
pararetirada .to,tal de. um pulm- o !
-

x

Pela primeira vez em Santa Catarina realizada,
-

onlem, no Hospital
«Nerêu Ramos'», . COI·sucesso, uma pneumectomia

I cirurgião o dr. Isaac Lobato Filho,,' tisiologista daquê- 'I'
'

Pela primeira vez, em, Santa Catarina foi realizada, ie Hospital, assistido pelos srs, drs. J. de Lerner Ro- ridade, auxiliadas por outras enfermeiras.

(lutem, cem início ás 7 horas concluindo às 14 horas, drtgues, Antônio Moniz Oe Aragão, Danílo Freire' Duar- Esta a primeira vez que. em Sanía Catarina jt;a

.ne Hospital "Nerêu Ramos", lima pneumectomía, 'isto te, Zulmar de Lins Neves, Antônio' Dih Muss! e Rena- melindrosa intervenção é" realtzada, até então levada ii,

é, TeLh'ada de um pulmão de um internado em tramento to Custa e Roldão Consoni, ,
efeito nos mais adean ados Hospitais do .Rio de Janeiro.

NaquêJé nosocômio.
,

1'amhém dela participaram várias Irmãs de Carí- São Paulo, da Suíça e dos Estados Unidos.
"

Essa, operação, de alta cirurgia, movimentou a elas- dade, entre as quais as Irmãs Heínrica, Superiora da. A paciente, que teve retirado o pulmão esquerdo,
se médica desta Capital, tendo dela part.icipado como quêle estabelecimento e Joanildes, do Hospital de Ca- está passando regularmente hem.

./

Sete médicos lutaram sete horas

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

Edição de hoje - � paj!'" (

I;::::�:---��·��·� lOTEMPO
•

d se· "'I
,fiO' e • atarll:UJ � t -Previsão do tempo até às

� '14 horas do dia 4.

Ano XXXIX $1 Tempo - Bom.
'"

� _l:emperatUl�a --:-� E�táve1.
N 11 43 S '. f ..:entos - \arWVClS, f res-

,

••
, > I cos. I

1
_ .: I"'_"<"-"'.t"�• .r_-..r..�.,.�.".........�.......,._......

, 'I'empcraturus --' Extl'c'-
,------�'-----, I mas de ontem: Máxima 20,4.

80 CEN'fAVOS t Mín ima 13,8.

,

DIRETOR "

Rubens de �
Arruda Ramos �

GERENTE
F'

' �,
/'Domingos.. a �
de Aquinó "�

... �- ---�,,�-------_,.,

1800 milhões para Promoeão dos mi- [O APARTE J

por

.

�i���!,�!iJ"�t���Cg�::��:��n��: I:l�� I���f�:!���;:�:� n�::
rnara "provou o projeto, a-

rtentolQ- de!J�
'da aos deputados o direito

nindo o crédito especial de. U tllJ de apartear o Previdente.
oitocentos milhões de cru- Formuladas 33 questões c11�

SANTA ROSA, 3 (V, A,) i;Q�, todos mortais, na regi- mentes estavam agrupados e

I
zeiros destinados a serviços f RIO, 3, (V. A,) -.-

O ,Su- ordem, o Presidente [l� 1'('

�áme�tàvel�ent.e temos de I �o do .�,escofo. P?rmeno:l' I p:'oduzidos por ba�i1s de fu- Ll.rg::n�tef:1 dos r;_onselho Na- Pl'en:'���lb�;,.Jt,�l Fe(�eral: .em 80]\-e 'e ao representante que

ln formar mais um covarde I impressronaare : três feri- z il ou de metralhadora. cionai do Petróleo. sessao pienarta hoje, 1(,(,0- êXpOZ, sua dúvida compete
��sa!sfuio de brasileirope-I'������� nheceu conld�eitoapromo- apeDas�catarR decisãopl'e-
los gendarmes. O novo gra-

' , ção, os militarea que presta- sidencial.

c' te .imonto verificou A h
-. ·

de ccm o Iri t ram serviços no cambate à '" O 'ti]'...Aliomar \ BaleeiJ:o
::: '�� d� junho último �� C _eson ImpreSSIOné) O com o ris o revolução comunista ele foi um dos autores elo reg�j_
mesmo local em que foi bar-

' lü35. Dessa forma, conce- mento, do qual afirma ser

baramente trucíado,o jovem 'do Cor'cevado deu m,ndado (Je, s.egul'an_c;a I fi.c] obse)'va�1oJ', Entretanto,
Donario de Oliveira Freitas, \.l '

,
ao general de brigàda ELl- runguem m,1.IS do que S. K'(.

i-io é, no chamado Canal
- .,'

""" ,:cllàe,;/ Sarmento (" ao coro- !i'hfl-inge? kJ':u"nl'Li da i�,-

Torto, Vila Alecrim, dec irno Rio,;3 (V, A.) - Aú pi- mente ao c{.ep:iU.-ar com anel Fruncisco Araripe Fi- sa, ir..zelldo discursos para-

distrito deste município. sar o sóIo carioca, declarou- ramonte diverso, que é o ve- Imagem do Redentor no al- lho, ambos da 'reserva da la (Continúa na 3a pág.)
A infeliz vitima dos 'poli- nos o sr, Dean Acheson: lho mundo. i to do Corcovado, quando classe, a fim de que sejam

eiais argentinos foi F'idelis - "Ante êste cenário ao Um mmlcto que sofreu! nos apl'oximarri;s do Rio. O promovidos ao posto imedia- .".,. ...

Batista Nunes, rio-granden- fLle:,mo tempo maravilhoso e muitas vezes a destruj�ão símbolo do c.!:'istianismo, to, em fac_e do procedimen- O riso da cidacie ..•
se, casado, com 26 anos de i3urpreendente, náo encon- i' devasLadoi'ti., embora lel1t�- i gua�'dando, pacific,amente. a to o�is�ívo do pre�idente da

idade, residente naquele clis- tro palavras para descrever

I'
mente, I'eparando suas fen-leapltal de'lta grande naçao, RepublIca.

.

'

h:ito á margem do rio Ul'U- o profundo e verdadeiro das fisieas e espirituais.
I
faz-nos pensar em nossas' '"

, I':i;;';(\ :/_} I'�-'�J :,',
guai. l"'idelis foi estupida- prazer de me encontrar no Vós, aq1!i presentes, por i l'espopsabilidades para co- Êsses oficiais participa- Jli:� /�"" �� ".>f� d!:-
'Ulente fuzilado pelos g-en- Rio de Janeiro. sem dúvida l,havere1l\ soldados brasilei-l no,\':';o e para nossos seme- ram da l'epressão à intento- ! :{�!��I�i .::.:::.:..� �. :. i
.darmes quando se dirigia uma das mais, !mIas capi!ais lros tão �ravamente l�tado: lhantes. Te,'ei imenso pra- l1,a. Na::; _i11forma;õe� pr�st�t-l ��J�'fr

,'\,.:
..

para o lado argentino. O ca- do mundo. Ja me haVIam 110 conflIto que sacudIU a zer de eUf'ontral'-me com os l-bS r,n SLip.remo, o cheie (lO ;;;--...:f-' '; J'
daver sómente hoje foi t'n· antecipado taiSbelezas pou- Europa, tendes conhecimen-! jonialistM amanhã., á tarde, gü-VêU1O transmitiu os escla- ':-1' : n
cm :trado. Comunicado o ma- co comuns, não só naturais to desses fatos dê modo di- 'na séde da Associação Bra- r l'et:!melltos do mini:;Lro da _"='- -' tilcabro achado ás autoridades como da mão do homem, reto. Aqui encontramos por

I sileil'a de Imprensa. Então Guerra, que por, sua yez en- l\'r� 't, I
policiais, seguiu para Ca- mas, com tôtla -a franqueza, tôda a parte pl'ova.s da no�s-I estarei ao vo�so disPAôr e es· 3amin�n. 0. paH�Cel', cl? C:(>�l-
1-\2.1 Torto o dr. Epitacio Ja- nào estava prepârado pâ.{â sa herança cultural do Ve-I pero com ansIedade esse en- sultor Jnncl!co do mnusteno

{Iues Queir z, médico-chefe êste espetáculo que se no); lho Mundo, a par dos l'esul- 'contro. Devo repetir que es- favorável ao deferimento
<1,0 Pôsto de ljjgiene desta I depara

á praporção qLle des- tados de uma cultura nova, I tou encantado por estar a- .da pl'omõç;lo pleiteada, en-!
.cidade. Procedida á autop- \�amos ao Rio do céu meri- diferente, produto. própl'io j qui e agradeço a toc1os os quantó o consultor geral da

IlIia, o dr, Jaques Queiroz dianal á terra. Acabo de do Brasil. Não pude deixar I que tiveram a gentileza de República opinava contra - Um revolver não sel'ia
!�OJlstHtOll (Jl))éjtro ff'1"tr1f>"- ""("'':'1' (J� Uff1 �f'nií.rio intpj,· ,'ln "'pntir tal eoisa nrofunoa- i vil' receber-nos".' l'Íamente.

' mais apropriado?

jpesar das Providências •••

Mais ,um juzilamenlo de' hrasileírc
gendarmes argentinos

� E' um presente para.
meu marido. Ele tem
muitos livros de Direi
to.

Este exibicionismo todo para provar que quem iião tem apoio do povo precisa do apoio da Policia Espeeial.
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._ .. --._ �

J<'lori:mópoEs, Sexta-feira; 4 de Julho de 1_S_.}_2 _--��--------�--------------------�---

'\ Üt'lll'g�n <,o 1'Ol'aJI
.Edl(f,cio· dO."

MOiJ"

I'
FtH"J>td" '�""!H !,'aeuld".dE' Nado{lZi'l- j}e. M�dici�&, Tis!o!ogi.l,t" e

Tis]o"j-,'urgiito do Ho.s.pitai K-erêu Ramos ;"

Curso de e.�pedali7.açtia· peía $ N. 't. Ex.h�terno e ��.à88iste"e. de

ti. Cintrl:�'l ;ri" t�f-, Ugo- Pinheiro Guimlll"ii�e9; (Rioi.
C011su.ltáríõ·: Rua- Fe{ille Sch urmt n_ 38.

Dià-riRlllsn.te. das ló lei;! 18 ttO'l'!l.s.
'--'--......-·--,.:;...--.....;--- ..'""-"'--:------"--"'-·i Residência: Rl!a Feli1Je Schmidt, n. 108.

! *

t

HRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANT'ÔNIO D1B MUSSI
. Uéliict$

Gí rar'g ia-Cl iuira Geral-Partos

:servj�.o ""ompletv (! esr;eL"Í-lJlizada d'as_ nOENçAS DE SJ;;NHO

,",�s, c,.)nl modernos <fd!toih,� de diãgn\\sticos e ·tratamento..

. lS';'{.P,o,S.COPTA _.- :H1STERO' - ::lALP1NGOORAFIA .;- 'M:ETABO-.
I,JSM() BASAL

"ltIHliotera.,ia. po r ondas. curta�-E.letrocouglllação �àio$ Ultra.

I;.':''''i!'!Y1 ,e 'Infra V�l'ID�lho.
, .. C,w,(;iül.í!'iO-; Rua Trajano, n. 1. ]6 andar

'b-.;u�.
A"l'ário: Das .s b.s <.2 floras - Dr: l'IIuasi.

.

Das .�!j. 5' 18 horas - Dra, 1\fussi.
Rc�id;'!lcia Avefiida 'i'rompowski, 84

DR. A. SANTAELA
,-'i"oniul.J.o pêra Fllcuídadll Nacional d�, Medicina da Untvsrat

·_de -do Bras
í

l).
, 'Médico "IM concurse da Assistência- a Psieopat:ls do Distrito

i)".,tld.,·al.

I!: ... -ínterno do Hosp ltal Psiquiátrico e Manlc6mio Judiciári"· da

·r;�pit.aJ.. F'ederál.
E,,--i nterno da Santa Casa de Misericórdfa .lo

"�!1ni("a M.�,<iiea _.,. Doenças Nervosas.

(;on8uttóti�,: I'!dififiQ Amélla l\'-e'to -" Sal .. 11-.

ltetiidêncilP Ruá Bocaíuva, 134.

��énsultas: Das 1& às 18 heras.

,!:,'e-Iefolle,:

r;onsultóri-o: 1.26&.

.J<�sidên('ia: 1.:�8f>,

Rio de Janeiro.

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
�fÉDICO

crhúcJl Geral _. f}EDIATRIA
Rua 1:1 d'e l\1aio, 1&'- Itajaí

l'UERICULTtJRA - PEDIA1'RIA -- CLINICA GERAL
�OlI8UltÓriO e Residência - Rua- Bulcão Viana D. 7 i.Largo la

iA. Maio) - Flot'ian.ól!oli8.
'flqrário·: 8 àa -12 haras ._. Diàriamen'te.

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

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGA."'iT'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Espedalista do Hospital

Moderna Apa.rdbagem.
Lâmpada de Fenda - Refrator - Va_rtomstt'o etc. Raio X. (ra

,tm,jp'afias da Cabeça) _. Iteti!'ada de Corpos ilJ:tl'anhos dó Pulmão
... XlOfllgo.

Receita par!l ns.ó dê Oculos.

Ccnsultório - Visconde de Ouro Preto n. li: - (Altos da C.lla
.lIhll1) H\lrizoa&e).

Ileaidêncla '- Felipe Schmidt, 101. - 'l'el. 1560.

DR;' OCTACILfO DE ARAUJO
CIRURGIAO DEN�IS't-A

Rua 'Felipe Schmidt - Ed;t. Amélia Neto - Sil� 1

Trata�ento. cirúrgico e cura da PÍor�a Alveolltz,

.

I
.' 'fratl'l.nrentG cirúrgico e cura oe Ahc�ss(Js, Granulmall;, Q.Db�,

-----------..;_-------..;.----.....-�
.radh'u-lare.s, etC.

'

\ '

ATEN.çlO.';. -- Grande r()du�ii.o de pl.'eços nas DE,l\:TAI>lj3\�_
MARIn.

.

W.EN_·DHAUSEN / rWJ .

.i>ar� as .pessôas qte vivem de oJ'dell1).(!i'.
Clínica mMica de IIdultos e crlançae

Laboratório Prot.ét,il.�o sO'h a direção de 'l'hllieo COl'l.trat.:&dD· _"
Consultório - Rua Joio PÍI�.to, lO - Tel. M. 769.

. pecialtllent� no 'Uruguai, f'lrI!!ado 60b a Ol'ie"�l\ção de um d-M M.4Í'so
Consultas·: Das 4 à9 (l horlls. 'l'Ttldenciadas espcciahS'tas da América.

