
Estados que sofrerem a agressão. não somente lêm
como também a obrigação de· se defenderem»,

.AFIRMA, INCISIVAMENTE, o PAPA PIO· XII-
CIDADE DO VATICA

NO, 15 (U. P,) - O Papa
Pio XII,

.

aprovou, com ener

gia, "o direito e obrigação"
dos Estados de se defende

rem coletivamente da agres

são e afirmou que "a guer
.i·a fria deve ser condenada

a guerra fria, declarou que também a obrigação de se rembros do Movimento Pax Gandolf'o, sua residência de

"quando se torna ofensiva, defenderem. Christi, que acabam de. rea- verão,

a guerra fria deve ser COH- .. Nenhum Estado ou grupo Iizar uma peregrinação ao Disse ainda SU:1 San tida-

"denada pela moralidade, de Estado pode aceitar tran- Sepulcro de São Francisco de que, "quando acornpa-

Se se verifica a ofensiva, o quilamente uma situação de de Assis. nhamos os esforços dos ef'-

Estado ou os Estados que incerteza". Para receber e falar ante tadistaa, não podemos ev1-

sofreram a agressão não so- O Sumo Pontifice fez es- os peregrinos, Pio XII veio tal' um sentimento de angus

mente têm o direito como sas declarações ante 2 mil especialmente, de Castel tia,
--�--------.----�.----------�----------�------------- ,----�------------------------------�-

inr.ondicioualmente por ser

imoral",
Sem mencionar pelo no

me o. Pacto do Atlantico, o

Santo Padre deu seu apóio
tácito às medidas de defesa
da Eu ropa Ocidental e, ao

referir-se em forma diréta,
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Apertados pelas necessi
dades que urgem a união da

Europa, esses' estadistas co

meçam agora a compreender
os desígnios políticos que

pressupõem um novo modo

de considerar as relações
entre um povo e outro",

O Sumo Pontifice afir
mou que "a atmosfera sem

a qual as novas ínstituições
políticas não podem man

ter-se muito tempo não cxis- ';
te aín da",
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Você é g primo rico r

Come todas as maçãs
.

depois pede socorro. ,

época dos trollxa� ,111
acabou. Eu sou COlU'O' (

Pessedino., ,

_._-_•..._--

GetuliO e Ku,!'itsch�ck
.' _,_almoçaraJI1 IOllt��
t .� r' A) _ Re-I clugive pata vanos elemen-
RIO lo (\. ' . .' S'• ,

'

tos da bancada mIneIra, 0-

gresso� ôntem é,t�r��oa B:� I mente óntem, pela manhã,
10 Honzonte, VlaJU d.! �orlhe-se de sua presença

.

'1 governa 01'

\
'" .

�
antómove, o. ... nesta capital e de que almo-\.
Juscelino KubIt,schec�, . "ara com o presidente da

f·, E c tlYO ml-" .,

O che ·e uo ',xe u ' .

'I
Repu'bII'c>a antes da regres-

.

P.' h' dOIS L. < , v

l1eiro chegou ao .10 � ��).l' para o Palácio da Libel'-

.dias, permanecendO ll1C�g- dade. -.

nito 110 seu apartamento 111-
Os círculos 'políticos afir-

IMIGRANTES. HOLA,NDÊSES Soluça-o ra'plada deseJ·a o 'Xá' pa�a :e����:'Çãt:"J:�a�l����i�.
ente, dizendo:

PARA O PARANA' TEERÃ, 15 .u. 1:'.)

-1
Acredita-se que dirá que "Cada um deve mostrar

Fontes informadas anuncia- a Inglaterra não pode ta- compreensão e respeito -pe-

E de Senta C I·? ram que um funcionário da; zer �aís ,concessões além los sentimentos de outra nu-

. OS a arlna. _ côrte real V1SltOU o primei" das ja feitas para quebrar ção. .Pode-se condenar a

1'0 ministro Mossadegh para o impasse nas negociações injustiça, a violência e a

gratória brasileira, dadas as
reitear-lhe a vontade do xá, de petróleo. crueldade sem reservas, mas

excelentes condições do imi- de que deseja urna solução Informou-se também que nunca se tem o direito de

grant.e holandês,. que, além para o problema do petró- o presidente da empresa pe- culpar a uma geração pelos

de nos trazer sua capacída- Ieo, trolífera norte-americana I erros .do passado, Até onde

de de trabalho, transporta A visita dêsse funcionúrio Cities Serviço Company, fôr possível, deve-se fazer

.

1 ocorreu depois 'da entrevia- William Alton Jon es, disse recair a responsabilidade
consigo um va ioso capital,
representado por gado de. ta que teve com o encarre- a Mossadegh que sua com- sobre quem verdadeíramen-

raça e equipamento agrícola. gado das negociações britâ- panhia não 'pode ajudar o te a tem., mas deve-se dis

nicas, George Middleton,

I
Irã a vender o seu petroleo tinguir este, com justiça e

............................................. quinta-feira passada, opor- e que só pode fornecer-lhe caridade, do povo em sua. ia·.

.

tunidade em que, contestan- alguns técnicos, '. .

talidade",

Eln Minas o gover-!!�ni:b�:���:o d��sePl'i�l:il'� ��...."
...

""'··""ã""'.,r
....·....

"'g
...."IíI.....

�""sl'W
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·""êiol"l··""'-ol'lo-,.-l'Wsv
...-_......

de d S PI'
Inglaterra não podia modi- O sr'. NarAu Ramos ('(TrAs Ilrand4s""na or e ._ aU o ficar fundamentalmente as li ti ti U t) �I

propostas anglo-norte .. ame- d S
_,

O PA L
R},�LO HORIZONTE. 15 . O chefe do executivo pau- ricanas para resolver a cri- agra e·CO A. U 9, 15 (V. A.)

•
H

.

. V - A lmpl'eSsao nos meios

��� PiO\fmh)a&&rLJlSas Gar- .ísta fol esperado velo "r.I se_petr.ol,í.f�ra, Ao sr. cel. Lara Ribas, políticos � diz o "Diár!o de

de São Paulo chegou a esta do o secl'e�.rlID.I ao e'alBk",à.;t.aJ.{._,Cír.('uloHfiidedJgnos rnan i- secretário do diretório re- São Paulo" - é que á reu

cidade, em visita de corte- toridades civis e--inilitares. f VIa pedl(tb1mJ1:nr:r.n� -

df;;;��\I'l� We�J?tn��� Qi:ão em Pôrto Alegre esta-
.

sia, segundo suas declara- Apesar _das informações l' propost,a �ara que lfo.:se: ma: proveitarâ a o-portuIllU<lue�-
d em contrário, os círculos compahv,elS ..

com as ers e

ções, tendo ficado hosp.e 3;- I
.

1
.- Peco caro amigo receber para OUVI' I' os "tres gran-

Políticos emprestam sign l- nac IOna_lZaçao.
,

"

> .

do no Palácio Mangabeiras,
�' ..

' imnor tâ
, Middleton ceiou quinta- e transmitir demais compa- des" da política n acional ,

trcatrva rmpor ancia a essa
.

