�hi:ia: Rua Vid'a:l -Rarnos .. :.'_ 'l'e-Jefone 1.422.

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

'. DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
MtDf-CO

Navío·motor

Sell>eslr" , , ; . Cr$ 111l.tlO,

Anúncios mediantes 'cont râto. �.

Os o riginaí s, mesmo não publicldo, .

devolvidoa.

A olreçan não �6 ,re"por.sabiliza' p&108 t(>llr.)-..

emitidoe n08 srti�os ase inados.

DR. ALJt"REDO CREREM
Curao Nllclonal de doeá.çaa nlcn·ta••

Ex .. diretor do Hoeprtal -Colôni.a . Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotência -Sexual.

Rua Tiradentes -

n. e.

Consultas das lli t\s 19 hora•.

F0NE: K. '798.
Res.� Rua Santos Saraiva, 6'4,"':' I!:streito.

/

i\DVl.JGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGADO -

.«ua Vitor MelreUell, 60. - Fone 1.468. - Florianópolla.,'i
----�--------------------------------------�--

·DR.' iRENATO· RAMOS· DA SI�VA
,

- .\DVOGAOO' -

Rua Santos Dumont. 12. - Apt. 4.

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

DR. JOSÉ. MEDEIROS"VIEUtA:
- A1II)Vo-GADO -

Caixa POlltal 150. -,IJtajaí - Saota.'Cat.rina

. ,DR •...THEOJ)OCIO MIGUEL ·l\THERI�O
- ADVOGADO _. \

RIlB, Trajano n. 12. 1" anda�, sa-la n. 1 - Edíficlo SII; J(>r�_

(E�cr; Dr. Waldir Blll!ch).
, Télefone - 1.340 •

"Carl Hoepcte"
IVende�se
) o Bar Modelo, �ltuado à,.-,

R\l11 Maj.or Costa.
Tratar 110 m·esmo ou com;.

José Aritonio à Avenida-.�
Helu.:ilio Luz, n. 2.

.

RAPIDEZ '"""- CONFOR';I'O - SEGURANÇA
Viagenl" entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

,

Bscalas intermediárias em It1t.iaí e Santos. send-9 neste último a.penas

para o mo\'imento de. passagei-ms.

FLORI,A.NóPO1IS

I D A

PRóXIMAS SAíDA$:
,
,

o MELHOR JURO

'6%de' FflOLIS. de rrAJAí
2/Agôsto
14/Ag&sto
2fi/Agôs1;(l
7jSé-temb;t,o
lUjSetembro
2:;Ou tubt·o

.H/Outubro
26/0útubro
7/Novemb.ro
19;!NoveITib1;ó :.

,.

2/Derembl'o
l·Vpezétnbro-

VOLTA-
do RIO de SANTOS
'7/Agôsto 8/Agôs.t..o
iH';Agõsto

.

20/AgôstQ
31/Agôsto lO/Setembro
12!Setem-bl:o 13lS:eLemfJfú
2MS�i;e-m-bro 25/Setem.bro
7;-Outuhl'o

-

8/0·tltub-ro
.

19/0utirbro . 20/0útubl'o... ,

'

31jOuütbro 'lo/Novembro
. l2/Novembro 13,1Nov-embro
�4./Novç.mb·J"o· 25/Novembr-o
'7/Dezerri.brp 8/DezembJ:ó' :2' , ,

19/Dezembl'o 20/DezembJ.·o·
.,

....
,'

. DEPÓSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA T8AJANO. 16

FLORIANÓPOLIS

.' .

� A.tõ!�intl '·0 ESIJ'ADO'�
, ,

, r''''

-"

() horál'iú d-e F1o.rianopolis será as 24 boras'''das datas indica.das,·"·
--�.----------���

,.:&ID.u. :UUXA�.
• ftACU· 8I»'al'!'I•.u

Elixir.de,N8tluJ'lra
...........011., .......
........._...

.i

.Para mais infurm:açôes dirij.am�se à

}�lUPRESli NACIONA!-, DE N/�VEG.AÇÁO HOEPCKE
CRua Deodoi'o � Caixa Postal n. 92 -' Te}efone: 1.212.•

12/Ag"ÔRio
211/Agõ.sto

,

f:í,lS-etembro
.l"7/S-etembrú
::l°/S-etembro

12./0utubro
2'l/Ouiubl'o
S/Novembro

17/Novembl'o
,

�_)O/Novem.bro
12./Dezembro '

•

. ' Sàbãe

';\yfrg:em
.

E5�e'cialid.a.cle
da Cia�. ·"BTZEL INDDSTBI4L.�JoiD,nle�·· (marca registrada)

.

Tflrnô ;}. ,r.f�uJ)a. branqui�'�lma'
.

I.

l
_>

, t

1 !
L.

.

. r
I
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Florianópolis. Quarta-feira, 6 de Ag�lo de 1952 3
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Agradecimento I'tr -falar em eUFAr,.· Policias Peiadas
Cumpro o indeclinável de- os meus agradecimentos ac C·g·p 8' ell ,"

"'i1e}' de, �H' meio dês te, tes- �l'. Ad Santos p-elo sangue A . M... A Polícia brasileira é, os dias presentes, criou a

�l':munhar a minha imorre- .que doou, facilitando assim Dessarte, nada nos' pare- medida de' valores, trans- não se pode negar, uma das f polícia florestal, essa polí-
...1.(�uni gratidão ao exmo. 8&'. o restabelecimento de minha' ce mais pueril do que o apê- .forma-se numa medida de-. mais pobres do mundo,

.

e I cia qu_E': é na Europa subdi
-dr .. Zuhuar Lins, abalisado espôsa, Agradeço, ainda, as lo que com frequência , OS·i masiadamente elástica ou daí o lamentável atraso em t vidida em Guardas-campo,
.dÍíúco. pela dedicação e €s- bondosas' �rmãs da Divina poderes públicos fazem ao j imensuravelmente 'rija. Num que' permanece depondo, f guardas-floresta, guardas
'�'o:ços que empregou para Providência e enfermeiras povo. pedindo a sua coope- e noutro caso, as conse- dessa forma, contra os nos- bosques, e infalível em ro
-satvar a minha espôsa Ar- d<, referida Maternida,je, ração na guerra aos especu- quências não se fazem es- sos fóros de povo civilísado. dos os países bem como em

�er;!1da Silnl, de grave el1- pelo desvelo e carinho com ladores, O consumidor, que peral"... Um Pais que se desenvol- todos os Estados da União
ferm�-dade, e também ao sr. que. trataram a doente. A está farto de aborrecimen- Por sôbre isso, em vez veu no litoral, com uma Norte Americana .. A sua ne

-F�ávio Ferrari, Diretor do todos, poís, os meus since- tos, prefere pagar e caljr- da concorrência na baixa, vastlssíma costa. e uma cessídads, neste País onde
':3-. E. S. C .. q.U'e a reteve á ros agradecimentos;pedindo' se, a armar barulho, sem- sucede em tempos normais- grande extensão. de vias flu-- nuncar-·'{oi,.cullW.rirlo o-Cõdí

��t,n' L'êí't\l, 4� '. ��á.t'el"����a� I 6A beu�. que_ o.s a�elI,çôe: ". ���?lt�d? prático. Nós Vive:..I BQbre�em .a. c�m,clorrên,cia.. ,n� via'!s,. .n ào nos c?nsta que go r,,10�,�es,.ta,l" e onde a,' g,ran'�':"'.Gar!?S .Correia, durante

t·. Flo;lun6pohs, 2 de Agôsto mos n�ffia: terra=ónde; !1ual1'- -al�a, : por �'mobvós otlV),�S; ·[$oh?ws .. federais 10.U�, el!.ta"l·:d�( maJ�1:M�,' ,.,d.<�JCOn.1],�,� .. as\>';iC,'oOS dias. ·d·�. t902. do muito, -se opta pela g re- -pt'incipalrnente porque <os duais, CIVIS ou
. mílítares, l�u:,:' de"proteII3.o.·à, n(>·Jt��ta,

Igualmente, registro aqu i
,

Luiz Boà�en�ura,da SUTIl'
-

ve branca.: ., .• v
: ,I consumidores estão .. na I su-. possuam �um serviço' de vi- i à fal}ná 'ê ii 'tlo�â�' 'e 'onde

---�.......__. ..... -- _·� ....��-"V"""'4""'�· .a............ .

fI
-

t li'
. -

d'
,. ..... 'lh", j "d" I I ." • �.

,�".,-:- ..... ".

. M�"W�_ '.�--:-._.;,:,-;-._ ••_, ...; ; ', A. mrraçao ,1'0 xe., rcomo posiçao e que o. artrgo grlãncía servi o por an-j por. ..meurta euTgnorância

V id
.

i"S : "; . 'J.,' -.,", ;,?,t: ;b.ão poâia deixar eh: trazer, mais, caro ê o melhor. Um t:has ,·de 'imlícia, como em! se trails·fó�fri�. etYl tiguéras
·

1" .�' ',,"' "A.�I""!' '1"'�' .� '6 d'esco'hhme dos valores.' paradoxo. provocado "pelos �oda·:p�rté·'é�i.ste, inclusive: e �oi�aras, 'terrás . outtor�
'::I \..J \....; O, Um povo que não sabe o va- novos tempos... nos paisea vizinhos ao 110S- i ubérrimas e dadivosas, e.

, .....

.

.. .
. ..•

101' da sua moéda está con- E assim, cada qual pl'OCU- so. As lanchas de policia � cada vez mais sentida, ex-

.\ 11 IVERSARtOS -iascimeuto de u'a menina, denado às maiores vícissitu- ra puxar 08 prêços para cí- que mantêm. a lei nos seto- � tranhando-se 'mesmo que
· -- .. "

Dr. Anísio Dutra no dia 3� de julho. último, des. E a verdade é que nós ma, a fim de tirar partido res marítimo é fluvial é: outros Estados não tenham

O.('('ITre, hoje. o aníversá- la Maternidade "Dr. Carlos nã.o sabem?s o valo�' d� cru-

� d,a confisão gerada na ca- c?isa q:le@brasileirosóseguid? imedi,atamente apó!�
._. -'-=:'Zi,.cn.at.aHeio do sr. d,l". Aní- 001','êa", que rece�rá o"no

. Zell'O. Em consequencla, os beç;t �os po.bres 'e �esarV()- ve no cmema; _ ; o gloTloSO Estado bandel-

-sk Dutni, íntegro Juiz de m€ (te LOUISEANE. aproveitadÇ>res tratam de l'ad,os consumidores pQr uma A rádio-p�trulha só exis- rante, sempre o pioneiro
·

TJ:Ol'cito <la Comarca de Arn- \TISITAS tirar partido do desamparo moéda que deixou de
.

ser te nas capi4tis, e assim das grandes arrancadas di)
em que. vive o consumidor, padrão estavel de valores, mesmo muitas deRts, entre' futuro..

.

· lh!;.guá e um dos mais dé- Visitou-nos, ontem, D. An-
• A'

P d d "'" P quanto à capacidade do di- para converter-se nu�' ins- as quais infelizmente a nos- O RiÓ Grande do' Sul foi-'VG�ad-Oi:\ maglstl'aqos catari� lcomo . e 1'0 e..:Hí.o ayo,
"1H'UseS. I que está percorrendo. o. s-ul nheiro para adquirir gêne- trumento arbitrário. sujeito sa, ainda não à possuem. o priméÍi"o Estado à cl'iar

t�8frutaTld(} de sólidas do País a s·erviço de o MA4 ros e' mercadorias. Tudo a variações constantes, tão Parece-nos que a polícia uma polícía rural nos molM

':.:::::,�zades na i:<ocie-dade cata- LHO e ILUSTRAÇÃO BRA- flutuante, tendendo para inconstantes como o noss6 rodoviária, essa polícia tão des da Real Polícia Monta-

�'in�nse,'o ilustre aniversa- SILEIRA. uma depreciação maior,

I"
clima. . . útil'não so.mente para o da do Canadá. Essa polícia

:fÍ.;});te �erá 'alvo, por certo, eonforme os meios de paga- controle do trânsito nas es- fqi tão bem organizada e

d mento vão sendo lançado>i Ora, acrescente-se a tudo tradas como, e princilamen- tal fO'l'ma fO"am OL. seus "e-· dr- hom·enagens os seus a- • " . L

'ty-}j.WR e admh·adores. àc; CI-n.e"", lialar··'.1 pelo govêrno, ou por fôrça

'I
isso a falta de mercadodas. te, no combate ao contra- sultados, que pouco. tempo

. .

d da exagerada retenção do Os nossos índices de produ-
.

bando, ao que sabemos só depois, intel'esses na�o mlll"o.�r!.i:..l� nos aSSOCIamos, .esc- . L

-ianjo-lhe felicidades. cré�ito. O excesso de di-' ção não_-têm se elevado, na exist� em São Paulo, na via claros, cavilosas ·fôrças, so�

St..• Mário Guimarães RITZ nhelro, por um lado, ou a proporç�o' do aumento das Anchle�. , laparam-Ihe a ação, e os rUM

.Passa, hoje. o aniversário Fechado para montagem
sua falta absoluta, por

OU-I' pO!lulaçot;_s. ,Notadamente As prmcipais polícias do rais gaúçhos viram de for-
-::m>.t.a1icio (10 sr. Mário Gui- de nova aparelhagem. tor, gera, necessariamente, quanto aos generos da la- mundo de ,h!i muito que ado- ma inexplicável l'eduzidQR à

> .f'<?ães, filh'ó do saudoso Reabrirá 6a. Feira com a
'.a· es'cass'ez ou· a ·pletora·' do' :vbu�a.'�.as C�ti,Sas são be�, ,taram o avião e�preg�ando- . policiarém' os arredores de

c .-itenâneo rIr, Altamin' helíssima pl'oduçãó da M.G. 'produto, porquanto aumenta eon eCI as. ouve e conh- o no serviço de socorros, Pôrto Alegre. Não tivesse
-LdJQ Guimarães. M

ou diminue o número de núa a haver o êxodo turaI, no contrôle de trafego e no essa> polícia sido afastada

ma. Josefina Schweidson SINFONIA DE PARIS .compradores, e não só o .nú- diminuindo o número de p�trulhamen!o co.ntra ocon- d�s su�s �erdá'de�ras e in-

Tr:\'nscorre, hO,ie, o aní- . Gene KELLY _ Leslie meto' como a sua cap�(n�a-. produtores �. aumentando, o tJ;abando.· Na? no� consta dHIPill1savels funç�s' talve7.
VfH.,-\.úrio natalício da exma. CARON _ Oscar LEVANT

,de _de comprar. No pnmel�o �o� consumIdores. ,E, por que no �l:asll eXIsta qu�J- não Be teriam produzido os

;;:;>3:. Dra. Josefina Schweid- ROXY caso, as mereadorias vao ultImo, ag:'avando �sse ·es- qU�:' pohclR que e_mpregue incidentes de front,eira que

;;CTi, espo.sa do sr. Jaque"
.

'745h ,/
so.frendo uma gI'adual as- tado de COIsas, a crIse dos aVlOes np seu serVIço, ape- tanto. acalaram a opinião

. ,

C,vl FAARs.NE'Y s.