.

Relirdencia: Rua Estev·es Júni'or, 46. Te!. 812.,
Deut!llloraii s_elu o Céo da BIl<;8 (Alwharia .f>l'tüi.b-) ______

DR. ANTÔNl,O l\slONIZ. D:.E ARAGÃO
, CJRU�GIA TREUMA.TOLOGlÂ

Ortopedi.
()onaoltório: João Pinto, 18.

D&8 16 ils 17 diàríamente.
Mellos .aos Sábado�.

-Res.: Boceiava- 136.
"one ·M. 714;

,._---------�----

*------/-.----�
DR. ROLDÃO CONSONI·

Ci'furgia Gel'al - Atta CIrurgia - .·Maléstiás dejSenhorae
-- Ci-rurgia dos Tumores -

na Fl).cu,ld<ld� de Medidn-a aa Universidade de Sito Paulo;.
t:x:Assistente de Cirul'g'ia dos Professores Alipío Correia

.

"

Neto e Sylla Matos.
Cir·urgia do estomago.· ve�icula e vias biliares, intestinos del

. iII"'}O -6. grosdO, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero. ovários e trom
;p!Ifft. Varicocele; hiqrocele, "arizes e hérnia.

:. .Consultas: Das 2 às fi horas; rua Felipe Scbmidt, 21 (8obra�o).
.

- :'l'elefone: 1.598.
. a...idência: Avenida Trompowsky, '1 - Telefone 1.764-.

"
;"

..

DR. TQLENTINO DE CARV4LH:O '

AperFelçOam-ento em Pôrto Alegrjl e Buenos N:rC'M
O-UV1D08 .... !N.;\rUZ .... (�:A.RG.A.NTÃ

C"tl!�uitúfj.o - João (,'·nto, '!-ii - 1:0 .ndar

Dii\l·il.lment� das l·Ó lIs 18 floras.

I
I

o. ESTADO
.

Á.OMIN1STIÚÇAO;
Reda;;áo e Oficina�, f\ ;u.a Couselhei ro Mafra, '!II. ·tP-.

Tel. 1022 - Cx, Postal, 13!L
.

Direto-r: RUBENS A. RAMOS.

Gerant�: ,ÚO-MIN-G-O-S F_ D·E AQ1JINO"

Representantes:
R�rir.esenta.,�s A, S. Lar a, Ltda.v

Ftu ... Senador Dantas 40 --- 50 anda ....

.Trrl.: 22-5924 --- IUo d'e Janer ro.

. R,;p-l'ej.:r �,til'".
.

.

!lu>! F'elille d'e O'ü"eira, n. 21 - 6° anc..s..·.

te).! 32,98';'3 .. - Sho l"au.lo.

ASS.IN ,\'fURAS

1
,----'--

i
DR.. I. L{)Ri\TO F'l;I�nO. I!.fllel\Ç>\8 d.) "l�.J.Pi>�hn mpi"'lif'.rlo

'J!unf)'�CUf;,tlSE
RAUHI'I.i-RAJ.'l'A. li, P...AÚ'[<')'st'Ol'll\. DOS PUI,MóES

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

nu.. AL\"AltO DE C-\RVA.LHO
. '�.

n01!l1.ç!l& de Crla'Was
Traj'l);llco sino Edii:': 5ão Jorg'&

,
,

/'

/"

Ànfl-
.

-.,...

S.eUl'i'tft,re:

Na Capltal
Cf' J7(!:.OU

Cr$ !lC).,{)f) ,

No rn-t-er"'t

c-s 2illJ·.Ot}·<

.. . .. :Cr$ lH�$O •

2ãlail 1.4 e ír..

Il.�sidentia: Rua Bl'ii,:il-<h;itu Silva Pa.�s, a/n.: -. 3° andar. í eh'
cara- dQ F.!lpar{lluJ.

IÚé/Hi� diàl'!amente dai 14- .rrs, em diante.

t
.

i

�
,

,

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

BR. M. S. CAVALCANTI
'Gliiüc3 ex.clU8iv·a�I:e,·de. Cflaneas

Rua Sãldal;ha lI1.ar i lflto, 19 ..- Terefon(' (li1.) nu,

"\ll� .. , _.

_ S"'!lU;�:I..." .

Al!lhl�ioe mediantes- centr átc.

Os I)l'Íglnai�, mesrae não p-ubllcado\',,, ni';' ••�
.levol.idos,

A "lreçao não se re<:Pf'·!l�alJin1.-a- pelos et<iII",.l�...

emitidos nos art igos flssil'1lI.4os.

- • -----_._-_._---- __
o .... __ .... _........•••__�._�.-.-----._.--:_

·ADVOGADOS
'00, CLARNO G.. GA.lJLETTJ

- AJ)'V(l;(;.,<\]:)O -

Ru. Vitor Meírélles·: 1,0.. �. Fotre lA6�. __
o FtotilltIlÓIlO1l8_.

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

DR. RENATO RAMOS OA SILVA\
- A.OVOG.AJ)O -

t1ua Santll8 Dumont, t�. """ 1pl: '4,
!

� ., .. " .• �_.Q"".::O:-.,... " .'� '.,;",�

IlR. JOSÉ l\IEOOIROS VIEIRA,
_:. ADVm;ADO -

Caiu Postlll IãO - Ita.iaí - Santa Ca"'larina

DR. THEODOCIO MIGUEL- �l\THERlNO '

- ADV'OÇ.ADQ -

-Rua TI'aJano 1\. 12., 1° andar, 83111 n. ! - Edifidc Si., J.�*""

(Esrr. Dr. Waldir Bilsch<
Tp.iej'-On� - 1.:>41).

'-----_.....�

(

DR. JOSÉ ROSARIO, ARAUJO
Clíni� &lédica - .O'oen-!;as d'e crianças

(Tratamento de Bronquit.es em IIdillto.s e cr'iançRs).
Consu.Jtól'ío: Vitúr M-éir�les, III -

- j<> R!l·dar.

H"plÍt'to: Das l()'�1O às n,.ao e da;' 2,.30 .às 3,30 horas.

ReliidênCia: Avenida Rio Bran'co, 152 - F·)ne 1.640.

DR. NE\V'.VON· o�_'AV1LA· í

Cirurgia geral - I).oeltç� de sel,l'orall 'F- Pro�l-OlQtia 1
El�trici-dlid� M:�k.COllllultório: Rua Vitor Meirel'es n. \18 --- Telerone 1.507.

Consult.'\s·: As 11,30 horas e à tarde.das 15 horas f!1l1 diante,

Rea,dênda: Rua- 'Vidal RanJos, �- 'fel'efone 1.422.

DR.

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

DR; ARMANDO VALERIO DE ASSIS
M�I)ICO

D08 Serviços d� CUniu Infantil da: Assistência Municipal e Hoe-
.

Il�tal de Caridade
CLINICA lIU:DfCA DE C'R-iANÇAS E ADULTOS

- Aler�i!l -

ConsQttÓrio: .Rua NuneB Machado, 7 -- Consultas das 10 ·à. 12

e' das J 5 às 17 horas.
.

R<i!lidência: Rua Mal'ecbal Guilherme, 1'> -:- Fone: 781.

·1---------
DR., ALFREDO CHEREM

Curso Naci.onal de doenças mentais
F'x,·dil'etor do' Hospital ,Co!ônlll Sant!Atíli .

Doenças ner"oslUl e mentais .

Jrnpolência S.e�ual.
Rua 'l·it-adentes ll. 9.

Consultas das 15 às 19 horas.

FONE: M. '798.

Res.: Rua Santos Saraiva, 54 - Estreito.

DENTIST-A

l>'ontes Movi!is e FixaI!

Todos os denlsis Ttabalhos Protéticos JIel" i'éCrzj.clll. :mar•.�
�cente.

-------------------------�-.-_
...

A V I S O
o Dr. Djalma Moe-llmal1It avisa à sua distiuta dié'll-'IlH.'. 11)

estará allseu·te até I) mês de .setembN em �'iagcm fl� ��i);" Ili-,.

rAmérica tIo Norte.

Comurfica lIinda que o seu Institllto d-e �jagnóstiL"O �-h;Ú�& �l3>.'
tin úa !une'iõ"ando de n1aneira reguia.r, fic&_nuQ co,;,·o S4!>a snolS$i'b!�·

o competenle clínico Dr. Orlando' Schrc�dél' qué h!l. '1l'!.I13 ÓII 11-='

ano, vem acompanhando, passo a' passo, os serviçl>S cli� Q....�

Casa de S;'úd8 São Seb-astião, e d<.! '�eu ç'onsILttól'ío, ..
O·s s-�rviços de rádio diagnóstic.o, radioterapia e 0& !le b.'l.>$r_·

lório ciínico ficarão a Cltl'gQ d(;" Dl': Paulo' Tavares., nome "be,�
mente 'col1hecid� em nosso meio, pela suá ,proficiência .. Ibd�ikl>.,

nas ditas especialidades,

•

FONE ...� oUI. C<aiK;l"ao<4I." �
..-.,..j...�

-Sf1bão

\7irgem Especialidad_e
da Via'. IETIEL INDDSTRIAL-Joinville .. (marca .reuistralla).

Torná fi rOllpa branquissima
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Revanche Avaí x. Paula Ramos
,

.

.,
.

/

Nãe.satísíeíte 'côm o result'ádo de domingo;' o Paula R_�DÍo�Jlediu revanche ao, Ava],
J;onc,ordaudo o campeão em realizar nova. p�rlída' : doàJ,tl1go . â. tarde' n,!l/ campo da FCF.
................................................................._.� w � �••••".� � �.��� .

'.
'

FI!)l'.iauópolis, Sexta-feira, 4 de Julho de 1952
""""."".""""...,.",._-�"""",.".,"""'''''''''''''''''",_...",. ."... ....,.. ....".....,.;...;..;.ee-e-e-ee-e�1.. __ . � �_

4 ,tl �".4. ))0, .,?
:z

.

fr;:i;::;;:::a.:�
.1.

�";"�

'1
1

"O, " Estado
r.,. �-.·· ·.'*vt..·_-.-.·_· -_·.-_�_· - _.;...·.-.-.·.-.·� ·�.,., Lwr-.- .........-.-.•.;. �.t-...,.••.,..-."...;,. y..��·N.-.. J. '• .;..,..--..__ .-u._-.�_ ,. _.._*

Dia -ts a inaúguraçào do Cam·IReS!JltadQ� de domingo -em CHO<:''b�:R:iup�TrU1'E-

pecncto Cil,odinQ de Futebol ' toda parte .,

'J"ê!� ,e�:�'���l�;:lá��os O��i�;
.' '..

.

-.... ,'. . I N t. Capital - A\7aí2 x zeiro 3 x Renrier 3. futebolísticos bandeirantes
rada oficial do corrente

a-I
Portan to, aticíouados do

I �s � mos 1�' Em Campos - Botafogc, pela realização do choque
no seja. iniciada ,?O d�mil1.. futebol,. aguardem mais .al- Pa� � � -::_ Àmérica 1 x do Rio 5 Coitacaz 1. t' rei da Pau lícéiâ - Corinti
go seguinte, ou seja, dia 13, guns dias para presenciar I No RlO

,
. Em Curitiba _ Agua Ver- ans x Palmeiras, domingo

senà,o ,�ue a pe.l�ja""inici�l �. "Corrida" pelo c�rto má-I Vasc� �ã� pauÍo (Torneio de 4 x Esp,ol�tiva. J·acare.zi- f prÓxin.lO, no Pacaembú, pelo.
do certame sera efetuada I ximo do pebol citadino, En,.

') __:__ Portu-i: nho4 . Britânia 2 x Atlétieo Torneio Quadrangular (te-
di, 20 Quadral1gnlal ,'. '," ,
< la .

I '.
., ,> P lmelras O. (Sá... 1 e Corttíba {kx Monte Ale- i 1!utebol. Espera-s.e uma ba-

Daremos á publicidade, guesa � X a ,

't Ih d
. -

IJ

bado) e São Paulo 3 x Co- gre,l. -'

.'
a a' e raras proporçoes,

tão logo no� remeta a Ii'. C. 'r�RNEIO EXTRA GAU-. rintians O (domingo). r...m Belém - Remo .1 x I
toria 6��:�:. do Campeona-

í CRO Em q'uito (Eqll;ad�r) Tuna Q.
•

.

.

n '.
'

----------�"'-

!
. Flamengo, do Rio 6 x Boca. Em P�e:lfe - ,janta· Cruz I TREINO NOTURNO DO

,-..:_.;;....,.....,�--�---'-'- ! Pôrto Alegre, 3_ (V. A.) Júniors, da Col.ombia 3. 1 � An�en:a L, ' i c ')
I

. AVAl
'("

.

. I --Com. a realização da 4a I Em Belo Honwnte - A- l<.,m Salvador _. Galicia �
,

DO m·
-.

e'�'U", a·r}QUI·'O I rodada do Torneio Extra, a I tlético Mineiro 2 x Flumi- x Botafogo O. :Mais um coletivo, sob as
Dl' ,

C
. Em lVIanàús - América

.
. .

_ I situaç,ã? dos � ubes diSPU-I nense, �o. Rio 1. e ruzeiro ordens do D,OVO coach Màrb
: tantas e a seguinte, por pon- fi x Amêrica 1,. 2 x Fast Clube 1.

3 I A�reu, .levará .a.e�ei.to ,0 A(-.'t Iid Al G' -Em Santos -- -Sántos. . .

.

S'
.

O" .", de
"" i os perui os: Em Pôt'1,O l" regre -

. re-
I vai, hOJe, eom 1nlCiO as L!

" primeIra... 1 1° lugar - Intenacional, mio \5 x Corintiàns 1 e Cru- x'Madlll"eü<a, do Rio 1.
/ horas, como preparativo Pit-

.. �"
II'

i com zero pontos. .....,

�� '!.ra {l. disputa dü próximo. cer:"
". '. ..' .

