
.BERLIM, 15 (United Press) _._- Berfim comunista da

Alemanha Oriental comprometeu-se, em promessa feita

ao marechal St.alin, a transformar a atual zona de ocupa

ção soviética em Estado Socialista, ao estilo soviético, e

li converter o país, em uma. "democracia popular" arma

da. Em cabrograma enviado a Stalin, a Convenção Nacio
nal do Partido Comunista expressa-lhe: "A classe tra

halhndora fará 08 maiores esforços para fortalecer os

.....�....lW1j i"1 '

• '0

��,�
princípios de democracia popular na República Demo- tido como no cabograma enviado a Stalillllão�esp\'Ei:;-;;::-.:...:....!
crática da Alemanha, no sentido de proteger' e salvar a I fica 'quando será proclamada a decisão do e_..xétcito da

pátria e
�

reconstruí-Ia pacif'icamente me�jante a. torma-
.

.-\ lcma.l:ba Orie�tal; anun�ia-se, colltudo,. q�íe./I prog�a�
çao de forças armadas, que serao o esteio das bases do ma sera submetido ao governo para a aprovaçao formal.
socialismo". Sublinham ademais os "comunistas que fa- O programa inclui a abolição dos cinco governos esta-,
rão tudo que estiver ao seu alcance "para ganhar a ba- duais ,qUe formam atualmente a Alemanha "Ortental e

talha pela paz e por uma Alemanha pacífica e unida, sua substituição por 15 conselhos distritais que se crê

democrática e independente". Tanto o programa do par- funcionarão como os russo-soviéticos.
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q:::�l ma�f:sO d�sr:1 de
rio de S. (a arl n 1 � I CAXilAS DO SUL, 15 (v.

> A.) -- Do monsenhor João

Ano XXXIX � Meneguzzi, vigário capitular
, da diocese de Caxias do Sul,

N 11 44t < a Sucursal do DIARIO DE
... ..

I: NOTICIAS recebeu a ::;e

•.........,.-....."..-..-..........-.-..............
-__... guinte cornun icação : ';Te

nho a grata satisfação de

Edição de hoje "" 1'1 pag.. Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Julho de 19'52 80 CENTAVOS comunicar a v, s. que no

dia 30 de junho de 1952, às
12 horas, na cidade do Vati-

Por mediação do Brasil; Cuba e Peru IDecisão lIuma.... :

reatam as relações Vital solucionará a Lei dos
egressos dos ,hospitais

RIO, 14 (V_ A.) - o pre-I - Os cargos preenchidos
feito João Carlos Vital san- i ínterínamente, na forma
cionará na próxima segunda I prevista no artigo l°, só po

feira, ás 17 horas, em cet'"Í-: derão SelO relacionados para
mônia no Palácio Guanaba-I' concurso depois que seus

ra, uma lei human íssima, ocupantes tenham obtido "a

Prot'esto de W�" hlaDgtnn pela Trata-se da lei de autoria do alta definitiva" .

Utl U vereador Alvaro Dias que � Os agressos dos Hospí-
considera validos para efei- ta is-Sanatôrios, Hospitais-

explosio doma bomba em :8. Aire to de trabalho nas reparti- Dispensârtos e Hospitais-
ções municipais os egressos' Coloniais, com "alta defini-

BUENOS AIRES, 15 (Uni- de Informações dos Estados
dos Hospítais-Sanatórios. tíva", será assegurada pre-ted ) - O encarregado dos Unidos quando' abandona- H itai D' .' ferênc'ia em igualdade de

Negócios dos Estados Uni- vam os seus escritorios, so- .

d OSPH1 als�t l�peCnslal':o;; e
.

de condições, para a nomeaçãodos, Lester MalIo ry, apre- bre a biblioteca. Posterior- Tosb ,�Sfl als-, o O{l�tSH,sentou/enérgico protesto ao mente foram postos em li-
u ercu ose ou ma e an- em cargo público, cujo pro-

sen.. A lei diz que os egre- vimento deva ser feito medi-Ministério das Relações Ex- herdade. Segundo indicaram
I I ante "OTICUI'SO-ssos poe erão ser nomeu(. os � ,

teríores, pelá colocação e os funcionários da Embai-
1 para o exercício interino de - Nos cargos cujo provi-

exp osão de bomba, na Bi- xada, o protesto, apresenta- ,

f
.

cargo público de ftinção pú- mento, e etívo, independa-deblioteca Lincoln, dia D dês- do hoje á Chancelaria não
.

.

hl ica desde que preencham !�oncurso, o ocunante ínteri-te rnés. Mallory, segundo afetará a cerimônia de:\- ,,, v= c ...

d
"

as condições legais exigiflas no se converterá em efetivo
M
......-....- ......_w_......._...."'".......�w....

lZ o porta-voz íia Ernbaixa- presen tação .de cl'ed-cngiais -

!lJlUlêS ItêRIO, 15 (Meridional) da dos Estados Unidos, agiu a Peron, pelo novo embaixa- �·].'a prcvimento OLl _a·d��&.-' qua!ldo comprovalla a.t alta. U UI,� ,n', lOSPerú e Cuba, aceituando os são 'dcfinítlva, apo!?Útl'ndo!lSe () M. •

de acôl'do com as instruções dor dos Estados ,Unidos, AI-
•

O· ce' l.tif·l'cc�do a'e '''alt� tituTo de respe.ctivo 0_cu"pan- por atl·vldaaesumls oficios do Brasil,. por de Washington. Antes des- bel't Nufer, que chegará a
- " �

-intermédio do .ministro João tes incidentes foram detidos esta capital, na próxima hospitalar" ou de "alta dis- te desde que Já esteja cum- .

'1Neve,;, restabeleceram, ho- dois empregados do Serviço) quarta-feira. peJ1sa.ri�l", .fornecido. pela I pri?o.ouesteja ,c�mprin.d� o comoo atas
jf!, as relações diplomaticas a���:'ldade. compe�eI_lte, SU-! estagl� -PT'ObatorlO eXigido I. �lO, l� (V. A) -:- O Sll-
-que se achavam interrompi- -__ _ ....,..,..,..,..._- - - � __ _ ....., pIna o

exam.
e medico na

I
por leI,' peno r TrIbunal Mibtar ('on-

uas em virtude do inciden-. parte relativa á molestia,'
- Os nomeados ou' admi- t1'a o;,; votos dos ministros

. te ocorrido em 1949. A ceri- Prêsos dOIS pa- IChega à Berlim o que havia determinado o I tidos, de acôTdo com a p,l'e- Cardoso de Castro, Bocail1va
monia realizou-se úa Chall- internamento. .,' sente lei ficam obrigados á Cunha e Gurgel Rez.ende,
-celaria, tomando pade a dres oa China t DOVO embaixador rigorosa observância das confirmou a decisão dó Con-
mesma o chanceler João Ne-' .

.

-� 1 determinações constantes se1ho de JU!:Itlç.a, (IUe det�r-
'Ves e os embaixadores d�f COlunista ..: : rbrasileire .' ..

' . do certificado de "alta hos- minou a prisão prev.entiva
Cuba e Perú, rcspectivamen- HONG KONG, 15 (Uni- lera subslituidl pitalar" ou de "aIta dispen- dos majores Julio Machado
te, Fernando 'fudila· e Ga-

ted) _ Dois sacerdotes ir- BRUXELÂS. 15 (United) b j d ..
sariaI", bem. como aos exa- de Oliveira e Leandro Fi-

bl'iel Landa. O ato respecti- landeses da sociedade mis- ,__ O novo embaixador do O em a X8 Dr aIS me:> � provas de l!,,�oratório gueiredo Juniol: ,envolvidos
vo foi ,assinadó pelo titular sionários "Saint Coluro Brasil na Bélgica ..

· sr. Anto- 1'1 OU' I' B II nasf�podcas -e eondlçoes neles, em atividades comunistas.
brasileiro e embaixador" da-

. -

1 I :.' .' ." ,r.'5, pre Ixa_ as. AMPLL4.,DO O IINQUÉRI�, bian" foram presos na Chi- nio Camilo Oliveira, chegouqueles países, assinalando a Parágrafo' mllCO A TO NA 1;"AI�na, peJas' autoridades vel'- ontem à noite em Bruxelas, :l

gestão amistosa do ministro
melhas, segtl11do noticia re- tendo sido recebido na esta- RIO, 15 (V, A.) _ O em- .inobservância do disposto RIO, 15 (V. A.) - O ill-

!las l'elações Extel'iores do cebida hoje. Os padres Pa- ção pelo chefe do protocolo baixador Burke Knapp será neste artigo importará na quérito sobre as atividades
:Brasil para o restabeleci- tl'ick Ronan, John Casey, do Ministério de Negocios substituido no seu ca.rgo- pe-

demissão ou na dispensa do comunistas 110 seio da FAB
menta e a exposição feita .' servidor.

.

ampliou-se sObl'emal1.81·I'U·contando com 32 anos, f(}- Estrangeiros pelo pessoal lo che:fe �o setO'l' ame_riça- t·pelo titulaI' brasileiro nesse. -'- Para os efeitos da pl'e- . não sendo provável qlle, em.ràm presos em HudlOW, ci- da Embaixada e pelo presi- no da Comissàp Mista Bra- I
'"

�elltido. Os dois governos es- cinde da provincia de Chek- dente da Càmara do Comér- si l-Estados Unidos.. Para sente lei e . .dentro da .legis- cousequencia, o seu e�lCel'l'a,"
queceram-se das cir:cuns-

lang, situada nas pl'()'ximi- cio belgo-brasil"ira. O novo exercer as funções vil'á o
ração em vigor, os orgãos mento se verifique na data

"tâncias que le,'aram o go- técnicos especializados da prevista. O desc1obl'anlel1todades de Xangai, por "01'- emba.ixador sucede a Renato (!mpaixadol' Merwin, 1° di-vêl'llo do Pel'ú a' Ínterrom-' Prefeitura fixa.rão os con- da 'ação apuradora ,em to-, 'ganizal' a Legião de, Maria", Lacen!a Lago, que falec�u 'retor norte�americana da COI-
pelO as relações diplomaéi- . caitos de "alta hospitalar", das as bases aéreas vem dar

C b 1 que foi p.roscrita na C.hil1a t nesta capitál, a 2 de março missão mista.
,cus com u a, tel1C o em con- - de "alta djs�nsarial" e de vulto e' complexidade a"comUnIsta. próximo' passado. 'J

ta, também, que () general ) ' ,
. ":'alta definitiva", processo .