. ", d nheiros e amigos diretório Kubitschek e Ernesto Dor-

visita, não só pelos acon te- f<:ll'a com ?_ funcionárro
: a

neles. Tudo indica que dês-
,

" ,"f�' corte, ocaSlao em que lhe ex- meus cordiaes agradecimen- -

cimentos naClOnal;; vell "ca-, , 'bTd d do tos pelas felicitações de ani. se encontro surgirá um cri

dos nos últimos. dias, corno �llco�.� Imp�s;� lia e, � versano que me enviarâm tério ou antes, o pl'esiden-
no que tange à. proxima reu- 1,eso1.e1 o, prO'l)lema petro

Nerêu Ramos. te dará os t\ltimo retoques
niã"o dos governadol�es em llfel'�, �edmdo-lhe ��1 COll-

TADO d no plano de' }'eform'a minis-

Pôrto Alegre. Hoje; à no i- 3cqueneIa que C011VHla ao A O ES , en ereçou

, '
. xá "insinuar certas l'eco- o seguinte: terial.

te, no PalaclO da LIberdade .' , Quel'I'" acolher expressão _......- ....-.....��

mendações ao prmlell'O ml- �

será ofereci'do úm banquete .11'erl "I'VO l'econhecimentonistro", ' ,

ao 13nr, Lncas Garcez que 'd d d f
lYIiddleton espera dar na pela generosl a e as re ·e-

será precei.lido de uma e11- . '"

. próxima semana a resposta l'ências ao meu amversano

trevista coletiva do mesmo
. ;' .,

oficial de seu país às COl1- natalício· Pt coi'dialmente
com a imprensa mineira e

trapropostas de Mossadegh. ' NeF.êu Ramos,
.

do país, ••••••••••••••••••••iII."••••••••••••�........

RIO .. 15 (U,P.) - Parti- O embarque do grupo, na

Holanda, deu ensejo a uma

festiva solenidade, que con

tou com a presença de auto
ridades,

ram no dia 5 do corrente,
-com destino ao nosso país,
pelo' vapor "Alioth", 50
membros da Cooperativa
Castrolândia, que está sen

do estabelecida no Estado
A vinda dessa leva consti

tui um acontecimento aus

picioso para a politica ími-do Paraná,' trazendo 61 va

-cas, uma ferraria, uma fá
brica de queijos, tratores,
jeeps, motores Diesel e ou

-tros imp 1 emen tos agrícolas,
..slêm de toneladas de bata
tas e de fertilizantes, O

transporte dessa leva foi
pârcialmente financiado pe-

"""'-.".;_·.1()_,.Conselho· de Imigração e

ColonizaçaD, ..
'

.,.._

Anteriol'mej1te, 110 'mês de

agõsto, já tinham vindo, pe

los vapores "Salland" e

"Delftland", 200 vacas, de

pedigl'ée, pertencentes ao

grupo ora embarcado,

...............•..........•.�............... '..

�__

-.-�:�_-_w� OEgito vira as costas
_ "'WO

-_-.-....,.. "lIam· "(lHe· sua presel1·ça se IX,10880 8!ft.!.t.brl a' In'glate�ra ,

.'

prendeu aos úitirrtos hlmo- li a
.

I \'es sôb1.'e a 'reforma ministe- ca dA IlUDI"OeSI'dal AyellD ares ,·ia1. De qualquer maneira li " LONDRES, 15 (U, P,) .....!. l'ar o EgIto ao proJeta�o.co-
I tiA. /' C1'I'culos bI.l·+a�.nl·co·s obsel'- mando' de defesa do On�n- _�•._......'\A.·......•..•.......•.....w ,

:;abe-Kc que foi intensa sua v

, CASTEL GANJ)OLFO, 15 d:ividade política, a despei- VIENA, 15 (U. P,) - Du· vam com crescente preocu'- te Médio, motivo por que
�

RISODACIDADÉ
tU. P,) ._ O papa Pio XII t.o do sigilo que a caractE':;;i- zentas pessoas teriam mol'-. pa(;ão os indícios de que o' agora a Inglaterra prosse- O ...

declarou aos 2.000 coopera- zou,
ddo numa explosão que, se- novô regime egípcio tratará. gue com os pla,ll?S d: defe-

r·
� .�

" 1 gt
.

d ·ce··tas' informar'ões com 0.8 Estados Unl'dos, em sa s,em a partIclpaçao do �-

dores salesianos, que a.ca; Ao contrano (O que se es- 111 o 1 'Co ."..

·"""-'O'·fi �I
.

1 Can ')e'''a.V9, o governador mi-l chega.das a �esta .capital,
.

se vez da Inglate17a, da Ol'ga.- Egito. :;'f
..

� � �."�'.

bam de ·conc uU' . ser -. ! - ,
.' Continúa na 6" pág.. "0<1" .�. -

gr.esso, em Roma, que �uas neiro regressou de automó-t v��'�iicou na fábrica de mu- nização de· defesa do· Orien- �....... _
.. �- l"ii"'_'� .'

víd�s devem ser "exempla- vel, a despeito do mau tem- l1lçoes de Alay, pequena 10- te MédiO

L f I. DO jJ:!f �l; ). �,

j'ell sob todos os pontos de po reinante, '.
cal idade situada· a vin�e qui- O pr;�eiro ministro egíp-

. a er m D.· 'jr;;;/; Ig�� ..).-
l}

vistà, a fim de que a coope- Ontem. antes de viaiar, o lometros ao norte de Buda-
cio, g.eúeral"Mohammed Na-. MEX.ICq •.

15 <V,f,). - O IJ - v ·,-O� .

. ração a que estais dedi�ados sr, Juscelino -Kubiteseheck peôt, .

guib, conferenciou longa- ministro da Fazenda do

possn frutificar". O <ÜSCUl'- esteve no Catete, onde a:lri1o- O ru,ido da explosão teria mente com o embaixador dos Brasil, Horácil)' Lafer,.partí-

80 do papa foi a. uclimax-" eou com OS·Sl"s. Getúlio Var- sido claramente ouvido' na Estado:;! Unidos, Jefferson rá hoje;, àfl5'-iíol"as�da·tàr-

..le t'.ma se".··l·e de cer'l'lnonia." �as e ,Amar'a·.11. Pel'xoto, '

1 h
.