_
. L 2° lugar -'- Grêmio; com 1

,
-_ ',tame futebolístico ilhéu. O

O.prImelro seleclOnaao ·RlO-Sao Paulo, que se olga- ,

t

ni7,o.u no Érasil',.mé.diu .fo�·ças, em 1914, com o .poderos? POio�'ugar -- Nadonal, com Ela.. b�Or.a...da". fi.anaJme.. n..

te
..
,'\.a .I!��t!(;�c�tdl��:����í�ii��a

se-

e�)�.llJ.l1to ?e Pl'OflSSl�l1a�lS mgle�,es do Exceter. �lty .. A .Vl-·i 2 pontos..' ! .

tú:·la.sorru: aos brasllell'o�,pol"'� a. O,.tent�s:d� Frlfdel:-I 4° lugar - Cruzeiro com I ta'be'la' da ···11 ·T·.,aça ·.RI.o'·· I
. -.-----,----

18�ch e. Abelando ..
.{) "onze n�Gwna1 JO'gOU aSSIm constt" ':3 ponots:' .' _

.

tUldo: lVlaJ'cos, Pmd'aro e N;l'l, Lagreca., .Ruben,s §,ales e
i /50 lugar - Renner, comI' -,.:-' 1

N
... "

Ld.ando, Os:aldo Gomes.,.
Abelardo" Fndenrelch, 0'8-.4 pontos.

. .

i .RIQ',3 (V. A.)

Ante-Irol S��rtJ.I:g'Qe� S.a,ol AtlCI8S11"'1' e Form1ga I' 60 1 C '.1.'
.

f
olltnln a t,'1I'de na C B. D., Paulo - AustrIa x ,";xarbn- . V .

,� . . .

ugar - OrllhH\l1S,! :c.. .,
.

i
./ j

. . . '. .
. .' .. 'l com 6 pont!)s. ;..-- I f01. fmalmente, c�nfecc.o- ck,e�. --I

D.;:� pnmCll"O c1n�e. de futebOl. qL�� slnglU no B.lasll fOl i ,
..
Domingo riróximo .,prosse:-! nada",a .t,:,lj(l�a �o� �?,g?S ��> DIa 17 - No Rio �

p'IU-, JVerSa�
'0" .:la6}!�u!o A

... thl,.ebc, _�.{l.:;._ç�.lonV1,1l:g1e:;�...da (;aplt�Jfpau. i gú�rá. o T.()rneI.·Ot� .....;o,ga,'ú:do i, �.·egl1A:cl:a T.a'Ça RIO, que e min..ense x GloRshoperi; em ...

l.eta, l' 0.< iundadc' pD (La lu de. n.a,o .de J8�8. .

l, Gréno e Cruzell'6.' .

� a &e.guJn�e. S�o_Paul,o -- Corintians x., - O pres.i�ente d� Vas-
.", .

.....
� ,

! LIbertad. 'C{I quer modIfICaI' o Sistema
A f\l de setemhro de 1901 Teaiizou-�e em S. Paulo o! : Dia 12 � No Rio - Pena- Dia 19 - No Riü -.Spor-l de jogo do onze vescaína.

primeiro jogo entre as seleçõe� cariQC.a e pauli.sta, com j ';. _
.

� 11'01 x Glossh?pert; em São ·ting x Gl()ss�OP:�t; :m .Sã� I :-Ogitall(}(: panl tanto de doi.
o empate de 2 a 2.

, I'
OND

..

E FICARAO OS. CA-: Paulo - Aúst1'ia x Lihertad Patll� - LI�rt<HI x Saar- . Jogos amlstoSO'l com a eq!11-
.

' .

l TAIUNENSES ! Dia 13 - No Rio - Flu- hrnckem. - ! pe do São Paulo. .

O Amél'ica conquistou pela primeira vez'o título de! . I minense x.Sporting; em São'. pia 20 - No Rio - .Fl:l-! Adianta a informação que-
campeão carioca de futebol).ern 1913,' com este quadro:Í A Liga Snntif'ta já desig- LPaulo - .Corintians x Sa-' mmens.e x Penaro];, em Saú

i o ·clube· de São Januário &_

Marcôs; Luiz, Mendonça e BelfcJrt Duarte, Mendes, Jo-l nOl! os locais e111 que serão; arbruckem Paulo - Coríntians x Aús- lem�dos jogos com {) tric.o-
nathas e De Paiva, White, Ojeda, GahiéJ.r Orman e Ale-llJ.lQ.ladas as equipes concúr-! IHa 16 � No Rio - Pena- tria. ler paulista, excursiona.l'};t.
Lda, : rentes ao V Camp�onato I

_' aSo sul do país, jogando enl:

: Brasileiro Juveníl de Ceste- �--
� I.Curiti.ba e Pôrto Alegre.

metros 1 boI que; como se sa,be será
. '. .•.

. .

•. "
'. .

.

I 'I - -De Santos ·informam-
.

, ! r�alizado na cidáde de �al:- ,'1Partld'a �" lnte:resfaduac, '. de .

PIOS que o ?lub� q�e·'tem ,Q<
. i tros. tendo po'!' local o Gma- 1'1

."1 I nome da. CIdade prênted-e o.
Em 1906 realizou�f;'e 'U primei�'a partida de' futebol

!
�do do Clube Internacional I . basquete )uven1 I concur.�

do atacante, ,.Di-
entre a Fra.nça e a Inglaterra. Os, mgleses venceram· pOT ; de Regata�: t>. I ,'.

,

.

.

mas, .�:1hcu!�d,o..ao Amenca.
15 aO. . l 013 catalll1�nReS com, os j F ," . ',t f"

I
Os quadl'os e o� cestl- i mlS emlssaIlOS do clube

,

f'
'- \

I
. _l I enu-se, qual ·8- ena pas-- 1:;, ,:,..,. ., ,

gaue'hos' lCarao a o)a ...os
d

-
-

t ...�..... .' h . I IR"
.

R Oll'\7eÍ"a I de· N lCaclO segU1ram 'para o
.

. . ".' 18a
a um euron 1'0 amlStAlSO 11 as, ' �� -. •

I' . ,
,

O primeiro Cim:1llColiato carioM de remo fOI du\puta- : na Escola IndustrIal _Esco- t
".

d Cl b (8) E Hog (14) L Alves RIO afIm ue entrar em ,en-
G '1' R eu re as equipes o ue, . • .

d'
\

. .

do em 1-898' e teve como vencedor o rupo de Regatas I'
atH\Ca osa.

I Atlético" Duqu� de Caxias (22), O. Boabaid (2),

L'I dten 1mbentes �om a dll'etona
Guagoatá.

I
. • o ru 1'0 carIOca '

.
. .. '

<Internato Parana.ense) e o Machado (8),. Fi. Gouveia
. _ A d 1<> ;-' 1 S '.

E 191" li t E C R' G l! Lira T. Clube. . 1(6), E. Pala'dmi (4), J. Ba- It' d Le''Cbg�çao (dO P01J.-
,

• �. :.. OSA:au s a.s. ve�lc�ram {)
',... �lO; l"a11üe �FEDERAÇÃO ATLÉTICA O qt:úriteto bi-campeão da tista (4). .! lUg, e. �s ?� u r;: os.c u-

pOl 6a O, em Poito Alegle. FOI este Q pllmello ,logo en- \ .. CAT"R'INENSE '.-l d t t _:J f l'ma·' a- DUQtJE _ I .Luppo (7) ! bes que P<Ui.lclparao da se-

t· 1" t
'

h
.

. n f eh.•a .e, os en all..uO o
.

v � .

'I ' d T "R'"
.

re pau IS. as. e gaue os.
.

. I.'
. P!1rada

. conseguiu ven�er J. Lattar (3), R\ Zipper, O. !:n a
.
aça :0 patroe�

1. . 'I NOTA OFICIAL N: 17/52 s�u antogol1Ísta pela eonta� Beiroli .(5), A. Sarraf (2), ,.<tdo

..
Pdelo Fln�lhrr��se, sRe::J.A pl'hnell'a camiseÚ, que tlsara·m a seleção pau lsta

_

.'
, ,gem de 68 a 20. . O. P.essl (3), J. Lerrtporad eSP,era a

.

aman a no. lO,
foi a do Germania-az.;lil e preta. R"'s"'lu"oes do Conselho Tec- J'

.' '.

f (1'
.

. ,. de, endo fIcar ,. hO<lpedados
I

ç.

'V. "
•

.

a na pl'unell"a asse·
/
o ).

.. .. "
.

.

.

. .
..

.

.

I'
CO. .'

marcàdor acusava o a.plas� Os juizes foram Oswaldo 1,0 mesmo IOCitl onde estne-
O pnmell'O enc'ontro entre NacionaI e Penara} - ADIAR, para' terça-feira t t' .!. d" 34 a 8 M"'1'I'a e La'zuI'o BaI....olomeu. ram no ano passad.(); as Pai-
,. •• �,1 f t'b 1 .•

f' l' d
an -e escore" . 1 '" < L •

cJ.asslC-OS rlValS uO ueo. uruguaIO - 01 l'l'Ja lza o em . dia 8 do corrente, a 2aRo-' neu"as.

15 de julho de 1900. E' este o clàs!31Cõ mais antigo de fu-! dada do Campeonáto Citadi-- O Vasco da Gama, como

tebol sul-americano.
.

!.
.--

I
no de "Basket-Ball de i9?2. ' .' no �no passado, homel1agea.-

--,- . Encontro das EqUipeS R f· contra' to rá o campeão português. .

-I' • ? primeiro campeonato fIol'ia;lOPoliJ�n? de futeb�l r'Titulal'" e '\Aspira�ltés" . omeu "
> Ir�9U,.. ....

- O Ba;ugú seguirá ama-

�()l (hsPl1t��,O em 1924, cabendo ° tItulo maxmlO, ao Âval.
i
dos f:íliad�s LIRA T. C: x

com o' ·BOCalU.Va. nhã. pan1. Vitória, onde jo-·
I . CARAVANA DO AR E, C., . . .. ....

I
gará doming6 frente, ao Es-

Em lD n o Atlético Catal"inen'se venceu ao Cruzeiro, ! tendo em vista a relização (\. porte Clube Vitória e no

ce Pôrto Alegre, POT 2 a 1. Fdr esta a primeira vitória! do . Campeonato Esta<l,ual O ,rjovem médio di.r.0'i)'ta nizacla e 'treinada, apta, as- .dia 9�ontra' o·.Rio Branco.' .

cdarinenses sôbre' ,9s gaúchos.
.

,I Juveníl.tt�·B.a,sJ<.et e Vetl1ey-' baiallo Romeu, revelação do' sim, a fazer bôa figura no' . ;....... "�.�:.;_-'.iy-..,.................
.

""

.-- Bal1 a ter lugar ·11,OS próXii- futebol eatarinense de iS50, cer�me citadiüo que 8e a- iP'u'/l Se.1- .0:, .iO primeiro uniforme do �luminense, do Rio, foi ca- I mos dias 5 e 6 na cidad-e de sendo apontado mesmo co- pl'OX1ma. . .. '. i '.
. ,a,:, .;

(

mi$a cinz�. _ . I B1umenau.
..

-

mo um dos me1hores marca- P!lrdeu�se uma" de om:o.·
, •

__

o :'. I: Fpolis.,. 10 de J 11 lho' de dores de e:ftrerÍ1as de Santa- Sem dúvida alguma,. ínn com cadeàdo' em 'forma', 'le �.

O primeiro confronto Vasco x Bangú; efetuoti-se 'em I 1.%2. ""> Catarina, ao que no� reve- esforço cOllsiderável a aqui:. co1"açáo, no (Idmü�io '.à ,noite.
J 923, cabendo a "itórin ao .Vasco por 'S a 2... -1-1, (aa.) Nívio de Andra(le, Ism alto prócer do Bocaiu- siçãb do' excelente ex-<lefen- A pessoa 'que' a- encon-

Secretário -

/� v-a, fírmou contrato "com o SOl;: do Figueirense.
.

trou, é favor enh'í!gar à rua,
.

O primeh�o presidente do Avai F.-·C. foi o smídoso

I' Visto....
� clube da possa 'Marinha de Parabens, pois �o BocaÍu- BuJcão Viana, 21 (Largo 13

��:portista_Amadeu HWi1. .

(aa.) OSll!.ar Cunha. Pl'e· Guerra -qu� este ano' está va, pela magnífica: aquisi- de 'Maio), que s-erá gratifi-
.

Nelson Maia Machado sidente, "Com uma equipe bem 'Ül'ga-1 ção. ,c:tda. . '.,

Baseados nas declarações
do presidente da Federação
Catarmense de Futebol; .no
t.iciarnos em "manchett, ter
,<;a-feira, a' realização do
torneio "initium" na tarde
{te depois. de amanhã..

Todavia, reunindo-se na

'Q.uele dia, a diretórta da en

.tidade decidiu que .. a tempo-

Os p:rimekos campos 'de futebol tinham 182
de comprimep;to e 91 de Jargul':'!..

..

__ '.

t
�
I

I
I
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5Píorfanõpelis, Sexta-feira, 4 de Julho de 1952·

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

.Ra'ilicad·o O':,Confrato' de' .

Paz com a Aleman'ha
Ocidental'

Iminente a Reforma Ministerial·
lHO, 2 (V. ·A.) C- A 're- de desagrado gerá! no P. T.

forma ministerial, que vem B. e '!tos crrculos eeonomi
sendo objeto do noticiário cos mais ligados ao sr;' Ge
da imprensa há vários dias, túlio Vargas, contando ain
volta agora, com mais inten- 1 da com a animosidade do

s�dade, aos, ��mentári.os dos' grupo. liderado pe�o senador
círculos jPolitrcos mais bem petebista Napoleão Alen

'informados, como estando'castro Guimarães. Por or

na iminência de ter início,
Considera-se fora de dú-

vida q ue o primeiro minis- '

:�� ;;e�:i;:a'v:r:::ê::,:a d: Quer c'onhecer o seu passa.'-
sr. Souza Lima, titulai' da O Professor Rubens Peiruque que se encontra hes-
Viação e Obras Públicas. pedado no LUX HOTEL, apresentará gratuitamente. I{-
O nome indicado para a través das colunas '(leste jornal, um estudo sôbre o pas

importante pasta é o sr. sado, presente e future de cada leitor. O CUPUM abai-.
Benjamin Soares Cabello, xo, -deverá ser devidamente preenchido com o "'PSEUDü
que no momento se' encon- NIMO do, leitor, e as indicações necéssár ias, que são: da
tra n-o Ceará, a serviço da ta, mês e ano do nascimento. Assim como: lugar da na
COFAP. O sr. Cabello, 'an- tividade, estado civil e profissão. Sendo possivel, índíeaz
tes ele embarcar, teria dado também a hora do nascimento. Cada pessôa interessada,
varias ordens-a seus auxili�� t em c�nhecer seu futuro, de�-erá RECORTAR o CUPO'M
res para que ponham em dia ' abaixo, e indicar com sua própria letra, os dados neees
os 'serviço� da Comissão de

f sários. ao estudo. Isto feito, endel'eç.ar à redação de nosee-
Preços, pOIS no seu regres- iornal.