•••-_..,.""_......- ......- ..-•••-_-......_••""W\
}t'ulgellcio Batista, "que foi

.

.

Os egressos nomeados ou '. . - -'- -, _.- ,

,alheio aos sucessos passa- Clsod ti d admitidos, na forma da pre- '0 riso d. cidade .. ·

'-dos':, ora "uma cil'cunstan� Enteso'.'ramen40 de m'o.e....
88 .nos e sente lei. só poderão ter

....

da suficiente e propicia l)a- • -

PorlUgal axercício em estab-elecimen- �� .i=;',
1:a

desapare.ceI' o e,stádo de

das, de cob're e DI-quel para tos hospita.res especializa� .�---J'�,.,"",: �Q: lit<1,coisas".

O Irasll t dos no tratamento da moles- �--------\,-\ '" �
. O"i.

OS embalxadores declara-, RIO, 15 (V. A.) °

di-Iram
feitas cinco.· remessas ,. �ía que lhes determinou o ;��i��h�.,\ !���,,:_;� ,\ \\ 1

Taro que não tinham qual- retor da Casa da Moeda, fa- de moédas divisionarias, e RIO, 15 (V. A.r - a mternamentO', pal"a melhor . :;0S2.:�-;�-j,\i\\)\.�/\ .

.quer objeção a apresenhU'_e, laudo a Fepo}.1;agem�sdbre �a para São Paulo, não exis- comandante 'do navio "Vera supervisão das condições da ��;.;)(.t:"·)\:,I:�í<: \\ -\-� \

..... t t t d' f It d t ... ' 'C "d 1
'.,

I'" It T-.. 't J"
. ';;0'·':••l 'lC::i'i . ,..

,por an o es avam lSp08- a, a e roco, a.1.lrmou que tendo no momento troco ali. ruz ec arou que a P() CNil ,a'� H08pl '��al' o,u da "aJ- ':�3:5�·�'f"��;.;':-�t, '.. , :�,t_:\ '1tos a aeeitar a sugestão do no interior do país' o d}nhê� I -_...,"
-

- portuguêsa il1st<!l1rou ínq�re- . ta �ISpenSal'la]". Só ?o�el'ão ·:;ç:6·;:f�.'l ;ti. �\·=:-�J.�:,t-t�:dg\wêrno do BmsW' no seJi- 1'0; está:scl1do- tral1s.fQnnaoo..., Acentuou, que fOI<'� 'fei- rito para apural' a denuncia pleItear os .benefícIos, da "'<Zif:�::_' -.:::>__ . ..-::::-'::'::: :::
'tWo de que COl1stasse na ata em materia pl·ima. O sr. Fi- I tos 975 milhões, o que sig- de que uma quadrilha esta- p-yesen,te lei os egreSSQS dos ,,���::::::-;;::'::�::.��
�. reuni�o que, desde aque-, Jinto :Maia acentuou que a

I nifica nada menos de 4.5(}O ria organizando a vinda. de hospitais refel'idos no arti- '

le m�mento, ficavam- reata:.:.... P,l:'Odi.lÇã-O de-MoOOAA divisio-' f toneladas de moédas. Con- clandestinos para () Brasil ga 1° que, previamente fi- - O barco e"tá jogancla
belecldas aSi,relacões entr� naria,; de co.bre, alumínio e' duindo avaliou em 14 mi- a bordo do seu navio. Acn':!s- ehados nos {)rgãos técnicos muito. Parece desgm'el'-
os dois govêrnos,' que a�l'e- 'e. zinco fÇli l:imitad.a, em vil'- J lh�� ? n úme.l'� d� müédas

I c�n��l que �t� o moment�f e�'Pecia.}jz.adO�
da Municipa- nado.

, ditariam, OpOl'[llllaménie, as tude 9Etsf1e tato. ! eXIstent.es pl'lSWnelYaS nos nao fiCOU POSItivado a 'partI- rlCtade, esteJam radicaclos - E' isso mesmo. FaH:t
xespectivas legaçõ�s. AdiaI}tou q)Je 60ffiellte pa-l cofres de todo o pais, cons- cipação 110 caso de nen.hw:n I hã mais de fi (eulco) a.>1OS mão forte ao leme. De
Depoi" da cerimonia, () 1'a o Rio Grande do Sul fo-I tituindo "pé de meia". membro da tripulação. I m;o Distrito Federal.

.

pleno acôrdo!!!
. '

RIO, 15 ,(V. A.)
_

� No 'I chanceler João Neves de- I de comunidade _internac.io
gahinente ao sr. Joao Neves clarou ; . I nal, onde as divergencías
da Fontoura foi realizado-o f - "O ato hoje. celebrado f são superficiais e sempre

l.H'otocolo do reatamento das eleva a América á condição', transitorias".
relações diplomática entre o

Parú e Cuba, interrompidas
desde .1949. QuaJi.do, assu

.1ll!IU o govêrno do Perú o

Presidente Odria Gutierrez
nromoveu o expurgo dos ele

;nentos apristas. Um dos li

deres apristas conseguiu
. fugir para Havana com sal

vo conduto cubano. O pro
"testo peruano não foi consí

derado, dado o romprimento
das relações reatadas agora
em consequência das de

marches, do chanceler - bra
l'>ileiro,

cano, S, Santidade o Papa
Pio XII, glor'iosamente rei
nante, houve por bem no

mear o exmo. d. Benedito
Zorzi, atual bispo de Ilheus.
na Bahia, para a Sé Episco
pal de Caxias do Sul. Apro
veíto 'a oportunidade para
convidar v. s. para assisti!'
aos atos de posse do novo

bispo, em. da tas q 11 e será
previamente anunciada.
Respeitosas saudações.
(a.) monsenhor .Ioão Me

neguzz i, vigário capitular".

POUMl!:NOUES

.

......,..,.........;0.......-...._...........,...,....._

O T EH P O
Previsão do tempo até à"

14 horas do dia 16 .

. Tempo - Bom, Nevociro.
Temperatura - Manter

se-á baixa.
Ventos - Do quadrante

oeste, frescos.
Temperaturas - Extl'\-!

mas de ontem: Máxima 1!J,8.
Mínima 12,13.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. JOSÉ ROSARIQ ,ARAUJOl1 É D I C O
Clini�ã Médi-ça _ 'Doenças �e criánç:&s

Clínkll Geral - PEDIATRIA
(Tratamento de Bronquites em. adulto!, e crtanças.),"

Rua L� de Maio, 16 - Itaja]. Consultário: Vitor Meireles, 18 _' 10 andar.
,PUERICULTURA - PEDIATRIA _' CLINICA GERAL

H'lrárju: D�s lO,30"às 1l,W e das 2,3.D às 3,3a horas.
Con'sulto'n'o' e Resl"'�ncl'a - Rua Bulcão Viaúa n, 7 (Largo 13 .

,

_:_

"'

,I'
"" Residência:

,:venida'
Rio Branco, 152 - eone 1.640 .

.. ":!;�'i-;'=S_-_D_i_à_ri_a_m_e_n_
••

e_. -I DR. NEWTON D'AVILA ----,..-O--E--N---T'--I-STA.
I Cirurgia ;:el."al - Doenças de Senhoras _. Proctologla

•

Eletricidade l\fédka
'

DR.' ·OCTACILIO DE ARAUJO'
Cl)nllultório: Rua Vítor Meireles n.· 18 - Teluone 1.1;,07. ,

ClltURGlÁO DEN'rISTA
Consult�,�: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante. Rua Fellpe Schmldt _ Edif. Amélia Ni'to _ Sala 1
Resldênci'a: Rua Vidal RamQs, 'l."elefone 1.422.

Tratamento cirÚ'rgico e cura da Ptorréa Alveolll.'l.

Tratanlen'fo drúrgi<:o e cura de Abcessos •. Granlllmaa, Q.�

radicu'lares., etc.
.

ATENÇÃO: � Gl'ande redução de pr7ço8
para as pessôas que 'vivem de ordena0".

Laboratório 'Protétic!> sob a direçãg de Técnico cODt:r..�_

pe�ialmente no Uruguai, f()ri!!�do sob' a 0�ie!'�3ção de um de.....i... ··

. credenciados especialistas' da América.

Dentaftllrllll s@m o Céo da ROOa (Áb3baóll PlaUII.)

·DR.. ROLDÃO CONSONI - tOrutria Geral - ÁIU\ Cfrut'ltia -- Moléltiaa de' !eDitor..
.

-.-__--' -...._--' -'-
..

.

- Ctrurgi. di)a Tomor. �
,

.

I)a "�aculdad,, d'e- Medil!i,ns a,a Uiliveraidade de' ·S.o Pauló.·
1:�-A88ietente de Cirurgia' dOIl Profelsores Alipio Cor:.la

Neto e ,Sylla Mato".
Cirurgia do e$tomago, vesicula e viaa bl1iilroll. intestinol deI.