.

d b de pal'� Lo'� Allgeles C" 'I'
U. 'L _

"",.'>. ca:plta .,
ungara. Cldferi, mostran o em pou- , .' <t'. " ,,,,t �

eomemorativas de 75% ani� Esteve pr.esenté;' tambem, co, l'nt:c.rêsse· eJll reiníc'ial' as fornia, Dia ,15, irá a São
.' - d d

..

t "d
,-

B' d't· -u 1'" . Acre�cen:ta"se que segun,- " , ,.

d
'

'\'el'sário da fundaçao a 01'- o cpu a· o·. en.e 1.0 ··,v a_.,.- - , n"eO'ocI'.aço�es com a Inglater- Fl'anCISCo,e tres dIas epols

S da e ·tel'ça:feira não haVia b.

dem dos CooperadQtes "
l't- dares. .

d' r'.".,. pal'alisadas há muito partirá para Nova I01'que,
'd E t d' nenhuma ambulância ISpO- , "

'. ,

lesiano8, Os coopera ores 'mpres a-se gran e -1m-. porém a embaixada do Bl'a-
. . 'l'" nivel em Bndapest, As cau- tempo.

sâo leigos, que fizeram os portauCla, nos mews po JLl-
,.ç ,', As reivindicações telTito� sil informij. que Lafer não

'Votos preliminal-es de vida cos, a ésse encontre, q��, s�s des�a catastlo�e, a,�n(Lt
l'iais ,egípcias, que são es- deéidii.i. ainda se visitará

. l'
' se""un do informacões

COlhi-ll1ao
serIam conheCIdas e

'h
,�, nr h' t d t sua

1 e 19losa. lO '5
_ f' br d lenhum senciaImente anh 1'ltal1lCaS, vvai> mg on, uran e . <

Seu propósito é a educa- das pela l'epOl'tagem teria nao '0: p� }C? ,o 1 ,

impediu tôdas as gestões at.é t p6rmanêllóa" nos. Estados

I _
. h�, -e.- 'cttr· 1)1 m rvioo n�lo sr Á- eom\ln�ea.(H!) êÍlnal· a. esse i

-
.--.....

"ça-o -de···enan·çus---p(')ul'eS :1t. 'ú _c 1,0:;:1'. agora feitas para incorpo- , Unidos,
...

�rfàs, mural Peix,oto: ". respelta,

OTE,MPO
Previsão 'do tempo até às.

14 hol'as do dia 16.

Tempo - Em geral ins
tável.
Temperatura - Estável.

Ventos - ,De nordeste a

süeste moderados,
.

Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 22,0.
Mínima 15,9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ae4.çlo e Oficinas, � 'rua Conselheiro, Mafra, .. �'
- ,

Te I. lCJ22 - Cx. Poatal, US.

Diretor: RUBENS A. RAMOS., }.
Gerente: DOMINGOS �. QE A,QUINO, � i;"

'

__ _.. � JY'W r
Representante8: �",. ,"',;_ & & �••- ;. ?_

_ ,. . . .. .

't

.Representações A. S'. Lara, Ltda. "

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA � Rua Senador Dantas, 40 - 6Q' a!\dU-
ESPECIALISTA Te},;, Z:Ní9Z4 - Rio de JaneirQ,.

MOLÉSTIAS NERYOSAS E l\IENTAIS. CLJ�ICA GERAL
. ,5' Reprejor Ltda,

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambul�to-
�

I Rua Felif..l! de Oliveira. "n. 21 -, fi'" an.lia'.

rio de Higiene Mental em ,Iorianópolis, Ps iqu iát ra do Hospital
f"ç,...�(.:'"

''r_tI 12-9873 - São Paulo.
Colõnia Santa'Ana.

..,' '}'T't '" ASSINATUllA8
Convulsoterapia pelo elet:rochoqu� e cardiazol. Insulinoterapia

"�·:,',�.",lU.!"
' Na Capital,

.

'\ij; !T'_' 'Cri. 17'0;"de Sakel. Malarioterapia, Ps icoterapia. �!..:�'.''-' A." •• , , .

Consultório Pro\'isol'iamente á: Rua General Bittencourt, 85
8eUlelltr. . ,

,... <':r$:. 911.&'&"
, .·:t", No, 'lnteriol'i

"�o ''-:.
Aa., •••••.•. " ," Cr$ 2&0,8111\-

fii 8.....tre .... , , . . . . Cr$ 1111,1t"

,AII:6"cioll nteil'úmte* contrãto.
Oe o rigina-iIt, rne!HIlO não publicado., DII...�

clnolvid"l,
A. dire�"o não· se respoaabi1i�a pelo. ""__1-

Imitido'. n&� 8I'tiS'O.' 8ulhadol.

- .

DR. Á'--"SANTÂEt'A'. ., ' FomAdo pela Fa'Culf�::r::C�O;:lot;: Medicina, Tialoloriata •
1 d Jlidicina d. Unl...rai;, i . . •,Formado pela Fa�uldade. Naciona •

! Tisiocir.urgião .do Hospibà] Nêreu RaIDO'
.

•••• .to Brafil);
. 'Di rl"_ 'Curso d� especi'áIi1.ã:çà:o lléla S' N. T: ,Ex.,i'Dterno e Extlll8lat.nte d.

;.o A
.

t-n 'a • Pafeopata. lo at ""
. -'

(R' }.'.i� ,pqr eoncurao ..a "11" CI -

i Citurgia di> Prof, Ugo Pi�héiro GUlmaraee 10,

......r.l -

i J cf iárl eI. ConslJltóI'ío: Rua Felipe Schmidt D. 38.
�-lntarno 4'- H�.pital Plílllll'trico • a.Meam o u ic Il

DiàrianJenté, das Iii às IS bOIai.
(la"ital Federal.

.. Res.: Rua São Jorge, n. 30.O'
.. i' d d !tio 4a liu.fJ'o.

Ih-interno, da Santa Casa de mlstir Cu!: III o'

CHnlca Kédiea,. � Doenças Nervo.aal I'COllsultórlo: E'dif1cia Amélia Neto - Sala t,
l DR. ALVARO DE CARVALHO

&ellidêllcÜl: R.uá Bocáiuva, 114,

'I' Doenças d!! 'Criança.
(;oll.qltaj: DAI 15,la ,18 boraa

., CO)18ultério: Rua T'r'ajan o s/n. Edil, São Jorg. - I- andar
TéTéfl1ne:

'. S.lu l� e 16.
ColUIlllt.órlç; 1.2eg, I Residência: Rua 8rÍgadéiro Silva Paee, ./n, - a� and.r. (chi,
ltelidêl\ei,lIl,: 1.:1811,

.

.

carl! do Kspanha).
F

DIt. ·idSii BAHIA S." Brr'ÍENcÕURT�- I _�::de díàriamell�e du tt ps. tlm lliaotil

MeDICO I
Clinica .. Q,e�.1 - P1tD.IAT&U Ill._ \3 de 'Maio, 16 - l�ja.t

f
PU.RICULTt1R.� � PEDIATRIA �- CLlNICA GIRAL

C..a.Uórlo • Iteaidência, - Rua Sulclo Viana n, 7 (Larro 11

.. "lo) - FÍottau(ipolis. _ I
.erário: li •• 12 'ora.. - ,Diàrism.nte, !

D:â����N.��. ����;�A-I
.

EB,ectaUat. do BOIrpltaJ I
.oderna Aparelhagem. I
LImpada dI. Fenda - .HehatoT - V.rtometro etel Raio X. (n- ------

et4.'frafi•• ct. Cabeça) - Retirada de Corpo••xtnmho. do PulUllo

DR. ARMANDO VALERtO QE ASSlli., _, .aof_I'0.
_

.• "M�1l8fitêitdi Municipal _ Ro••Ree.nta para uso de Oculoa·
�__.---

1.'.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

,DR. ANTÔNIO mu MUSSl
HUieoe

Cirurgia-Cl1nic- Geral-Parto.
(1

serviço completo e- esp.eeis1izado da. 'DOIINOAS D. S.NR ,�

." d dl óéticos e tratll.mento.
, !l,4S com moderno. metodos e. IlIBn

••T,,-BO-iOL�OSCOPlA -- HISTERO - SALPINGOGRAFlA, - ,

LlSMO BASAL ..
1seio !taiõ. Ultr.'

aadiotera,ia por onda. eurtaa"Eletrocoagu
"!oleta e lnúa Vermelho.