.

,
.

'

so deixará a COFAP. .i
" , /;

, .'

Por outro lado' dizia-se C U P O M
. hoje que o sr. Cabello terá
corno substituto o sr. Luiz
Antonio Borges.
A seguir, sairia o S1'. 'Ho

raci� L1tfer, cuja política é

I

lIQuei" Clu,be 'Santa \
Catart�a,

K649,

De ordem do Sr. PresIdente em Exercício, ficam

I
�=:::':;:;:;:====;:;;;==;:=;-l.

-eunvidados ,os Se�hores aciQ.nistas d'o Joquei Clube Santa. '" ,;! .•�/
�:lt�rlí:;;l, para a As_s_embléia ,Geral a realizar-se no dia CDDSlde,rada ex-.'H (te J\ühü:.f.<+COl'r-tl'nte ano, as 20,00 horas, em sUfl sede· .

}llúi�'-óríll ii ru·á Felipe Schmidt 21, sobrado, nesta Capi- drúlola a�CObraD't.i;}, P:U'<l, tr-atàr do seguinte: .,_

a) Bleição da nova diretoria, conseJ.ho deliberativo "a Indireta' de trl-.f fiseal, á,e acôrdo com os capítulos 5° e 6° dos estatutos Y .'
óf',oôaíg puhlicados no Diário Oficial do E:;t,do sob n. botoS.DO ensino.,1.,;;,37, de 30 de :lVIaio de 1952.' .. A irritação intolerável e os ardores

b) divers(Às assuntos de i'nterêsse social, inc'lusLve RIO, 2 (V. A.) - O 81'.
produzidos pelos distúrbio, da be�igo,

'<ti ::r.te.Ío da construç�o do hipódromo. Nestor Jost, depois de e�t)or devem ser combatidos, logo' de inicio.
N()TA: Somente o� candidatos l'e-g-istrados na seere- detalhadame�t� os motI.vos Sendo o be.igo o pari" de saída dos

·�;al"i.a da socieâaiie poderão concorrer à" eleiçõe:s, poden- I da s�la OPOSIÇ-aO ao proJet? substâncias tóxicos e impurezas que. os

.J.(J; " regi-stJ:ú ser feito até 10 (dez) dias antes dá data 1;1. .lo4�, q�te. pI�e�ende atl'l- rir\? saparam do sangue, sofre· se dor.;

-rna:z:eada "ara a el.eiçào. f jOUlr, ao m.:-..nl.st.el'lo. _ ..

da Edu- crvciantes quando-esse dalk:ado C<ijOo
""

/. d b
�

1 5 eslá inHomodo, devido óo contado com

F'lorw1ópolLs.,. iOde Julho .de 1952.. .;a�ao a lstrl UIçao (e
tais suostõncias. O exagerado desej'"

Claret Olimpio Beduschi - 10 Secretário_ IJf�I cento do total da� ma- de aliviar .0 be�iga. os ardores e 06
---- ......__

.. tl'lculas lIOS 'estabe!eClmen- irritações do> via'; ur;'nórios'de'lilm se'

�JI�q;"uei
....

Clôbe 'Santa '. Càtarina ��:c��g��Si��eS:��j�d:��t;� combalidos, tomando. ainda koiQ, as .

• • i. "
"

" ... :: .vo,u'.a l'.espelto na�Comlssao �:�o�ç�:::::��.:So�i;;:é�iCaa.B�;�:�· Curs'D" ·,:de· . ·Co·rle· e CI·sIIR
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todús ,as. vias urinarias,
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METODO \vOGUE
.

�::;�tari:n'::l'/'Jil�ra ,tUna retU1�ã.(i às 20,�Q. hor�s. do ditj. 10;do cOliside,�·.�;ões -'''í'�gueI;endo, As Pifuj'as De Witt sóo lobri. Rua Felipe .Schinidt, -no 181.
'

.

·,CL>l'i'.ent" r.nes, a rua Fehpe &hmldt 21, .sobrad'O. nesta uma' amHência da .Comissão cadas especia.lmenté pato os

<(;}l_1::ítaJ; afim de tratar de assuntos ligadós à eleiçào 'da de Constituicão e J'tt-sÜ�a . doençàs da. Rin. li da Bexigo.
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F1oi"ianópolis, l° de Julho 'j:le 1?52.
.

te com o' que dispõe (). artí�: PilulasClaret 'Oiimpio Bedusc�hi - 1° Secretário gO :;01� inciso 50 da letra
'''B'', da Constituição., combi.. DEWITT S,ANTQS & UATIS1'..,\

'� .•.nado çom otitros artigqs da
'.

.

., antiga "tEZ.AlUO".

,i' .
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Magna Carta, ql1e.dotou, por ',parã -os ,Rins e'a à�xiga cAMrNHQNETE:
i lagem·. CQtn seguraoi'a ser exdl'uxnla a' déiade se �'II,,���:S�d:.;�j�!��n��::!'

,"-
.

.1 V cobrar tributós de ,maneira" ' ,,\

! . e rap'l"dez I

.

indireta,:!: enis/;'kinédita que
' ,

í poderia süb-,\Tel'ter o· prilici- .tá
- '
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'1>;;0 NOS CONf'OR1.'AVEIS �lICR'O:ONIBUS DO pio -eonstitucional da inicia-
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�çao en.re
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RA?IDO (SOL-BIASILBlRO»" .

I tiva no carrtpodo ensüío.
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�'Só.!
-- gencla., "·Rua· T�'Doote Sílv_'eíra .

.', I Vllllío�Ç�".� ,tadt '�,����:o�� você a sua cola-

------_..;;=--.:_:i-.,._-..;_-...----;..��--_-I �
. (S�·ve,r'a). •
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Incentivar a JOe, em �ua-

grande. G�\MPANHA é de-
\7e1' de toda a classe Ü'aba-
11i'n Ü·.. .

'
. ,

,

.

·.1,.�·\{]\Y 1: <1_ ,J.:
.
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'

ÜANDIDATE-SE "a POSo'
9uir em sel�,}ar.õ mais

De.lo,' _�uadl'o de São JJ.ldas Tadeu
(fundo "bordea1.1't em alto
rel-evo em gfu;s·o) escolhendo I
o se,u Dún1ero.

!I
O único no gênero.

.

;'

EXl}()sição e bilhetes na I•

Casa NAIR - I!U?< Tenen.te

'WASHINGrrON, 2 (Uni
";;cd) __o O Senado ratificou
·";,oje. {l contrato de paz com

. .-J� Alemanba Ocidental, por
"77 v(�k.s contra cinco, mas

""H.E1 snexo precisa sar-apro-'
-cade pelo Congresso norte
.amezicano. Outrossim a Câ
\á1mI'a Alta laprO\To'u, por 71
,.;70ÜJ.& contra cinco, um con

-vêuio restritivo ao contrato
",j� pa7.; tornando extensivas
:,H} govêrno de Borin as ga
·nmtia" da Organização do
'P;J,et(, -do Atlântico do Nól'�

sicionistas votaram contra •

.árnbos .os convênios: E�.e- Os venCimentos
rett .. Dircksen, Henry,'WII-

bliam Jen·I1er. William �Jan� I dos desem ar-
gel' e Herman Welker,

,

, uadoresJUBILO EM BONN. rijO, 2 (V: A.) O sr.

.

BONN, Alem�:nha; 2 (U.; Tarso Dutra foi designado
nited) - ,--Os circules do relator da Comissão especial
govêruo receberam hoje ju- incumbida de emitir pare
hilosasnente à ratif icacão cer sobre a emenda da con s
do cont;:�de paz 'co� a�A- .

titucional que visa \equipa-
'le�:mha: Ocjd�ntal pelo Se- rar, percentualménte os

nadí(.dos Estados Unidos, .vencimentos dos desernbar
l!.i{pressoú-se

.

a espérancn ga'dorês nos Estados aos

d� Que a rapidez com qu.e a- ministros do Supremo Tri
__[JJl Washington corrstrtua ! burral Federal. '

um exemplo para os demais I . i'
parlamentos que ainda pre-

�, .. �_..... --_._

cisam ratificar o tratados _
.

. "

inclusive o da Alemanha O� '. "KO LYNOS
e idental, . /'

PM 51 votos contra 25,
-os sen ,,-.:10 res se negaram a

-apoinr uma restr-ição de ca-

-dtel' mil itar ao segundo
·,�kJS dois convênios aprova

�t}g. Cinco senadores opo-

}l�IEfnli�IWlifi\
(O REGULADOR' -VIEIRA.)

A mulher evitará d�re.--"
ALiVIA AS CóLICAS U'rEHJNA�
i::,u'i(}I'eKa-se com vantagete par. �

,:ItItiÍ)alcf' as Flores Brancas, Cofi·
,'U.' Ut/>rinas, Menstruaei!l. ti AD":" (.

uarto, 1:. Dores nos ovário•..
É poderoso calmante .e He!iul.

dor por excelência.
"''LLXO SED:\TIN:\., P 'Ia ;'U:Il t:;;[D

,Jl'oYlld� eficacia é -receitads pól

médicos ílustres.
fLUXO SI:'.:lM.T1NA eucontra-as eu,

. toda parte.

A ciência moderna de
monstra que o creme

dental Kolvnos comba
(e efetivamente as cáries.
A espilma concentrada,
suave e penetrante de
KolYllos elimina os áci-

-

dos bucais," perfuma o
hálito e rende mais.

I
i
I

/ ,PA{R'Â' F 6RI D'A sí '
I '!'

E C·Z E M A S'"
o • : � �. .....

• ,

\1 Nr L A M AÇ OES,.
'c o C E " R'�" S',
_F', 'R f E I,.:R_ '1\., S';,
�ESP I,N H A 5; ETC.

dem, (J sr. João Cleofas da,..,
ria lu-gar no Ministérill' cfa.
Agricultura a um nome aia:
da não cogitado. Por eM

quanto .é o que há, seguiu14
as boas fontes, em relaeâo :a>

tão propalada reforma �
Ministério.

SI', Professor Rubens Peiruqus
Redação do "O Estado". Nesta Capital.

Envio os dados abaixo .. para rece-
'

bel' anotações sôbre meu passado, pre
sente e futuro, livre de despêsas,

PSEUDóNIMO .. , , ............•

NASCn1ENTO .. ::-r .
-

LUliAR DO NASCIlVIENTO �.,......• "

ESTADO CIVIL .

PROFISSAO ..

Rainha �o Perroleo
AJUDE A DEFENDER o
PETRóLEO BRASILEffiO
VOTANDO
NO CONCURSO

RAINHA DO PE'fi:óLEO

1° PR:E:lVIIO:, Viagem ao

Rio - PA'I'R'IóTICA
COLABO.RAÇÃO da T.. A. C.

ID'A:_._
Saída de ltaj·aí
Chegada FpOl'·i,S.

�VOLTA:.·

'7,15 horas
9.45 ,"

Saída Fpolis.. 14,80 horas
Chegada ltnjaí 17,00" _

(Aos �ába-dt)s e feriados a saída de
Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada à Ita
jaí. �� 16h.).

Saidá de Haj,ai
Ch'e-g�Hla Fp'Olis.
VOLTA:
Saída Fpotis. 15 horas
Chegada Itajaí 19"-

. (Aos sábaàos e feriados _a saída de

Fpolis. é às 13 hora'oS e li chegada à na
, jaí às 17h.).

7 horas
11

.

-",t' 1'�...

.� -,' • ...s;
.

'. ! .... '-.

AG1!J.NCIA
Provi""rianw11t€ lã Rua FeHpé S-Z:hmidt,
'nr"vS.

:"

't ['""I!!"
.... , �"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DA lRespostas do Pral. Pieru,ueI EDANEL. 30AG16 / (mEGA. 15DZ26

1944 a 1949 foram dois a- Meu.s parabens !

nos decisivos em seu passa- 1953 vai dar-lhe a reali-

�- E, nesta da�a .. t,ii� grata �os que �.e el�contram empe-

f çada
em ] xuHhão .e duzentos e q_�renta mil cruzeiros, do. Deveria ter retardado zaçâo de um grande desejo.

Ula�los. �a contm��çao da vJrt�osa f'ínalidade d�s duas cujos príncípais flagrantes ilustram a presente reporta- seu casamento, tanto quan- Tenho muitas coisas a di-

nst ituíções - ASl10 e Matermdade - levemos "'aqueles �em. é produto do estêreo da atual direção, é do to possivel. Há enormes mo- zer-Ihe sôbre uma certa pes

j ue têm sob os ombros tão grandes .responsabllídades, a �lédico estimado e admi�ado pôr toda a· popula- díficações em sua vida, in- soa, que ocupa muito seus

1108Sa palavra de fé, de prestígio e, sobretudo, de confí- cão, o .dr, Zulmar de Lins Neves, moço que faz da medi- clicadas para 1953 .. Prepa- pensamentos. Procure con

ança na consecçâo do ideal fraterno de Irmão Joa- �ina real sacerdõeto. Os seus companheiros de dtretorla, rar-se para tais modifica- sultar-me no LUX HOTEL.

quim, brastleiro que honrou aos brasileiros, com a sua também auxiliam nessa realização de elevado al- ções é seu .dever. o mais breve .pcssivel. Fi-
-.; ida de apostolo e suas ob�as de ccistâo, 'eance social. Também a Capela do Asilo, com capacida- MARY. 5ST34 cará maravilhada com as

-le para mais 80 leitos com que atender a outros velhi- Vocês, influenciadas pelo indicações planetárias!

lhos, cujo custo é de Cr$ 320.00{l,o�, é outt;a construção signo de VIRGO,
-�encel'ão CURIOSA-TJE'l'.E

.ligna de encômios, porque fala da -vísão admínistratlva pela inteligeúcia. Urna,...à1é:-i Um famoso destino, esta':"

da diretoria da Irmandade. gre viagem está �icada I
va escrito em seu .nascirnen

Essas obras serão inauguradas. solenem-ente, ainda para os meses pl:Oximos, ou to. Este 1952 .está sendo DO-

.
'lO corrente ano .. assinalando as bodas de ouro _

da Asso- princípios de 1953.
.

tável e quasi decisivo em

I dação "Irmâo Joaquim",

I
NIQUE. llST31 , ,� sua. vida. Aguarde forte"

,

.

.

').. SUBVENÇÕES Você não deve mudar de elevações para. 19.57.