,.:ad.. e gi'<isso. tiroide, rins, próstata, bexiga, 'útero. ová'l'ioll e trom
'..... VlI.ric{)cele, hidrocele, varizei e h�rnia.

CoulUlt.all: Das·Z às I) hnra8. rua Felipe' Sclunidt; 21 (sobrado).
- TelefQne: Uí98.

,.'
-

DitA. \VLÁDVSLAVA W. MUSSI

E.,
DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

»édk;o8
Cj rurg ia-Cf intca Geral-Partos

",e rv'ço �011Ipl€'to p espe'c'ià Ií aado <las DOENÇAS DE SENRO·,

1>. �.s, ",,'i" modernos !II�lodu� de diagnoaticos e tratamento.

1!"'�U'\,":GOI'Il\ - HISTERO - SALPINGO-GRAFIA - METABO

LlSMfà MSAL

4
••

"

..EdiJ'fcio do Mon-

Raios

.''',;'''i6'tfl;,.e ·lu:fn. \:en�lelho. ,

'

Cotls"HÓriJ): Rua, T'rajar,o, n, ,1, l° àndar

..... fH("

H '>TIio riu·: Da� <9 .às 12 b-Ol'as - Dr. Mu.si.

Das Ui '0." 1"8 horas'- Dr&..1Jfussi.

Residê':1cia Avenida T'rompowaki, 84 /

SANTAELA
(Forn,ado Péla Faculdade' Nacional .de Medicina 'da 'Oniverli

".4. do Braeít).
Médico ,por eonCIJr1!O da Assistência a Psicopatas do Distrito

••dera!.

!i:x-intern,o do H"lIPit�l Ps.iqulátr'ico e Manlcói:nio Judi-ciáril> da
.Y:.p'itRl Federa},

Ex-interno dI;! Santa Casa de Misericórdia .10 Rio de �anéiro.
Ctínica Médica ._ Doenças Nervoaaa.

-

Om8ultóJ'�O< EdifiCÍo Améliã ·Neto Sala 9.

DR. A.

j'Resldência-: Rua Bocainva, 134.
íCObsultas·: Das 15 48 1'8 horaa,
I

'!'elefone�
•

'1('�n8ultó1"i'o.: 1.26!l,.
ltesidêllcia: 1,;j8&

______________�_____________ II,,_-_--

I'\
.

DR. JOSÉ 'DAmA S. BITTENCOURT

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem..
Limpad'a de Fenda - Refratar - Vertometro etc. Raio X. (ra·

!ilolfrafias da Cabeça) - Retirada de Corpo's Extranbos do Pulmão

.·'.ofago.
,

Receita' phI'a uso de. Oculos.
COlUlultorio " Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Altos da ,CaBa

�:Il4tIo Horizonte).
&eslciêncIa _ Felipe. Schmid�, 10l. - Til\. 1660.

..

DR. ÀNTôNIO MONIZ DE ARA.GÃO
ClRUR(jIA TREUM�TOLOGIA

,.Ortoped'ta
Conllultório: João Pinto, '18.,
Da.> Ui àe 11 éliàl'iamente.

Men!).! aOI,Sábado •.
Reli.: Bocaiuva 136.

J'Oh. )I. 714.

BflIIidêneia :', Avenida Trompowsky,' 7 Telefone .l.�tl'.

Sabão:':

'�'irgem Especia'lidade
da' Cia� WITZIL INDOSTRIAL-JoiovIl18. (marca registrada)

Tf)rna a rotlpa branquissima
.

DR. TOLENTlNO DE CARVAUIO
Aperfeiçl)amento em Pôrto Alegre e B'uen�8 AY'l'ea

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Conscttérto - .João Pinto, 1.8 - 1" a"dar

Diàrtamente das 15 às 18 horas

"

Redação e Oficinas, ã' rua Coúselhetro

Tel. 1622 - Cx. Postal, 1S9.

Drreto r; .RUBENS .A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S . Lara, Ltda. ,

R.u.a Senador Dantas, 40 -, 5° andar.

Te.J.: 22-5924 r-r- Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira. n. 21<-- 6° anda&'..�.

Tel.: 8219873 - São p�.ul'o.
ASSINATURAS

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

DR. I. LOBATO

'."':'.

Aoo

•

�a Capital
. ... , .... , . ' . . . . .. Cr� ,-no.ooDoenças dCl apa-retbo .re!lpi�l'iO .

TUa'lrRCULoaE .•

Rt\lJlOGRA.F!.)\ E RAmo.SCOFIA DÓS, »ULM;OES
. .

. ..

),
Cir.lll'gi.a do l:o�ax

.

_
.

FOl"l'd.do pela Fn"uldade NllclOl'l'a·! ·de·' Medici'na; Ti�lQ;lºg�a e

nsil'dr'urgiã-o do Ho�tal Nerêu Rll.m<l8
Cu rao de especialização pela S N, T. E�-interno:e E·:a:.âssistente de

Ciru�ià dr Prof. ügo Pi-nheiro Gu·iroaràes (Rio.). '

'C<fnsl�ltó,�io" Rua Felipe ·Sehmjdt n. 88.

. �târiamente. das 15 às 1.8' horas.

Residência " Ru�_Felipe Schmidt, ti. 103..

SemeAtre Cr$ ,·96,01>

I
1

·1
DR. ALVARo DE CARvALHO

.

Doençllll 1e Crla'nçall
Consultório: ROa 'rr.a;j.atl'O s/ri. Edif. 'São Jprge .i: }O andar.

Salas 14 e 15. .

Residência: .Rlla Brigadeiro' Silva .Paes, f!ol_n,.- 8° andar. (chá·
ca ra do Espanha).
.' !l.tende diariamente du 14 hs, -ern dian·te.

.{. -....'--------_...:;...-_..-...------

.

DR. M. CAVALCANTI

No 'Interior
Ano. .

,
'. ,Cr$ 200,,&0

SemeB,tre ,' ,., .. " Cr$,' 111},OO
An'ótícios mediantes contráto.

Os orig ínate, mesmo não publrcados,
devolvidos,

•

A direçao não se responsabU(�a paloll
.mititi-os nos artigos aasmado s .

s .

. Clíníea- e:fClujl;tva11le.I'!.�, de cdllnças
Rl13 Saldanha Marinh.o, 19. - 'relefone '(M,)' 736.

.

\

DR.. MARIO WENllHAUSEN

'ADVOGADOS
,

'.

CLARNO G. GALLETTI

Clínica médiCA de adultos e crianças
Consultório - R;a João Pinto, 10 _ Tel. M. 769.

Con.ultas�. Das 4 iis 6 horas.

Residji�ia: Rua Esteves Júnior, 46. Tel. 8í2..

DIt. ·ARMANDO YALERIO"DE ASSIS
M�DlCO

DOII Serviço. de Clínica Intantil da Assistência MuniCipa) • Bo••

prtBI de Caridadê
CLíNICA Mll:DICA DIi; CRIANÇAS E ADULTOS.

�UA

- AllVOG.-\M._
\'itor 1\f4!itelles. 6d� 1- Fone l.46R. - FJoritlnn.JM>U•.'

- Alercia '-

ÜA SILVA

.'

COJlaultórlo·: Ru.a Nunes Machado.• '7 - Consultai' du 10' à.
e das 16 às 17 h.oras.

ResIdência: Rua Marechal Guilherme, r. - Fo'ne: 78&.

'DR.' ALFREDO ·CHEREM.

Cu�ó Naei(JUt de doençaa melltai.

.Ex·diretor do Hospital Cól&nill Sant'Anll.,
Doenças nervosas e nrdn�ài••
1mpotência .sexual.

�ua Tiradentes 1). 9.
Consultas das 16 às 19' horaa.

FONE:. M. 798.

Re�.: nua Santos .Saraiva, lí4

t,

DR. RENA�ro RAM()S
- AIJVOGAOO -

RUA Santos Dumont, 12. -. Apl. 4:

�8treito.

I. .

DR. JOSÉ MJt�DEIROS VIEIRA
, \

,

_' .\OVO.(;.<\DO -

rb.iai - Santa CatarlRa'

D·R. THEODOCIO MIGUEL _1\1'HERINO
.

- ADVOGADO-

Rua Traj.ano n. 1.2, lU

lEscr, Dr. Wàldir fiuschJ.

Telefone - 1.3'.1-0,

andar. sala n, I - Edifício S\tO J.�,..

POntt>8 'Moveis e FixaI

·Tod!>8 ·o�, demalli Traba.lh08 Protéti·cos pel" técnica m�
:centa.

A V I S O
; O

.

Dr.- Djillma M.oellm;n,t> avisa ii sua distinta elíe:nte� .."",.
ee,tará, a.ustÍn,te até o mês de,. setemb-ro BD! vi'agem de eMIlMt_ ....

Ainér'ic'a do Norte.
12, c��u'n.ic� �lnda qlle o $BU Instituto de di�gnóstico dtli!li�_

tinúa fUflcionándo'de maneit'a regúlar, 'ficanqo como ·setl,iiliil.Ntitâ••
o .�ompetente clfrilcQ Dr. Orlando Schroeder .I}Qe há Im\il!: ca' ..... ,

�n,o, vem acomplJn.hanpQ, passo a. passo, os. -eerv'lç&1I elilt� ••
C�sa' ile Saúde· São 'Sebastião, e de seu. consult6riu.

..

08 serviços de rádio diagnóstico, ra�iioterapia e o. d. la�r_
tôriQ clínico. ficarão .& cargo do Dr. ,Paulo Te,vares, �_.•"lNje-;'
n;ente conhecido ilpl, nosso P.leio, p�la ,eua proficiência " �tA....

.natl 4itas especi.lidades.

fI....N.;...""IlhW."'•..;uI.I.· ...�; ".� ' .•0'
- '0"'5foa� 42'1 .e_,e� _ ::i.