Faela cenção. de prêço, dada a sua transportes de toda a es- sal' de que a Fôrça Pública. pública brasileira.�d,,',veid.'lon. propl'letal'io de ,.

E
A

d S� P
A i\10nELAR. SANTORO maiol' pro.cura.· No se- pecle. < os preços se man- e ao aulo p08súe um Po'· isso cumprimos pra-

À. ilustre dama. OR' eum- em: gundo, da-se preVê, rso,
coni

I
têm, portanto, em alta cons- Corpo de Paraquedistas, �ellteiràmente o nosso de-

,p'd:!TIentos de O ESTAOO. TOCAIA a agravante do produtor tante... parte dos qU{1is são autores ver, advertindo sempre o

Menino Altino No programa: Cinelan- buscar outro campo de ação, Por tudo isso, ante à pas- da gloriosa proeza que foi povo e os que governam,
. voltando-s.e ao círculo. Vi_II sivida.de

dos poderes públi'" o salto

em.
plena· selva sô-

.

quanto .a c·ertos cuida,l()sF�steja, hoje. o seu ani- dia Jornal.Nac.." _

lJ'

ve!'2ário natalicio, o menino Preços: 6,20 _ '3,50 cioSQ. E fica, desta sorte, cos, na sOIIuçao de probIe- bre os destroços do Pl'esi- que devem ser tomados au ..

fl'IIll'nho do nosf'O estabelecida a confusão. ma crucia para o povo, te- dent, façanha à qual não se tes que seJ'a tarde para op,_1tino, " Imp. até 14 anos ..

..

ODEON Ninguém snhe quanto va-· memos que o cansaço·e H havia arrojado muita gente melhoramento da nOf'sa po�L:ol ....ga-de-imprensa Jornahs- <WJ ...'
lem os artigos expostos à :.:tnpaciência tomem; I'u,mo.s mais categorisada. lícia.· ta Ze4ar Perfeito da Silva, Às 5 - 7,45hs

IMPERIAL venda. por.que o dinheiro: imprevi.!,}veis.... Somente São Paulo, até-cujo acontecimento será co- '

TO\:'IDoralfo pelos seus inúme- ' Às 8hs.
·

,'0" amiguinhos que o irão Marta· TOREN
· -elln1primentar.· CHANDLER

Sr. Waldemar Anac1eto
'

em:

Passa. hoje, o aniversário DEPORTADO
f'da1ício do sr.' Walclema�' Preços: 7.00 - 3,50
. .t,!i8cleto, hábil e estimado Imp. até 14 anos

;fltógrafo, residente nestà .IMERIAL _,- ODEON
{'!apita] e pessôa muito re- Amanhã
la.cionaçla na sociedade te- Maria MONTEZ - John
caI. _ HALD - SA$Ú .'

, A Diretoria do Clube avisa aos 8rs. associados que
;\ ingcl'i(�ão para a big churrascad,a e eX-::!lll'Rão, I1:1 faze'l

aa. SANTANA, qÍ)e êst.e Clube promoverá çia iO do cor

rente, será encerr(lda dia 6 quarta-feira, impreterivel-
·�1imte. •

O })l'eço !lerá de 20 cruzeiros por pessôa, estando in-
:luído o transporte 'e refeição. Os. sócjos que não forem

. ��()'_"�O�)",()""O""")1""()'_("_'()4M .

pela condu',;ã-o do Clube e sim por condução particular,
.;ambém deverão inscrever-se, tendo em vista que a Di
retoria precisa saber o número e_xato dos participante"
da referida churrascada. Á inscricão para esses, será de

apenas 15 cruzeiros. Tamb,ém pal:a o .Jantar de Confta-'
ternizacão, do dia 8, sexta-feira, às' 20 horas, a lista de
adesões· estará à dispo.sição até a noite de �6, quando en�

traní será encerrada. Além das danças e o.utros diverti
mentos, terá na Fa,zenda Santana, a 'Diretoria contratou
em Pôdo Alegre, o conhecido quinteto Vocalista do Luar,
maior atração dessa formidável festa campestre.

Como se vê é um programa grandioso, a que todos,
os associados devem apo�ar e cooperal:... t

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

I

Jefi '

.. !Clu't,e 11 de Agosto
'.

AVISO AOS SRS. ASSOCIADOS:

Àfl muitas homerta.gens de

.wp será alvo,' as dos qu�
; mourejam em 9 ESTADO.

·

"F ..-\ZE).l ANOS. HOJE:
- Sr. Paulo BarboRa, aca

demico no Paraná..
- Sra. Helena Solo11 Ra

mo�, esposa 'do Dr. João N0-

�llBir� Ra-mo.s.·
- Sr. Antônio Pedro da

}iirva Medeiros. proprietário
da Farmácia Medeiros, da
�agul1a.
- Sr. Albertino B. Mn

;;hado, comerciante.
- 8ta. Jurací Vieira,

.

NASCIMENTO
Efltá em festas, o lar fll)

"�-. Waldemar Anac1eto e de
"t;a exma. espôsa d. Maria
r�"�1('f'ir,ãó Anacleto. com o

em: '

AS MIL E TTM A NOITE'
IMPERIO

ÀR 7,45hs.
Ann BLYTH - Robert

CUMMINGS
em:

O INVENTOR DAS ARA
BIAS

Dana ANDREWS - Car
la BALENDA
em:

O CORASARIO MALDITO
Preç9s: 6,20 .- 3,50
Imp. até 14 anos

BINGO ESPECIAL, DIA 6
.

Para' o Bingo Especial do dia 6, os seguintes vail.)-
sos, são os seguintes:

'

1 máquina de fazer macarrão, 'de qualquer feitio..
1 piano pequeno. com caixa de �úsica. '.

1 .cesta de chump�nha, biscoitos, vinhos, doces, etc.
1 Toc� discos de :ótima apresentação.
1 Relógip para cima de toucador.
1 Boleit'a, com uma .dúzia de copos especiais.
1 grande e rico vaso.

1 corte de tropical azuL
1 geladeira Frigidaire, de grande custo.

·00 ZE-MUTRETA • • •

__�---. --�._--�--.�"'��------ .•:�t--------���--------�--�.�----Y-

'Par'icipa�ã'(;
.

WALDEMAR ANACLETO e

MARIA CONCEIÇÃO ANA
CLETO

p.articipam aos parentes e

'P��$ôas de suas l'elaçõe's, o

na�cimento. ocorrido a 30 de
'jtdho último. na Maternida
df' "Dr, Carto'1 f:'wri-'q",. de
�IJa filha LOUISEANE:

.

F]JOlis'J 5-8-52. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fl!:�!r :d�:�d�%J���,:�, ';�dd'.,te�s,'c0D! �,qn�C I :�:e�d:: �Tfn����� ��i�·' :f.;�ei�"P�if.Ú ri�����: ".�ló".� fÓ,�. .: poi!l:v��f,{:::�;ru;������e::.;.üe FÓl'i' para <\à-r �ügar .

ào drões de. grande potência, .. bru,l'}quense., s
" peta.' .lllc.i'ivel c?�tagem '�de loS;'�e -Nizeta, e8.I?e�.·ando. a,- fo,�:mara. eorn .Br��n�lll. Be�'

,
I_ �p�l'à�o ..aIfist'o:�o'á�t-en�ll�- ..�en.d� d,e de.stftcar. a .f_i�ura' II .�u'à grqnd: faç�nha, .acre 10 X ,I, 'e�cete esse o'mtl'l!;ll't. cP�fi.�s' :0 �b�en�' ,d? prsar lle�al: e D�nd;:r, Nene��"
>TlH:lpal ent7'e.Clf!J:>e A�letI: �'ns�pe,ravel de Teixeirmha, I

ditamos que a maior de'�ua já"S?f.Ãg,���Jt}.?,\>,�aTPB�?�a �li�a,pal'a a sua-maior deil;-".�rauho e(Jall';,W�lt�r, ArJ,..
CO Carlos ',:Renuux 'e 'Aval o- ramoso "as" que perten- t existência, devem os leito- -Capítal. ,'". .

_", ,:' ,10'na:, ,Saul, Helinho e .Paulínho. .;.'

Futebol ,C1uo.e.
'"

.

l ce� ao Botafogo e é ;fi.g�ra Ires est�l' lembra4ost,
,

.. Não' �é..
dt;

.. �u,e.C��' có.m�
Vamos pres:�ciar, um .10- 'I'odnaao.estádio da F e

. c..
. Clube 'clé, enormes 'l'ecu�'-I' obrigatória 'nos, aeleeiona-}. Deu-se este mesmo ano nunca se esquecera o Aval go de proporçoes fO'?a do

1"):-\ rln:úiêeÍl:ôs, .0 "vo�ô'" dp 't dos 'catarínense. " fré�te' ao seu 'me�,mo adver- . daquela .• tr�m.end.a . ';;u.:rra" comtmi.'
"

F. para .aseistir o maior in-

i�itebo} càtal'{nens�_',cóntal' �ampeã� .�stal�uall de.ls.ári.o.' de .hoje; "aI'ar�tanâohue 'le.Vbhfd,q,c1ube., b:'llS':". '�l '. ' ,.', ,,�. .' r
,

·4ermunkip<iL,all_l�stoso du

papa todas as ,ocaSlOes em 1900, tem sabido el-eva).' .0 todo. o ESTAD.p. .

quense..·
.
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, f.deraçãu IUéUca &a(ariae,se
'Not.a Oficiat n� 2ti52
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Resoluções da J)irl;!toria:. I�' Lira T:C. x Á.A. Garri�
ADVERTIR dê acárdo gà Verde'.

".,

"
.

com o artigo 90 do C. P.; Jogo d� Aspira.nte�:· O,
da FAC. e.mvigor, os âtl�taq C,àpela :e Hiran, Livramen-
CARLOS ALBERTO e LUIZ to. '

. .

'

}!'ENRIQUE GQUVÊA, 'dO.[ J�go . de., TUulares' .0.
Ubinrtar; E.C, e Lira T.C. Meira e João P,�dro' N��les.
l'espectivamente, úor pão !'e Dia 8-8-52 �' na Rodada

,
terem co.nduzidr, co.nVenif;)I:- ,_' Ubii'at:àn 'E.C. x' Caravá"

·
tem�mt� dU1:allte o .. Tl'einp,!n;:t, E.C. . '. -,

.

· :noturno. do dIa '28-7.:Q52, 110.' Jo.gO de.-Aspirantes:·· Hi
Estádio' Sa.nt�: 'catàTina. '- .ram Livr�mento e .José San.
Resoluções rio COÍlselh'o Téc�. tos. ,

"

'

co Jogo' dé Titulares: '.João
ESCALAR os Juizes abai-

.

P. Nunes e Oscar Capela.
xo nomeados, par,a fundo.-l! .F'IorianópçMs, 4 de Ag'Ôs-,.
!1.uem cluralTte a 10a e lIa to., de '195-2. '

'I I
rodadas do �-etu.rno. do. 'Cam- f (aa.)· Nívio de Andrade,' .

· IIBO>1Mo. Cltildmo de Bas- Secret.ário. ,". II

�k�tball do corrente'ano:. I Visto: (àá.) O�at Clinha.·
.

, 'Dia 5-8-52 - 10a Rod-a-da Presidente. .., .', �

t' ./'":
..

: .....>J.,'.::.... . 1
• '.... • ..

"
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'

0: qU,be� �i\llê,'iCO 11� ,Tr(}� tdado: q Oep. Nautko d9.�E�p�tou <) B�lnea,-
leu «Blumem.'_'» _

"

Clube AfI,élico' ,.:'!. rlo,em P.alhoça .

Sábado em· Co.ilducão es- VERISSIMO,' ALAOR, e'

.

.

.

.
. I "Pillhoca, eS[l(irtiva 'V,i�ell €lue' arrastou enorme' públi-

'Decial deverá segui;' para JÂIR, deverão ser ,sério'>. Cpm a l�g'al�zaç.ão' �e sells cin�s, 'além do. só�rgti�;Ueh- ·d,oni.f:n,g'� dos ;>6�lÍ$; melh6J:��� co: ao estádio local.
.

�BlumelpU1.. :a ',repl'eseiltaç'âo, advers�rio.s ! aos favol'Ítoa diretores é ilha situa-da nas to dos espo.rtls aquáticos !iiall' 'eom' á· 'I;ealização do:' 'Inieiada ás' 15,30 horas, a

{}ú Clube Atlétic'o 'Catari- que são os representantes proximidàdes 'do Ba)ne;irl(j" n'ó'Clube d.o'Remo·.de-Be-lem math entre GuarunJ, 'lo.cal parti'da teve ,um. primeiro
nense' ao iinpo.étaute t01'- do DUQUE DE CAXIAS, de onde deverá Jo.calizar 'sua ,do. Pará, constitue' sem dú- ,e Balrteário, do', Estreito, perio.do fav.orávél ão BaJ--

"neio de atléÜsmo., em dispu-

'I
Blumenau,

. .,' sêde �á�ltÍGa, c�nh�éida pe- 'vida algu�a garan�ia: para ,-
lo" "'. ,neário. ;que, atuando' em di�

t� �e �'iqlüssiÚ�o trOf�ui�1S- Na' prova:de '�O� metros, los, haJ:?i�Jfites de,Florianó- que' o 'tricolo.r consig� ,no �--"-' '
.

,i ;in,spirado pçHlde co.nstruir o

tltUlO.O pela, LHga Atlet1e�� �ATALINA, devera çonse- no'liR como Ilha do.s Noivos, setor maritimo."vitórias das, ,.'
,

. .

.. ,,' marcador de 2 x O.
.

·

�.
, ..

bA 1
.

.

I'"
'. Wt;\LDIR FOI OPERADO; Na' 'egunda ct'lP'l pOl'c'n"

· :Blumenal�en.se. " gUlr oa co ocação., o m�q.- por ter sIdo teatro. de um mais fulgentes,'tendo na, dI-, ."

",'
, 1 l5 "c, ,'"

., .

. -
_ mo. a.co.ntecendo com CECI triste' desfecho eútré dois reçã:o I figur<;ts' destacl:!-?las E JA RETORNOU A" MON- 'pa�'a .

RUl'preZa,
.

de. to.d�q,O Atletlco lIlScreveu na ROSA'· b .

'lt d.'
' '. TE ALEGRIA . do.Is Jogadores do eSN,uadra(�

'd 200 t·'··· .

," com ons resu a os namorados. fOI ('reado

'no'l
como a do seu atval diJ:eto.'r ,I

'I,

;:>:'ova:. e'
.
',me 1:0S ,? 110�

I
nq s�lto ·em e'xtensãm Clube Atlétko, Catarine"nse de espo.J'tes aquáticos'- ' :

.. -
'. '-'isit�nte, Santo.sI e Walm()r

t
..ave.

I

v.eIOCl.sta catarmense.' '.N J t d d i o. ,Depal't<'�mentt) Na'tltico.,
.

�, .10 'médio w\ldir, aue, deixar�m o. gràmaáo setl1.
PIZANI.