Mercê da lata comprcensãn dos dirtgentes da Nação, profis�ão em 1!)52. OS :1S-1 CISN� NE?�O _

do Estado e do Município. as subvenções para o As o e I tros fala� em grandes 01 Você subirá muito. Tem

a Maternidade, embôra em quantias módicas, auxiliam- a _I
portun idades, mas, si quer I boa i�teligencia c sabe ll

obra da Assocíacão "Irmão Joaquim". Mensalmente rece- v!Jllcer, or ientado peja aS-j proveitar
o tempo.

be do Govêrno Federal fiO mil cruzeiros, sendo metade! trología, deverá realiza.r sua ;i.ajar� P'7}o. �str:mgeü�o.
para o Asilo e a outra para a Maternidade. Do Estado, (consulta em meu gabmete, Cultivará dois idiomas. 19DO

_ 24 mil para o Asilo-.e.12 mil para.a 1\'Iaterpidade._.Do._Mu- .• no }.lVX)I9TEL. .

foi ano decisivo em seu 1'a5-

I -

_ I. •

/
1 niciplo, 4.800 cruzeiros para cada instituição. Há" ainda, .,' BORI�A. _

sado. Há grandes fatos pa-

• .

- A enh�a�� reeem-inaugurada �a MaterU1d�de. doações de part.lculares.>, , _

- Você nao escreveu clar� .. ra 1953, mas, não é possivef
(Dr. Carlos Correa , os srs, dr. Zulmar TJUlS Neves, dire-!. mente.. o ano de sou naSCI- indicá-los, nestas poucas li-

t�(ü' _
e sr. �dio Ort.iga Fedrigo, Presidente er\ exercício i ,-MOVIME�T_Q ESTATISTICO j I m�nto. En! 'astrologia,. �s nhas.

I

ou A. Irmão Joaquhn. . I De 6 de fevereiro de 1:-927, data da sua instalação a numero,s sao fatores bási- LISBOETA. 3�AG4
... 130 ire junho do corrente aIH), o movimento é o seguinte: �cos. Pode voltar novamente, Em seu nascimento, os �w-

ASSOCIAÇÃO "lRM.,.\<? JOAQ�JI�I", _ I Senhoras atendidas .. __ .. , _ _. __ .. _ . _ _ 18.627 I,que será atendido. t:'os indicavacl uma exi�t{'-u-
Fundada a 4 de Julho de 1902, no prédio a rua João

I Nascimento de crianças . .. 14.054 I

I
ela de grandes contrarieda-

Piruo, 01'. 4, te,:e ela como Selí� incia�ores Lu�z Pacífico A Receita, em 51 foÍ na apreciável quantia de c-s IC"��D'
<

-;..�...
, ... , des, tristezas, e. decepções,

{:<lS Neves, �ose da Costa Ortíga, Joao Cald.eIr� de An-11.284.113,80 e a Despesa de o-s 781.278,80, havendo, as-

IDe larlO
Isto, para a mocidade. M�,:

-orade, Otavio Cardoso da Costa; Mallo� 'Peixeira, Pom- I sim, um saldo liquido de Cr$ 502.83;3,00. .., I a contar de 1954, surgira

Filio Luz Oltmpío Coelho Pinto, Afonso de \Almeida Coe- !
.

�. uma abençoada transforma-

lho. Jo'iín Augusto do Carmo, Alfredo Marcos da Silva, I RITZ ção e .grandes alegr-ias vi-

Pedro Pechard 'I'epié, -João Jorge de Campos, Antônio: Às 5 - 7,4.5hs rão a seguir_ Você nasceu

l't'uone, João de Bittencourt Machado, João do Prado ti' Richard WIfro.EMARK - sob influencias de lVIER-

Nascimento, Lúcio Victorino de Souza, FréU.1(�isco Pedro, Linda DARNELL' CURIO e NETUNO. E pOi�-

f}'jS He�"l,.Vidal J.oaquim Dutra,. Hodolfo Mello, Francis- fll em: tan�o. possue inte]igen?�a
"

{:tI Antonlo SepetIba. Hocha Pan-a, Manoel .Jorge dê AI- O ODIO É CEGO notaveI, faculdades medm-

l:,ei��,' Coeli_l?, .Jo�o ,Jorge de Campo�, J� faleci.dos (�, .ain-! No programa: Notieias nicaR e já t�ria tido, sonho!Ç

('.é�. C,em�ntm.o I'. BHrc:el�os de H.rIto, Camermo Sllv_ét, I da Se'1lana. Nac. ou pressentimentos mui ex-

Irmeu l\1ongmlhot, Anlomo JoaqUIm Coelho, Pedro Leao I Preços: 6,20 - 3,20 traordinários. O conjunto
{'odho c Pedro Zommer. Sua primeira diretoria foi as· j Imp. �até- 18 anos. de suas influencias indica.

;,im ('�nstitu�da: p{)l�l.pj:i? Luz, pl'<:sidente; Olímpio Coe-l "ROXY , que :já· houve muitos des-

UlO Pmío, nce-; Joan Ihttencollrt Machado, 1° secretá- I Às 7,45hs gostos com parBntes, nnlItas
:.'u; CJementino Brito,. 20 dito' e João Augusto do Cl"lr- ! Hmphrey BOGART viagens, mudanças e reve-

m.o, t'2soureiro. I Éleonor PARKER zes. Tristes e graves se[�re-

Es;,;a associação mantem {) Asilo de Medicidade e a 1 em: {}<JS 'familiares·,· on al�'UlTl l1-

l'-!:.vel''!1idllde -"Dr. Carlos Corr�a", sôhre cuJos estabele- I __ Grupo de enfermeiras, em compãnhia da par.: A MORTE NÃO li: O FIM' contecimento entl'isteceilor

cim0ntm; nassaremos a nos deter.· /
.

teira chefe, Amlr Capunema num fiagrante expressivo PIl- No programa: O EspOl:te no parentesco. Muitos abor-

ASILO DE MENDICIDADE "IRMAO JOAQUI1\:Í" 1'U "OJ;STAnO". na Tela. Nac. rec:imentos por causa d1:!

A As�ocia(;ão Irmão J\luquim teve o seu órgão, atra- Preyos: 5,00 --:- .3,20 pessoas empregadas. As hl-

... éz do qual propagava o seu -programa, que consubstan· A ATUAL DIHETORIA Imp. até 14 UllQS I di.�a�ões de seu na:,c.in:e1:-
eiaya o seu vasto plano de assistência. A FÉ, prímitiva� A atual diretoria da- Maiernidade "Dr. Cal'los Cor- ODEON . to dIzem que houve lnlillI-

mente semanal c, posteriormente, quinzenal, levava àvan- rêa",/que está levando avante êsse notável pl'�grama de À!'j 7,45hs I zatles, ingratidões e illtri-

te a idéia da funda.ção de u� asilo. em artigos assinados assistência, está constituida dos s1's. Prof. Clementino Dennis MORGAN - Pa- I gas_ Pouca felicidade d€poL

por LUlz Padfko das Neves: Isso em 1903. Um ano após, Fausto Barc�los de Britto, Presidente de Honra; Osn1 tricb NJ<�AL -. Steve· CO- j do casàm�nto. Desde moCÍ

a idéia começou a tomar fórma e a preocupar os que não Ortiga, P,residente; Édio Ortiga Fedrigo, Vice-PresÍ- Clt0RAN - Dm'1Jthy Hart; n11a, teve muito;; aborreei

Eeordavam em ficaI' al>enas a Associação a viver. Era ne- dente; Rodolfo Manoel Vieira, Proéurador.Geral; Flá- em: I mentos nos assuntos sentí

eessário o asilo, para atender àqueles que, selll> lar, po- vio Ii'errari, 10 Secretário; Zulmar Lins Ne,'es, 20 Se- ESCRAVA DA COBICA \ mentais, e houve um homem

deriam descansar sob um této amigo. Sete anos mais cretário; ·Nestor Luiz Teixeira, Tesourei;l"o; José do Li- No programa: Cinelardlla; de idade muito diferente-;
tarde, depois de conferências públicas, de artigos na im- v,ramenj:o Abreu, sub-tesoureiro. Eleita em 4 de junho JomaI. Nac. l! -que gostou de sua pessoa.

prensa de então" Luiz.Padfico das Neves, já então auxi- dêste ano tomou posse um mês após, devendo o, seu Voando sobl·e. ,I;odas.. Tem coração nerv_qso. É pre-

JJado pôr . .João Caldeira de Andrade, José da Costa O.ti. mandato expi�"!.r em 4 de' julho de 1953. Short. disposta a palpitações. Hou-

ga e. Otav,io Cardoso da Costa, conseguiu corporificada UNI PROGRAMA DE AÇÃO Preços: 5,00 - 3,20 ve pnifundos desgDstos em

a sua idéia, C!)fj1 4} lançamento da pedra. fundamental do No período de 1951/1952, a diretoria at�lal,. ora re-! Imp. até 14 anos 1937, e morreu neste ano.

I'l.siio, em 1-0 de/'d-e.z��bl·O de 1909, à rua Jo� Veiga, em eleita, fez os seguintes empreendimentos:. IMPERI.�L pessoa ,muito -estiml:).da. - '--

terrenos doadus' Jlela Irmand.ade do. Espirito Sánt�. A 27 -

NO ASlLO DE MENDICIDADE "IRMÃO JOÁQUIM" I .

Às' 7,45h� /,.
1937 foi a110 teÍsté e 1939

de março d,e 1910 o AsIlo "Irmão JoaqÚlm" foi inaugu- Construção de uma nova Capela" dando assim. mar- .
Gmo SERVI - D1lla SAS- deu-lhe grànd.espreocupa-

radt>. ;, gem para Que na ala antiga houvesse capacidade para
SOLI ções.

, Hoje, cónt a Receita de Cr$ 25.a.932.oo e Despesa de maIs 30 leitos de asilados". atendendo assim, melhor as I. ém: Le-mbra-se de H129? Qllan.--

Cr$ 111:098;10. conforme balanço em 1951, vem .i) Asila aspirações da ·Associação. A refedda obra está em vias 1
T

OS NOI'.'OS tas esperanças belas em ..

·asSistindo aos ,-elhinhos desamparados, fornecendo·lhes de conclusão. coufórnw informamos acima. t No pl·ogTama.:.Cm.e. Jor- 1929: .. Agosto de 1945 pa-

um lar; onde as Irmãs da Divina Pr(lvidência dão aos
-

I I na!. N�tc. ra agosto de 1946, foi umâ

flOS.SÓS VQVÔS quanto preciso para o 8€\1 confôrto e ale- NA MA'l'ERNIDADE "DR CAR}OS CORR:Ê:A"

I Preços:� 6,20 - 3,20 tese agitada e muito abor- -

gda. Ali se encontram, noa dias . presentes, 91 'asilados Con8truç"4� de uma nova ala, com capacidade de 4 In;E' ate 14 �mos recida. FU'fURO PRóXI-,

. �fas, o
-

Asilo -de MendiCidad� ainda não completava apartamentos, 12 quart�s de la. classe, uma farmácia, IMPERIO MO: Agüa'tue J6rtes m·odi-
.-

:; pl·Qgrama. da AssociaÇão. El'a necessário continuar um laborat.ório, 1 sala de parto, ·\1 herça,rio, 1 sala de .

)

Às 7,45hs fkações que irã<> 'dé Setem-

nêm,e roteiro -de caridade. curativos. I· lavabo de érianças, alem de outros compar- Roy ROOERS bro l)i"óximo até fim de .. -

.

Então, a Maternidade teria que vir. . . timentos internos. Esta ala deverá ser inaugurada no
em: 19�1. Só num estudo espeC't-

MATERNIDADE "DR. CARLOS CORRf;t\;' decorrer dos primeiros mêses de 1953. Conta ela com
MEDICO DA-ROÇA _aI, poderei contar as gran-

A Mat:etnidade "Dr. Carlos Corrêa", essa gigantes- moderna aparelhagem dentro da técnica moderna,' O REI DOS ESPIõES des mensagens que os astros,

ca obra u A.-enida HercíUoLuz, foi inaugm'ada a 6 de Na atual ala" fôram feitos diversos melhoramentos No programa: O Esporte estão indicando.Aguarde n-

fevereiro de 1927, com 25 anos' já de serviços prestados internos, tais como o aumento de 8 quartos de 2a c.la� na 'rela. Nác_
.

ma longa viagem ,que será;

ii po]lUlaçiio desta Capital, completou R benemérita cam- sc, com capacidade de cada quarto nara duas camas. Preço únieo: 3".20· realizada, dentro de 10 me-

panha. a. que se propôs a Assoéi.ação "Ir��o Joaq?im". O IQual1t� ao aparelhamento. foi adquirido e organizado_: .. Imp.
até 14, aIf()s ses próxlmóo:.

seu passado" de lutas, de canseIras, de dIflCuldade..,>, c.on- -I o serVH:O de D-nco_ de Sang·ue e Ane..t""l'a por·· '�azes·
_ _..••_ �

-.Qjj ,. - lO" "".. MEIO SECU,LO NO RO'l'ERO DE CARIDADE
iand{l com parcos :Juxilios dos poderes' públicos e_parti-

.

sob a direção- do técnico Dr. Danilo Duarlé :Freirê�
.

Com meiG 'século no roteiro da caridade, a Associa-
cu lares,. "'em se�ldo a ,razão �o seu d�envolvímentó atual. - A atual ala, foi apa,relhada <tom o s�guiílte:· Uma tão "Irmão .Joaquim", que mantem o Asilo- de Medicidade

1 !�J�, aq.uele �s�a'belcclme�t�, que vem atend�n�o, nova _mêsa de op�ração, 1 Iâmpa s'cialit.iea, novas insta- e a Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", comemól'a.. nesta
••� m�neIra f�lantr�P!ca, a coletIVIdade, executa asslstell-,ftalaçoes de estenlização <te água ·para as $alaw i:-e ope.. grata eft'm.éridl:1, camÍl;lhiJda das mais glOl'j(}S88 e das
"Cla> dIgna da memona d(Js seus fundadores e realizado· 1 ração e parto. Um ressllcitador \infantil' uma estUf8 mais cristãs. 50 an,..s de "jda, útil-:e carit.ativa, rel,resen-
res. E' mod�)ar a sua organização. E' cristã a sua assis- l1>a1'a l'eéetn-nascidos prematUl·os..

" 'tam dias de. canseil'as. de lutas, de sacrifícios, para R-

i.êll(:Í�. E' p�triótica a obra .que� "em co�cretizando. E", I .