T€U.('.RAJlA, ....OSE.....
. ..� 1'-

t

.S����!ROtAt
ESPECIALIDADE.
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'MIIa
.

Social Teraeíe Citadino le Xadru A Conferência'NA LlçAr�s!aze�dO
n81168agell a. 80· 3nlv8rsárlo de Blumeo8u I

Ue tudo q�"!�t::�e:�_ J�.�!�!��v:,aib. o

'. .

di Cllbe' 12 de Agoslo na�, ��:�fel:eêl��;:á dl�e:;���I��
I

bre o Pa?re Hub�rto Roh- ���p!�a�;S��s�md!ô��lôn�:
Em comemoração ao 800 nan i Ribeiro, na 16a. C. R" tantes das classes produto- d.en, depois que deixou a ba- do Vale dô Rio Canôas, nós

aníversár!o do Clube 12, re- ou Praça Getúlio Vargas, 26. ras do Estado e, também, al- t�na, nunca me. constou 68-
os abaixo assinados desjosos

al izar-se-á 'dentro em breve A competição obedecerá tas per-sonalidades da adrni- tlvesse_ ele fazend? a sua I em desfazer muitas intrigas
um grande torneio de Xa- ao; normas dos torneios In- nistração pública do Brasil, :pr��açao como enviado es-' feitas por certos mercado- \

drez, em disputa ao título terríacionaís, sendo exigido entre os quais OE srs, drs, pecíal do Senhor. Se�pre res de honras, declaramos
de Campeão' e Vice-campeão um depósito 'em dinheiro,' Horácio Lafer, Ministro da pens�l qu-e a sua abtt�de I que o movimento

a.qui
esbo

da-Cidade, no nobre jogo de quo será devolvido ao tér- Fazenda, João Daudt d'Ol i- provles�e ?e um.a ma:V�ll'a I çado foi de iniciativa nossa.

Caisea. Olho do torneio, caso o par- '.'eira, Presidente da Confe- toda .espêcial de lI:terpretar (os colônos e homens da

Esperarnosrque para me- tícipante :

não abandone a 'deral(ão Nacional do Comér- \ �s Sag rada.s Escrtt�r�s,. a indústria ·e·'do· cóméYci�y. e

recer tão honrosos títulos- (:omp,etição.
'

do, Irjneu Borúhausen, Go� lS�� .l�vado r�l.� 1:aclO;9mlO e não. inainuação de quem

se inscrevam todos aqueles .lá estão inscritos OH se- vernador do Estado, Benja- �e.o .lvre ar .: 1'10 e nunca 'quêr 'que, fó�se. o sr, P��_
que se julguem capazes de gttintes enxadristas : Paulo mim Cabello e ,Luiz Antônio. por l!lte'l:·ve�çao. de forças feito de Bom Retiro aqui' es-
alcançá-los, para que tenha-. .Jot'<' Garcia. Héllio Balls- Borges, Presidente e Vice" sobl:enatm·31s.

,
teve >l, 'nosso convite. Não te;

.

'd"t' I
"

.> E
.

Rib
..

J' Preai t d COFAP 110 EIs que me engano. .'

1
',.

t "'.� .

mos em . ISpU a, rea mente, 'ted. ruam .I e11'0, aímor r resmen e a ..' 'Em. ua . "DESPEDIDA"
ve e e ln ,er�el encIa.l1�o caso

todos os valores da Capital. . Collaco, Deputados Cássio Brasil; respectivamente, se
. s.' . _

'Somos Iivres e indepen-
As inscrições acham-se 'a- Medeiros e Enedino Ribeiro, instalará no próximo dia' 27 Pl�bhcad,a na. edição de Do- dentes e temos o uso da ra

bertas até às 18 horas de Zeferino A. Piazza, Dr. A- do corrente com encerra- mI.ngo dest: Jornal, o consa-I zão e portanto sabemos o

sexta-feira próxima e pode- dão Bernardes e João Ribei- mente no dia 30, conforme grado_es�n,t_or; por duas f�e- que queremos .

rão ser feitas com o 'sr. Er- 1'0. é já do conhecimento públ í-" zes, nao insmua ma.s'V a 11'- Queremos os nossos direi-
.....__.. .........--.._-........-...... - ....._-. ...,.JV co,

ma em termos preCISOS, que tos �\tendidos e respeitados .

c Dentre os convidados já recebeu .do Ente S.upremo a (a.) Retroes Zapechiní

Pa-rtt'01·pacaO
confirmou a sua vinda a ,n:agna ll1cumbenc�a de e�- Zeferino Salvador, Vitorio
Santa Catarina', para parti-I

smar uma doutrina

seno a_o Loremett, João Locks.
cipar idaquêle

'

conclave, o de todo nova, ao menos 1I-

VIÚVA, FLÁVIA DE SOU-j ROBERTO MACHADO E
sr. dr. Benjamim Cabello, vre de tutela� como as que

ZA VIEIRA LIDIA MACHADO
em cabograma que, ante-on- e.xcrce a ,IgreJa �a sua ql!a,-

participa aos parentes e participam aos parentes e
tem transmitiu ao sr. Char- hd.ade de .gu.ardJa autentIca

pessoas de suas relaç.ões, o pessôas de suas relações, o
les Edgar Moritz, Presiden-

e Ills11bstItu:vel da palavra
contnito de casamento de contrato de casamento de

te da Federacão de Comér- de Je>,us Cristo.
sua filha Léa Maria, com o seu filho Nerêu, com a se-

cio de Santa·Catarina nos E1j1 frase mais explicita,
dr. Nel'êu Machado. nho]"inha Léa Maria Vieira. '

D 't I
.

dseguintes têrmos: eus, somen'e (epOlS e
o ,_

Florianópolis, 11-6-52. Rio do Sul, 11-6-52. ' ;'Aceitarei convite com longos do�s mil anos,. duran- 1'a profunda do Padre Roh-

NERÊU e LÉA MARIA grande prazer mas gostaria te .os .qUalIS athumallldrade.e, den, nem ao brilhantismo de

noivos saber quando poderá ser prmClpa men e; a greJu, sua palavra ou à indiscuti-
reunião afim não assumir cO,m todos os Deus santos e 1 vel força persuasiva de sua

outrog compromisso" todos os seus doutores, <:om I dialêtica como não o há ao

Saude e fraternidade (a) todo aquele número infinito I sagl'ado 'direito que lhe ca-

RS. Cabel1o.' de Martires sacrificados em i be - homem livre dentro de
Tambem est:não presentes defeza da fé, teria vivido uma Pátria livre - de en

delegados Associações Co- iludida. somente depois eles- cabeçar novo movimento re

merciais seguintes: Floria- ses fecundissimos dois. mil volucionário na seára do

nopolis. Blumenau, Caçador, anos, em que toda uma cor- Senhor.
'

I' S- F
'

d c< 1 te magnificentissima de :;á- }:1"
•

1.ale:;. ,38 nmcISco o ,.,11, l.a, apenas, a mm la na··

,Toinvile, .Jaraguá do Sul, bios teria elaborado em er- tural wrpreza, o meu jus-
R· d S I J b It" 1'05 inexplic.áveis, é que o t'

.

t ac)
,

I
. ,lO ou. oaça a, . a.1'1.1, lSSlmo espan o, ve- o

Criciuma, Tubarão, Laguna Suprerno Ser, condoido dos contagiado de messianismo
e Mafra. pobres mortais, teria "indo e erig�r-se ,em enviado pl'l-

TEREZINHA e CÉLIO Para eRRa rCl1l1laO, que
ao Brasil para tirar o servo "ilegiado para destruir a

noivos marcará éDoca em S�l1lta Huberto Rohden de Slla::; Igreja vi111e vezes secular!. ..
14-7-52

C.a�arina, ta"0bém fôram di-I r�re��,u�ações r reli�i�s�:, � I �:Jo'I:'s__iJfg:u1al"e expres:,;iva

M.. d 1
· , · 1'1g1tlOS convite" aOi; repre-

.

COnfIaI lhe,. -

seCI etIsslma ,colllCJ.dencJa, na mesma e-

f Issa' e • an IVnr" arfO sentanies do povo no Senado I mente, a mlssa� que nem. os I dição deste matutino, vem.

. .

r.
. '" I e Cân'ÍHl'a Federais, Assem-I Apost�los tenam sabIdo I publicado o conto "E mor-

bléia Legislativa do Estado i el�mp.l:lr, de propag�l" com I reu no casulo", no qual o

D. MARIA EMíLIA GANIA SALLES e outras personalidades dq 1 plopIledade os, ellsm�men- I Padre Rohdeu defende a sua

Fiihos, genro, neto, irmãos, sobrinho e cunhado de mundo. político e adminÍ.s- i tos do Redentor: abl"lr ::'�- evoluçàQ.
lVI�n'ia Emília Gama Salles, convidam 08 demais parentes trativo do Brasil, afim de vos rumos na VIda espn'l- E com:o é honrosa pal'U os

c amigos para a missa d.e l° aniv<:'l'sário de seu· faleci-
que se revista de brilhant'is- tual do mundo. católicos, a moral do conto!

, militar à ,Rua Vitor RondeI', mento que será celebrada na Igreja de Santo Antônio, mo aquele conclave e tam- I _

Est'lmos, assim. frente Faz vinte seculos que os

�ntiga Blumenall, e decla- segunda-feira, dia 21 do corrente, às 7 horas. bém surtam os efeitos que I nao a um caso comum de I católicos morrem nO' casulo,
rou ao Comissário que, du- - Antecipam os seus agradecimentos a todos que com-I as classes pr0dutoras espe- i insubo'l:din�ção à �utorida- refractários. às bla.ndicies.rante à noite, àlguem havia parecerem a êsse ato de. piedade cristã.

ram, para solução melhor I de da IgreJa, mas SIm a um das borboletas, que os pro-

tentado incendiar-lhe a CH- I de problemas que dizem ree- novo capItulo da era cristã. curam atrair à luz traiçoei-
�a. Se a mesma não foi des-,

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

peito à economia catarinen- Ou melhor, estamos frente 1'a de uma liberdade espiri-
truida, é que o queixoso a- C I N E D I A R I O se. a mais uma cartada em que tual que não existe.