'

'. _',
'" � anç�m�n o e are o, , coiifo.rme noticiamos, veio. a

P d 400
:". !.ancada a ultIma hora deve- que, en'feiba'á tm:los o� des- O C.A.C .. vai inicialmen-" '. dar .sátisfaçiio de Ruas <'fin-

ara a pro.va e. mc-,
"

� I- éht;:t 'Ca,pitfil 'li-cen,ciado. pe- dutâs ao. capitão do q,lIa�!;-(j. .

. 'fONOI"L'r ,,' ,l' ra, entretanto, marcar po-n pórtos aquaticos do. clube te.·fazer o. levantamento da I l\'� AI f' d
.

t,·os; '" ô con"agL.- . , ,

.1 o. 'Lo.nte e�re, a .1·m e
que outro remédio nã t

_,,' "'.' ," ,t' "t: _

to para seu clube. ,do Estreito�
. ·ilha ,e d�poüCo \J,il'etOl�, do b inter.··" o. e-

uO spllnter me 1o.pOll ,H A lt d tl 't ti Para diri'gir o impo.�'ta'nte , depal;taménfo\ ná.ütiéo fará
su· meter-se a. uma ve senão ,fazer entrai: \ nu

no deverá ser o. l'epresen- '.
. vo a, 0,8 a e a'� .a. e-, , '.'" ,ve�ção cirúrgI"ca, iá j'eto.jl- gramado' do.is J'ogadores su-

<-L'.l.nte t'l'I'colo.I""
.

tIC�.1.1..o.S se,ra n.0:. po.mmgo,- setor de atividades esporti-I' () plan.eja�ento arim.d
.•e,.que,:' "

'd d
.

�

d
' '.

.
.

'

, � " ·nou a, Cl ·a e paranaénse e 1 tapos as compehçoes. '{as foi convidado. e aceitou' brevemente,' pússamos' ver p en e�. ,

SILVIO M' RQ E'
. ' ,

" M.oote' Alegre. co .......... letamen, AssI'm teve rIe ceder' o'."i U S será ,o destacadô desportista pa- em. nossas aguas h'eIQ.ulal' , mi', .',
.'

- .

o. té�nico: do tricolor.
.

raensé. �alJitã9 O,f! f"orveta <> PlJvilhâo h:ico.lór>:, I
te ,res_tabeleyido ,e pronto" Balneário, ).l\')rmitindo flUe

LAFAIETE VASCONCE- ;Marcha desta. fo.i'm�" {; .

pata. entr'a:- leffi á<''1o p_?"si- í s._eu adve'rs.ário. ·co.nségu isse.

LOS, pficial re:t!orma<'h de '�G1?doso" parà, i de..ntrúl·� de ve�ml'l,�,�e amda -est\! 1';0.S. .I o empate,
.'

.

" .".', �e�.o ql.le..v,.'e.,lpos, R. mt.er-!. ",Trê,s tento.S pal,'a c.ada Ia-nossl'l., brilhante Marinha de cin.co anos" completrn' _o sell. "r � .

Guerra.
,

"

esqu,e:ma Ue atividades, tor-
. �en�,lO. CIrUlglca'. :ol • 0'1 va· í do, acusou ,o placard.. ,-

O eonheci,10 <fesP(!T'tista, nand{)-se uma, das mà:is' p'e'l'-
d ade' sucseso e el-lo EJspe-! Gilberto.s (2) e Sant.os. I "

, ,. rançoso de v:oltar a bnIhl),r fo.ram os itl'tilheirós do. ban-'qu'€ tem em sua :f6 ae� oficio feitas hr�-aI+N1.C�)€S despor, -

d·
. , .. 110 ·gofeer das terr�,' ,-das..f\ d� visitante,. <l.ue atuou·com.lversas. cO'nstl'lLi;�s t1� pis- tivas de, San f a; Catar-Ínai ',. Çlxaucá.ri�s" '. ,;

,

, ", ..
'

.,. .

,":>' "".
,', 'Walter, O§l1l e Oswaldo;,

_--------.,-._,_.__._,_.__,,\�_._(""._ '

""�_:." ';', -I-

'�,'
' " �

, 'Car16s; Santos II e Santo.sI;
•

" :'. "
.

,

-�� ,

�Tokai); LindomHr, Gilber-

Os EE" UU' . ve'nce'�ore-s: dos' GU:ALICHO,� O HERóI DO. to, c.anel.a: ,,�iac.iel e WaI-
•

•
. U

.
-', .' G. P. "BRASIL" mór lAltmo).

,'.' ,

. : I G'ilbei'tos, S�ntos l.e Al-

Jt)gos ,OlíMpiCos' ", '" te�"h!:61=:g�á ;;:t:�:l;������!����'
0$

\
q�e. :-,�i� ,se,

.

:,' '';/f' 'prova da América do' Sul -' ,'" '. '" �"

)Foram encerrados' domin'-I ' 17,0 _ U�ião Sul Af�i�. ,.,. ? G:a�d: :p:ê�iQ, "�.rási,�":
-

(
-

g.o os .Jogo·s Ólímpicos, d€·l'.' .

'

..
Cá .,. ,4,?,Q,

na . dI��II-Cla de ,tre� mll-

Ok
.

t' 3.Helsinki (Finlândia), veri- �80 � Bélgica ...
; ... '. 43 ,metros, .seIld? ':�ncedo,r o' :a'mo O, "

ficando-se'ia vitÚia d<ÍtI Et;,_..; r 19° _. Ir,an· .' .. ': . : .'.', io eavalo· argentlll<? Oua1Ic�g, '.do· mundo'"tados :Unidos, que ma�rca':
.

,200 __}_ 'Jámaica " 39 montado. por Olavo Rosa.
'614- to '210 T

.. ,', "9 Em 20 lugar ,chegou Pan ...

ra�� '20 P��ga;: �lâssifi�on�"
.

22<J = B1:�;i�1�. � :��.: :."�. ,t�tir; ,monta.do 'poll"l'}:' Ta�;-'
..

", T.ehuo Okamoul, o notá-
se a Úniao Soviética"e' em 230, _:_ Canadá, .. ,.: '30, blho, ,e' em 30. Eort �apol� vEil nadado.r patricio, riaséí-
So'a Hungria. O Bí·a.s·il ob-!.' 240. "':- Á�ustria ... :,. 23� on,ll}ontad?, por ?!ooa. "do eín,M,arília (Sâ()';Pàulo),
�ve a 22a colGcação. ." ,i,.

.

250
.

...J RumimÍa ., .. �2.5 ',.9 veneedot: ass,maIor.183 : obte\'e ,d,a maneira mais brÍ- ,

Ab�ixo\' publicflInos: a' ,,':&60 _ Iugoslávia , ..•. , '. 2213/5, r�pr�sen?tlJ.�o n?vo rek l�ante possive}, �áb�do u�'
claSSIficação geral de todos' , :.26'0 '_:_� Egito ,; , 2�'

corde pa�a os, tr�s nu1 m�- tImo, em Helsmkl o. terceI":
os países conc;orrentes: \ . 2-70 -.- Ghile ,. 21' tr:o�.

"

1'0 lugar na prova final dôs
•

10 [_ Estâdo's Unidos �;61-t ,280- Nova ��andia . 191 .
,_ ". ' _ 1.500, metros,' nado 'livre;

.

.• ,
... ,. ·1. '",..._ ,." a

2:0 - aÚ�8ia ... : �..,' 553,15' � .:_ In(Jia,' , " ..

-

... .;.-1'7' " ," -:' I �. "

com· o' tempo ex�epclOnal'
>3.0

.
-,-'-, .'Hungria .};,.'. ,�()8 309,.::::- .Lltxembtlfbo, ...,.16 :,", PAULA' 'RAMOS 'i' RO- de 18'51"3/10, batendo,' às-'

4° _,__,__ Suécia: .. ,.: :'� 261 31.0 � ,coréia: dó'130l:;"'13', C�l.!VÁ. O'PRóXIMO, JO- �i� .. ,-Q$��:.córdes. hl'asileiro
5° -: i\Jeman,�a .. ;��\2�1 31� - Portugal � ... 13· _'. GQ' '. e sul-am�{Jcano.. ,

6° -'- Finlândia .. 1�2,5. 3�() -;;- Uruguai .. 1:; :' 12
"

.
Ok1.ffiOto" à'�r'oto\l,' entr,e

7:,� J�lia ":',158,3/'4;
_ �9_'_ Libano ',.:11,5 .. !J� .. acôrd� cú. ma talH.=;!�;Joutx;)s .•. o 'grande', nadador

8 - FI�nça ..
' 156,tj4 331!! - PQIOllla

:. i'.: .p",S·j do. ,certame cltadmo clt;' Pl/{i.j "iWSÜ�qlHmO Ma,rsn.'111 .' que.
9° -;- Checosl?váquia . , 3�o, � México ... .;.. i 9 ;:fissionais. jo.garão ,do�ngo "tleté,n'l-c.qy. rrcóid,tj. munqial: ,

.... ,. . . . . . . . .. ,... 113�5 •
35° - Trií\idad .. ,,: ... 8 i, as eq,uipés do, P�ula Ramci' O ·vencedor da prova;foi

100' G
-

B' l, '} lr\l" "1"0 E .

h' ,

5
I '''o •

t
.

., .
,

_' 1'a.- re,;an la . �"" vU,
-- ',spau .â. .• (,I .. ... : e �,>ocaIQva. ' ..

'

o noi' .e-amenC<lill-ü· Iümno"
11° - Austrálja: "," 91 !37°, _:_ 'Fllipin-as. ;" .'. oi. 4! ,0- pi'élio esi.'Í. credencia·', Que a&siRal�)lJ novo l'ecorde
lQO ,- Suíça .. :.... 92 ..Mó _ Ve'nez�el� ;-:-; .. '4, d() a :airad�l\ devendo ü' ;limpico, com 18i'3{}";
13° -------; Ja.pã� .. '�.' ,

....n.j .. ' .3S.<>
-:

Cll.ha
.... .- :_

3. do��. conj.Ú!?-tos

r.
-ealizar

um.
�l

• E.'Jm &egu�do. tt:g<.ar cl��si-BO - Dmalmarca " 5{\-,'. 390·_ Bahamal;l " .. ' 2 partida parelhl:}, .. fIcou-se ° }ap.oll:e13 Uasnlzlh
14° - Ho.landa ... .. 59 :,,� 1?9° � Il-t�nda .!

" ; ..
, 2 - ,Para tantQ, hÓ}e treina.r:�-I IPe, coTn o t'cmp-o' de 19'41"

15° - Norueg� , .. ! •• '\,>,1' c 4� �,Bulgal'.ia .... .-. 11') Bocaiuva e, arh�n.hã s-er;\ '1/10. Df! ,parabens, pois a
16° Arge.ntina -47 j, 400,;'- . .singapu.�..

·

.•. '.'. 1 -a.',.o.Vez,;dtl;·.t:ri-CG-1Gl'.... ,.J:l.a.t';wií.G.. br:K",i�i,I'.•�; "

" ,. .

..
I·

...., -

..

• -', "

' .'� ,
\ � ,;

. f,

,Para as provas de :_3�OO e

,
lf).OOO metros o C.A.C. apre
f:entaeá va,lores novos; qu�

entretànto. carecem de trei: .. _,- _

· :namento., desfalcado do con-

curso do, extraordinário' CAMPEON.�Tt)' . AMADO,
Ineio.-fundista YINSON PI-

, RISTA:
;)RES. ')'

•

Masca a tabela do ,Cam-
Na prova de Clardo. e tl'í- .peo�ato A�ad(Jri8ta' da ci�

plice' os atlétas! inscri't9" dade para sâbadg e dO'l\lingo
ainda' não. têm o treinamen-, próxim-os os segu.inte·s

· to SllfiCiel1te para garantir contros: '
.

um resulta'<Io âpreciáveJ. Ba'rilf4 x Flamen'go e .Pos
sendo elitií'etanto assíduoé tal Teleg.ráfi.co x Iris, s'á-
.ao treinamento, podel1do. ga- bado, ,á' tard�. .

"

r,alltir paài :i3eu chlbe al- Hreze':· de Maio x AIYiéd-
guns pôntos.

'.
," ca e Colegial,'" Hercílio 'Luz

Na prova de Tevesamento" domingo., no 'péíodo da ma-
4 por 4:00 m�.tros,· l'ONoLI.. !lha.;

"

.

.

I .'......:. ;

,

,
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�

\
'
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, ':}'lorittnppolis, Quart'a-feira, 6 'de !\.gôs,to de �952 .

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

'OLUBE DOZE, D·E
i�ii", "',, ".'

-

'

f'
.Dia S.- SEXT�-'FEI{{A - 'J�NrAR DE ,CONFRA�

.

: FESTIVIDADES, E!�������f()�Ç�? AO �Oo
'

"i'i����Ç,�? ,f:. &�tr:t\��\ d:Pkl����.."" :��ç-���: RE-
, I' , \ DIA ·9 _:_ S.ÁBADO � GllANDE. SOIREE com >lIma

- P R O G R· A -M A:::_ , "

.
' agT:i(lahilissima

'

surpresa.' '.
" y

•

, .
" I,. .'

' ,
.

i'
DfA 1:0 - DQMINdO - Grandiosa excursão e -chur-

',1' .

' m:A fi - QuAnTA-FEIRA - BINGO .ESPECIAL._ rascada. Localt 8..�rrr·ANA.. ;'" .

".

'fi""M::\1Jil:l!':, {!n�a FRIGIDA}RE e 'out,ros' pl'emios valtosos,
. J>;L\ ir - SF.Gl!NDA-F�mA)-'N(;HTAJ?A E�POR�

BiA '7 - QUINTA-FF.JRA - SESSAO CINEl\1ATO- TfVA - Jogos de Basquete - Volfi - .E$.grJ,ma.
.

.q�HÁF\('.' �.'?<,.,.. ...... Jl {'O"'l,."if' nrod.ução da WARl\i"ER EROS. 01-\ 12 - 'J'EnÇA�FEIRA ..:._ mlANDI080 BAlIjE
__________---.. \"

.

1.' '", '",".
-

'.

.........

.',
.....

v ,

. .

4G'�O'S�·l.'D'
'""'..

.

" � . A :. .

,: ". .: 'í � ., .' ..;" ;,.�
.1

-t"�'. :'. � ..•:-:: .;�.,.,. �.-,;.
I

':::;': .'''';.;:\y�.:'� -: ."� '::'�.{� ....:, f."'- .,�

qE .GALA ......:: Ol:n8me�iação íJ��lum\Jrante 'nos sal�_
�:: •

NOTA': �<\.s i��criçõe8.pàrn o .tA;l'':TAR Df; CONFRA- I

TERNIZAÇÃO'e para .a,EXCURSÃO, a parti,r do'próXÍlRo" e

dia 25. puderão? ser f.eitits Mr �o«to�. sre, associados, ..-. (

desejarem tomar: parte. Támbj�m'. C"()J:t'�ilHía
.

aberta 'a listÃ
.f}e inscdção para :a!> senhoritas " tl,uc: d�sejár8m d,bnta.._.