CORPO CLíNICO ATUAL ('_oncretisação de um ideal que é de amôr à. vida d-()s qU6
-nos d..a� pre;entes: a concr�tIzaçao da cartdade que niais i O Corpo, Clínieo da. l\IàMrnidade, que I;'1'a composto sofrem. dos que t'l'Inei'àm c�ntat com a solidàriedade hu
e malS se du,tancIa. de mUltos corações .. - : de apenas três médicos, está assi!l' con8tihlido atual. mana.l).() anos de iutas, de batalhas, �m pról do bem-es-

.l\�as, a Matern.ldade cr.esce, para o alto, para' os· la- mente, ;lfim de melhor atender aos serviços a que se i tar ,da humanidade. 50 ·anos de vida para a �ida de Quan.
O{ls. Cresce, matenalmente. Cresce, moralmente. Cresce, destina - Dr. Zulmar Lins Ne.ves, dil'eto:r�clínico, Dr. tos no Asilo ou na Itilaternidade se b�ne·fieíam com o 1'0-

:P:U:l �lelhor S.;f'l'\"Íl; para.maior ráio de .a_ção. As obras :r:0!idoro· Santiag(-,. Dr. DanHo Duarte F..!_eire, aneste I�i;o da �'addade que é � pr'Ogl:ama déssas i�stituições
!'1l)\ as, que alI est,w senoo levanta�as, da nova ala 01'- Blsta, Dr. Godof.:..�do Bastos e Dr. R�mato ,Cüsta. fi1antrõjlicas. . .

I

\
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l"forianópo1is, Sexta-feira, 4 de Julho d"e lmr2r---------�-------------·-------
,----------------"""'I:-----�-...:__� ..._.,-.- __ '_'H •

�'

PoliciasMunicipais - ED I T'A t..
Alertamos o povo a,dvel'-, mandantes e à mercê dos GAL\..-\. Í'.t\.)Ol'HhJ.LcA F'E-! 'l.i>:UÇõES baixarias, para

tíudo-o : quando menor H poltticos, fatalmente .::hõg:e- DERAL DE SA.·I',nA CATA-; tal fim, pt>Jo Goneelho /\(1-
, " Jnst itu ição 'policial, mais nerarão. Queren'ros crer que' =Ó, RINA I ministrntivo, em :>essüo de
servirá aos interesses dos as comunas flue pretendem De inscrição para aqui- i 5 de fevereiro de 1.%1, A

: mandões; será mais heil-; .organizar a p'oHcia l\'hl�ci- sição da "casa própria" ! relação nominal da clasaifí-
,

me,nte, m�nobrável, trans ,i pal o �a(:am mi esperança cm grupo resídencíal a I cação dos inscritos , será

CASAS A V�NDA
f'otmal-se-a em pouco tem- de assim obterem o .pol icia- ser construído 11 e 1 a I publicada no Diário Oficial

quartos, sala vl$it,il, sala jan- po em instrumento de Pel'-I' .mento e 11 consequênte se- CEF. . do Estado, para os devidos

seguições. gurança que o Estado não De ,ordem superior , esta 1 fins, até o dia 10 de agoõsto
tar, copa, banheiro, cozinha, depós ito, et,c. .,.. 300.000.00 !

_

ó�

'�WA TE:NEN1'E SlLVEl�A __ 5 quartos.' sala vis ita, I �amos esse brado para a-
,

Lhes está dan.do; tomam po-, Se�retária Geral torn.a pú- 'tI do corrente ano. De a�?rdo
sob juntar. copa, cozinha, etc, .....•... , .. ,... .(oõ.Ooo,oo,'

lertar a _todoS'-- governan- t r�m um caminho el':ado e bhco, pal:a conhecllne�to
,
c�m 'a ,�l'cem d� da,Sslflc.a,-

RUA 8.Ã.() PElJRO �}�gtreito-&alneário) .. - 3 quartos, ft.es e governados - para j vao colocar nas maos de dos depositantee da Caixa

I
çao obtida, 03 .inscr-ítoa se-

aute-sala, sala visita. copa, coz
í nha,

í

ns talação
manobras que �stão �e fa- politícos apaixonados

sem_,
&onômi�a F-ederal �e Sa:l,. rão con:'idado� a �scolh{!

zendo no sentido d-e fazer pre, um poderoso Instru- ta Catarina, que. até o dia

I
rem o tipo (entreseis'l da

sanitlil'ia completa, e '"duM ",c,tSils pequenas nos � I

fundo.a ,., ...••• , •... , " " .. ,. 250.000,0.0.
rossue ltar em Blurnenau' e manto de opressão o qual, vinte e nove (29), de julho casa e o lote de terreno 'que

:SUA DURVAL Ml%QUlADES (F,rolongaroentl)} _ em.Lages a� _ fa�migeradas um dia, como sempre acol�- de 1.0t)2, terça-feina, às de-I maís ,lhes convier, na con-

reeem construídu -,., .. , ,., , , " ,200,-000,0.0 �olw!_:'ls .mUntclpaIS" que ;1<1 t.e�e, vol�a-se contra os pro- �esse�e horas (5,horas d�: l fOi,'r;u,daQ:
das p-lantas e es-

A',,'!. RIO ,BRANCO � 2 quartos, S1»la. ''':�Tandr., coú-', República ,Velha minto prros criadores, bastando tarde), receberá requeri pecificaçêes qu-e lhes serão

;nha., W.' C'i etc, ,,'., , , '... lO(},OOO;oo "mal ClloUB8:l'am, tanto aos vara isso que percam as manto dé/inscr'ição dos: in- j apresentadas, Precedida a

'T:r..J.NDADE{._ fi qt}ilrtos. sala jantar, copa, coúnha. ; "advetsárioS"'pol' espancá- boas, graças do PODE.f� ou teressados na aquiaiçâo, pe- fi escôlha, o candidato asai-

bauheiuo, grande varanda e Ó'llpõsito , .•. ".... 100.000,00
.

los, perseguí-los e até el i-
I
dele sejam apeados. lo "plâno com promess-a de nará "deélal'a..ção de COU1-

�(}QUEIROS' r- 3 quartos. sara, coztuha, banhei,,,;· . mínâlos, como também à! Andariam mais acertados compra e venda", de uma I' premisse' própria. O� can-:'
etc. .. _,. �11.(}OO,oo> 'Pl;?PI'�a ."In�titllição . Polic�-.I os administradores e Je�is- (1) das vinte e uma (21} didatos n:'ú.i: :- contemplados

SERV,IDAO F'RANZONl _ s quartos, salll., cfdnha, aI dnn1!1Uld� e

(,!eSmOrah-lladOl�CS
que �l'�t,el:dem ,:nat' casas qll� serão

c�nstrUl-ll1�m!a c1.�s..g:fleà�Jio, goza-

W, C, cf chuveiro, etc. .., .. , .. ,., ", 6i>,f}Oo..Q�
zada pela açao nefasta da, poltcias 1l11lfiIClpalS 8e f!;res- das em vmte e um ("21) 10- rao de pnol'ldade üa,seg-uin-

>. C::t'lHtnQ,'3,!!,_.em Ígno,rante ao! se'm pI'e,s,'R,'ão .,·"r,.to ao E<;la- tes do .ternmo de Pl',opl'I'eda- te, ' /

,�ACO' l}O::; LT'M-õES-- Rua ·Geral' -� ;t cas'>s, de ma- I
.

-
..... -

doira. Il')VilS
' manno 'de· "chefetes"

.

iiles-
I do. �e ·�oOpel'1iSRem com, (l de destã CEF, constituirido

I'
4." 'C�n�idenl-se pal'te in-

• , • , •••••••. , ••..• , , • , ••• , ' , ••• ' . •

I"
.0.001').00-

I tdI' ().J T.'

;t(�3É BO!'l'E'lJX (no. TH'incipio) _ 2, quartos, C!>ÚlIna, crUpi' ,0808, e re ar a( a 110 I mf'�mo. para que os Se}';II- <) .11Uul'a�, no loteamento tegl'ant{l Edital o dOCUll1f'll-

varanda , , , , .. " ,., 35 ..000.()t}
�veu desellVolvimento po�' !lU- ! ços policiais fossem amplia- d{.J "Bairro Anié.cica" da tádo

.

'abaixo relacionado,

�t)Q{Jf�mos __ nua s. vristovão __ 2, caga..� de ma-
' gada com. a criação de ins- dos. A cl'iaç'ão de,B<)MB"�I- Ponta do Leal, no 2° suJ)- que poderá ser '71<;to ou ob-

dei?'a; uma com 6 pe�9 !! ou·t1'a com 3\ teTreno ·tituiçõei:l paras�(;�rias, cfr_m.o I ROS, POLICIA FLORf:S- dlst:ito do �s�reito, nesta .tido nesta SeCl'etâ!"ia Geral:

22xó!>0' m,ts. ", .... , ... , ...•. ", , .. ' .... , ,. .. . 3(\,600,00 soem ser as pohclas lUl1llJC1- 'l'AL. POLTCIA R.TJRI\L, Ca(!)ltal, delImItada pelas a) as INSTRUcõES bai-

J;UARTE' seHUTEI, 2; casas, uma c(}m 4. �Jual'tos., pais., I POJ�ICIA RODOVIARIA e ruas San,to Amaro, Garcia xadas pelo C. A., �e,m sessào

sala jantar. snla \'isita-, cozil1,hs, W. C" etc" I>U. •
Não é somente aqui que GUARDAS URBANOS. e a e Santa Luzia. de 5-9-951:

tra cf 2 �q\lltrto$, sala, varanda, cozinha. W, C. 'tal instituiç,ão se revelou e cl'iacão da RADIO PATEIT- São condi-ções, à inseri- ti) as, plantas e 'especifi-
cf chu·veiro ., , ..... , " ....•.. v • " ••... ,' •. , 180,O(l0,oo

se revela nociva: confirma o LHA. :;eria Á. ,;olnciio do ção: / cuções d�os seis \ 6) tipoR de

;I'1STrtEr'fO _ Rua Terel.a Cristina __ 2"quartos, M' , q;1e dizemos os jornais cari- problema num sentido de Ia.:._ ser; depositante da casa bem; tomo a 'planta do

la. varauda, cOoinha, terreno. frente 35 mts_"full- ocas dond-e ,extraímos o se- crescimento e" norbnJ,o Caixa Econômi-ca Federal terreno: . .-

�os 25 mts. 45.'(lOO,oo gUlnte: "Em m�io ao sem

I
maio!' independ;,ncia dentro de flanta Catarina; c) o �'equel'imento 'de ins-

RUA l'vJONSENIIOi't TOPP _ :3 quartos, sala visita, !lÚmerO de Políc,as que exis- da função. Ji.:?'1 vew de frng- za._ não possuir" outro erição e a �'declai'aç.�o de

sala j:llitíll', cozihha; dêpúsito, copa,' �tc. ,,;..... ,. 25�,&OO,t}o
tem na cidade, apesar disso, I mental' acarretando. sem imóv,el resideneialrIli€sta Ca- compl'omiss,9:' .. , e"" escôlha",

ER'rR}<�JTO - Run II de Maio _ Sala pi negbcitl, 2 ou, por issó mesmo, despoli. I nada re�0lver, para OR ('0-' pitnl; .,":.." '.f.ormdiades p.elôS-::'inte·pessa-
quartos, varanda, cozinha ... " , . ' •.... , . . . . .. 33.000,oÓ ciada, está colocada - não 11 fres do município gralHles I �1a�,

ser reSIdente 'nesta C10R,
"

'ESTREI'fO -- Rua Santo.s Saraiva'- 5 qUllrtos, &a}a sem grande ônus para os ônus, melhor seda conse-; Capital ou nela ,exel'eer 'a 5 N 11, Secretaria Geral da

jantar, sala viRit.a. copa, qua.rto de banho, cofres municipais - a Po- guÍl' do Govêrno a criacão

"
sua profissão; , CEF chi Santa Catarina, à

Terreno lOx50'_:·'p"·ef>o'. lida de Vigilânéia, ou Polí- do BATALHA0 ESPECIÁL 4a- não ter idade sul)e- rua C(mselbeil'o/ Mafra,
�. ��oo ' -

fo� outras que p1>r n'\.otivo de fôrça maior niio giH> da Municipa!, COmo se co- DE POLICIA c-omn-osto de; l'ior a cinquneta e cinco (55) GO-Bg, nesta cídatle de FJo-

�m;meiadas; algumas destas casas sii.o. aceita transte- nhece, mais eomumellte. Es- 'elementos espec:ia1i�ados l1.Q;> I anos;
, ,

rianópoljs, serão atendidos

rétlc1as pcl? J"fontepio. ou Instituto.s, s� Polida, algum tempo �es- vários tipos acima citados, a I 5:1 - dispor �e C'ê�'ca de os que desejarem quaiquer
TERRENO Ã VEND.-\.' vJada de suas verdadeIras reforcarem, dentro de um Cr$ 8.000,00 (oIto mll cru-' �&Clarecimento!l ou informa-

BACO DOS LI�IõES -_. Rua Geral __: com 33xWO mts. 18,000,00 finalidades para escopos objeti�o té�nic{l, o atual po-I zeiros (em 'dinheh'o._ ções, to-dos os dias úteis, no
_'!.�.JAMEDA ADOLFO K,UNDER � CQm 15x30 mts.. , 75,000.00. politicos, tornou-se até, em liciamento. Em vez de' ape-! 3 Obtida a ii'lscriqJ'io' hOl"ário das' 15 às 16 horas

COMJ'Rj\S m: ClSAS, TERRENOS, CHACARAS E SI'fIOS certa época, ameaça à se- nas aumentar os efetivos da I por despacho do senhor di- (aos sábados, das' lO às 11

'l'emus 'Se'm])l'e lnterllssado's em�' COffil,yacr ca:sas, te'l'rE!no� cba ...gllrança pública. pela infB- Polícia Militar, faz.ê-lo rom I retor da Carteira de -Hipo- horas),
..:a.ràs e sitÍos. _

.,

i traç�.Q Jl,f ,�l�!.!'��� :�O,l.llu: ,.� criaG-�o de escolas especia-I téclls desta CEF, em reque- Secretaria Geral) da CEF

BARREIROS - 3 quartos, sala visita, sala jantar
.

ni�tas ou simpat.i7Ai.nte;'�'E's: fi�las':��ó1Jê1i'e erar às-' l'imentci própl;io; confo1'me..de Santa Cata.r�a, em FIo-

rusÍnha tel'l'eno 20 x30 25.000 o� .

COlmada, dêsses vícios, con- sim té<:nicos da Pl"Ofissão: mod-êlo fornecido aos inte- rianópolis; 28 de junho de

HIPOTECAS .