Cenaultório: Rua Trajano, n. �. l� andar

�1..
lIorá!:!o: Dai ,9 •• 12, BOra. - .Dr'.•uui.

".- t>... n �.' 1& bora. � Ora'. Itilaj,

R�iidliici. Avenida 'l'rompowlld. 84

f"
1Dl. - 11'.1. UOO.

'CIRURGJA 1:'REUMATOLOGLl
Ortopecna

Con'1l1t6rio: Joio Pinto, 18,
Da. 11 la -17 diàl'iamente.

Mano. aOI Sábado.
a••. ; 8.oeaiuva 11•.
Pone. a. 7JL

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

DR. . ROLD.A,o . CONSONI'
Orvlia Geral - .Alta :élrârrta __ &refi_lia. ;,t. 8elÚlor.a

- Cirllrcla, doa 'Tlllllorea: - '

Da Fac1;IldáCl( Ü .edléi:O' 4•.VltivlIr.Úlád. d. Slo 'Paulo.
•x-Asai.tente dct' CirUl'�i. do. Pr(l!eu,orn AliVio Correia

I
Neto. Silla 'Mato•.

}Jinqia dll .11;0Ulalt0, ��jcul_ .' tin 'híllare_, .I!ltutinol dlh
••••• Cro••o, t!r�ide,. rillA. PT�.·ta'., be%i�'II. iterOi ov'riôi '. trom�
...... V.rJeocelt, Illdroce-1lli varlZea, .' hérOla.

"

c....lt.. : O•• :I'-ài '6 hora., 'r'O& 'rélip 8ebmld�, "1 (Ióbrafló}.
- blef<m.: U'S.

Ited.a�a: A:v-.nid. Tr.9D1powlky. 1 - Telefone 1,7'•.

DR. MARIO wÉN.i)iíÃÚSÊN
Cliltiu mMlica d.,- .dult&. e, etflàJtÇllI

Cealaltório - Ru" 'ioh Pinto, 10 "- 1'41. •.' 76•.
Ceqllltaa.: nu Ao ia 6 hor.aa.
Re'ldfillclá: ada Elllt'e..... J'lÍlliQr, (II. '1'i1, BU.

DR: TOLID\lTINO DÉ CÁRVALHO,
ÁpdeiCUhrelffil, em PÔl'ti) Al�Jr'e e '.8II.e1WI Altea

OUVIDos - 'NAKIZ- ..,..,.GARnANl'A
COD.llltórlo - .leiiõ phrtél, .18 - tI! ...,•.:..

Dià-riam'elftl' ds.� lB.�i�. 1! Dora,
. '.

! esquina de Anita Garibaldi).

Ho rário : Das 16 às 17,30 horas

Residént�ia; Rua Bocaiuva, 139.

DR.�"(-LOIiÃTOFJLHO
Do�nçu do anarellu re,jSi'riltórto
TUB€RC'U"LOSE

R.'\O'OGR.U'lA E RADIOSCOPIA DOS PULIIO.S

DR.
Curso Nilchmal d� doença. m';lItaílrC

.x-diretor do H081>�i&l C0<I.ôriia Sant'Aua,

Doença. nervosa8 a' mentaia.

lmpotê.ncia Sax ual.

Itua Tiradentu n. II .

Consulta. das 16 .. 111· hora•.

FONS: M. 798.

Reli.: Rua Sa�t08 S""raiva, 64 -- .atrelto,

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLh"TTl

- ADV1J(;,AUO -

"ua Vitor Melretlu, 60'. - Fone 1.468. - FloriaPó....!)•.

ALFREDO
.•.__ v,,-·'·--_···

CHEREM

DR. 1\1. s. CAVALCANTI

',F_ ,

,�"
.#

DR.
. '. . .

RENATO RAMOS DA! SILY.�
- AO'VOl}AOQ -

a.a Sanlaa Dumont, 12. - lpt.•.

----õíi-:-iost��iEDB.IROS, VIElRA
- AItVOGAOO -

Caiu l'oeta.1 1-5-9 - ltajaí - Santa Catarlaa

DR. THEODOCIO MIGUEL .<\ 'fHERIN()
_ ADVOGADO -

Rua Trajano n, 12. 1· andar, aalã Q. I - !difíd. Sh J........

(I!4scr. Dr. Waldir Bn.eh).
Telefone - 1.�4f.

de Janeiro.

ClílilclI. exd'usivam'e'r.t.e d'� cria1).<;s"
ltue Saldanha Marinho, 19, - Telefone (l!l.'1 71&

DR. JOSÉ ROSARI'O ARAUJO
Clíni<:1 Méd;cÍl � '.Qen:C;88 tI'o? criJln.o:u

('rratsm�nto de Broftq_uite. em adil!los e criança.),

Consultório: VitaT Meireles, 18 - l° andar,

H"rátio: Dali' lfr:3() às 11.30 e das 2,30 às lI,80 bor...

Pnldêneia: Avenida Rio Branco, 162 - FO'lé L6<ltJ,

pital «tê.Cáthlad'e
CLINICA MÉDiCA DJl; CJUANÇAS • ADlJL'i'OS

- AIerct, -
CODau(tórlo: Roa Nune'. Machado, 7 - Consulta. da. to la, 12

• daa 111 lia 11 horae.
Retildêucia.: Rua Màrec'hal Guílherme, • - Fou: 781.

Dr.Nf-WfCDd'A'ual�armatjas -. ,

Ausente até princípio cfe' Outuo de Pla,nta()
bl'o, fazendo .

curso de aperfei- M:€S DE SETEMBRO
c;oamento de drúrgj.l'Il', no Rio 30 Sábado, (agô-sto)

Farmácia Esp.el'ança - lhli!>,
Cons-elheil"o Mafra.

31 Domíngo -- Fa:rmãci�.
Esperanç,a - Rua Conse
lheiro Mafra.

6 Sábado Fa_rnl,ácia...
8anto Antôn�o - Rua ,J�h'
Pinta.

'
"

7 Domingo - ' Farmácia",
'S/!_n-to Antônio - R.ua Joã�
.

Pinto.
1.3 SábadO. - Parmáci& ..

'Catarinen.se - Rua Txaj....
no.

14 Domingo - :Farmãeib
Ca tal'inense . - Ru� Traj&-"
'no.

20 Sábado - Farmáei:a-
i No.turna - Rua Trajano.

21' l}o.miIii;o _. Fa:rmáci""",
,

N",tu:rn.a � Rua Tra.ja:nn. ,

27 Sálmdo - Farmácm.,..
Espltl'all.ca � Rua COllSe:::·
lbeü:o Mafra. ."" < -'.

28 Do.nlin.go - Fa-rmáei:r;"
'E.weran,ça, 0-'- Rua "Coruiê>, �

lb:eito Mafra.
,o s:erviçD noturno �·erh.
efetuado p,eias Fa.rmáçiasr

. Santo Au.tô:n5o., Model.na e

No.Üll'lHl, sitLilldãs as rqas
Joã.o Pintll e TrajauJ). fl-.,17 .