, • �O:rár:kJ.. do expediente. na ��re.ta:ria:.'Das . a � 11

horas díàriamente.. ',;. , "'_;-.. .

.

....
'

•. ', � I

.

. ',; ,

. '�}': :,

,A A,rvore de Anital
,

- J 'I�

;::-0 Alegre, será u:rna' iem- que à ilustre Preteito de.

��)l�arlç2. viva di sólida ami- Laguna me 'envia, pararre- ÍII��I.!!�!!��!!!�!!��!!��������������!��������!��������....'zade-qtl€> úl1'e:a LagifÍ-ia '« cordar ao.·t'tÚto das geri� rW+:dj-'ii'G-RA-'1\1I'A-C "

80 NG -JE 'O'L
., "i' .'.

,capitalgaúclút,e
à

valorosa' cõês prese'i).,tes·e vindouras l.l!.�,' DO.,.,.n,.t:,_.ql�i:!� I, ",A,{',"', '1- ,," :'KT', ..

'

. (v'Mucus,,,d.'-.!llUa,: .

•:rentt'. do antigo Continente I � nOirH;; aUl��bladó da glcrio-' 1J ..c3.. l,.1."l ........
:de'S: Pedro, conquistado pe-

:
sá ,brasileÍl�a, cuja infância Relação dos' telegramas ' 1.:'lYntem .excelentes eliúnentos to-

Dissolvido Rapitl_.
to;;; df:sbravadores .. que .da- foi embalada a sombra da retidos no perlcidô i:íe·.27 de' n}càs:. Fosforo; Çaicio, .Vanadato Os ataques qesesperadoi:� ec yj&-.'

.

.' '. ,"',

f'
.

.,
.

.
. "'intos daasma e ,bronquite tm.�

, ..qui. pam:irarr; flob. "à ;'d�_e la figu�i}<!-:<. veneranda e sob julho a' 4' do corrente: , e' .41-seniato de:S,:dio, etc. nam o 0fií3nismo, minam aelie�.

d.. João Magalhães, ligado I cujos ramos acalentou em Dolores de Souzã, Eleane ',. '
. ..' ',' :��II� ;a��;�t��:�"::;

por laçe s .de fal11í_liw'oo''fun- sonhoos '. românticos da sua e João,' Alexandre Santos, ;;;;,'1',,,' Os r)alÍ(�o._.s, '. d,e,'.pa,LL,p,E'ràdo$" e
-,
,;q{)-· riov'a fórmula médlcá, começ!&.eIl.'-

.

.

. .. � _ cular'no sangue" ·dq'mipan,oo�
"dadm' de Laguna, Donlingos 3ensibilida,de e do ·seu.amôr rI\.erez�'Il:�a, 'Ne-l'Y' Vieira, .Jo�

" g =.' tad,os, aneml,cÜS) maes que cn<fm, mente os ataques. Dêsdeo-�

P·
"

.
..

"S b I J T' 1\

"e
' . dia come"a.'·a desapa.r"E\cer.oI dHteuf,., .

··de 'Brito elxDto. à teri·a'p'átria.,. '

. ã.o .·er -a, vo' anson, te. .\',' ,.,.1\= 'n-{.,a,.g,I,�,"';' ,<.:rl.•.
an

.. ;u,s,r.,._;I�!L,t:,t;.cas. dadeem'r"spirarevorta.osonore-
Estol.l. certO' 'd-e '({tre essa' " l'resteml1nhando�lhe,' Sê- 'éàrlos Alcides. L�utb., Dep. ='

_ _

parador. Tudo o que se faz.necess:i.-
'.

_,,::
t f 1 d no é tornar 2 pastUhàs de Iof......·

cál,\cOl'1J será hem'um' slmbol()' nno,r Prefeito" o 'len'timen't:o Rernai-.do· ,Cuebler, . Tioto�' I rç_ceoerao a .on� tcaçao gera'. Ó às refe;,çõe's e fical'áaliviado--,

,,:::Ia un.if1o.esP,!í1tÜàl q<;t'e ta�-I de{:patl'ioti�mo com qu� 'PÔI:-' ,Ilho, Zt)lmira d'Avi1a� Dr. , d __: h 3 o1'ga":lismo;, c0rr:-_ °
.

�dao�=�q�t;'s���::e=
,t,:. aproxlma'Daguna _dO.RIO rto Alegre recebe tão .1l1estI,� l'::el'ez., Jurema M�ndes1. Ora·

1=
;

� I ii
.

I !
ff:;l��:x1�t��'s��r::==

<Gran,:de do Bill ··e''i\.l ficará \1'lável dádiva queÍ1"a .aceitar cides Borg.es" José L. ·Ma'" :

':f ,
,

II =I � ," r �garantia de dár ao paciente.l'ellpi-
\

' ' '. '. tração llvre e fácU rapiàam�nt:� e '

�:;rl:�.n���a����!eo�l;,:r!,r: ::p� r�t,-�te,est�:, n��h�:n:ltlv:l,��: f�'a, Bdal'mina Cunha,. :�
m :1-w �: ;�� ��:;:El�� ;����� c8�s.���::

.

• 1 hoje mesmo, em ql.lalqu9F fa.rmáC'iz<

"_ft'Nlte. 111ii� cultivamos l o .consideração. '
.

-, .. '..

.

" :�,
.'

.' � .. '.'
A nossa-garantl. é a'suamaiO>' pf(l)-
,teção.· -

.

"paf,sa-do, l-lobl'etu'do quando (ass,) Eng, Ildo Mene-
.êle €�cheio de g'ioiias COJ1l.O (Jhetti ......,.. Prefeito".

'
.

.1J que uniu através da. eP9- SERA PLAN:rAD� NA .

'p.Éia dé ',1839 às .n:oss;,ls· po· ., PRAÇA ·GARIBALDI

-,i:llüaçü�8�
.

P'alestrándo com 'os nos-

NQ ensejo, apresenio a "lOS companheiros AlCides
'V, Excía, as expressões do Gonza.ga, Al'cü:les de Qlivei-'
'·!;.neu apreço e 'grapd(t admi- ta -Gomes e Osvaldo Goida-

''1'at;.ão! ,
llich o pr�feito lIdQ ).Vlene�

. ra.'! Paulo -Carneiro, Pre- ghetti marcou a data de 21

l:"jtü Munici'pal".. 1 d�' setembro pr6iimo,' "Di�
'4J AGRApECIl\'IENTO DO' da Arvore", para ser 'plan-'
JlfiJNICJPIO· DE PORTO t'ado () arbusto oferecido por

: ALEGRE' Lagtina à nossa '?apitaI. O
Recebendo o ofício do .. ponto e.scolhido foi fi: praça

'lus;;l'e colega' de 1;aguna � Ga.ribaldi, onde. se, encontra.
;ti,. Ild'ó Meneghétti .imedia- o:m'agni;fico monumento ao

'1;àmente redigiti ·u resposta, grande 'chd� fúro�lp'ilhc't e
. '. ""

.

-1-i\i. q'lial consubstancIa os .a- à 'sua inolvidável compa-
-g!;"a:d�ecimentos da cidade de :nheirá, l"heroina d�s .

dois
:Porto Alegre p.elQ' ofareGi- mundos", Assim" a ,muda dá

.
':

I' ?:?ento da ,árvore que tão "Árvore de .Áni'ta" brobrâ :' Ma' 'u"ne'S·.8. ,,,em. simboHza a amizade em local' que l'elem15ra tão·" .

.

�ll;e. Úga pôrto 'iÚegl'e a La- �iY,ainel1t.e'� epopéi� dos fa�"-.
'

'B' I- 'S'
.

U r" a''d'a'guna, "

., , rapos e o qual, segund.o nos .
. ,

O oficio do pl-.efei�o lido afj:rm.ou o· prefeito, l\1[�ne-
'

., -: '., c'; t.,.1�eneghetti ao chefe do Exe- ghetti,. passara : �m- _bl:eve
e depo:s ,ma.�dot:, ?lanta-J.a ' '

,

.-;:;-utivo lag.unense, ,�s�á aS- po.r 'ampla mo.dlflCaC{tO 11.r' ?�; logradou�o publIco onde,
..:m l'ooi'gido: . 'banística, tornando-se'" um', nOJe, se. encontra. !

('Senhor Prefeito: dos mais belos parqües da '. E'. "yma �ela e copa�a :ár:
'rena que se perpetú.a a- cidade. vore" a que a populaçao de-,

':i.F�vés ,do tem.po, no âm'àgo ·UM. POUCO D� HISTóRIA di�a 't;j.m cuid,ado afetivo,
e r!as vipraçõ'es da,consciel�- DA 'CELEBRE ÁRVORE

\

�Ol� que re.le;nb.�a os a<;9,n� .

"ê':1% naclonal',. pelos, feitos A f.igue.ira ,brava 'ei:isten-' t�cll!l,entos de 1839.. e .a, fi-'

, :?��Gdoso>" C:os seus fi.lhoB, em' te nO jardim Calhei'ras. da gura de heroina'cont,en%l.€a
�}áginas qe'. hel.:.oismo, de, '.Qr�ça, cidade, de Laguna, Anita G�Í'i?ªI?} ,q�e �'e�beu" ,

.

"'rnvura e abnegacão esc ri- que é conhecida 'pelá deno- o seu� batIsmo de. fogo .l�Q f
.

''{,os ,pela ';pop�ia gadhaldi- minação de "Árvore de Ani- .hl.l�chao d� gu.erra em. CU):;
'Y-Z;';" L�guna é,/e. se!'?, se.n1- ta:', n-asceu" na quilha apo- qm)a a .flllgUell:a d:spontou,
flr-e, ,um marco n assinalar ,tlie�idá do ."Seival;', lànchão Em 1,9�(), o e11tao .govel'-

.

TTf.ta .época que esculpiu na herójco das Lutas farroúpi-, n�dor de _Santa:. 9at�rÍ1�a,
'!ráswri'a de n'os'sa Pátria, o lhas, .

• .

pO,r sugestão <leJqseBOlteux,
·.&�tado d'a1ma' 'de um povo" O barco, que no combate maBdou CO�QC�l: . à . árv.ol'e

'{l;fcHi se caldea\'a nas con-
.

de 15 d-e nov'embrÓ' d� 18:39 '?ma �l�cade �.t:'a-t� co.m �ma.
,:i:üstas pela sua emanciiJ�- fôm' 8P'res:ido pelos ihype�' 1ll,��?lÇao _e)(phcatwa. ?lIlha'
;cão, pela liberdade "e igual� riaIS, após a' guerra,' civil em�o H, �rvore uma f?rma
i:lade. entre todos os 'bl'!lsi- foi transformado em 'embar- mU.lto CU1'losa. Eram clOlS pe-

. eh-os. cação meréànte' e crisnHido (luenos, t:l'Onç9S 'que se en-
,

Anit.a Ga'i-ibrildi 'Íoi mais com o non1.e poucoromântico' h'e�aç��am .como se quizes-
'>iH� uni sínibol'o,' . 'de "Garrafão Velho", foi �eFp: ..�lm�hzar o amor 'de'

-

F'ol' heroina no devot�- arrastado pata o lócal derto-
. Ganbaldl .

que. �oi duraJlte
n!�nt.o pelll c;usa'c repllbli� . minado ponta dos Mal'Ú�s e

as .lutas de� ;t8p9, o 'Comall

a'::&tla, grande é nobi;e na bra: aÍi foi apodrecendo. Uma flan�e do ",Selva]", e da. "He.
"'',]l'a e nõ arroJo com que noite,' o made{ram�' des�.pa- l'oina-do� dois �und�s", O�
\�f)'('avn o ardo'r-'e' o enttlsras- receu misteí-losamente.. Fi: t,roncos ·com .0, correr do.s

mo do . sêu
.

jd�alismo no '{;ou?iiorém, aquÍlha o'n4e anos"Il p:ropó�9ª0 ;q�le se

r::,:mpo agreste da luta arma. �uma pequenina. fig'ueira d�senvolvlam; forar:'-�e f�lll-
· ....J.a. em Que 'o 'sangue dei'.,. ·nasGe�,: .. '. .. .,'.,

dmdo n.um tronco UnICO"

r:rrri.ado �om tanto
. de�ôdo'. .

.um piloto dé ll!1.Vio mer� Por o?a'::;i,ão"do' p�s,;a�len-
�::-ia exaHar à admiracào dos. 'cante que .,para· a L<::lguna,

to do W1lllen'0 ceni:.enano dR

!.-.-wvos -a fôrça indômita de viaja.va., Antônio .Joaquim
morte de Anita Garibaldi, , . .1

�,ma raca,
',..

de' S{)uza 'eneontrou, c-.ertll PTefe�tul'á Municipàl, �an2
E' corn o espírito voJ'tad-o tarde, a pEl{}uena planta e,

dou çolocar junto, à ár,;ore
'n:Ü'a o berro inp.l'secível de retirou-a da qúilha apod.r-e-

tuna placa-'c�memol'ativa d.o'
r.an�g.l)}"�lio'l 'edi.í;'ic:mtés de éid.a. entregal1QO-a ao supe-

ac;ontecimento,

�ntren,.idez" O-B ,dest"'nJor e t"Íntendente O G
. ,

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

.' . scar Ulma- F' 'I""\'alentia, que a Capital Ga-9- r';les Pinho. Iflso por vofta "
,aque,•• em geie .

teba �\c()nie. e fum em 'seu de 1920. O superintende�te Vlnbo" 'otad
'

. "Í',r'n, t''',,�;r'() i'�l" cc\;dntó lu- teve-a;. Dor nlgu� tenü;o,/sol, "reO.I O
. ,:__zi,Jp.,.e.. .d.i�hlÜ,)�. o al'.busto ,a gmmla"de um, jard,ineü'0'

,

(Silve;'ra)'

..

.

,

,'- i��q. ,evidencia' anqr•..
malidade das' funções
g�tricas. O melhor, pa.
ra nOl"maliiá-las, é a

Magnésia'Bisurada, que
neutralizá o excesso

de açi�ez estomacal e
exerce' ":'benéfiéa'
ação sôbre o fígado.

..

•

. '\

i

'i� . Viage-m·,co·m· .segu..ança
·1. " e rapidez· .... ".

·180 NOS, CONFo�rrAVEIS l\lICIt.O-2Nl�U�º_g

, I'Flor!�!8_.(;��t;J�!!�I�EfB'::ilib'
I A·

A ..

'._ nua Deodoro esquina da
,.. ,gencla _.-' RU!l 1;enente.' SHveira_ ..

).

�steia.�.
. ,

'.-1

.

,

A suave 'mistura dê fumos' .' .

se!�cio�odosl l�z d.
Gonfinenfql um, çigorro -,de ,.

.
, supe'rior qualid.ade qli..

, .' ""
'

.

todos fumam' co'm. 'praz.r.
... .

r /'

'I

;' .