'

.
tudo, tem sido um dos tan- às v:.í,l'lal'l regiões do"Estado i ressados, todos os candida- 19-52.

Recebemos e aplicamos qualquer impo.rtânela com gal'af!tia h-i.
: tos caminhos .abertos, em que clamam por garantias, I tos serão classificados pela Ad Mafra. Secretário Ge�

�tecál'ia.
I
dadas adm.inistraçôes. ,�ara lseguran.ça, paz e ordem pa- II' fo.rma indicada nas INS-lraJ.

ADlIID;lSTRAÇ"O DE PRtDIOS ,acolher afilhados pohtlcos 1'a poderem trabalhar, pro-
---------------

. Med,iánt� modica comissão, acei�m()s procurações para admi--· e da; ,�mprego à cabos e!ei- duzil� e desenvolver. I '���'4-'mstrlll' prédJOS, recebemos alugueis, pagamos impostos, etc. f
toraIS Cl'le�se, o ,exemplo de S. I

!,ROCESSOS IMOBILIARlOS ! 9omo se vê somos nós os ,Paulo, Q Batalhão Policial, í
Organizall1<is proct'ssos tll1l)biliál'ios, para os Institutos. Caixa! únICOS que vemos em tais e eolU ele virão as escolas I

:P:conômica. etc" temos também j}ossibHidàde de conseguir q�aJquer I' instituições de polícia ape- e delas os GI}ARDAS ru- I
�{":umento sôbre imóveis"

I
nas "cabides de empregos" raiR" floJ:'estail$, de trânsito, I

i e "reduto de ca131tÚgagem". úrbanos e a principaÇpor
CASAS E FAZENDA.<3 Á VENDA .! Elas podem ser criadas mais moderna e' eficiente,

CAPOE}lRAS - (no· pri!lci'pio) - com 98 x250 mtS:l com a melhor das �ntenções, r:riacào policiai - a RADIO
I

-easn com 4 ,quartos, .3 salas; 'cosinha, banheiro, varlffidão l
mas fr�eas c�m{) sao exposta PATRULBA. .'

f'

ed.
. �

,

,

'

, 250.000.00 ,como Ílcam a vontade dos S.' SURI.

,"

'.

,���AS,· VI�IRAS �. com 4;344,728m2 �e l,lmá casa'de I '

'2 panmentos.' 500.000,00 ,

-

-..--
...:.... f·

FICHÁRIO ! -4IW'" "I() cl�elJte que desejar comprar casa, t�rrel1o, sitio, chacara, IlO"

P.�I'.I oJd�a vil' li séde dêste EscritórÍo e preencher uma ficha dizendo () ,

' : "

'C<que deseja 'a,lquirii e �ssim c9nsgulrpLQ& aviz3�·tylQS_ at' Íllietessa. � _.. _

.

'I'�', .

-<in, sem despesas para o chenie.

I ..'INFOR:Iot.-\(ÕES I 't/ ,AI'Sem compl'onlÍ'sso, para o cliente, dam�. qud'lqucr informação I
- "DlJRAJYTE TODO DIA

��8 negócios Imobiliários, I / '"
"

. A�. _Mauro Ramos ..o... 3 quartos, cosinha, sala jantar, I· I " .

- nos VAf)_�JOS _

i!ala, VtS1ta etc,· . l80.0'OO,Ó'o·1 �,.

ti t*
f',Estreito - Ru'a .José.C. Silva - 5 quartos sala vi- I

.'D�
I

�"-

.sita, sala, j,wtar, cosinha I banheiro etv i60.000,oo I .

'I, 1.;; ''''_
'. Estrf'Í�o - Rua �osé C. SiIv� ._'- 3 quartos, sala vi-I % �"- iil:;; 4 � � ,

'Ena, sala Jantar, cosmha. banhelro etc. " 60.000,00 ,__ -? � ,

. �
� -

,tagradecimento emissa
NICOLAU CAMARIÉRI

PAPE·L P_l\RE,DE
ULTIl\iA MODA ElvI - NEW YORK, BUENOS

PARIS, RIO E SÃO PAULO
AIRES,

ram ao extinto nos últimos
Catarina Cainariéri, ainda momentos. .

A..

Outrossim, convida os a"

,'Consternada pela írrepará- migos e pessoas conhecidas
·vel perda de seu irmão, vem de NICOLAU CAl\iIARIÉRI,

-

,

agr..adecer ao Monsenhor parl\as�isti:em à missa q�le I,Frederico Hobold, Dr. Eia- t1:andal'a celebl'ªl' em inten-Is-: !al'aco, sr. Adolfo SiLva, çao de sm) alma,' dia 5 '(sá-
-V'llHnhos e --eemaifl· pessêa!l, ,bado.) à-s' ',horas na Caie-Ia. ·E�1�t�t:'tC�2 CO!!1 q�1e 3tórüi�� '-:1ral l\1'etl'opolitana.

.

.

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

e Rep.resentaJ;lte neste
IVANDEL 'GODINHO

Distribuidor Estado

. .

Rua Pedro' Ivo _, anexo Depól:íito FLORIDA
Artigo. de pronta entrega,

I
.-

I� �" Il� O' (J..eu�'
'

!�
no novo BANeO AGRJeOLA

A eOoperó.t;Y6, de C'réd;to n� 1, do BRA;;!L!
SEOE PROP.RlA ,.

,

� ��/I,,':'l�..c n� 1h,
,"

FLORlIllíOPOllS - S'fR CRTRRll'/fI

Lira Tenis' . Clube
Dia 5 - Sábado __ o Soirée às 21 horas - Dia 20

Domingo - Tarde dant;:>Hlt.e às H'l horas __;, Dia 26
Sábado - Grandiofla Soirée '_ Eoite da :Pelucia
22 horas. Rese:rva de mesas na Joalheria :'�10l'itz.
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lEIO, SECULO NO BOTEIRO' DA� CARIDADE
A ASSOCIAÇÃO "IRMÃO JOAQUIM", QUE MANTEM A SEU CARGO DUAS INSTITUI.ÇÔES_- O ASILO PARA A VELHICE

DESAMEA._RADA E A MATERNIDADE "DR. CARLOS' CORRf�A", COMEMORA: NESTA.DATA FELIZ, AS SUAS BODAS
UE OURO _. ONTEM E H9JE, A REALIDADE HESSf\ BENEMÉRITA ASSOCIAÇAO QUE FUNDOU DUAS FILANTRÓPICAS�()
BRAS, CUJO DESTINO DE AMOR E CRISTAND ...L\DE SE CONFUNDE NA MESMA CAUSA GLORIOSA _' A A'l'UAL DIRErrO",

,

RIA'--MELHORAl\IENTOS'

A .í:;,;!uerda" a construção da nova ala da Materní dade' "Dr. Carlos Corrêa", que 'está em vias de condu são, para ser inaugurada ainda no corrente ano do' l'�n,
quentenário- da Associação "Irmão Joaquím". AQ_ centro, o dr, Zulmar de Lins Neves, diretor daquêle estabeleci-mento, acompanhado do. ar, Édio Ortíga Fedrtgo e cn

genheíro Celso Ramos Filho, quando falava là reportagem de 'O ESTADO" sõbre as obus que se estão edifi cando. A direita, a nova Capela rlo Asilo onde os velh í
nhos encontrarão Iugar 'onde melhor possam estãr com I) pensamento voltado para Deus, em 'mercês por tantas e tantas bênções recebidas.

. -. -.
..... .

"'

No terreno da assistência aos menos favorecidos ,da, São) as .verdadeiras obras do coracâo, a1i"('re�(l'l(, c"�,

fortuna, há, em Fforianépolts e nu.Intertor �e Santa' Ca- [zempu pela colaboração que o povo não permite deixejde
tarína, empreendimentos q.ue são, por si, a. ,c?'nfirmação I e:ri.stir. São elas. a concretisação dos senti�ento� altr�íde que somos um 1'0\'0 emmeutemente patrtótico e segu- I

SUlCOS de um POYO que nasce, trabalha e vive soo o SIg
!ro,"! de que muito póde a iniciativa privada realizar em nio da fé. São elas, a fôrma .que se apalpa, da caridade
beneficio do proxrmo. Através de efetivas realizações, feita de pedacinhos de felicidade dos seus autores' e co
nêsse particular, de benéficas obras que pontilham o ter- operadores ... São, enfim, a exáta expressão de que o po
ruõrto barriga-verde" observamos toda uma série de edi- \'0 catarlnense trabalha para minorar o sofrimento alheio
fkios que se altêíam, entre os demais, numa demonstra- ,), nêsse roteiro de caridade, êle se sente mais chegado a

çâo concreta da 'formação espirftual da gente catarinen- Deus, mais perto do Reino dos Céus, ..
se._ I

Geral
BUENOS,AIR.ES, 3 (Uni

ted ) - A C. N, G. T. argen
tina resolveu proclamar
"greve geral" em todo o

país, entre 15 e 24 hg,.ras,
depois de amanhã, dia 5 em

'_'.' ....._ .. ... _ ... __ .• _ »Ó; homenagem á sra. Eva Pe-
Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Julho de 1952. f ron, J .

.

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

Llsbôa pela . (enge
nharia) do Depart. de Estrada de' Bodaoel.

A estrada que está sendo, dem dos negócios que fazem dif'icado o seu curso, com o

alargada, ligando a Capital ao centro, com ó transportar novo traçado que lhe deter
a Canasvieiras, que se ini- produtos da lavoura ·e da minou a "e;lgen.!taria" do
ciou no Governo Aderbal pesca ai) mercado consumi- DER Tal traçado deixa à
Ramos da Silva, depois e dor. Tal empreendimento, já margem, completamente iso
paralisada, tornou à 'mere- alvo de "preocupações do Go- lada, relegada a plano infe
cer as preferências do De- verno que o sr. lrineu Bor- rior, a f'reguézía de Santo
partamento de Estradas de! nhausen recebeu, a 31 de ja- Antônio de Lisbôa, distrito
Rodagem. neiro de 1950, sofreu um centenário, ele tradições a

Será obra. não lha contes- colápso, o que motivou pro- respeitar.
.

tar, ,.qU� contribuirá para t�stos da população que, en-l Recanto dos mais pítores
melhoria daqueles que, na- f'ím, conseguiu ver a obra )ps' da Ilha, para onde acor-

I

quela zona .ao �orte da Ilha reiniciada. Iremos tod�s ,em épocas, de Ide Santa Catarina, depena Mas, a estrada teve mo- (Contmua na 3a pag.) .
.

'
•

I __ _ _ III '* .. 'II a ",..,....,. ...,...••-.."'-._._,.,.,.."p_,.�"'.

��������� ����·����r8 oal-
mento de vencimentos ao

-

. fuociooalism,o··,·
RIO, 3 (v. A.) - o gabinete do ministro da Fazel1-'

da confirmou qu-e, em seu despacho de hoje, o sr. Horá-·

cio Lafer fará lmirega ao presídente Get�lio Vargas d-e

seu relatól:ló sôbre o aumento dos vencimentos do fun-

cionalismo, informando quais são as disponib ilidades do.
'I'esouro para atender á despesa.

O titular da Fazenda encaminhará, também, ao pre

sidente Vargas uma exposição de motivos preparada pe
la Comissão incumbida de planejar O aumento. A expo

sição compreende 5 páginas datilografadas e mais 25 a_o

nexos.

.....0 " ·

Inaugurado na Fábrica de Biscoitos Emilío
.

um moderno Fôrno Elétrico,
NESSA OPORTUNIDADE, O INDUSTRIAL REUNIU CONVIDADOS PARA O ATO, OFERECENDO-LHES ES-

PL:i;:NDIDA CHURRASCADA
.

Conforme noticiámos, on-
\

tem, o sr. Emilio Schroeder,
proprietário da Fábrica de
<Biscoitos à -Pedra Grande,
rua Frei Caneca, 118, acaba
de', inaugurar, com a pre- i-sen��a de vários convidados. Iinclusive os. s1's" C�arles IEdgard Montz, PreSIdente
da Federacão do Comércio \

de Santa Catarina e Pl'esí-!
dente (la Associação Comer
eüÜ de Florianópoli::;, co

merciantes e industriais,
bem como representantes da í
imprensa local, o melhol'J1.· I
mento com que acaba de i

O industrial Emilío Schroeder, acompanhado do técnico

I
dotar

11.quele
seu estabeleci:" I A gentil senhorinha OlgaI Schroeder, quebrando a

Femando M. O1h'eim, junto ao moderno forno elétl'Íco (CQntinÍla na 3a p,ág.) I champagne

PROTESTO ,
..

'.

Sacrificado Sagto Antonio 'do

;

l

Assim, dentro dêsse pensamento, Irmão .Jaaquint,o
nascido nesta Capital aos 22 de março de 1.761, tel"ls<c
sentido seus passos dirigidos quando a idéia da funda-·
ção da Associação que tem o seu honrado nome, h:i 50'-
anos, precisamente, criou fôrma. Assim, dentro desse e� ..

pirito de solidariedade, de amôr ao próximo" de sanifi-:
cio. pelo bem alheio. êle, que se f izéra apostolo da Cari
dade, tornou-se o ,inspi.rador dessa esplêndida realiza
ção.

(Contínúa iu\. sa, pág.}'"

.,'

_ Frente ao Asilo de Mendicidade "Irmão Joa quim", com as Irmãs da Di--

vina Providência, que os as sistem, dia e noite, os nossos vovós posam para o fotó

grafo que alí esteve para fixar o flagrante. Homens, mulheres e duas meninas.....

estas que se vêm à direita, sorr iem . . Muitos nossos conhecidos, que ontém pe

rambulavam extendendo a mão � caridade pública, agora alí recolhidos, segu

l'OS de que a vida, para êles, assim ainda é bem melhor....

Seaereder,
... -

riao
A conversa era lógica:

O petróleo é nosso, dizem' os COmUlJas!
Mas os comunas não são nossas!
De quem são?·
Da RÚSSIa!
Mas, assim, se o nosso é deles, o petrólec,'

b
#.

r Tl' •

aca a sendo <; a r.USSla.

Donde: o petróleo é nosso nào é nosso�

GUiLHERME. t.l\ 1.