N· t
'

"C I H k
"

8VI0--180 or .. ar··· oepc e
RAPJDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA

Viagem. entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas ih,termediárias em Hajaí e San tos, sendo neste úJ.timo 8peru�s

pata o mOVimento de passageil'os.
PRóXIMAS SAm.AS:

IDA VOLT�
de }<-:POLIS. de ITAJAI do. RIO de SANTOS
17fS,etembro 19l5'eteml�ro 24íS'etembl'o 25jSetemoro
30iSetembl'o 2l0u-tubro 'l/Outubro 8/0utubro

1210'lltübro 14/0utu·l'lro 19jOlrfubro 20/0utul;)ra
2Li!OutubN) 2�jUu1::úbro 31/0u·utbro 10/NÜ'vembro

5íNo�embro 7!No�embro li/Novembro 1.3jNovembro
17./Novembro tlljN'ovembro 24/No-vembro 25jNoverobr'o
30/�ovembro 2/Dezemh:P.o 7/Dezembro 8/Pezembro
12!Dezembro J,4/Dezernbro 19j1lezembro 20/Dezembro
(} trol'átio de Florümôpotil;t será às 24 horas das datas indicadas.
Para mais iliftJl1na.ções dirijam.a.e à

-, El\1PRES.\ NA.éloNAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

J. ...... ..

Rna Deodoro ;..;_ Cá·i�a. Post:ü ,no 92- � Telefone: 1:212.

Sabã,o

·�iraem Especialidade
da ,VI·a. 1íTzlt INB.U_STRIIL�J811l'jlle. (marc,a f'eBistralla)

TflrDa a rflupa' hranquissiD18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASAS A VENDA

ESTItEI'l'O CANTO -- 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (ótrmo pori lo perto da Soberana)

RV}. TENENTE SILVF�IKA - 5 quartos. s/visita, si

jan tar, copa) cosíuha, etc. . .

E:3TllErrO RUA SANTOS' SARAIVA - 5 quartos, s/

janhal', s/vistta, copa, quarto de banho, garaj e, 80-

,tiio, situada cm, esquina , , , . , .

.RtfA BOCAIUVA -- 4 quartos, sZvis ita, s /jantar,
copa, cnsinha, d isperiça, entrada para automóvel

po:c duas ruas (situada. em' esquina, grande quin-
tal) . , , , , .

'RUA MONSENHOR TOf'P - 3 quartos, s/visita, sI'

janta r, coaiaha, depós ito, copa, terreno 10x30 mts.

:RUi.. CONSELHEIRO MAFRA ---' 4. quartos, s/visita,
s/janlar, copa, cosinha, situada em esquina, ótimo

ponto , .

i2S'fREY.l:'O RUA SÃO 'i'SD-RO' -- 3 qu-Intos, ant-sala,
sala de visita, copa" casinhn,

í

nstalação sanitária

completa, com duas pequenas casas nos fundos

AV. MAURO RAMOS - 3 quartos, cosinha, saia jan

tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ....

RUA DUARTE SCRUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos. a/jantar, s/visita, cosinha, etc.; outra com 2

quartos, sala, varanda, coainha, etc. . .

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - 5 quartos, ",I

visita, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terreno
.42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

500% à vista e 50'ló à 1.200,00 mensn is ,.,.,."

ESTREITO AV., SANTA CA'fARINA -- 3 quartos, si

visita, s/jantar, copa, cosinha, etc. terreno 20,,40

(chácara) _ , , .. ' , .. , , .. , , , _ , ..

ESTREITO RUA SÁO PEDRO ,_ 3 quartos, s/jantax,
copa; coainha, varandão, dispensa etc. terreno

15x4.0

'RUA BOCAJUVA -- 3 quartos, s/ para negócio, varan

da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rom-

powsky _ , , , , , , . , , , .

:RUA RUI B.<\:RBOSA (def�onte o Abrigo dE) Menores)
-.- 2 quartos, a/viaíta, s/ jantar, cosinha, etc...

AV. RIO BRANCO .- 2 quar-tos, sala, varanda, casi-

nha, etc. . . , .. , . , , , ' , , . , , . , , . , .

RUA JOSÉ BOITEUX' ._. 2 quartos. s/vtsíta, varanda,
cosinha , ' , .

COQUEIROS - 3 quartos, sala, varanda, casinha, ba-
nheiro, etc. . .. , , , , .. , , .. , . , .

RUA 'JOSÉ BOITEUX -- 2'. qUííi·Cõs., a/visita, varanda,
casinha

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Berra-mar com

quartos, s/negócio, s/vistta, s/jantar, cosinha,
etc. terreno 7-2x33 mts., óti'ma para veraneio '"

RUA RUI BARBOSA _, 2 quartos, sala visita, cosi-

nha, etc. . .. , , , .

SERVIDÃO FRANZONI'·_· 3 quartos, sala, varanda,
cosinha, etc., ter-reno 9x63 mts. . .

ESTREI'l'O RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-
sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc .

RUA FRANCISCO 'I'OLENTINO - 2 quarto s, sala,
varanda, casinha, etc. . , , •.......

ESTRE1TO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
sala, varanda, casinha, sala para negócio .....

llARRElltOS - 3 quartos, a/ví s ita, s/jantar, casinha
grande, terreno

600.000,00

400.000,00

350.000,00

300.000,00

250.000,00

250.000,00

180.000,00

160.000,00

1&5-;000,00-

1[>0.000,00

110.000,00

100.000,0<:>

100.000,00

100,000,00
I
í

90.000,00
'.

90.000,00
4

80.000,00

80.000,00 I
65.000,00

60.000,00

60.000,00

45.000,00

25.000,00
E outras que por motivo de fôrça mai üt: não são anu-nciad,as;

algumas destas são aceita transferência pelos Insbitu tcs, Montepio
e Caixa Econômica.

AV. MAURO RAMOS

---0--

Lote de l6x·15 mts. (negó-
cio urgente) _ . , .

ESTREITO RUA SAl'fTA I"UZlA _.- Esq, com Rua
Sã" Pedro - 4'0J{25 mts. . _

'

.

'etrQUEIROS' RUA' SA.(J GR1STO'VAO - 22x550'; 'tendo"
limm; pequenas casas , , .

ESTREITO UU.� SANTA LUZIA --- lote com lOx40
mts.

• .', .

llARRF.:J.ROS - lote de 12x50 mts. . .. , , .

--0,--

CHACARAS E FAZENDA À YENDA

C!N.o\.SVIEIRAS - c.om 4.344,.';<28 m2 e uma óiin�a
cal'a l'esiden.cial de 2 pavinrentos , .