-cordando em tempo, poude .

.

se procura jogar a salvação Vinte se'curos' em que' os
<laminar as chamas. Disse RJTZ No programa:. Atualida- eterna do homem com nbvas vag'alhões das mais impie-_".h;, .J.t'\C�.L,,"'-",;_"
'mais (lue, na O"'asI'a-o, lhe Às 5 - 7,45hs des em Revista. JQrnal.

II
formas disciplinares do ,es- dosas procelas tem investi-v .u1dorlil dOI!< !'1.s,el...

.:r.'Oubaram' diversos alimen- ii Betty HUTTON - Vetor . Preços: 5,00 - 3,20 •

V' j I pí.rito, como já o t!!ntaram do contra o casulo de São
E I' \ lewr. .. VUIIU' � .}':>L

:M L AI K. tos. . MATUR'. , mp. ate.18 anos R.'IJ. r.6.....n•• i.� \1 ..''''_.
1 aómete,. utero, an ar- Pedro, sem nada conseguir.

Segundo essa denúncia, o e111: RITZ - Sexta-feira Assinf�_ "O ESTADO'" dec, .e outros. Vinte seculos de perse-

"ncendiário ou incel1C1iários, A BRASA VIVA
'

Pré Paula Ramos

I
.

I
O Padre Huberto Rohden, guições sànguil1árias e he-

t.eriam marrotado um pouco No programa: Bandeiran- Stewart GRANGER - De- Velhice é Espeto. • Dese- seguindo a decisão da Igre- resias apetitosas,. e o casulo

rle papel, ao qual achegaram' tes da Tela. Nac. berah KEER nho.. ja, condena implicitamente sempre impenetrável.
fego e em seguida jogaram- lVIaõs Reveladoras. Short. em: Preço;,:: 6,20 - 3,20 ! todos esses reformadores, Sabemos que durante ,es-

.no em cima de um armário. Preços: 5,00 --:- 3,20 AS MINAS DO REI SALO- Imp. até 14 anos pois que se proclama ele e ses vinte seculos, muitos
Como se vê. trata-se dé Censura livre. MÃO IMPERIO não "eles" 0'\ verdadeiro católicos, entre eles o Impe-

-'l1ma queixa. singtllarissima ROXY - O'DEQN às 7,45hs IMPERJAL As 7,45hs enviado de Deus para COJ11- rador Julian'o e o monge Lu-
e tono o interesse deve ser Scot BRADY - Doroty Às 7,45hs John WAYNE - Patl'icia pletar' a obra ao Sah-ador. tero, sairam do casulo, a-

posto, por parte da policia, HART Gregory PECR - Barba- NEAL - Ward BOND Incide, entretanto, no erro traidos pelas borboletas doi-

Jlara deslindar essa miste- em:. 1'a PAYTON - 'Ward ROND em: em que eles incidiram, quan- divaúas. mas eles passaram
::iosa tentativa de incendio. I SANGUE ACUSADOR em: AGUAS TRAICOEIRAS' do sobrepõe a sua autorida- e "o casulo" - a Igreja _

I Barbar� STANEGYCR

I
RESISTENCIA HE:r:OI_ç� tes da Telá. Nac.

� .

de à auto,rid�de da Igr:ja.. continúa!
em: No programa: NotICIas Preços: 5,00 - 3,20 Não ha, nesta sequencla, Qual a conclusão a ti-
PACTO DE SANGUE da Semana, Nac. I Irrip. até 14 anos :]_ualquer restrição à 'cultu- I"a]''). ,

-TELEGRAl\'1AS ItETI-
DOS

fraqueza. em ge,,1
Vlnbo Creosotado,

_(SlIveira)

. ANIVERSAHlOS:
FAZEM ANOS. HOJE:

.

\

W�üdiv.ia Merizio, resi-

,dente em Brusque
- M�mina Antonieta. fi

'lhinha do sr. João Opusz-

- Sra. Adelina Souza,
-esposa do sr. Vespàsiano
-José de Souza, funcionário
,{lOS Correios e Telégrafos
_ ----:- Sr. João Leopoldo de

-Souza;' . representante CÜ�

::merdal
-- Srta. Cecil ia df.l Carmo

-I.apage.s&e, filha do sr, Ro-
't,_;Bl'to Lapagesse.

Comemorando o inicio de
.. J-"ma grande campanha, qual
.: seja a da venda de ações
'''Pró-�hie social", o Clube
rUíéti.eo Catarinense fará
realizar em a noite de 19

-30 ecrrente. sábado próxi
mo, um grandioso "Baile

Pró-Ações", com início às
· 2:2' horas, no::; amplo« salí;)es
crú- CluhE' "6 de Ja.neil'o", 110

... Izjnho distrÍto do Estreito.
.A fiJlalidiHle desta reun ião

· �(lcial é uma prova insofis
'�"ll..ávBl dos grandes propósi
tr.� dos atuáíR dirigentes do
'Clube Atlético CatarÍnense

, em dotar a nO!'lsa cidade de
uma magestosH séde com

amplas inst.ala(jões para to

�h a séeie de esportes ter
-:rr<"tre e J1áutieo, para maio!'

gnmdeza rIa terra "barriga-

Aos entusiastas do espor-
· -tE" :,;e ofereee; pois, uma 0-

'fl"rtllnidade de cooperação;
· -I."'lmpal'ecendo à retnllHo

dansante que promete ser

::'f.il'oada de pleno exito.

Participação
ALCIDES GOUI,ART E ., PEDRO RUMM E MARIA
CI.,AUDINA DE SOUTO DO CARMO KUNIM

GOULART
participam o contrato de

casamento de sua filha TE

REZINHA, com o sr. Célio
Goulart.

,

,

participam o contrato de
casamento de seu filho CÉ
LIO, com a senhorita Tere
zinha Kumm.

';Onda- "de
Incêndios

,rleiramente surpreendente e

ue suma gravidade: àqu·ela
repartição compareceu o· sr.

.José Pereira, comerciante,
€.."tabelecido com Pensão fa-

___ ., _._� __ ....i- ._.;_......__� _

-

. Relação' . dos telegramas
.Tetidos, ]10 período de 7 a 14
D'} corrente:
SuJacp para :t\1ilt(Jl1 Cal

das - Pedro -Cl'esenso
Otica Boa-Vista - Elofor-

.

te.- Julia 'Pinto......:... Maria
Francisca Rrunem - 1olan-'
rIa Mainbel'g - Reisnaldo
MaoharlQ Vieira .. iU'linda
Saco -dos L.imões � Aca
para Américo - Enio San
tos - Empresa CriscÍumen-

,Zoe - D . .JIIbria Cabr;:ts.

AVENTURAS DO
.

ZE-MUTRETA .'.' '.

, .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fforiantípolis. 'I'érça-feira, .15 de .tU!ho· de, 1952 '

A

"

"

o::�>\-gstâ-d
�-�. .'

.

I

O·
.

t
.

Fe'eraçiuAtlética Catarinensero6�R������ I>t)

A· Tabela- do' 1- Tu' rno . do \. -,

"

. Tendo em- vista seus lTIJl-'

',., . .' Ensaiam hoje os esquadrões 'No·ta' Ofl�C·lal in ·.'t9/5'� meros afazeres, deixou a.

,
camneona to Carioca" ,.' do Clube Atlêtico Catarí- . : '." . '. ,

..
-' : -. presidência do Caravana F�

111,18e' preparando-se para o
'

'

.C., ,àg'l."emiação que' .vem se
torneio-início de domingo Resolu�s: ãs 14,3011s. -'100 metros impondo noi; meiosl fufeM;..

la' rodada lOa rodada
'.

.

próximo.
'

. I Aprovar, 9 Regulamento e 'masculinõ .lísticos varzeanos, o jóv�m
16-8-52 - Canto do'Rio x .16-10-52 - Olaria x Fh!-.I 'Amanhã será a vez do o Progra·mll; do CAM�EO-

.

-às 14,40 hs. - Salto em.Thiago Silv�: I

,

Eangú (Maracanã). mmense (Maràcanã,.á noi-.' Figueirense, estando ambos NATO pE .ESTREANTES distância feminino Aodeíxar a direçãodo vá-
17-8-52 - Flamengo x te). .os exercícios marcados para DE' ATUET1SMO. irs .14,4Ó hs. _ Sálto em ·101"<,30' c1ube{'·rrhla� Silva

Y:,mAucesso. (Maracanã), Bo IS-1Ó-52 América x ás 15,30 paras, tendo por Regulamento distância' masculino transmitiu o sargo ao jovem
taf'ogo x São Cristovão, Vasco (Maracanã). local o, estádio da rua Bo- Datas: Dias 26 e 27 de .15,OOhs. _ SOO metros EunÍ\ Orlando Silva, f'unda-
"V;1SCO e Madureira e Améri- 19-10-5� - Flamengo x 'caiqva.

' 'julho de 19�2
.

.l5,10hs. _ 200 metros - dor do' Olube .

. I,;a 'e 'olaria, folgando o F'lu- Bangú (Maracanã), Bonsu- Horário: "15,00 e '8,00 ho- féniinino '

.