/
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tem, em primeíra mão, a

realização de uma
, pneu

mectomia, intervenção me

lindrosa até então sõ real i-
.Já Voltaire dizia que não �nma dúvida possa ser le- zada .nos mais. adeantados

há liberdade entre os ho- vàntada quanto à honorabi- hospitais da Europa, da A

rnens quando não existe a lidade dos mesmos, Enten- merica e do Rio, levada a

d" explicar o pensamento. dem êsses 'pseudos salvado- efeito, com êxito absoluto,
Postulado democrático, res. que os funcionários de- pelo dr. Isaac Lobato Filho,

era essência, a liberdade de vem ser, apenas. servidores um dos mais jovens tisio
pensamento no Brasil ante- da facção dominante e não cirurgiôos do Brasil. há dois
cedeu de muito o advento, servidores do Estado, com

anos r meio servindo no

{Li regime republicano, as """brigações, direitus e Hospital "Nerêu Ramos",
D',. tre uó t nosocõmío que se encontra' Ir-se-la que en re nos, a van agens asseguradas pela

consciência dêste direito Carta Magna, esquecidos de aparelhado para a alta ci-
1 tã ru rgia, no cambate à tuber-nasce com o rornem, ao que são, transítóríamente, -,

constante é a sua cocxis-] meros administradoras, de- cu lose.

;j;ê,;c.i.a com os :in,'a. is. remotos legados do povo. ' para servi- Êsse acontecimeato, que
"

di
. As mãos seguras do ctrurgí ão trabalhando .para a retir ada do pulmão esquerdo}.'movimentos ,C1VICOS da na- rem à coletividade, e nunca moVm1Cnto�, :omo lssemo�,

ção.
, senhores e donos do' Poder a classe .�nedJca desta. Capl- -que -não f.ará falta à pacien te. ,. Foi uma batalha de vi da ou.moere, vencida, JÍil!ll�

Onde quer que, haja uma PúblicO:"':, tal, man if'esta de sobejo que
'

mente, com a ajuda de Deus ,

,'reminiscência'hisj:ól'ka; fá. N t 'I t
A rr os métodos seguidos na tra- li

.

'c11 rol � 'e' 'stitui a- 1
a .ura mdell e que ('tom �s. �ament�' das' enfêrrnos na ,I de-opcruçã«, ver if'icnmos,'. s·� 'h a I con", u.1Ç o (O ses can1UO'" Do concen l·aca.O, _, . _

'
,

-� �� '"
I H t I

- i"�, r"l"tcà'R "(I cavalheivlsrno (h-panorama político-social, camufladoa sob pretextos os
que e .r ospr a, sao os rnars '

'.'1'''' <:" > ",'. c � .•_'.v

. ".,
i 11 ' c irul'gef1o, dr. Isaac Lobato:, não só ,pela repercussão na ',-

1 mOI ernos e a apare ragem '.mais puerrs, nao se resor-
d Ii

- "

i Filho, G pulmão retirado da,vida oral do povo como., vem apenas a supína venta-
e que uispoe esta a indicar ..

� -

h' / ,'enferm�l, com as lesões que-principalmente, através da de de coagir e embaracar a
que acompan ramos o pro-

, d
'A'

'do apresenta.sua projeção nos debates da vida desses funcíon ái-ioa, gresso a ciencia me ica, '

irr:pre?sa " enquanto outros, �Iitos d� ,O êxito nessa melindrosa " ,

Não resta a m;;'lJl' dúvida,
A liberdade de.pensamen� pei�o, alcançam

PJ'eV!légiOSj op_eração,
que eitraiu � pul- que é mais um passo avau-

to" po�to culmman�e d� e nao poucas ccncessoes ex- mao esquerdo da enferma, çado para o tratamen to dos
vedadel:'a ?emOCl'aCla, e,

I
tra legais. ,', 'do Dorvalina Dittrich, espô- I doentes do pulmão, interna-

por �SSlrr: dlze;:., um legado Por sôbre isso, atende-se a- sa rio sr. Gustavo Dittrich, I dos n aquêl e Hospital, que.'
patrullolllal: que. desde -os, inda às imposições da politi- marceneiro residen te em inicia nova fase em SLl'a -...í,-
t�m�os do vI�.:-rem:do C01,:S- I cagem Jo:a�, ao estravasa-I Brusquc, n.'ês.te Estado, está I da de serviço!'; prestados à,

!It�.lU o �m�l�a? .Qus l:ossa,� I' mento de Od,lOS e. recalques, fadado a.,m��or repel'cus�ão causa humana da batalha D.

a���as hbelt.a:las, pa�a to:_ para o po:sl,v�l engaJame�-llto. BI:aSJI, Ja. porque fOI a peste branca.
nar se no ,!H esente republí to de partidártos e aprovei- I prrmeira realizada em San- Completan do o noticiá-
cano a mal� alta' expressao tadores

'

em cargos para ho- ta Catarina, ;á porque re- rio, sôbre o assun to, pnblica-da SO?erallla popular.
. l1lens, com a natural sobre- véla os recursos com que

'

mos, nesta edição. m�lhore
, E. sobre, seI: l�ma ,ca.l'a�'�e- carga dos cofres públicos. conta aquêle nosocômio, pa- esclarecimentos, bem comO'
l'lstIca pSlCologlca e um',"1l1- Procurando emboLar o li- ra a: alta cirurgia, com

.

a fragrantes do ato operató-clice da cultura Zasileira.
'

t
"

-

UfYLI]'Sl'ÇGO (le m'odeI'no p ,,� .

I I d rio e do pulmão doente que:vre pensamen ,o, os que nao " . � a a· EIS o org,ao doe.Q.te retIrado, antes {e ser eva {I ao

'I f' -t· 'd I d:· I
-Ma�, se.ia por i ldisciplina se dobram 'e 03 q,ne "não I'elhamento pela atual clire- f- f '} ..

'

t d " t.'., >
01 ex lal o p·e o 1. saac

t' �

t garra ao com orIl,lO, pala es 11 {.s pus eIlOIr...s
L " t F'11na nm ou por exagero 1'0- têm cálculos na liJ<;?,l1te e re- ,çã.o: ·o",a ·0 I 10, a quem deve

picaI, a par 'de uma voeacão ticências hes propósitos", . A'repoJ"tagem de O ESTA- ,pressões' sôbre êsse fato após á ôperação, aI;resenta- aquêla enfêrma à' vidH, de
inata ao servilis'mo e às �le- certos mandões, esquecidos DO esteve, na manhã de on- tendo oportunidade de veri, va-se bem, confirmando, I pois de ter e;;tado sete 110-
mOl1strações de fôrça, o fa- elas ,garantias constituicio- tem, 110 Hospital "Nerêu Ra- ficar que a. pa�iente, d, Do!'· dessa �orma, o �xito absoJu- rar� dependen.do d�� sua ca
to é que certos elementoR em nais, pens'am q�le fazer po- mos", afim' de eolhel' im- v'alina Dlttnch, 24 horas to da mtervençao. Na sala- pacIdade de .CIJ'urglRO.
eridência, na eufuria de Hticas�aaartes�und�ria_��
suas posições. teim;m1 em de jogar com idéias ou com HAJ·e DO D.·as Valho ,-oBuouração I t

'.

querer "oltar aos saudosos 'palavras com'o o maJabaris- ",
(( • li »' Itempos, senão como fôrma ta mambembe joga com fa- da aipoSI"�ão do Martinbo de Baro Iinstitucional, pelo menos co-

cas ou com esferas, . .
V" {;

mo rotina consu,etudinária. Martinho de Raro, pintor sagl'ado c laureado' artista
Pàra tanto, não medem ---.."'wI!a.._"""--...-••;..............,.._ conterrâneo, inaugurará, às sãojoaquinense apresel1tará jesfor,<os e lançam mão de 16 horas de hoje, a: sua a� desta feita ao público desta.

todos os meios ou el1genhos, De, Quem a"
nunciada exposição de pill� Capital, nao há destacar

no sentido de .abafar essa tum, nos salões dó Instituto qual o melhor, Os quadros
mesma prel'I'ogativa que. I' I ,

.. Dias Velho. " de'paisagenR,n10rta's e os de

falsamerite, lhes serviu de "u pa . O ato será assistido pe'o retratos, sào dignoi:! da ado
cavalo de batalha quando S1'. Governador do Estado, miração de quantos admi-
oposicionistas, E usaram e Há dias que a rua' Conse- altaR .antoriilades, convida- ram a arte difícil de que se

abusaram dela, por is!'!o mes- lheiro Mafra"fr�nte ao lV{.er- dos e jornalistas, tornou lVlartinho de Haro
mo, dilatando-lhe as linlias cado Público, se encontra a- Dos trabalhos que o con- um mestre.
e o seu verdadeiro se�1tido lagada,. Este diário, em seu (ilH-
ou pureza, ao sabor das pai- .A águ,a suja ench·e a sar-, rN"�"",..'_,,:...._......�......__�

rno notic.iário a respeitu da
xõ.e.s e ao léu dos caprichos gata e qtlundo, os' carros S-rl. rei'elido à exposição qu�, hoje, fi.e il1au-
de um estreito e oblíquo pal'- passam,. a ,h-tma espicha pa- C a gura, publicou a relação dos
ti<1al'Ísmo,. ,

'

1'a todos Os lados, Ainda 011-. ,CAlDara' '0' pr01ieto trabalhos que constarão da
Essas considerações nos tem foi alí observaqa uma .. 'mostra de Haro, todos tra-

vieram presentes a propósi� cena des.agradável: uma se� de 21018110 dos balhados com esmero e de-
to de um l'egime de mo�ili/ nhora já ijosa" ia passaJldo 11 rticaeão, que firão confir-' 'I
:>:ação instituído 110 Estado, quando pàssou também um seruldo,as-' mal'

-

os méritos dô, al'tiélta
com o qual a nova ordem carro. A água suja atingiu .." barriga-verde.
pretende sujeitar e contro- aquela transeunte, enlame- RIO, 4 (V. A.)' _ Asse-

.�

lar detel'minados ,servidores, a.ndo-a toda. gura o "Diário da Noite" w.........,._·.,.,."...., _...........,....,.

pelo simples fato de não a- De quem a culpa? que o sr. Getúlio Vargas I

dotarem � cartilha da eter- Puramente da Prefeitura, prometeu, até 15 de julho, p'ras·.all&'I·o raCa
.

na vigilância, muito embora que permite tal sitaução de- encaminhál' ao Congresso a JJ. a 1}"
seirm elementos cumprido-, prirnente bem nó coração da mensagem com o-projeto de plUradO, .ulcl-l'es de t'Íeus deveras e nen- cidade., aumento dos vencimentos-do .' a

funcionalismo. deu-se............................................ o AUMENTO,
RIO,4 (V. A.)·- Durante S. PAULO, 4 (V. A,) '-

a audiência de ontem, o mi- Policiais. da Delegacia de
nistro Horácio Lafei, fez en- Vigilância e Capturas e sol
tl'ega ao presid�nte da <:on- dados de polícia de São Pau
clusão dos: es!udos. a. l:espei- f lo, ,dando busca. s nas. pica
to das das dlSpoll1bllldades das de Cunha e Paratl, eO.�l-

orçamentárias em ftwe" do

,.
"eg'uir:lm prender tres fUg

. ..i-jaun'Jt}nto do· funcionalismo, tivos de Anchieta. São êles
Espera-se que o sr. Getá�' DesiderÍo Fossa e outros

lio Vargas dê a sua\manifes-II n;\o jdentificados, Enquan-,taçã,o oficial a proposito da to isso, na madrllgaclH de
questão ainda na correnté I hoje, mais um' presidiário
semana. recapturado pôs termo a
\
Fi�ou a critério do sr. Ge- vida. Trata-se de Italmar

túlió Vargas a percentagem Freitas Mero, que oc.upava
da majo�açãQ. a cela ll. 8L

\

1,

Ploríanõpolíà, Sexta-feira, 4 de Julho de 1952
.----_._ .• - __ . !........-.••

_',-' .". �
.

A PACn�N'l'E SRA. DORVALINA DITTHICH, ESPOSA
_ESTÁ PASSANDO MUITO BEM. O (�UE MANIFESTA

QUE SE SUBMETEU'i ANTE-ONTE.l\'l NO
O ESTADO noticiou on-

Campo de Concentração

Rober'O: ' Rohdem
�

reali.
. za..' tonfe.rêDCia�

Huberto _!tohdem; .

pensa-OI . P�dor, escritor, cOl1fe
dor dos malS autorlzados do I rencista qe recursos extra

BrB;sil ...conteu:po.l'ân-eo, ViSi-11 ordinários, Hubel'to �oh�len
. tara es�a Oapltal, Çlentro de ,8erá aqui alvo de homena

P?UCOS dias, Nessa

OPOl'tu-'1 gens que lhe prepara uma
rudade. l'ealizal"á êlê duas
110tÚ\'eis conferê:ncias no Comissão constituída dos
Teatl'o A1varo ;de Carvalho, :,\rs. Clemente Bruning. AI
gendo uma ,a 7 deste e a ou-. tino de Olivei'ra, Doralécio
tn�. 110 -aia seguinte, ambas So'ares, Affonso Delambert
às 20 horas, e Jobel Cardoso.

I

DE UM OPERÁRIO RBSIDEN'J'E EM BRlTSQUB,r
UM SUCESSO j\ HSOLÜTO nA PNEU!\1ECT01UL\ ,A..
HOSPITAL "NEHÊU HAMOS"

.

Com aquele seu l'Íso"fumandichuzea.no, o' lller!'

nO'bre amigo e leal adversário deputado Clodol'icc>
'Moreira continúa crente no ãcôl'do político:

_ É uma neeessidade. O poVo acabará compre
\mdendo o nosso sacrifíeio,

.

- Nosso, de quem? Você até p�trece do petró
leo;!

� Não é, isso, O Iríneu tem a melhor boa von

tade ... \
.- O' inferno está cheio, ..

.'1:'
_ Mas você v.ive a bombardear!
_ Quem S'QU eu, primo?, Eu até que não sou:

,contra! I \
_ Como? Há sinceridade nisso?
� Há! Façam o clima. Fazer paz, sem ao me

nos suspender as hostilidades!!!
.
_ Que tal se fôsse feito um estacionamento ...
- No pónto de autos, de Lajes! Oatro?
- Não. Nas hostilidades!
- ,Já estivemos estacionados quase dois lueses.
�"_ 'E não adiantou?
_ Nada! IAté parece' a paz de Pan MUIl J 011_

Enquanto conversam, {I pau comete solto, ..
'_, Não é 'tanto assim! Qual o meio de começar?
._ 6 clima! ,Do clima à confiança, l'la confian-

ç� ài:; con vonaç6<)s, das conversações ...
_ O acôrclo'?
� Não! Devagar! Das conversaç,ões às bases!
_ Bo-las!
:.._ Cl<l1'o! Acõrdo s,em 'base�não d.á certo,

.

_ Ponlue?

--:�e é

feiG�ILHÉRME TAL

;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