,

[ontiuQutal
, ,
<

(
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Mais severa a. França
m o pensamento

..
'

do

sr'lm�issões,
lendo o respectivo OS: Netos' de. Iruz e Souza .T'UN IS lÃ

vernador do Estado. teor, magnifica síntese da
. .

d d
O B I V' . b 'sentimento de gratí-': _.p 1 M'

" 'ou nisia, expressan o

escon-ftanto ele como seu govêrna

r.
deputado .

u cão la- nossa realidade economica '
.

th 'Cau o ,�rques �

m-I
tentamento pela' pQ;l,lca dis- são capazes de tomar medi-

responde afirmatívamen- e onde são tt"&:çados rumos
dão e reconhecimento da o ampos. . -

d bei
�

d
.

. . f-f'
. terra natal querida .para S'l i d C

. S· posiçao o ei em por em' as extremas. Segundo se

pOIS as In ormaçoes o� para providencias capazes. ta' 1 :
voa

d met e d ous�, vigor as reformas patroci•• disse. Binochen dirá ao oei

�m
fornecidas pelo Secre- de aliviar a cr.lse que a to- com a memoria saudosa do e o nome. one o o poe- a4i; eI F'

; ."
'

.

rio de. O1?Í'as Públicas dos atormenta. '. Poéta Negro, vem de se ma-
. ta negro, Descende do filho I

n as p a rança. '" I que o governo apoia f'irme-

ue como auxdliar do go-
.
O trabalho .do .deputado' _nifestar mais uma vez, elo- João, nascido depois'. de N- h' tici d

' \ ;ente tH�u.teclocque'd que

erno, só. podia contar para Cássio.Medeiroa.foi acompa-' ,quentemente� Agora" sob a, �lla morte e' vítima, tomo o B' aOh a no. reias e 'b(�due devem e.rfmma1'
.

aSd eser-

f d gl'o .' .' d
.

l ! idi I�OC en vai ser reee 1 o ens anti rancesas .os na- ,(

Ias, com o apóio do próprio nhado com real
.

interesse' torrna e generoso amparo nOBO pai, o ma msi 10- 1 bei be d
,� .

l'
ovêrno.

. .' ao seu neto 'e, consequente- BO que ceifou em: plena .mo-
pe o er, sa. n o:se que cl_ona lsta� e qu_e' a França.

pelos nobres representante ,-.' cid de I
.

.

,. marcou seu regresso a Fran- nao .tem intenções de o per-
Antes de concluir, o ora- d V

' ·tnente, aos. seus ol,llSnetos. _ a, aque es gen\os mais' . . O • • -

or informa que a Oficina
o P;�ástria Er.;N.�j�a

� �
",;, Coube aó coração- gené:rõ" êXpré�sivo; 'da' P�esia: N�- ,ç�d PC1tra: ':<lu InI' '�f-fell'�' .

J
i·e.-· ,,?ltU" bq;te: .naçdO"es arabes,

o Estreito não foi e nem
'

O deputado Lttlz de Sou- so e bom de uni': ilustre 'é cioilal. d�, su.,a,: época ',I ue
SI /�l e gera rances" ean com o JetIvos e pl·opag:l.n

erá transferida para Join- za prosseguiu 'nt"l� suaacon-: estimado facultativo e par- foram Alvares' de A;ev�o fde<.Hanzeclocque, demons- da, levem o assunto tumsi-

,A;'I!fl. I' t di t C
.

d Ab "
trou em malO passado que ano para a 01\TU. .

lHe.
Quanto á paralizacão "idel'uções S�Ifl:�"as dif íeul-

ámen ar, o Igno. coes �- asemIro.e reu -:.e Cas-j ' .
os trabalhadores, da rodo- d d m d f duan» Sr. Dr. Estivalet PI- tro Alves. .' . ,,_.,

.

d
.

ia Joinvile _ Florianópo- �m€�s c��o�'7t��resse d��-:f;i :ioe�;:, .lidê'r do f?atÚd'O Soei�il' �:. Fôra, a pnínefpio," - marí-' .'�8C8�.' :a'�._.; '<"

is, na parte relativa a Ti� mate. dificuldades que os
Dernocratico na Assembléia nheiro, depois, quando ahi-'

. .....

ucas, esclarece que isto estão levando à situação de- Legislativa do Estado, a da possuía forças para .o

eonteceu por falta de ver- sesperadora, principalmente lembrança da promoção do labutar quotidiano, bisca, O· �C�LIPSL�as federais. I f t d t
.

- benefício. apresentando á teava pelas praças e as es- 1:. .
. �

� ne o ao. e. nes e ano.r nao .

A Mesa, resolvendo o re- lhes ser dado o financia- aprovação dos seus pares, quinas das ruas do. Rio, O prazer das caçadas começa com a azáfama de ar-

jqnerimento sobre a Comis- . .mento recebidQ no ano an- projeto de Lei instituindo 'vend€ndo quinquelherias ou rumação da véspera. Por maiR cuida.do (lUe s·e tenha é

�ito de Inquerito: rep,nonile te�'ior.' ,
",

." -uma pens'ão',o áfim ode 73mpa"'" ;'bithetes=cl-e-loter'ia;- ... ' -teffil'te ·eeF�) .. de· que.-aJ..gu,IIla ,.c.oisa �ic�� es.quccida_ .AI- .. -- _'--'"

i(Jlle t, mesmo não pôde ser Acrescenta o nobre pa1'-
rá·los na situação de pobre- Possue dh'ersos filhos: �nns caçadores têm ido ,para o mato e en1' casa' fieara�i

Ilubmetido à apreCiação do lamentar que n.ão é ,possi- za em que, vivem, na Capi- Silvio e Marilda, de OIto )S 'curtuchoR ou a própria espingarda.

plenário, porque 'deve vir vel deixar sem amparo
tal da República, onde re- anos, e Dina Tereza da Cruz O Arnaldo é o campeão dessas atrapalhações de vés

êm forma dé projeto de Re- classe tão digna 'da pl'ote- sidem.
,

e Sousa, outra �reaturinha, ')era. de (::açadas e por tal motivo quem prepara os a})e-

"(jlução, conforme manda a cão oficial. porquanto re-
O projeto não tem,' abso- muito meiga, interessante e trechos é o seu companheiro e sobrinho Laélio.

lei. presenta um do� setores lutamente, côr política. ou inteligente.
. I

E aSRim aconteceu naquela noite, que precediá à

O deputado Osvaldo Ca- mais importantes do nossa partidária, e sim patriótica, O poéta que fôra. in�on- !lma caçada qne ambos iriam realizar na Repl'esa do R:i6

lIral, de acôrdo com essa economia. Afim' de que tal por isso obteve logo pôio testavelmente, pai extremo- Tavares.

decisão, informou que ama- amparo se concretize, o de- dos líderes dos demais' Par- so, que tinha' verdadeira O At'llaldo ficou apenas com_ o encargo de chamar

nhã entrará com 9 projeto putado Luiz de Souza Pl'O- tidos, srs. dr. Oswaldo Bul· adoração pelos filhos, 'aos (} comj)anheiró:
em aprêço. põe um telegrama ao Minis- cão Viana, da U,D.N'I Paulo quais de4icou uma das mais Tereis hOTas da madrugada (pelo relógio que o Ar-

Eis o teor do requerimen- tro da Agricultura, ao mi. Marques, do P.T.B., Cássio' belas e comoventes páginas na leio acertara ao deitar-se) o tio batia á porta do so

to para Ref designada uma nistl'o da Fazenda e ao Pre- Medeiros
•
do P.R.P. e Dr. de "Farois", .êle que expan· brinho.

Comissão Parlamentar de sidente do Banco do CrMito Olinto Campos, do P.S.P., e dira da alma afetiva e no- Foram de pé., do José Mendes ao Rio Tav8.res e Ix

Inquerito Al!ricola, solicitando-lhes
.

a sua justificação foi feita b1'e, versos exaltação de !'Jela� elmo e in�ia da l'hanhã. á bôca do mato, já fazüim

Senhor Presidente, sejam a .favor dos trabalha- , e� .termos quer'dizem _

elo- an;�r, co�o estes:
,.

') café7.i>1ho.

Na forma do Art. 23 do d·õres na indústria do mate, quentemente da elevaçao do Meu fIlho que eu I a'abro O' 'düi �de\'erH( é1a:r'e'tl,r perto das sete horas, mas já

Regimento Interno, reque. conceden'do'-se-lhes finai1- sentimento hum�no e pa- e cubro' de cal'inhos, "T�'11 oito c l1"m f\iquer f\€ devisava a barra do dia. A?
o

remos seja constituida uma ciamento nos moldes do triótico dos ilustres repre- Que o mundo vilão eterna- �1);�1l" p�tavam pl'etas e fizeram novo café. N�io havia

Comissão de Inquérito Par- ano findo. sentantes' do povo que a', mente defendo, !110í:lm r1e a'"'1anhecer.
•

lamentar para apurar na O. députad�u Fernando de subscreveram, - página de: e p r e v í r a atemorizado, n' Ai'na.ld6 fe:z -sentir ao seu snbrinho, que se tratava

Secretaria da Viação, Obras ?\n ..

d P S elevado e são catarinensis-l movido pelo .mesmo elevado dI' um vrm'de edípse..Jamais amanheceria e U1.,luela el'a
.Iv"ua. PlD nome o ",

Públicas eAgricultura o es" D. dá inteiro apôio ao �-l.pê- mo, - pois, representa tes- ! sentimento: a no;tf! do fim do mundo,

tado em que se encontra a lo e diz que o mesmo de'/c temunho fdsante da graU. I "Há-de mais tarde errar' No relógio já passavam das nove noras e ainda con-

Oficína Central do Depllr- ser extensivo á Bancu-da Ca- dão, por intermé�io dos: por tremedais e êspinhos I tinuava €s;Ul'O. . _

,�3mento de Estradas d: Ro- tarinense na Câmara Fede-' s�us descendentes, ,a memo-I
' Sem �u�e o possa acudir I

Os �hJ18 a!T':rgos. er:tao, r;so}veram v,o�tar par"l S'I''lS

('agem e se houve pl'ovIden- ,ral, afim de ser mais facU .

ria au�us�a. do poeta que l
no SUpl!ClO b'emendo," enfias afml de f1Ca�'em ]tmto a� suas fan1!has e aguardar

elas para transferi-la destw1 conseguir o interesse do \ tanto dIgnIfICOU a Terra Ca: ,como nao. extremeceria os 10 rei'ultado dó echpRe ou do fIm do mundo ...

Capital, bem como para qt1� I poder públic.o a favor da· I ta1'inense na concepção da j netos, se 'Deus lhe houvesse .Já vinham descendo o morro quando os encontrei. O

sejam ouvidos os Eng�nhel- quela no'sM industria. ' Literatura Nacional e. I facultado a ventura de ehe- Arnaldo, de olhos esbll!I�lhados, pergunta-me á queima
ros e Técnicos daquêle D1- O deputado Walter 'l,'e- São os .�eg�inte� os. �er·1 gar

à v:lhice,. que é quando rouT'�.· "Qlie .ho1'l1l'\ �.�! '!". . .

,

.

pra�ament? sôbre a me�ma!; nOrIO .Ca,:,a!cariti encami- ,":os. da refenda Justlflca- � c?:a,çao,maIS se enche d,e I .

ConsulteI ° reJoglO e respondI-lhe que eram seis e

para que ,�pure se ·maqui- nha e JustIfica uma indica- çao.. amor-sentImenw e comOVI- mela ..

nas empregadas na constru", ção no sentido de ser ins. "Residem 1:0 Rio,.. um, ne· da tern,ura, :rendo.se ·l'odea-." �

() .ATn�]f!o -n:n um gran�e .suspiro � o La-élio falou:

ção da rodovia federal 1'0- talada uma Agência Postal to e alguns bIsnetos 4e Cruz do pelos filhos. daqueles Nao lh!=, <!lsRe tIo que o reloglO estava adeantado trei"

ram entregues para conser- na 'Vila de Ponte Alta mu-
e Sousa. a quem déra o ser? hora"'. , ."

.

to na mesma Ofic.ina, antes nicípio de Curitibanos, cujo Tanto o poéta, como sua .Quem como êle cantou Nao1}:)p mOll'ento não mais voltaram para casa mas

-de enviadas para idêntico progresso está reclamando espôsa e o seu filho, fo- c?movido, ao contemplai' o o susto fOl támanho que não caçaram ...

fIm 11)1 Metalúrgica Nacio- tão indispensavel melhora- ram vitimados pelo mal de fIlho no berço: Jn ..".. ,�,...i,.. j ......

nal, em Joinvile; para ?-pu- mento.
Kock. "Ah! quanto sentimento! _ -,. - ..- �.._.<" &." ........-.......,. �_-

rar osmoJivos'por que não Eis o teor da lndicacão' O seu unico neto vive'na ah! quanto sentimento! des mais profundas,.e 'os do deveria ampará·lo e pro-

prosseguem as obras da 1'0- Exmo. Sr. President� da mis�ria. Sob a guard'a'"' piedosa e. lJl'onuneiámentos ' mais no- tegê-lo;' nos dias amargúra-
dovia federal e s� é ou não Assembléia Legislativa Doente, pobre e desampa- muda das Esféras bres e edificantes de sua dos de sua existência, em

verd�de ter sido a vila de A vila de P01Ite Alta�' do rado, e. sem esperanya� de . Dorme" calmo, 'embalado Arte Nova, - amôr-conso-' que êle doente e em comple
S. MIguel e suas proximida- município de Curitibanos, ?t1ra, VIve o� �eus ultImos. Pela vo� do vento, 1 a ç ã o, amôr-sublimidade, ta misesi·a,·tànto necessita
des in�iramf.'nte revolvida é séde <l.e florescente diStri." ,lllsta!;:tes. o UlllCO neto; de I "Frágl� e pequenino e ten- ,amôl,,;,gl'orif,ic8ção· peja ,pu- ,va de' aúxllio;', quando em-

pelas dItas obl'�s. • to, que conta com dezenas Cr�z € Sousa.
.