Ao novo maioral cavava-

minense. cesso x Botafogo (Vasco) e
._-- ras' I 15,10hs. 200 metros' - nelro os nossos maiores VG--

2a 'rodada Canto do Rio x São Cristo- Provas: Dám.as: '100, 2QQ masculino .- .... I
tos de felicidades em sua.

21-8-52 � São -Cr istovâo vão), folgando o Madureira.
BONITA· VITóRIA DO e 4xl00-mts.: r- Saltos em I '1'5;20hs:'- Ai-remêsso do' tá

.

x América (Maracanã, á lIa rodada
PAYSANDü SOBRE

.

O distância e Altp.ra Arreme�- Peso, f�mini�o
,

'.'
" ges o.

))()ite).. 23-10-52 _ SM Cristovão
CARLOS RENAUX sos de Peso, Disco e Dardo. 15,20hs. Arrernêsso do Pe-

23-8-52 - Canto do Rio x x Vasco (Maracanã, á no i- Em Brusque, domingo úl- Homens: 100, .200, 400, so masculino .

i.'asco (Maracanã}. te). timo, perante bôa assistên- 8000 e 1500 mts, e 4x100 15,50hs. - Salto em dls- TROFÉU "OSNt MELLO"·

24-8-52 � Olaría x' Botà- 25-10-52 - Flamengo x cía.. defrontaram-se os ve-
mts.

. . tância, feminino

<)fg'o (Maracanã), Bonsu- América (Maracanã). lhos rivais do futebol local Saltos '�m, distância, AI-;

l
1�,30hs. - Salto tríplice

cesso x Fluminense (Vasco) 26-10-52 _ Fluminense x .,.-- Paysandú e Clube Atléti- tura, 'I'rjpl ice e Vara Arre- 17,OOhs. ,- Arremesso do

e Madureira x Flamengo, Botafogo (Maracanã), Ban- co Carlos Renaux, colhendo mêssos de .Peso ·(5kl,�.), -. dardo, feminino

folgando o Bangú. gú x Olaria e Bonsucesso x o primeiro magnífico tríun- Disco, Dardo e Martelo 5( 17,00hs. - Arremesso do

3a rodada 'Madureira (Vasco), folgal1- fo, pelo expressivoescore de Condições -:-' Não ter to- dai-do, 'masculino
30�8-52 - Canto do Rio x do o Canto do Rio.

.

4 a2.' mado parte eJ;n· Prova Ofi- . 17,30l:ls. - 4x100 metros,

.Arnérica '(Maracanã). cial como adulto. fehifnilJ.o
:11-8-52- _c_ Flamengo I x Concorrentes: Dois (2)" Dia 27 àil 9,00 hs. �. 400

Olaría (Maracanã),', Flumi- por prova pata as, Associa- metros

nensex São Cristovão, Ban- Desistiu Nilson do Avaí; ções partícipantes, não po- 9,10hs.'---:- Arremêsso do

gú x "Madureira e 'Vasco x dendo o atléta tornar parte disco, feminino

Bonsucesso, folgando o Bo-

do nai
.

T b
-

em maisde três. (3) _provas,
.

9,10hs. _ Arremê�so do

b1'ogo.· ruman O para·' u a�ao excluindo-se' a prova de re- disco, masculino

4a rodada vezamento, 9,30hs. 1.5.00 metros

6-9-52 -:- Canto doRio x Não se ambientou 110 con-
Encerramento das Ins- . 9,40h8" Salto distância,

Bntafogo (Maracanã). junto do Avaí o meia Nil- cr-ições ; Di'a 23 às 20,00 ho- mascu1ino
7-9-52 -'- Vasco x Bangú son, vindo do.,interior.

ras,' 10,30hs. � Arremêsso do

UVIaracanã), . Mf!.dureira x Jogador jovem ainda, �os Prêmios: Taça, "Conselho martelo
'

;Ffllminense, América x Bon- poucos ensaios e jogQEI no
Regionp.l de Desportos" aQ. 1.0,40hs. Salto com Var�\

..,.�......................-.... ..�.
'sucesso e Olaria x ·São Cris. aIvi-celeste revelou notáveis'

Clube Campeão e medalhas. 11;OOhs. - '4,,100 metl'oS,
·

...

(ovão, fo.1gàndo o FI�mel1go. dotés técnicos como atacan-
'aos' cOJ-ocados' em 10 hlgar: . masculino.

.

" 5a rodada
.. te, a ponto d,e merecer as

Pt'ogl'ama Fpolis, . 11 de julho de

ll-9-52 -e São Cd,stoyão simpatias do público.
Dia 26_ às ].4,00 hs. 1952.

, x1'l3augú (Mara'canã, á no'i.. Assim, o futuroso pIay'eI', Concentração: e Desfile dos (aa.) Nívio de Andrade, Um fog�o econômico, mar-

te);
"

.
.

. recebehdo' bÔa PI'oposta do
Atlétas. Secretário. ca.BERTA, com poucos mê-

13�95,2 - 'Fluminense '.
x Ferroviário', de Tubarão, ru-

à:s 14,40 hs,:_:_ 100 metros. �isto: Osmar Cunha, fre- ses de uso.

�. _.

("K.. -) I - feminino \ sidente'
. Vêr e tratar à rUa Salda-

.1'. mencr.:r m-i\racana. .

.

mou de imediato pal:�' aque-
.

14 9 o. FI nl B 1
.

nha. Meirinho n. 15.
· -. -D"'-, a eng,o Xi 0-

.
a prospera CIdade, devendo

t-a;fogo, �Maracanã), O�aria a estas' hoí'as estár'assi:nan-

�t�t�t�;i�i:'���:��;���� ��l�:rr!:.i�Zz��:.trato com o Pia:c'a'·rd F'u' leb·o')I·sll·c··o·
.

p' d
','

gando ô Vasco da Gama,. Perdéu, assim, o Avaí, .ex-
.

,

'

er eU-SE
6a rodada

.

celente ocasião de ·.engâjar '

'18-9-52 _ Canto do Rio x em suas:. fileiras, para os.
. Sintese dos jogos realiza- Em GUlicuí (E. Santo)

'I'
• dos domingo útfimo. em todo Flamengo (Rin) 6 x Ca-

Fl'amengo (Maràcanã, á 110i- pre lOS do próximo certame,
1 t

. , • o país: \ pixaba '(local)' O .

te.L �
,

,

um €c emel1 o que vem se re-
.

,

. No Rio EQt":An4r,adina
,20-9-52 - Bangú x Bota- velando com -uma das maio-

;Fiuminense (local) O X; Madureira 2 x SeI (local)
, iog{) (Maracanã). res ·prornessas

•.
do fut.ebol

. Sporting (Portugal) O, em 2.
21-9-5.2 :._ Fluminens.e 'x catarinense. ' \

\
..

disputa .da Copa Rio. Ren-
.

Em Araraquara
· Vasco (Maracanã), Bonsu- Felicidades!

, .
da: Cr$ .. 1,802.763,50. Ferroviário 1 x 15 de No;-

('esso' x Olaria CVasc.o-) .e EM Sãô' Paulo . vembro 1.
\Madu&ira x São Cristovão,

..."

Corintians (local) 6 x Sa- Em Sànt.o André
folgando o·América. .TAÇA ''RIO'' arbr�ck (Alémanha) 1, em 'Coríntians (l<x;al) 2 x

.

� 7a rodada
, :Prosseguirá hoje ,e ama-

.

ilisputa da Copa Rio, Mara�. Palmeiras O.
25-9�52 - Canto do Rio x nhã a disputa da Taça "Rio" canã: Baltazar (5) e Cláu- Em Juiz de Fóra

Fluminense JMaracanã, ã organizada. pelo Fluminen- dio para o Coxintians e Mar Cruzeiro 1 x Esporte 1.
noite). se com (') apoio da C: B. D. TABELA PARA OS ÁRBI. tin para (; vencido: Renda,: São. Lúiz

27-9-52 - América x B'an� Os jogos d{1 segunda. 1'0- .Cr$ 738.555,00. Maranhão 1,x Moto Clu-
gú (Maracanã).. d d

T�OS EM Belo H
.

b _YTl
a -a estão assim-prn�rfama- . .

. .. onz.ont.e e O. ,_ ......-AA "�!"lIüIla
�8-9-52 - Vasco x FIa:' do . Portuguesa de Desportos. : Exterior. • ...o.u au:1JdYl�.&II

rnengo (Mal'acanii), Bo.tafo-.
l'\.. .

. A F. C. F., estabeleceu a '.
.

io. x Madureira e'Sao G;ris-
Hoje - ,Penarol x' Spor- seguinte tabeTa pa�a, os á'l'- (São Paulo) 2 x Altético Em. Bogotá o Botafogo su- fi''Itr·d II 1: ogue·lr�. . ting no Rio' e' Austrh .

x b't d'
. Mineiro (local) O. perou o Milionários' pOI' 1 X;' . I'· I II

tovão x Bonsucesso, folgan-' _'
< ". 1 1'OS

,
a entidade, nos jo-

do o Olaria.
. .Saarbrucken, em S'ao Paulo. gos amistosos: I EM Campinas O. • ......... .1IDltar ......

Amanhã..,.._. Fluminense x

I
Ponte Preta (local) 2 x

.

NAMIC
.

�*.l\',_"""

. 8a rodada Glosshopert no Rio e Cn. P " c' "I C <li! 300 São Paulo (.São Paulo) 2. .. .-•••••••••••••••••••
2-10-52 _ Olaria x Vas-"

...".. Bn lP"",, _ r,l." ,00; ...

. rintia�ls x Libertad, em São
.

Preiiminar - Cr$ 100,00; Em Marília
,co .(Maracanã, ,á noit�). '

P}
. São Bento (local)'l x Li- OLBOS - OUV.IOOS - NARIZ E GARGANTA

4-10-52'- Botafogo 'x'A-
au o.'