APoEIRAS - (no principio) - com i18x250 mts.,
c:u;a com 4 quartos, :3 salas, cosinb!!, banheiro,
varandão, etc. . , ',' .....•

I!INDl\DE -- com 73,5.0)(660 mts. e uma easa com

li quartos, s/j.antar, copa, cosinha, banheiro� V:l-

l'anUão, etc. . ,

; ,-. :
'

.. : _
.. , ..

l\.CO DOS LIMõES _ com 27x1..5�0 mts. e uma casa

l"esidencral -

, '. , , , '.' .

A.CO DOS
.

,

LIMõES - <tom 33x500 mts. :
.. '. ; '1'

--0--

120.000,00

80.000,00

35.000,00

25.000,00
12.000,00

500.000,00
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-Desaparece .0 Camull�do IPartido NaZIsta Alemao
HANNOVER, 13 (U. P.)

- A maior ameaça do res

surgimento politico do na

sismo na Alemanha ociden
ta: cessou, repentinamente,
30m a dissolução voluntária
,10 )Jartido Socialista do
Reícn (SRP).
Esse grupo ultranaciona

lista, on de antigos lideres
nazistas vinham pregando
muitas das doutrinas de Hi

tler, -cessou suas atividades
voluntáriamente, sem espe
rar pela decisão do governo
para colocá-lo fora da lei.

Os membros do Partido
informaram' que essa medi
da foi tomada para proteger
as vidas e bens dos filiados

con tra a policia secreta co

mun ísta da Alemanha orien
tal, mas muitas autoridades
aliadas e alemãs suspeitam
de que existe algum plano
ainda desconhecido por de
trás desse estranho suicídio
do Partido.
Entre outras possibílída-:

des, avulta a da existencia,
doravante, secreta do SRP
para escapar à ameaça de
ser declarado inconstitucio
nal pela Corte Suprema da
Alemanha Ocidental, ou a de
que alguns de seus lideres
procurem fugir ao contrôle
da Corte Federal formando
um outro partido, para enco

'rrir as suas atividades.

____ "

SANTOS & BATISTA Dístéíbuidor
C. RAMOS SiAantiga "CEZARIO"

CAMINHONETE:

IDA:

Comercio - Tr!lnli\porleS
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Saída de Itajal
Chegada Fpólis.
VOLTA:
Saida Fpolis 16,00 horas
Chegada Itajaí 17.00

(Aos sábados e feriados a saída dlS

Fpolid. é às 13,.30 h. e a chegada à Ita
jai às 16h.).

7,F> horas
9,.45 "

,.)��,....()
....()....

, F��ezu rin 'sttal

,IDr• J.BarrlSo'� j ,ruha cre8�'la40
, (Sifvelra.)

I �:v::s:��: Bdllaf
c ,., Edital de p:rimeira praça,

, I \lJ"S-S" t com o prazo de vinte dias,
'. Idl li • U.

c I para venda, e arrematação
{J. de bens penhorados na exe

.()....(�o....()....()__
cucão movida por Adoacy
Schmidt contra Nicanor

Souza, na forma abaixo:
- . -.... - .

O Doutor 'Henrique Sto

dieck, Juiz Presidente da

Junta de Conciliação e Jul

gamento de Florianópolis:
Faz saber a todos quan

T Ô N • C A • A P [ R I T l V A tos o presente edital virem
ou dêle tiverem conhecimen
to, que, no dia vinte e três

,

(23) de setembro de 1952, às

I catorze (14) horas, na sede
desta Junta, à rua Artista

Bíttencourt, n. 8, será lev-a
do a púbfico pregão de ven

da e arrematação a quem
mais der, acima da avalia

ção, o bem penhorado na

execução movida por Adoa
cy Schmídt contra Nicanor

Souza, e qU€ é o seguinte: 1
'um) rádio receptor de on

das curtas e Iougas, série
178A, chassis 6.136. marca

"Saratoga", com 9 (nove)
válvulas e 2 (duas) faixas
ameliadaa. em pei'feito es·

tad� de conservação, R\'8.··

Iiado em Cr$ '1.500,.00 (mll e
q·üinherrtO's cio ti Z ê i r os),
Qtrem pretender arrematar

I dito bem, dev-enl compare
s Cel' no dia, hora e local su ..

I ppa WEUJ:c!onadns, . f1c1\n-do'
t •

(;Íel1fe de qne o arrema.tante
ctevêJ.Oá g"arantü' n lanc� Com
o sina! c'ofl"esponden-te �
vinte por c:en-to (20,%) do
s�u WÜQl:. E, para goe �he
g.ue ao e:on-lrecim-ento dos

, interessadds, é passado oCf', t d' I �

preserl"e e Ita q.ue sera pu-

4000
blicado peia I.mm'e'Osa e afí-

, : xado :!lo lugar, de costume.I na s.e.de desta Jun-ta. F]ollja-
I

,I nópn'lis, 21 (YÍn-te e um) de

-,
agôsto de 1952. Eu., Regina

- •
, Anhmes Maciel, Escl'iturá�ltgencul em BJumenau l'io "E" dactilografei EHOTEL ,HQLETZ

t .�nt:ôni� Adolfo Ljsbo� c��:
I fe da Secpetari-a, snhscreví.Tel 1.1165 Henrique S�odieck. Jtdz P:.re-

--___ s,idente.

ÓNIBUS
IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada Itajai 19"

(Aos sábados e feriados a salda d,
Fpolis. é às 13 'horas e '8 chegada à Ita
jai b 17h.)-.

7 horas
11 ..

AG:tNCIA
Rua Alvaro de Carvalho n. 19

CALDEIREIROS
CRAVADORES

Precisa-se no Estaleiro Arataca NAS CONVALESCENCAS

.

PA R'A f E R I DAS I

E C Z E MAS.
INflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHA.SI ETC.

Expresso· São Jorge,

de OSMAR MEIRA

VIAGENS DIARIAS' DE
LIMOUSINES

Horário
Clle-gada

20;€$

Ita)di mumua.u
c'* Crt,

'lO;OO !<JOiOO
2:t0.OOO,oQ )

Flotía'Ílópolis'

100.00Q,00

..

25.00G,00
0,-

.. :l,_8.000,oo
"" .

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SITIOS
Temos, sempre interessados em COl11J:v',ar casas, tel'l'-enos,' chá

ras e sitios.
--0--'

RIPO'fEÇAS
_Re�.��11lOS e �,pu.cal!lol?, .. '!l.tUÜqJlel-i01.POl'!4nçia l<OPl."g;lrantia _hi�terál'ill.