11'0 como a� liéras. ",! reza e' dignidade do Senti- bora curtindo fome e arden-

S. S. em :?-8�52 de. serrarias e outras indús- ,Conce?e-lhe o _projeto �e Ao mesmo tempo suave e
.

mento. do em febre, no leito de en-

A Confereencla de Blume- trlas,.e população densa.
leI mO,(lIca p.ensao que Ie- ao mesmo tempo estranho

I
..

fermo, aind.a lhe restava.

nau 'Naquele distrito a agricul.
,-ertera aos bisnetos de Cruz � asp�to do me� filho Bem hajam aquel€s qUI:) ânimo para

.

oollorisar 081

Segundo havia prometi. tUl;a _ em especial a cultu- e Sousa. aSSIm melgo.dormindo... I subscreveram a Justifica- céus da Pátria com a arre-

<Io, o deputado Cássio Me- 1'a do. trigo _ é bem desen- Cruz e Sousa deu á terra Vem dêle tal .frescura e; ção do nobre deputado Dr. batadól'a sinfo�ia das estro-

deiros, líder do P:R.P;: e que ,'olvida., Catarinense o título mais tal sonho tamanho' . Estivalet Pires; bem hajam fes dos seus versos maravi-

esteve na Conferência de A· ferrovia, e a rodovia,
alto na poesia naci011al. �ue eu nem mesmo já os que honrosa, patriótica e lhosos e inegualáveis para

Blumenau não só como de.� fede:r:-ais, que atrávessam o·: Enobreceu.a :sua obra· a' .gelott�do q�e vou sentindo:" ;�ristãmente;' . contribuirem imol'l'€doura -gloria de sua

J)utado mas tambem: como distrito, ligando o sul ao
cultura .brasIleIl·�. ,

- revelara lllsofismavelmen- i com o voto para apr9vação terra na Poesia NadonaI�
.industrial, tomando ,parte norte do país, v:ieram tl'a-

O projeto de leI e o teste- te, a grandeza do seu amôr: do benemérito projeto, que - pelo menos
I

não deixe
saliente nos trabalhos das zer, ,para Ponte Alta, inten- mun�o do ,nosso rec�ll���i-, patel'llal, a�ôr t�o profÍl�-! enc�l'l'a. vel'dad�il�o' preito morrer a mingô.a de recul"

Com iss,õ€ S Técnicas, foi' á' SO, surto de progresso.
men"o e da nossa gla!lC:1ao do que contmuarla atr�ves de Justlç.a, gratldao e reco· sos, os netos e bisnetos, que

tribuna para um 'sucinto A vila conta com 'll1oinho aos. descentes do catarll1en- do fllho do seu filho, com a
.

nhecimento à memória do relembram pelo sobrenome
mas substancioso relatario de trigo, fábrica de '.telhas

se Ilustre., �
,

mesma inten'Sida�e de senti· . poéta negro, por meio de �
e pelo sangue, C? glorioso aY

sobre o magno conclave, ao de grande producão. bôa
Sala das sessoes. 19 de Ju- mento, expl'eSSiva de sua confortador amparo a os t:ista do "Mi&Sal" e do,.·

qual compareceram além fal'mácia, sólidas 'ca�as, co- .

_

nbo � 1952.
_ .gral1�e e tenternecida alma, 'seus quel'Ídos .netos. "Broqué-is", doS' "Faróis'�'

dM classes produtoras, .de- merciais, vários hoteis. E a' .�stn:a1.et �Ir.es -::�ul.cao n:a�clda p'�ra as emoçoo.s. Já'qu� Sa:n,�a Catllfilla na-, Plj.S "Evocações" e dos "UI-.
pntados estadunis e fede- população atual é quatro ou

VIana - CaSSIO MedeIrOS maIS pUl'as e as· sensibilí.(üi:" da fizéra peJo poéta, quan; ti�110'S Sonet.os".
rais .e figuras outras de re- cinco vez�s maior que a de
levo na política, na ed(ma- dez ano!'! passados, pelo con
mia e nas :finanças do país. tín liO afluxo de novos mora.

A segui!', por acha-lo do- dores, vindos de outros pon

e�mento valiosíssimo, lê o tos dêste e de l'>utl'OS Esta
discurRO do Sr. Charles Ed- dos da federação. A Joca
v;ar

.

Moritz presidente . da Hdade é servida nor várias
}·écléI'a�.ão das Assoc.iu_ções linhas diárias de ônibuR. fa
Comerciaü;' e a quem coube '>,pudo' a ligação Laj.es
.a iniciativa da opoturna Curitibanos.

, T2união do,; homens d€ ne- Por tudo isto está a'1l.1e.
Jroclo. 1·1 ...

. • "

_ a VI a a e�IgI�' a Instalação
Após, I eporca-se as con- de uma agenCIa postal, que

.efusóe:-\ e pareceres' das r< ( J t d
'

,�o·_ 'len la a en e1' a sua labo-

l ....---.-----�--------- ------ .. -.

DI

�__----'-�---------------- -.--__------__--__-----F-l�o-ri-a-n-ó-p-ol��-S,--Q_u_a_r�t�(--fe-i-r-�--6-d-e--A-g-os-A-t-o-d-e--l-9-5��--------__�'-�.��.��----��__----__---O=-:I8�T�A:rNl�.�

Is s.emblr. ia Uc:léfons, Juvenal

r�osa pOPl.l.lação. Neste ��6·�'1":--:-----"
" .._ .. :'" �."__",,TJo._"''''' ",""",411._T�....,."'·_·.......

1 �;�:-�;-·�·;�:�.j�-t;�-d;-
.....

l�i
,tIdo o deputado que assi.ult .1- gência Postal na vila de (la � projeto de lei que o)'�

I nue autOl·.iza a Prefeitura.
fi present�, verp. requerel' . Ponte' Alta,' ',s·éde do' gam:Ml a Secretaria do Mi� de. Pôrto União a contrair
que, ou,vido .0 P:enário. I distrito do mesmo no· nistél'io Público de Sta. Ca- um emmestimo de .: .

SeJa sugerIda, ao

EX-, 4lle, no münicípio de tarina. Cr$ 1'.2{)().OOO,oo. com a Cai-
mo. Sr. Diretor Geral Cul·ítibanos. Amigos do Estreito xa E-conômica Federal.
dos Correios e Telégra- Sala das Se�sões, em 4 de E' aprovado. o' prójeto O deputado Francisco
fos, com séde na Capi.! agô�to de 1952. q�e .considera.., d� utilida<:le I �asc�ren?�_'l autor do pro-
tal da Repúhlica; pOI' . Walter Tenório CavaI•. publIca. A MCledade A- J�to, Jt1stIflca--o por estar
intermédio do snr. Dr. canti.· 'Oligos do Estreito. aquele município l'eclaman-
Diretor Regional, neste Secretai"ia do Ministéri(), Empr�t.tmo para Porto do divet':;\os meUloramentos
Estado, a conveniência Públic() j União que só com ° referido em-

da criação de uma A- Em primeira foi aprova- O plenário da Assembléia f.l8,t;::1Q serão ro;:;s3\�eis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLHOS .. OUVl.DOS _. NARIZ E GARGANTA

DR.
' GUER'REIRO ,DA FONSE(A

Especialista do Hospítat
Receita de Oculos � Exame de Fundo de Olho para

l";lasl'IilV:aç_ão da 'Pressão Arterial.
Moderna Aparelhp.gem.'

, I

Co'ns�ltórjo' - Viseende de Ou ro Preto, 2 .

''0 ESTADO"

,

,
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I t.\::. '.

• "t �

,

(Alval'os de Olíveirn) 'I até,
dando serviços 'aos bra-

Quando se viaja, n�m�u� ços que fi:aram sem _tr'aba
problema salta mais a órbi- .lho pela seca e que tiveram

ta das necessidades' nacio- ! de emigrar para o Sul com

nais que o d.a,S estl'�ç!Qas, 150- Í. grande

..

�)re.iUi:� para o Nor- JUIZO DE DIREITO DA

I'
sâ fórma e com C�ê�l,cia, dobret.udo �avIment��aw, .

. � te e para o 'paIs. • COMARCA DE BIGUAÇU D1'. Promotor Público da
TIvemos oportunidade de I O problema das estradas

Edit I de it
� pra" Comarca a 'iustifleacâo

, 'B' h" !' " f .·r a Cl açao com 9 . .

....., . ,)' >

palmilhar a estrada a. 101- !
- permitem ,que o ll�em�s zo de trinta (3(H dias . "initío lrtis", para que de

- - Rio em pequeno trecho, jus- ; de novo - e dos rnars se-,' acôrdo com o .art, 454. e se-"

E � , 'T A' 'L' tamente no pedaço de maior i rios para �_progresso' de to- 'O: dr. Jos.é B.. Salgado d� guírrtes do C. P. C., seja jul-
....... .. moyirne�to para o Estado' do � B�oasIl 'Oliveira Juiz de Direito da gado por V. Excia.', mandan-.

dO',·
-

O
'"

d ;:-'\1' . o:{ .'. '. do"'" , .. -

"J 't' nordestíno, o trecho Salva- Tao (lmport.ante 'como a
C 'd BI·gU e,'çu· .......sta- do a' segurr proceder' a cita-O outor j smun o,' ,1elTa b-I'leo; a 'JllÍ5l.I.l'lCaçao· Il I tO·

,
"

.

.
.

, '..
, .iomarce oe. ",'.['" ,. u

.

c

Dutra, Juiz' de Direito da Iit.is" para, que acôrdo eorn dor-Feira de Santana. eletJ'lcLda�{l.,. tal�e\ m�s do de Santa. Catat'in,a,' na ção- pessoal d.os conf'rorrtan-
Comarca de Biguaçu, Esta- '1 art. 454 e seguintes do C, Fôrmos visitar o snovos que o proprio pe 1'0 eo, s

f d 1" ,t"
f '

tes do imôve] 'bem como o
.

"d O ilô dá
- '. orma, a er, e c. -'

do de Santa Catarina, na P. C., seja julgada por V. transmíssores ·e 5 qui 0- estra as sao as velas por
F be'" o pre- D.,. Promotor Público por

'do S' 1 d d 'l'd az sa r aos que ,

f'órma da lei, etc..
,

Excia., a justificação, mau- watts d.a 'R:;, 1(1.. ociec a e, on e cl.reu a a Vl a e por

I
sente edital virem ou de+e precatória .o Serviço do Pa-

Faz saber aos que o pre- dando a segui]' proceder a da Bahia - emissora que onde se lllocul::m o progres- eonbécimento tiverem 'que, trimôuio da União, em Flo-
sente edital virem ou clê!.-e 1 '�itac.,ã.o D.e.ssoal dos confron- honra o norte e que se co- 30S0 e a evolução : por onde

. t de VENE"'DANDO rianópolis e Oi:" interessados
.

1
- ..

t 'd d
- por. par e • �. - ,

-.conhe·c.imento.
ti.Verem

....
que,

I
tantas da ímóvel.. bem como. 10�,a �om, ,Sl��� -r- 1I�s�a açoes 'le u,lJe am sa�. e, e ucacao CATHCA-R�r, por__ seu .adzo- íneertos DOi:' �rÜ\ pUJ)1-i-

1101' parte de JOÃO Fl'tAN- o DT. Promotor Público, por :le- pl'ln:emssIma; ao la�o e por ?nde se �1'omove n:e-I do o. -dz, Acácio Zélnio da cados em trínta dias, uma

CISCO' DE ANDRADE e precatória o .serviço do' Pa- 'das mais possante� e mara Ihor nr:'e! de.VIda e. maior I �tv-a, 'lhe ioi dirigida a pe- vez 1).0 "Di.áriQ Ofic'ial do

sua mulher MARIA RIOS trtmônío da.' União em Fio- modernas' do BraSIl. Faz P'l:'OdllÇao. .
,

I
t';- "" teo}' �e :ruinto.: Estado" e três vez-es em joJ'-

f·
.

l''' A
" 1 '!.Çao ".0 ." g ç..

,

DE ANDRADE_, prl'l' seu ad- d.a,nópolis, e os ihtoress_ados' tlI?_ ano .que Izem�s VIagem �agm�-�e qlie a .�len�a i"'Exmo. sr. dI:. Juiz de Direi .. l1oa.1 de bôa c-i1'cutação, pa,l'a
"Vo�a.do' o Dr. Acácio Z-élnto incertos p.or I'd.itais pub1i· RlO-�ahla por rodagens e Latll1a .esta em SI uaç:ap I

to da O:tmarca de Biguaç-u, "fim de contestarem, que-
-da Silva, lhe foi, dirígi�a a ca..los em tl'inta dias, uma daqUl,. mesmo bradamos: amesqumhante no MU,ndo -r.; 'V

.

d C�"hC"'I't t'fmtl-o. dentro do 'H'ftZO' J-e-"li ,,' .. ....

"I"" 1JIZ -en-eran·o ;d,ol. t'1. t ' ,.
..

1- •

peti<:ão do teor seguinte: vez no Diário Oficial do E� Inauguremos ·de novo a eom 1'eferenC1a a qUI ome- b �'l'
.

lteiro maior" gat sen.do pedi.d-o qu-e se.ia
-

R' B h' " t I tad t d t d I d
. ra::;l eIro, so, .'

"EXffiO. Sr. Dr. Juiz de Di- tado e três vez-es -em jornal .10- a l.a, a o es o 1'013 e es 1:'a as clt ça as .. ; ·d'. t I,
I Q'''''oca- declarado o domínio do RU-

. , 'd" p' b
.

d' d l"eSl en e no 'ugar 0<" '.

reito da Comarca de Bigtla- de boa circulação,' para o lasbmavel da 1'0 OVIa; ,ql�e OIS., e�, a�sar LISSt�'
en-

ba, neste município, lavra- pUcante sôbl'e o imóvel aci-
'cu. Dizem João '. Francisco fim de c:ontestarem, que- representa para a estrategIa tro da _",menca

.
a ma, o

d . "" 'l'tellte 'f'tl�' ma. descrito, prosseg,uindo-
. ',; .

-., N ' B'l
. '..', OI, por seu a=::; ,

.

A'"

de Andrade, ·e, sua ·ml.Ilher ren.rio, dentro do pcraw loe- das comuDIcaçoes 1 orte- raSI que. e o maIOl pal!3, ,.l' .,
•

.YY> flInda se com obs.ervancla das for-,_. , '.
.' ,

. ulClan:o, qu·e C-Q,u. - c

Maria Rios- de Andrade, êle iml. s�mdo pedÍdo que sej-a Sul, �pa�el dEe reletvante 1m- l1.mM?o� maIores' __ld�02m74ul1d?, m-ento no art. 55-O'do CÓdigo mal idades legais. D-á�se a

comerciante e ela domésti- cleeial'ado o domíniD dos portancla. n€s e tempo o! eXlco P�)SSU1? qm- Civil quer promove1' uma a. este o valor de C1"'$ 2.000,00
-{�a., brasileii'os, residentes suplicantes sobre o imóvel para cá não houve. nenhum lômetl'o'S' .de

.

pevllnenta�ão ção d� usocapião pAra o que :que é o de imóvel. Nestes"
no Iugai' Sorocaba, neste acima descrito, prosseguin- progTesso na ref,enda rodo- de l'ocTovras, a Argentma

expô-e e requer a v. exeia. () têrnlos, P. defet·imep.to. Bi
MunidpiQ, por seu advoga- do-se com'a obse'rvância das' via, pelo conh'ário o citado tem 9.465, Porto Rico 3,nO,_ seguinte: 1 _ Que o sU<}ili- gu'açu, 24·de março de 1952.
-do abaixo assinado, (pl'OCU- formalidades lega.is: Valôl' trecho Salvodor-Feira de Veii.ezuela 3.G59. Cuba: ... cante possue um tei"l.'eno no' (As.s.) Acácio Zélnio 'da Si]

ração anexa) que com fun- desta Cr$ 5.000,00. ,Nestes Santana está, em pi,ores em)- 3.588, Chile 3.318, Pel'ú... lug-ar S{)rocaba, com a área va. Relação de teRtemunha's:
.lamento no art. 550 do CÓ- tel'mos. P. deferimento, Bi- dições. E - como tivemós 2.349, Colombia 1.331 'a até

de 19.195' metros quadrackJs, 1 -lilanoel Vicente Guéde:.;.
digo Civil, querem ,pl'omo� gU'açn, 15 de outub'ro de ocasião de CDmental' - no a ilba de Tl'indad, pequenís- confroht2.ndo ao Norte com casackJ, lavradOl'; 2 - Da
"Ver uma ação de usocar)j.ão ·1951. (Ass.) Acáci-o Zélnió período de aguda crise pela sima, possui 1.500 enquanto terr�s de Luiz FransoHi: ao vid Crispim Corrêa; casado.,
para o que' expõem e afinal da Silva. Estava selado com s.êsa, se o Govêrno pens?sse o Brasil aperece com apenas Sul com. as de .Ianuário comerciante; 3 ,João

re�uerem a'

V,. Excia.,
o S�71 estampilhas estaduais �o

no problema da f.ixação do 1,317 qqilômetros! Em es-
F.rancisco, Nunes; limitan- FranCisco Andrade, casado,

gumte: 1 -. Que os suph- valor de Cr$ 3,50. ReLaçao homem ao solo, teria conse-I tardas pavimentadas, como
do-8'8 a frente pelo Traves- comúciante, todos residen

-cante" rossuem um' terreno de
-

testemunhais: 1 - Ma- guido jeito de reconstruir a se vê, o Brasil é o pior eh-
são do Cadead-o e os fundos tes em SOl'ocaba. Em a dita

ldto no lugar Amancio, nes- noe1 Júlio. Corrêa -- ·.br�si- estrada, de pavimentá-la tre os piores...
com um Travessão qu� o se- petição, foi exarado o se-

ta Coi:narca. tendo '-- 440m 1eiro, ca.sado levrado!', resi- " pará das terras dos her{lei- Iguinte despacho: A. Como
-de frente pOT lQQOIl� d� fun- dente no lugar So:rocaba, ros de José Domingos, de requer, designando-se dia e

c1()� com área de 440:oooni2, neste Mtmicípio. 2 -:- Jõão' 'Souza, cuja posse vem' Sendo hora' para a justificação da
confretando: frente com o José da Silva- bTasileiro, PAPEL p.& RE'DE mantida pelo 'suplieal1te e 'posse, ciente o Dr. 'Repre-
Rio Inferninho, á direita casado, lavi'ador, residente

.