•

Auxlliar.es - Cr$ 50,00. DR GUERREI.

,
rense \Lins) O. .-.,

. ao �DA FONSECA
mérica (Maracanã). Em. Recife .' EspetiâliSta '(lo .H�spftal .

5-10-.52 ,- Flamengo x Náutico 2 x Santa Cruz 1. ..
'

'R�;d-e Ocu1os - Exame de·.Fufi-dp de Olho par..

Fluminense (Maracanã),
V

Em Curitiba .' Diassifif!ação da <Pressão Arterial. .

'

Bonsuce;:so x Bãrigú (Vasco iage:.m co_ s.e,d.utilaça Coritiba 2 x Agua Verde'· ,.. � V'oi:le·rna. AJtarolh�6em.
e �fadLlrei'ra x Capto' do Rio, 8 1. f'on�lIlt,ltriO -, Vi,ll-e.::-ntip �f' {In I"rl f�r�to. 2,

folgando 9 São Cristovão.
e

.

a"m'd
'

MOl'lte .Alegre 2 x JaC�1l"e-
9a rodada "

. r y- ez " ziI1ho 1. ,

.

�-10�52 _; São' Cristovão SÔ NOS CONFORTAVEIS' l\o.Ll-cRO-ONIBUS DO Em ·Pol."to Alegre �-
·

�o����engo _(MaraCanã, á

1IA�IDO c(S,6L�8RASILEIRO» i.lntern;cíonal 2 x Grêmio

11-10-52 - Flumiilellse x
.

Fangú (l\fal'a<f.anã).

I ,FlorianóPolis
- Haja! - J-oin,viUe - CUrüi�!l

12-10-52 - Vasco x Bota-

A
A

j',)go, América x 'Madureira g'enCI·a;';
Ma O:eooo:1'o éSQ.uína 'da

I .

• Rua Tene-nte Si.lvefr<>oe Canto do Rio x Olaria, ...

folgal;do o Bonsuéesso.

r._.;..;,. �"!' ,;.._.-:---�
.._..-.. _ _. -_._ : _ � ,.••••"':'� �� w_ �,..

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

,I

TltEINAM HOJE O ATLÉ
TICO E AJ.\'IANHÁ O FI�

GUEIRENSE

Pàr. recortar e guardar

. Na última reunião dos
clubes concorrentes ao Cnm..

peonato Amadorista de Fu

tebol, por, proposta do SI',

João Andrade da Silva, pre
sidente .do Esporte Clube

.

Treze de Maio, ficQu decidi-
do que, o .torneio "inituim"
será 'em homenagem ao sr..

Osn í Mello, presidente da.

Federação Catar ínense de

Fut.ebol, pelo que f()i elibe
rado instituir um troféu com

o nome do esforçado espor

tista-para ser entregue' ao

vencedor. .

'

Sem dúvida' uma hemena
gem justa.

,

Vende-'se

Perdeu-se um broche de
Porcelana. Valor estimativQ.
Gratifica-se bem a quem en

tr�al� ne�ta 'Redação.

,
, •. 7.,

J�. ,.'. e�,,·-...,
';.Ç!JJ; . f;CJI 'que V.S. .

.

deve d'l$ea.:' ,_
..ese..v... au..

��--
. "AC - éATNlIl'tE,..
I

._........C.........
,.

LIRA TENIS CLUBE
DIA 26 SABADO - GRANDE REABERTURA

DA BOITE DA COLINÁ NUMA INEDI1'A APRESEN�
. . " .. Em ',Vitória

'G t·" 'fAÇÃO _:·�PAII.ADA DE SWETTER --CO....� MAGESTRM..
." Bangú (Rio) 6 x en 1- DESFILE D� MELODIAS -,Rrr�ros AO PIANO SO-
Iâ.ndia (local) 4.

E S� PI;U)SJ)E ACORDEO,N - VARIOS
.. CANTORES - PRR-

m ao 2a.u0N . }1 �UOS RESERVAS DE NIESAS NA RELOJOARIA. MO-
Jabaguara x • aCIOna

j RITZ
•

1. .

\

\.
_,..,.-------�-..,...--------.;.....--�

\
(

\\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; Florianópolis, Terça-feira, JS de' JulhC),>d� 1952 , ,,'.. . .
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'1\OS' LEITORE.S po ES TADO I •

. completamen te, Porem, sua
• : ;:;lma lucrará enormemente 'Houve mudancas de pro-

f issão, mudancas de' ideias� ..}m estas declaracões da, ,.' .

religiosas, e graves .compli-
cações com os parentes, Sua
saúde foi muito abalada, e

você anda muito doente. , Os polidos, depauperados, eS90-
Fortes acontecimentos pa- "a =- tados, nnemicos, mãe-s que cr'iam,

ra 1953. ,Mas, o sr. anda � \5 -� maçrçs, críanças raquitica,s '

..
3Uda muito doente! .

� •"

" LOTUS ;tE'>1 =
receberão a tonifícação gemI ,do

O SOR'O D.Al\iocicl�'ãe_'põtt0o feliz, Ma's .I. � " .�. orfjumsmo, ,com o KO LY-N OS ' H.'
depois terá muitas cií'cuns \ /..41 . ,

..

�.�l:;��;:iII�aLndHa�E�:eUi' 19�5
,�:'J;..,.:!], � 1"'1,. ':ii '0111>.,

'

JUVENTUDE
� _ _ � _::! � _ _ � VIRILAS'E afasta dos mo-

P d· l\1f
. _. ' •

"< .'

C,.OS '(l fantasm.a' da velhice'assa. o lllgrato. .1UItas -�--
'

atr,ibuições e poucas vanta- 'JAMATOS 4,:'· SERl;tâNINHA precoce e faz com que. mt

gens. Há uma viagem e mu- Seu la1' está sendo per- Não confie em suas ami- i�osos voltl'!m ,a gozar ()

dança para 1953. Tenha pru- -::urlíado por inHuéncias psi- gas, lmis você sofrera intri- prazeres da mocidade, , VI-
dencia com é€1'tà eriatura quicas e 'a'ssim, náQ pode gas, l.amentaveis, O rapaz RILASE normaliza as fun-
da vizinhança! haver alegria'doméstic& qu.e você ."gosta, é mal in-

COMBA't:E AS "A'RI'ES'! ç,ões sexuais. VIRlLASE,.
LESLIE

)
.

LOU "''-, ,teneiOJ1ado. Tenha cuidado, II '" para al}'lbos os sexos, e um

Fatalidades amal'gHs, no Tem 'sido um pouco aci- PI>1S, há serioi'l p-erigos si, produto do Laboratório Je'-

pa,ssa,do. De tato, quem n�s. dentada, sua vida. Desde Se- nao '},1.e .controlar devidamell- :A ciência moderna de� 5à, \'endido em todas as far:.
, monstra que o creme "

. .

ce perto da meia noite, tem tembro de 1951, J.�m havido te. ".
.' dental Kolyno� cOlUba� macws e -drogul'Ias. PedidQs

ll10cidade ;sombria, e ,ter,rí- muitos aborrecimentos em VIU\>:I\\' ALEGRE te efetivamenteascãries. pelo. Rembolso· Caix�
veis desgo$tos, Há uma sua casa. Não posso mel1tir, PlIocure' o'litro, pseudóni- A .espuma concentrada. Postal 4.. 880 - São Paulo.
d' t'd d sobre os acontecimentos de mo', POI'S", J'a/ te""""'o" mtlitas suave e penetrante de

gran e opor um a e para :lli �

Kolynos elimina os áci�
você. Mas, tenho de orien:'" 19ó3� pois o ano vindouro, "viuva's alegre's".

.

dos bucais, perfuma o

tá-la pessoalmente, será ur�i pouco confuso, , . .- .. ESPE�ANÇOSO hálito e rrode roais.
sómbrio e normal. Radicais transformacões
Todavia, é passiveI com d�ntro do ano de 1953. ·V�Você merece orimltações ori:l1tação ,amp�as, evitar I nha: consultar-me com ur-

amplas. Tem viajadô e so- mmt()s ,males. Nao g:osto, de 'gencia. .

Ifrido muito. Venha consuI- prever maus acontecimentos I' .'

tar-me, pois tenho, certeza mas, quand{) há meios ,de' . ,;fAULO II
��__-'

que ficará satisfeita dom as contorna-los é necessario' Vo�ê faz perguntas como I :::;�=�-.:;.:::.r'::':;;:' --ind'icações que receberá. I dizer aberta�lent� a's indica- si estivesse solicitando um . i·Venha ao LUX HOTEL.' cõcs estelares. Venha' CO'l1- trabaltIo estelar' amplo, mas !

T,loOROTY �ultar-�e, pois aÜlda há iste, pertence aos estudos
. N.ORTIS1'A I . �------�----

1'.1 ,

'I
. Existencla sem alegna,! O MUCU$ dI�ASM&Gal'�tl'llha futllros"u. VI'a- temno' de evitar muita coi'- partIcu ares, elaborados du-

-' li Iv \

h paSl;lado amargurauo . .1\).ouve
•

.