Saída
8tGO

10,3,0 17,00

HrOO 17,30

Chegada' Saída
12,00 }6,OO

Cr$
'40,00

ITAJAt
.Saí· 1tl,OO

CrI
100,06Blumenau

Agência em Florianópolis
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Scl'lmidt, 53
Tel. 1,.449

,Agente ItajaÍ
MARIO �tACHADO

Rua Hercilio Luz, 36
Te-l. 383

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A's Barba,s dos Catarinenses •••

o barco pesqueira «Presidente Varga..�J),
-

nos mares catarioenses rece-

be 140 toneladas de peixe para o catioca�-.enqtlanto aqui pagamos maís-
,

caro do que nos mercados do Rio.
,

A questão do fornecimen- no Mercado Público, por- Iode que o preço do peixe o câmbio negro d', é,u-il' des'-
to de peixe à população des- quanto os' mares do sul são beneficio da economia popu- dava entrada na baía de I iria baixar, imediatamente. caradamen te, a co rvinn, a
tá Capital, tem constituido ricós na variedade do pes- lar. O que têmos dêsse ór- Guanabara o barco de pesca Mas o barco chegou, os pei- pescadinha, o cação E o lia-.
razão para pronunciamento cado. O pl'eMoema, portanto, gão, até agor», não passa de "Preside�te y�rga�':' c�m I J:�s foram descarregados, os guado, apesar de .'dquiridos'
da imprensa, principalmente não é rnaís nem menos do cartas do seu Presidente aos seus porões frignrificos in- dias se passaram e tudo a cinco cruzeiros I) :.Juilo, fo
no que se refere ao prêço .. que da alçada da COAP que, jornais ... Cartas e mais teíramente abarrotados de continuou como dantes, com ram entregues ao C"l1SUlno
Muitos afirmam que pode- até o momento, não tem mo- cartas-... pescado, 140 toneladas de uma agravante muito seria: popular a quinze, v-Ínte e-.
mo;:; ter peixe barato, aqui víG'Ü uma -paiha siquer, em Para ínforr, ar o público peixé fresquinho apanhados o "Presidente Varcns", des- vinte cinco cruzeiros .

.... _...........,... _ --_ '
••_� - --- do que se passa, com ref'e- 'Pelos' modernos pesqueiro fez-se do pescado 30 preço COMO' SOBE O PREÇO'

rência, ao fornee imen to do no litoral sul de Santa Ca- bruto de Cr$ 5,00 G quilo. A reportagem do DIÁRIO.

pescado, aqui, ,.',.:.m08 dar a- tarína, O reflexo imediato desse DA NOITE teve oi)ol'tunida_
gasalho, data vênia, de um ESPECULAÇÃO baixo custo do produto não de de acompanhar, nos seus:trtigD de rew'rtagem pu- O primeiro pensamento se fez sentir no me-cado va- lances iniciais, a corrida da
?l�cad? �,�

ed iç:�O ?e sexta-,
do carioca, ao �aber da che- rejista, onde: cOl1s_?ante elevação do preço do peixe,feIra última. no DIARIO DA gada do "Presidente Var- uma tabela fixada nao se graças à colab01'acão do

NOITE, do Rio de: Janeiro: gas" com tão abundante e I sabe em que bases, sem ne- deputado Benjamin F::trah.
"Há menos de seis dias precioso carregamento, foi I oh'"'''' np.,�ihilid':\de e com �ConHníla na 63 pág.}

�reS18lecomãfétiZãçao
JOINVILLE REUNIU, SÁBADO ÚLTIMO, O MUNDO OFICIAL DE SANTA CATARI
NA E PARANÁ, PARA COMEMORAR O INÍCIO DE EMPREEN D I M,E N T O DE'
GRANDE ALCANCE SOCIAL E ECONÔ MICO, ATRAVÉZ DO QUAL MAIS SE
ESTREITAR.ÃO OS SENTIMENTOS DO POVO BRASILEIRO - O GOVERNADOR
MUNHOZ DA ROCHA FILHO RECEBIDO, FESTIVAMENTE, EM GARUVA, INAU
RANDO OFICIALMENTE) A NOVA LINHA TELEFÔNICA - A RECEPÇÃO, NO CLU
BE HARMONIA LYRA - IMPRESSÕES COLHIDAS PELA' REPORTAGEM DE.:

"O ESTADO"

4 Polícia, a'o recapturar um prêso
evadido,.matoo-o ! A cêoa teve por

t&8tro o ceotro da cidade,
sábado ii noite.

Sábado, às 20 horas, na lhe o seu respeitoso para
cidade de Blumenau. a sua bem.
população foi sacud'ida por! falta de um dos sentencia
urna notícia consternante : dos, criminoso de morte,

fum prêso, que aguardava procurou recaptura-lo, nas

j�lgament_o n� c�deia local, proximidades do Hospital, A inauguração da linha telefônica Joinville-Curi
�ora abatido a tiros, quan- Protesta�te, quas: no cen- tiba, foi acontecimento sábado último, que constituiu ver
CIO procurava �u�a. tro da �ldade. AVIstado, o dadeira festa de confraternização entre Santa Catarina
? fato, segundo

..

conse- sen.ter1cIado cOI:reu, sendo
e Paraná, de homenagens aos Chefes do Executivo dês

guimos apurar, vertf'icou-se fendo, por um tiro, em uma
ses dois Estados da Federação.quando a e�c.olta da .Delega- das p:rn.as., . _.

Com mais essa notável realização das Companhiasela de PoltCla, sentmdo a Reaistindo a prrsao, fOI de 'I'elefônícas Catarinense e Paranaense, mais ainda se.......................... ""-_ _,_ encontro a um dos soldados, 8•••••@III!I �-..e .
procurando mata-lo, à pe-

.'

dradas, quando, então, . um

outro, do mesmo destaca
mento, desfechou-Ihe dois
tiros de .fusil, sendo que um

deles foi certeiro, atraves
sando o coração da vítima.
Embora a própria Polícia

blumenauense tivesse pro
curado socorrer a vítima, es
ta veio a 'falecer, momen

tos após.

-Florianópolis, Terça-feira, 16 d€ Setembro de 1952

Em Blumen8U'

·Desembargador,
AII8S Pedrosa
Pela sua íntegrtdade e

cultura, o sr. Desembarga
dor Severino Nicomedes Al-
ves Pedrosa é figura de mar
cante projeção na Magistra
tura catarínense. Sereno,
enérgico, , infatigável estu
dioso não só dos assuntos
jurídicos,senão das questões Bo· .Ibrlsociológicas, o eminente Juiz'

.. )8, ·00 B go
e Profe.ssor de Direito, tem, -'de laDuASna CapItal e no Estado, que . ti UI 'V
(J c.onhecem e admiram, um '-De homenagem 'ao Revmo.
largo circulo de amigos, os Irmão José Calixto, qqe nes

quais, nesta data, que lhe ta data, comemora' as· suas

aSf:}inala a passagem do ani. Bôdas de Diamante, de in
versário natalicio, pl'estal'''' gresso na Congregação Ma
lhe-ão eloquentes de�()ns- f l'Ísta e de Ouro de Profissão
trações de estima e apre�o. Eeligiosa Perpetua, são as 1·Solidário com as .iustas festividades que a direção .

homenagens que lhe forem çlo Abrigo de Menores leva
presta_das, O ESTADO leva� a. efeito.
..............tJf\;r -..*" _ Do programa, que é ex-

DAI. w,llmar Dias
tenso e bem organisado

11 .. cCll1stam as seguintes s01e-
.Regressou, ontem, via aé. nidades: Alvol'a�à, comu

rea, dos Estados U1lidos da nhão geral, miss�' :festiva
América dó Norte, onde fô- com assistência Pontifícial,
l'a integrando a representa. sessão magna presidida pe�
ção brasileira ao Congl'eSSti lo Sr. Arcebispo Metropoli
Internacional de Ceogl'afí8.. tano, inauguração de retra
recem realizado �m Was.. tos dos ex-dil'ewres Irmãos
hingtcnJ,.>.".o nosso prezado Artui' Francisco, Ricardo e

conterrâneo dt. Wihnar 01'" João da Cruz, aImoco de
1ando Dias, deputado à As- confiaternizaç'ão, ta;de fu
l'-pmhléia Legislativa do F,,;; tebolística e, às 19,30 horas,
tado, eleito sob a legenda dI) sessãoq teatral.
P:à.rti�o Social Democrát·cc, ::::-'��.-----------

.