..--... seus antecesso�. sem con- sentante do Ministél'io Pú'-
f!om terras a<lquirida pelo:.; no lugar . Amancio, neste testacão de terceiros, man- bEco. Bi.guaçu, 25-8-52. (As-
-Ruplicantes de V i c e 1) t e Município. 3 - Manoel ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS AIRES. 58 e pacíf�camente, M, mais sÍnado) José B. Salgado de
li'raneisco d� Souza e á es- Francisco Adriano - brasi- P ..;\RIS, mo E SÃO �AULO i de • trinta anos. 2 _ Não Oliveira. Procedida a ,Íusti-
f:uerda e 'fundos eom quem leiro,··solteiro maior, resi- i\HHHmNJU'; SUA RESIDI<;NCIA FORRANDO-A '1 tendo o requerente, títulos fica.ção, foi esta julgada pe-
üe dire�td, c'uja posse vem dente no .lugar, SOrGcaba, '

. Para sala (�e jant<H. quarto, c:opa. etc. II sôbre () ?i�o imóvel: l?reteri- la seguinte sentença: Vi.s-
sendo mantida pelos supli- ileste ,Município. Bm a dita 1)j';�r;hUJdlll'

.

'e' flel)rt:'lIlentante neste,· Estado . de adQUlrlr () dommlO do tos, etc .. Julgo por R-ent,en-
�ant€ls 'e seus antecessores, petição foi exarado 1)13 se-

\,

IVANnEL GODINHO mesmo de acôrdo com o art. ça a justificação de fls., pa-'
mansa e pacificamente, guinte despacho: Vistos., Rua Pedro lv-o -- anexo Depósito FLORiDA '

550 do Código "Civil e na for- ra q�le produ.ze seus. jurídi-
sem conteRtação de tercei- etc. Julgo pOl' sentenç� a Artigo d� pronta entregà. ma do art. 454 e segui,ntes cos efeitos, façam-se' por

ros, ha mais di:; trinta anos .. pres�nte justificll.çã-o, para, do Código de Pl'oceS80 Cio, manda.do, a cit_'l.ção dos con-

2 - Não tendo 'os requeren- que pl'oduia OR s�us'jurídi- \T11. 3 _ Estàbê.lé'ce o' pri- froutantes do imóvel e Dr.
tRS títulos sobre o a!uilido I CDS e legais efeitos. 'Citem- meiro artigo adma citado Promotor Público, na, fÓTma
teneno, pretendem adquirir <;e, por editais, os Íntel'essa-

�d
'

, ,

C' b·'�d d que: Aqu-e.le que por trinta r�quel'ida. ,Por_ pr·eca tÓl:ia,
o dominio de Imesmo lia fór- dos incertos, com o pi'azo de vocafla e' onta I I a e anos. ·<l.'l.ossuir comô s·eu sem

I faça-se a clt:.tçao do S.ervlço
.ma do art. 550' de Códi.go .hinta (30) dias. public-an· ' ,."" o-Pbd��ã6'V_;·lem contest�ç'ão, do Pa.tri�l-Ôn�o da Uniã�, �m
Civil ,e de ac-ordo com o es- do-se trê;! (3) v�zes ,em j'or- u-m .imóvel. adquiri.1"-llle-á o FloI'lanopohs,· pTeca.tOrI.a
tabeleci-do pei-o art. 4'51 e n.al da Capital e uma (1) ,nu. E�'fE'VA!\-t' FREGAPAJ'll' dorníni.()., ,!.ndepen�ntemente que s:er� expedido ao Juízo,

seguintes do Cw-ig-o de Pro- ve,,: no Di-árlo Oficia} do Es-
.

- A(h'�)�ad? - de t.í:tu1o e bôa fé, que em de I?1rerto da la. Vara.
cesso Civil. 3 -'�tabe}ec.e tado. Citem-s-e ainda o Dr. ACA('JO .r.,uunALllf �, ,'fHIAGO, tal caso s-e presumem, sendo Quanto a-oa interessados in-
'Q p:r:-imeíro di-s-positivo .l'egal Promotor Público e os con- - Cont9hiH�ta, - faculta<lo requel'er ao Juiz ce::tos, s,er�o cita.d-os pOi�
t'(ue: Aquele que por h'i1Ita finantes e expeça-se carta F.djfício ·'TPAS,E''' - 5° andar. -q:ue as.sím (:) declare pN' seu- ,edit�l, ,

afIxado no FOl'um,
�nos, possuir cO-mo·· se'u., precató.t'ia' á.o-lVf:··M;·�JlilZGêJ. ._-

" ...--- ... �.

ten.ça, ser'rindo-lh.e â mes.ma ·�l1b�lcaa.ct três ..

(3)', vezes, �nl
sén oposição n,em ,contes.ta-' Dire�t() da la Val:a da Co.. de titulo hábil para a trans- JOrnal d�:" Gap'lt�l, :pel� pra-

'f��O, 'um imóvel. adQuirÜ': ma�'cf1 da Gapital, para a ti-
�• � '" .'9 crição no Registro eomne- zo de tnnta (30) dlas e,

1:�:e;6nt�0�n�ftu;�dee���� :Çã;a���l�Oi' :ao ����� ..

1'''1 f·l·c,·-o·ai .d'-.eB'�U,;-'ciiW',·cl.·'e't<�I'UI''elIyt.1'���:�l�
..A.;:.trS.efq.���;�:!:nt:�� �����:.·�o�';i������!..,i,��t!

fé, tine em t'aI caso ·se pre_' Cu.stas afinal.' P. R, L. Bi- ". '. 'posse e.o' tempo da mesma. au.tos _uma �\ la de cftd� pu-
sumen. s.endo facultado 1'e- gúaçu. 11' d� Ju lho de 1952.

.

<...', .'. , .' .,' ,

" N�ss� c.cmf-ontli.da.d:e, vem o bhc.aç.ao. B,Ig.uaçu,.: 2.1" d:e

<luereI' a'o ,i_uÍz que assi'm o (Ass.) O, Dutra - JtÚZ de
.

Acha-s.e 'apaF�thl:lda ,para q·u·alquer serviço' em "gí- s!lpHciú�te,' i'equel'ei' a V. <{'hl'L}' de 19-52. (�&s) José
declai'e por sentença, ser- Direito. E. para chega!' ao eic1.eta.s e Bicicletas li IUP.tOf' -::- Ti�ié1o _ IJ.'ic.o-;Ticl" - Excia., que' com ci-ência dos B. Salgado de Ol1vclra. H

.",indo-lhe a 'meRma de tit.uI-o conhecimento. .dos ,interessa- i Carrinho. :.__. Berço, etr_.
'

interessa.dos, se digne oCtv'Í1' ..para ehegar ao. conhecimen-

hahil pai'a a tl'anscriçào no. dos, passa o presente edital. Pe.elts e Aces"órios NOi,)(lS .,e Usad6�. '." o depoüil,ento das teste.mu- f:o dos ll1tereêsados" .v,assa o

. reglstrq competeni�. Ao re- com o prazo de 30 dias, pu-I, Pinturas. Soldage!�s e Parte Mecânica.
,

nhas abaixo 'arroladas, as nr-esent.e com o praz? de SI}
fluerEmte cabe provar satis- blica�o. ,e afixa<l.o na fórma

I Serv;.ç�. Rápido� e parantido, E�ecutado$ pOl: peso qu�\s. cQmparecei'oo em J?i- d��s, pubHc�do e a�ixado na.

fátO'riamente, a posse e o da leI, Dado e passado nes- _
suai espeeIahzacJ.os, ;

.

zo Hwependentem-ente de fn- fQlm,a da lei. !>-ado e passa-
•

tpl')1l').() (h mesma. :Nessa con- ta Gidade de Biguaçu, Çl.os! _. Rua ,Padre Roma, 50 -'o timação, :ttl'Ocessando--se'.des- do nesta cidade <ie Bigua-ç:r,
,'foJ.,midade vêm os suplican- 15 de Jufho de' 1952. Eu, 01'.,. !

,) , . .

. ·aos vinte e cinco dias dI}-
. ,tel;\,:���1P respeito_samente. Im:d3L,:t},?!'9�Q;,�gtP'!17;,:r:f1C'f�'� :� ,

II:' ,-.� '1.1.,. .'....
mê� de ahdl do �no de mil

; Ey��?�;d:���:;z:1�� ::��:�::::�r::::r:r
'

F:�,"J f' iiL t �?t� fBl ';:l��:� ��fi��i����}!�f.:��
.' 'g�;:fg!�:f��J ';�;::;f��f���:J·.1111Iri:al'RI C:R�tc�:!ú:: �i�ijl��:l�1�i�i

..ciência do DIl. PrO!l1otor PÚ- mão de Fari,{' ',\,. ,,��, : '

! .. :."
." " de !<'arin .
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Cariõ
.

ele �xpaDsão Cultural

AINDA A SESSÃO DE AN-l que justifica invocando
.

a: bre a presença do Dr. Se- para ser designada a no,
TE·ONTBM Constituição, pela qual a cretário de Obras Públicas, missão Parlamentar de jn-'

Novamente o 81'. Benjamim I iniciativa de leis sõbre rea- para prestar informações à querito na referida Secreta-
Cabello

'

. llizações administrativa per" Casa, foi à tribuna para di- ria.

I O, deputado Osvaldo Ca- tence ao. Executivo. zer que, ao envez de ser a- O dJiputa,do Bulcão: Viana ..

'

bral, comentou trechos do Pôsto a 'Votos, o requeri- quele auxiliar do govêrno tece considerações em torno

I· discurso do sr. Benjamim menta, é 'aprovado, convocado a dar explica- da, mate ria e "acentua que'
'Cabello, pron unciado na Presidiu a sessão, ontem ções à' Casa, era preferrvel as explicações. H respeito,
Conferência de Blumenau, e o deputado Protógenes Vi- f'ôsse nomeada uma Cernis- já teriam sido dadas· pelo-

. que o orador considera de eira. são Parlamentar .

com a in- . deputado Mascarenhas em:

:grande objetividade.. '. lnquerito parlamentar na cumbéncia: de apurar. a ver- seu discurso de ontem, com.

Depois de. ler os tópicos Secretaria' de Obras Públio dade 'oü não relativamente dados oficíais fornecidos:·
em referência, bem. como de cas às acusações a ele, fertas. pelo titular da mencionada
algumas .das conclusões � O deputado Osvaldo Ca- Assim requeria a retira- Repartição.
que chegouaquele conclave, bral, ao ser posto em dis- da do requerimento em ,O inquerito pai-lamentar"
o nobre parlamentar salien- cussão '0 requerimento sô- aprêço 'e apresentava outro, .:..-. salienta o hder do g(l�,
tau que em matéria de �gri; vê�'no - só se justificaria

6�!Jtl�:) ��:t�O�n�:�!'�;��', ""�-p"'·&-o""''''r·&·''·''''I·'''a-I·''-a'''''-r''''-...,.,.&e·
........
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C
..

·;O-·
..

F
.....

·"··
..

··-p
..........

,· ��1 f����ZS::e��!����;;o;u���
Há desorganização nos mé- pazes de permitir pleno co-

tados aconselhados ou em- nhecirnento do assunto. Nv","
pregados, .na· distribuição

COAP' elA
caso, esses elementos es'...ão,·

de maquinários, na aplica-
.

.

. e'
.

.

.

.alí, á disposição de todos.
ção de auxil íos e mesmo no

••• sem .qualquer necessidade'·
PORTO ALEGRE, 4 (V, Anita", .

como é conhecida uso de providências' para fi- d-e se recorrer a uma Cernis-

•.'.)' _ O ....orreíe do Po'vo, 'de I
.

xar o homem no campo. A política dos prêços,: no l'verde, regra quase geral,' é -

de Incu it A
.

'" 'lAJ pe os coestaduanos de V, sao e nquerr o, prop'OSl-.

ontem, publica o seguinte: Excia., a figueira: plantada. Assim,' para que abando- Brasil,.é marcada por uma inimigo de discutir em pú- to cita o texto constitucío-;

Conforme antecipou em no jardim Calheiros da Gra- nemos a estrada incerta e o:'�entação que chega às bli�o, Timidez? Caipirismo? nal que regula tais medídas !

entrevista concedida ao Cor- ça desta cidade, e originá- possamos ir por rumos mais ralas do absurdo, peja ma-' Seja o que. fôr. Não discute! I e pelos quais ile nota o cui- "

reio do Povo há tempos, o da de um arbusto colhido seguros, diz o orador, mis- neira com que vem sendo' E deste co.m�lex? da nossa I dado do legislador em e:wiib;H��.
dr. Paulo Carneiro, edil mu- por feliz lembrança de um

ter que, pensemos num re- observada pelos poderes gente ordeira, tristonha, se! se abuse desse procseso,
.nicípal de Laguna, ofereceu velho marítimo lagunense, médio mais eficaz, embora públicos. prev�lecem os

mexcrUPlllo-l Em, aparte, o' deputado
.

Pô 1 mais moroso. Antes de mal' 0,. Tanto é verdadeira essa sos e claro porque contam .

a CIdade de 011;0 A egre da quilha do "Seíval", que
�,' ' ,

'.' o',
"

,

. Estívalet Pires, pergillll. 3�H�
uma muda da celebre "árvo- tantas glórias carreou para nada, mister que demos a afirmativa que,.la agora, tamb�m com a inercia das i se o deputado Bulcâo Vlanai\
I'C de Anita" que engalaná a admirável epopéia de cada município, um técnico. ) surgem manifestações de aut�ndades .: competentes.� ! considerava o discurso do-
um dos prmcipais logradou- 1839. Sugere, então, o orador, que! todos os quadrantes do país ASSIm, os interessado di- 'deputado Mascarenhas sa-.

:

1'05 da histórica cidade cata- Esta oferta que tenho a para fazer a nossa agl'iCul-j contra. a imprevidência e
..
o tam o .prêço, o freguês pa-

I

tisfação cabal sobre a dis

rfnense, berço de Anita Ga- honra de fazer ao ilustre tura do periodo demasiada- descaso com que as autori- ga, e fica tudo por isso mes-" cussão em debate e se ,ess�
:dbaldi. Chefe do Executivo de Pôr-' mente longo da sua infân- dades vêm encarando êsse mo,.. I

discurso representava tam�.
Fazendo intermediário (Continúa �a -, (�,llyd v.

da, necessário que se crie magno problema nacional. (Continúa' na 3a p�g.) \ (Continúa na sa pág.�
desse ,oferecimento o "Cor- ,.._ _"',.,."'''V!&.."-.,,.,.,._-. em Santa Catariila, a FacuI� AJiás, o que torna muito

l1f}io do Povo", � dr, P�lJ)o
�w

d��e .de Agronomia e Vete- (�uriosa a �it�Hii.iío cto� po.
,..._ _••� -

- - _ � "'."'- <0,-"

'Carneh'o l'emeteu a esta f�.. UiOI·S"ro rI�arla, donde sairã� �s. n-}
} os unaJ'qUU:6�O&, ,(:0n:� é. o I

__'o
>

'

� o
,�"

.'

lba. o ar'busto, de tão dedl�
["".I I �lO:lOmos, � ?s ...vete.rmal:lOS hoilsó caso" e li paclencla 't � �

-",,",:,,- ""'-'. ";--;''''

�O �mbolilimo, e unt I3jgni� K�rl 6�uber ,Il?-�lspensavel�, � ol'Jentação dos. s,eus gover�os, te�l�atldo \t" ..,.. \

ficativo ofidó ,dirij'ido aôI" ", 1 ,í;la:;; U9�§ª� atIvIdades agl'O- cOCll�ar fatos mcalicllavªill, '
' .

d' TId M h tt' '
..e .... ,_ Acompanhado de flUa

1
i>êCÜlhlcis,

. Tres fatorflS tt'hié01Ts ..... �

,

'\\\\\'1. o eneg � 1, pIe.,,,

I
xma es ôs h ." P'

. prim.ordi"'::llÕ!"
'

•. ',
_,1,

..

'to. da PQ�S� capItal, forma-
e " p a,.e ega�a, .,as .roo�tores do �até '. j.�,Z:I1:'1Hp�- �àl:'a. os .l'

1U:ít�n<lQ () n!el'eQimentc!: 1� hOlas de, h,oJe, n �s�a ca-l AploveItar:do a trIbunal � «a�f8�8 [l
qtl� �� ·pratJ.cam no v

�\.

llste oficio fOI entregue" p�tal, em vls.:ta oflC:,lal a deputa.�o L:llZ ?: �OUZ3 iR', mel:Gado;.. �'.i:'imeil'o, � infla- \

õntetn à tarde ao che.:f� t�� San,ta ,Cata.una; '? SI. Dr. la (�a !lltuaçao dlfwll pô1' que ç�'.i\ �egundo, a falta de
"

Executivo ,!,qrtQ-ªle rçDS�
I !{aI� Glubel, Mm�strQ, dos 1

estao passnlHltí Os pl'odut� .N'·jdutos; terceiro, a crise' ',�---

�.'�.. , ..

:�:: ',,., é:'-""" �h i 00'"tt-.Têg€ld6§ l§tt'AngêÍt'(j$ da l'e:; de. htl!lv« mate. Ac.t'.l2tt� g� autoriçl.ade., o E todos os
"

P.êlós 11ÔSSuS OlUpan e J "

A" '''1\<'' " "1'" ,i-O" ,iU :-' " :9.'.:.).<" . f t' d'
"--

'�! ' ,1 .

'. o. "ir 'li'" � r' 'H tas Al� __

U'llUa.
"

ti, ti ao 1. y. e ,s�� �'l\."e.'f:ê;Sa- €� orços_ a e agora. lspen-

1d�.�a;;�.",ei >�Í'), �tll:;l�.;- ,

-- d! O ilustre cllplBffiãhl, fiÚ9 Jliml medIdas d:4'!t�ro MS' dldos nao consegUiram be-
.'

lieldes ."nnl;t,àgaj a C oe::; e"" d �,� 1
�, 1'.(.'\, f'

.

'1
-

:

".. G O '1<1
I
percorre os l'l§ta Os ·uo oU mesmos, P'JrqiH>. 'l'l':pre",(:!nta ne ICIal' em COle� a guma o ri l

_ ?l�'Vdelr� h

ornes � Sf'�' o-I'do Brasil, PàHirá, na 'mankã um do.:; :6t�� €da nossa e- público consumidor, pelo f;!
GOl anle.., os quaIs" Olam I" ' , , • , ,.....

'

I � f t d
fi I

"

;b.d "'d:" ce )1oJe de C\\:ntlba, VIa ae- co_).õ1ma, "'. SImp e::; a o e que, em ve1'- (J/'
.

l'ec� : ru; em �u'tle�cIa . �s� lri'll 's{)�do' ret_.(j{lpcionado no' <::anal te !ifrig!ilção para Ja dade, não, se deseja re801- Diariámente recebemos �qui, 'na 'l'e1Íl'aç-.1'Ó -'carta�;
pecla pe o p�'e eI o (a Cl a-I a(,l'�porto da Base Aérea

.. ils

f
.

!Fàguá do Su I
-

�er' a Questão, mas apenas e artigos assinados com duas ou três letras, ou com.

#��..�.'
.-

i
.'�,

o' '11 nOl'as, 'Pelo sr .. G'Jçerna.. �.!iiribém na ordem 'do, dia I Il.aquear a 00; .fé dos que pseudonimo apenas.

E 1 �,,, d VIvem de sala' Diversas dessas colaboraç{íes versam assunto.,
O·'S' 1iE'R'MOS DO, OFICIO do!" do stado, a:.as autoi'i.. J.'(,\l. aprova a a indicação no

.,

,,' I!O� com pa-

A dades civis, miCttares e -ed'€>- 1>entido de ser concedido au- hatIvos burocrahcos e d-e interessarite ou fazem reclama ç(íes:.-· . .Aé 0ntee(il', po-
DO PREFEITO DE L· ". '1' J

- nenhunl efel'tn lIa pIa't' l'ém, que sem a redar>ão conhecer os' cola<boJ'adol'es-.
siH.o,tIcas e.. jtil'nalisb:t.s.. Xl 10 a . aragua do Sul, para v" lca. "

GUNA ampliação -do canal de irri- . Enquanto isso, os. gênel'Qs ou sem que eles, para uso exclusive, ·da rédação,'.
Foram os seguintes Os ter-. ��............_. . . . é 'd 1 tT m d 'blicarembgação no interesse da cUl-, de .

prlmmra �ecessl�ade s 1 e 1 1 Ique ,na a pu "
. &•...

. mos da mensagem que. ° dr.

.I'vi'
.'

�'.'
: .tum do arroz:. co.n_tll1u8cm_a._..8ulnl', $U1:>ll1do Daí vir a pelo um apêlo ao 'colaborador desconhe-

P.aulo CSl'neil'o dirigiu ao

II I
.,. ,A-resp.eito.,fala .. o deputa-. semp,re, � __s�o _c?��l'ados cido:- venha até aqui trazer o seu artigo' ou, 'por-

dr. lIdo Men.eghetti acompa-' I do Waldemar Grubba, seu pelo prêço que os veI!dedo-. baixo dele, escreva o seu 1l0mez-i'nhb;'a:;8ua;-residen-,
nhando .a. muda da famosa .'

. '. :autor, que rnostl'a a. impol'� res, ,impôem! ?O .rp�is", d�s ciazinlia, com o nümerozinho dela. Se não puder fa- .

figueira que nasceU na qui� O SE'RiuI'ÇO DE ·.LU·Z E
• ..

d
.

I
' vez"s co"' nroprlO bell'epl zel' iss.o, i.ll'io escreva. Evidentemente não podemos.

• v taDela egs�, cana· e a 'U}'J,. . "', .•�. 'li ;. ,a�
lha gloriosa da "Seh:al", em ." .,

't dI-.
' - '''Ii't

.

t' assumir l'egponsabilidades com d,enúnciàs. anÔniri.1as.�FôRÇA avisa que' os seus· srêilcia do' auxílio em foco. CI o vS orgaos Ç�l 0$ COD 1'0-
I...aguna: escl'itql'Íos, inClusive sec-

.

o A indicação é aprovada. ladores. como a que acaba;l1.()s de reeeber narrando' um 301'-·

�Exmo. Sr, Prefeito:'
ção . de pagamento e recIa- P!)ute sf,bre fJ Itajaí, em E os protestos, cada vez teio secreto 'de apolíc,e8 do Estado, com a dispensa

C t· d 'N á f
.

Indaial . mais volumosos e repetidos, de editais, do sorteio pl"ópriámente"dito' e d.e ()Utl'as:
o�cre lzan o � promess.a . maçoes, pa�sal.·· a unc!o- formalidades' legais,' .

exceçã'o. da lavratura da ata.
que fIZ na entreVIsta pubh- na!', a 'p'artIr de 7 do C01'- Na ordem do dia, foi a- ficam sem uma resposta.... .

'" "C
....

I
'. .

d
.,

I
' enchendo a pacI'e-n"I'a e es- j:espectiva, que saiu caprichada, paI' orelem do evan-

'L'au'a 110· orrelO do Povo" rente, no primelro anda·}' do preCla o o projeto de el ,. '- .

d 6 d t' d
. vasiando o bolso dos menos gélico dr. Secl'etál'io da Fazenda. O dI'., Rayer, no'

e·l o correu e, estou lhe

f
edifício Oswaldo Machado, que man a con'StrUl1' uma

caso, tel'la superado o Professor Pi'eruque, pois;' an-remetendo, por intennédio sito à ruâ Saldan·ha Mari- ponte sôbre o rio Itajaí, n'O afortunados.

dêst.e conceituado órgão da nho. " • município de Indáial, dis- Qu�ndo um consumidor
.

tes do sorteio, advinhou os' que seriam contemplados.
.

t
.

.

d A e comunieou oficialmente ao TesoUl·o,'.num bilheti-·
.,.imprensa SUlrlOgrandense, 'Florianópolis, 5 de Agôs- tl'lto e . scurra. O deputa:" entra numa loja., ou arma-

Ilha, o fruto da sua des ... coberta!!!
mm! muda da "áfvore de to de 1952. po Cássio Medeiros, líder do �ém, para adquirir utilida- .

Nós, que não som� viüentes, Pl·ecisamoR .. par�P.R.P, e autor da iniciativa, des, já suou tanto a fim de
. "'-

discorre)l sôbl'e o melhora" conseguir o dinheiro, que
uso da redação, con.hecer os nossos espirítos �a�-

mep to 'pleiteado, e' acen'tuou'; não tem mais ânimo para tos ...

qU',e, depois ele, !11elhóI' estu- discutir eom o eomerciante?
do. r�solvel'a l'etil'á-l0 da ou fazer valer os sens di

.ord.em do dia- para que o rei tos; porque nãó sabe pa-lleflbriu-se" ,o�t�.?�, às -7,ema,s "otos para que a Edi:- :rp.esmo fosse 'üansfofTriado l'a·quem ap,elar. E para· que
l?,!º �pl·'�I?,:.1'j''Àh �':J1�id'êlJ'-. ,Hd2.de· dR;'· Capi\tal Co.ntiDúc· 'em' Indicação. perder tempo, se até ago1'a
era <.to Vereador Alvarô 'Mil- fiJ) bem ttéi'vir à coleti"l'd"'-v w Em aparte, o deputado não encontrou amparo, na-len da Silveira, a Câmara de barriga-verde, mõrment� Yl C'" mar orrêa opina ser pre- da viu que lhe p.el'mitis,'le

Il:(� q.ne diz resp.eito.. aos ma.is feriveJ arquiv{l.l' o pI'ocess-o- \7i.sh.mlbi'.aJ'· uma .réstea de
Jhmierpal, no seu tercei-ro augu,"'t;aJ.lt.es ''''''''-b.l'''�a.s q,,'e ..:J

.

.

D • ,.LV' 'ÇHZ ... uO que transformá-lo em rn- esperança pondo um fim a
�'�':oiI'l de oo!:;gÔ€fj n'Clrm."l.i". ·afl19.,em. quantos TTl',)am� ·de l'o , <: lcação, mas o orador in- êsse angustiante problema?.btr ensejo da notícia, Ia- • .5aiários.· .

slste em seu ponto de vista, .Por outro lado, o barriga�,

Na Assembléia Legislativa
Apresentado à Mesa Projete .de Resolução para censti-:
tuição .de uma Comissão' Parlamentarde Iaqueríte. Nã&·),

será translerída 'para Jeínvllle a Oficina
Mecânica' do Estreito.

CONFER�NCIA DO DR. GUSTAVO BARROSO: SARA
DO, AS 18,00' HORAS NO CIJUBE 12 DE AGôSTO
Viajando em automóvel, acompanhado dó Almiran

te Carlos da Silveira Carneiro, deverá estar en tre n (1:.;,
lia próxima sexta-feira, o Dr. Gustavo Barroso."

S. Exa., que por motivo de doença, adiara a sua VÍ!";
da à nossa Capital, virá a convite do Curso, fazer ;1. sua

anunciada conferência sôb:re o "Brasil. em Í:'\"e de Pra
ta".

"1;, ;et:?��-' .. , '�:1 :'" (j"" homenagens ao 'eminente' 'ho��rn
de letras entre as quais um jantar oferecido pelo Exmo.
Sr. Governador do Estado.

.

Florianópolis, Qüarta·feira, 6 de Agôsto de 1952

A Arvore d,e·Anita
o ARBUSTO, SIMBOLO DA AMIZADE QUE LIGA AS
DUAS CIDADES. SERA PI...AN'fADO NA PRACA GARI.
BALDI, A ai DE SETEMBRO,' "DIA DA ÁRVORE':�.

. Ol"ICIO ENTREGUE AO PREFEITO ILDO MENE
GHETTI - COMO SE CONTA A HIs'róRIA DA FI
GUEIRA QUE NASCEU NA QUIi.HA GLORIOSA DO

.

"SEIVAV'
.
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