0- culto
.

padamentar e _tado Ian.prestigioso sub-lider do P.

d�. '.IIJ',IJJr. (s. D. naquela Casa. euja a- r: t' �tuação naquele cOIlcIave f)i Encontra-se nesta Capidas mais profíc.H'l,S e bd- tal, des·de sábào(}, o sr. Dep.·lhantes, receheu. ont�·�,!. Wandel'l�y Júnior, da baneumprimentos dos seUs .1- cada "catarinense lIa Câma�'migos, admiradQt!::s e co':('o' 'rá' Federal, eleito pela ColigiotÍários.' l'igaç_i,1.o UDN-PTB-P.RP eO ESTADO cl1mprim,m-, que, aqui, veio participarUl'O, cordin!rnente. i C!:::. rc�m!ée;: do seu partido.

DI·zem, Coroosl 4rlstilia-
. .'

••• DO Ramos
- que pouco Importa ao Desde ôntem se encontragovêrno do Estado que nesta Capital o sr. CeI. Aris.

as funções técnicas es- tiliano Ramos, ex-Interven
tejam ocupadas por tor Federal de Santa Cata
quem, nada perceba dos .rína e procer da União De-assuntos respectivos. mocratíca Nacional,
Trata-se, apenas, de en· S. exda. vem a Flol'ianóçher .os Jugares com polis participar de reuniõespessôas que satisfa- do seu partido, em que serão
çam os interesses do debatidos -

assun tos de im
momento. .. Qualquer' pOl'tância para as hostessem,elhança .. , é méra udénistas catarinenses.coincidência. O ESTADO

-

cumprimen
ta-o.que é possivel que se

verifique, 'na prOXlma
s�mal1a, si o HOMEJ,\t Expulsão deDO ABACAXI concor-

dar}. gI'andes alterações oficiais russos Ino secretariado do Es-
FRAUKFORT, 15 (U.P.)tado. "

.

-

que certos v�readores,
- O Alto Comissário, a.me

nos apeJtos de �lgumas l'icano determinou a retira

votações. saem .do pJe-
da imediata de três oficiais

nário em busca.de água, russos, que formavam a co

pois; têm gárrafas va-
missão de ligação, da zona

sias para encher... !llemã superintendida pela
que um lÚédico da As.- �mérica do NOl'te, em res
sistência, o Dr. F. '\V., pó'sta à ordem dos soviéti
vai representar contra COS, onte:n à tarde, qu.e ,ex

os funcionários daquele p�lsou. .CI� setOl: soviético
Departamento Munici- t t�'es ofICIaIS �amerIcanos, re-
paI, pois, no seu enten-l s��!..�:;�....�!......�;...���:.�:der, os mesmos estão ta- j

H*
"'"

dzendo uma greve bl'an- i .po romo
ca c��tra a "eficiente" d .4 -dadnllnIstração do Dr. es.rul O
Palumbo... NEW YORK, 15 (D.P.) _
que o 81'. Antônio Sa- Violento illcendio desÚuiu
lum, a Pl'opósito do a- hoje I) Hipódromo de H�l
brigo de ônibus da Av. Imond, em Long-Island, nes
:Mauro Ramos, sug'e,l'Íu ta cidade, causando prejui�
ao Sr. Pl'eteito, como tos incalculáveis. Dada a

solução, que os referi- rapidez com que·o fogo se
dos veículos, tanto na propagou, os bombeiros na
ida como na volta. pas- da pudel'am fazei'. Vários

Isassem por dentro do foram 0'3 animais m.ortos-e
mesmo. Eure...Jta! Sa·bem Jerídt\s, pais que se .vinham
Já o· que issO é aqui- fazendo prepara.th,os para o
lo? . , . Grande Prêmio do dia 21.

estreitam os laços sociais e econômicos entre as popula ...

ções dêsses Estados, já tradicionalmente ligados pela
sua história política.

Não há negar que o comércio e a indústria estabe�·
lecem, com êsse empreendimento, de transmissão da pa
lavra diréta, atravéz o fone, resultando daí o intercâm- ,,J.

bio comercial e mais acentuado progresso para essas uni...
dades federativas, Dai porque' alcançou br llhantisme
aquêle ato que não deixou de ser verdadeira festa dee
confratern ização.

o TESTE INAUGURAL firma Carlos Hoepcke S. A.
Na Prefeitura Municipal Comércio e Indústria, auto

de Joinville, onde se encon- ridades de Joinville, indus
travam os srs. Governador triais, comerciantes, Jorna
Irineu Bornhausen, que se- listas, convidados e os dire
fazia acompanhar do sr. Se- . tores da Companhia 'I'elefô
cretárío do Interior e Juati-

r:'nica
Catarinense, sr, Ce[

ça, Prefeito da Capital; li :.ruan Carlos' Ganzo, que es

membros de sua co.miti\(a� o ;tava acompanhado de seus

dep. Protõgenes Vieira. Preso lilüstres auxiliares teve Iii,.
do Legislativo' e deputados,

I,gar
o teste.

sr. dr. Aderbal Rwmos da í
Silva, DiretOl'-Pl'esidente. da .

COlltimía na 6" pág.
.........................................H.

Pergunta-me Um ud'énista sincero, se eu Il'ãQ'
- acho que o sr. Governa'tlor do Estado andou' aeer-
tado fazendo apêlo no sentidir se sel' salvo o EstadO.'

.

Respondo: apelos não rcesolvem. O que l'eso]l'e'
é ação! No campo teórico; S. Exa. está canRado �e�
falar em paz e concordia. Nã:- prática, as fillàs' sair
out.ras! Páu com corda! Diante disso, a nossa d�s
confiança de que mo- seja o Est:Í.do que êlw:queJI':l
sah'al', m�s sim a D.D.N., hoje· minada de desavell-
ç�,'.s ,e desacreditada. perante' a opÍniáó púh][�a.:' apL'

Dlf;�e .

S. :iJ�a. que se eleito,_ a U.D:N. perdéfl8 GlJ"correhglOnarlO, para' que 0" Estado ganhasse ultl
.

"ernadol". Tendo sido efeito, sem maioria no Legl;.
lativo,. ,�ill�a. assim quís que o: Estado p�rd�s'e �1l'cOl'rehgl()flarlO, para que a; U�DIN. gallh8.s� uJII

eti-
vern�dor. E sendo assim: o. ��l'C'O que �:,ta eIll Pc,I'lÍ
go. nuo pode ser Sallta CataTlna� E' Ultlao DeIllo

l'�
tica Nacional. E dessa, com a maiol' sillc'el'Ídade pa

D'
com Um' ndenistá sincero; nÓs queremos .tpellas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