J'arás m�ito. Belaa e gl'andes sa.
•

'rantes oras e horas. Si tem "'J" 01 ido Rapi. '�IIIIt"1'"

DESPREZADA interesse em tais assuntos morte de parentes nestes � �S V ._
persp€ctivas. Muito bem! últimos anos. Em 19ó3 vo- Os ataques deses]le.fa4ores e

'

TANIA 1\1 '\RA Procure outro pselldóni- venha consultar-me pess6al- , .
.

t' L(!ntQs da asma e b'l'bliquite_·

tes ....anoramas para uma 1;1 .' m' t '. , . d' cê vaI ter um caso nus erIO-
nmn.o o-""n1sm-o. ',n'h"'- .e--........_l'

'mo; .Tá temo," Varias "'des- en e, pOIS so aSSIm, po e- .,.._ cu......._ •

.::xístencia melhor,' mais fe- Sua vida amorosa, seráo,_, 80 em ilua vida. 'Venha vi- arruj.niun a saúde e �llitam 0'_
,

ponto pel'I'goBo (ln seu de,st'l'- pl'�zadas", que n08 cosuJ-, remos resp0I}der suas per- h'
. rat'-;:;o. Em � minuto'!!, M.......�:i.i�!. e menos desditosa. '-'

t
- sitar-me, porque a COIsas n",,;t f6rm'Ula médlca;i'lomeça. ��'

no. Atenda os ,conselhos' das' tam. Sua datá é 9 de junho. gnn as.
.

aI's pU'
·

...a mes"'s culár no sangue., domfn,anoo�- INFELIZ excepClOn .. .... mente os átaques. Dêsde Q�
D f

.

fI 'd peS.,Roas mais velhas! MARGARETE SI.LVA. GERALDO proxllnos·. �a (!OIn€ÇIl a d.ea�".'l!Ce.r a diifcUS..e
. ato, aS.111 uenCIaS e o '

d 'd I 1
·

!S�m !13Scimento, indicam CONCHITA Seu casamento fOI r�aliza- Grandes decepções na vi- VIOLETA p�.ra���cf'ot�rqt��t'!�
mentalidade tristonha 'soli-' Você tem lutadQ muito

IdO
cedo demais, Você nunca da sentimental, e muitos a- M€us parabens! Seu futu-l i,(}r�,ri;�=! ria�i��3saff,,::=�

r.a.ría e muitoi'l fatos amar- para yiver dignamente! Há fez €sforços. Ilara instruir- mores infelizes. 1928 e 1'0 será agradave1. asma. ou bronquite. A ação é muJIiIIa,
d'f' se e agora VIve "em co f '. - rápida. mesmo que !te tfate de cas.a•

'd d 1944 mo 1 lcações tão grandes S n 01'- 1929 foram dOIS anos, pro- AVENTl)REIRO rebeldes e a�ti"'()S, M.... ttc&o.1:1l!agos na mocl a e, e ...
t d t t E t d

,""

"I4' para 1953, que J{ão posso o ,e escon ,en e. m o o fundamente decisivofl Lem- Sua data de hora de nas-
tido tanto êxl I) que se o�erece�

._ 9 5, aSSIm como 1947, fo� h
'

1953
,.

f
. a!garantla de dar ao pll.cíente�

.";lm anos muito movimen- resumi-las em poucas pala- -:aso, avel�a. em ,al- bra·se? 1942. e 1949 fOI'am cimento prometem futuro, r�ção ltvte e fA.eill·a.pidAmeut� e
.

, zuns beneflcIOs e uma mu 1 'I'
'
'.

b 'I': " C1,ln1-pl€to aUvl0 (10 :;;Oirimento da'.
"tados, 1953 será um ano mo-

Vl'as. '. ,', , .

.
-

me anco lCOS .e. mUlto a or�, esp endIdo, Sabe ..que voce 1 "sIna em p(}U(!OS di,,:s, Peça�LffiA
'

'da11ça indiscutível,
, ,'d . L b

-

d 'l'" f' .' I 1 t " 't \ I h<?>i",mesmo. el!! qualq�I'l' falmiicia:,vimen ta-díssimo, e pouco fe- , ARGENTINO
reCl

.

os. em ta-se aque es vaI lcal rICO pe a o ena. I ,\, noss.a garantia- é- $ su,a l1l,a.h: ;.<rç

liz. Mas, de 1954 a 56, s�a I Cortou '" e li s estudos, terríveis pàdecimentos 1'8-! Esrl'eYa-me e3rtaoco�:n Sl!�t j' te9<\O. "" , .. , o..,...

vidn terá radicais mudanças. 1 q�.ando era necessário aper-
Você tem de mudar de nais,?' Houve muitos aborr'e� I propría letra, para um estu·.! . ,,_.,,_

,

'. II feJçoamento mais amplo. ol'ofisúii.o. 'N�lS hora".! vagas, cimentos por causa. de seu� II do gl'afológÍé?,. ou venha at� :
. ,VIEIRA . Um de seus, filhos, dar- ?l'ocure desellvolve1' seus co- cunhados ou cunhadas. Há meu consultól'1o no LUX, novos. e de laro, em 1953,-

. Il1f1uenc�as �ue in?i�a�l'llhe-á ajuda,moito grande. nheein1(>ntoi'\.. uma enorme' viagem para' HOTEL, : sua situacão vaI mudar:
'Hm p-aslSado cheIO de 101ml- Em 1953 have)"á repenti- . VERINHA meses próximos, ou 1953, BAIXINHA .Ú,.vES ! muito. Vo�ê sabe agradar a:
�;;ades, mudanças e,até ame- na modificações. ,em certo Seu destino vaI ser um, SABATINI Belas esperanças para' t{)dos, e isto vale muito .

.z.ça de desastres, Pass'ado s-entido. ,". rbmance, de acontecimelltos" Prepare-se para enorme seu futuro próximo, Seu pas- r. Cuidad{) com suas amiga:!
a.gressivo. Queda,;, trem-ell- BEM, notáveis. Mas, você 'nem po. ocorrencias que aparecerão sado' foi advero e cheio de ou colegas, pois terá algu-

-iM"dPerigos, e �13e�mo, ld)eil'�- Voc.ê é inteligente, merece de ácreditar nas coi:;;as ex- elú 195..'1. 'aborreeimentos. Mas R.'l con- -mas intrigas muito breve!'.
�(l> e morte. 1�:). sera, e

}-', pUSSUlr um estudo sideral traordinárias indicadas' pe. JEAN dições vão m'elhorar enor- j Ten"'a fé em Jesús e- cCÍ:ll-
t:a<lo e �meaça novo aClden- bem amplo. Venha ,ao LUX los astros Viajo : 1955 sel�á seu ano afortu- rnement.e. Você anda pensan-

.

tilllle rezando todas' as TIO,",
te"

'

HOTEL. I mente.
. . < ara enorme-

nado. Gra.ndes vitórias! do en1 mudanças, e\n planos teso

ABANDONADA
Você é inteligente, nobre

'oe .dotada de altas qualida
·de-s, mas. difU casamento

, .. :trouxe decepções amargas.
:oSiw_ Nosso afeto pelas cai:
-sas que morrem, só nos tra
zear tristeza. Você está de

· f·ato. abandonada. Sua men�

tát.'i�a-de não é compreendida
,pelíJ: 'ârn'bi�nte, e' só

>

isto,
';hasfa:,pa!'a,.ümá pessoa, sen:
"tjr7"l'e abandonada. Qtiando

"

VC1...-.e era mocinha. cheia 'de
"�le-�a e 0.0 esplendor da mo-

· {:'l�ll1de, vivia émbriagada
· '-nos sentimentos frívolos,
-como si a juventude fosse
·,{"tl'-l'll:\, Hoje é diferente, vo
-cê está despida destes sénti
mentos' banais. O orgulho
',H!·ori'e\i, e sua vaidade, é ho

.;:,.1.e. apenas uma sombra Insi
::gnificarJt.e. Mas, agora, você
.:âting-iu· certa altura, no ca

, rninho -da Espiritu al idade, e

,-.fw, ·à_pve lamentar as cin
:1.30.>\ que' ficaram na estrada
-de seu passado. Sem sabes,
,,\,c,}cf, H�ora,. está d ian te do

Templo da verdadeira feli
c cidade. As ilusões, o orgu
'1ho e 11 vaidade morreram

, !

, ida comum.

g você agora, no me

�v das alegrias vulgares, 110

meio das banalidades do
�:nnn·do, almeja, � uma vida

. m�i� santa, um destino mais
tr-1U1qU Ilo, E posso dizer-lhe:
J',xl9: desejo que sente o co

:;:;i�ão humano, é um vis
."ümbre de coisil.s ((ue 'exis-
'f·eni, ainda que distantes a

· Jivinas, Ha pressentimentos
�,ae s'9-o inspirados pela di-

-

- ':�l:!.ia·;:1e, ,e'você teve pres
'eutimento que' ne'sta con

''',nUa ,teria de receber al
guma Lüz para seu camíl1ho
Mas, venha consultar-me
.pesoalmente, pois, em ligei-
1'3S respostas não é possi
':iéf' indicar-lhe 0$ meios e o

".amjnho para sua grande e

l)f.ndita trm'i:'lformnção. Não
:dgue que me ,refiro a as

-l!mtos religiosos, pois não
pretendo converte-la {t.reli
giào, alguma. Você já está

0'1-::t;SCl'(mte das religiões. E
.üatlll"almen,te, t�m motivos
jlal'a isto. Não deveni dizer
l1e (}s decisivos acon teci-

...n'lentos de 1953, l:lem indi·
f�ar-lhe DS m'eios de ,cOJitro-

·

'ta:t seu ambiente, e cil'ouns
.t.an,cia8 .. Ha estrada de seu

destino atipgin uma etapa
{'te enormes' traIH,formações.
''';\l-11ha eonsll1tar-me no LUX
HOTEL, com urgencia, si
quer abrir uma porta que
lhe apresentará fulguran-

I
,

NEURAsTÉN'ICO

'!��·���:;:6:���V�;:\�� QUérClohecer O seu;passau:Y: p'�PU ,P;.'\.RED�
.aborrecído e até sem gosto, ". ; ULTlMA MODA' EM NEW YORK, BUENOS AIR
'pe1a existencia, Mas, si quer; '" Ó Professor Rubens .Peiruqúe. que se .sncontra hes- . �ARIS .. 'RIO' �. SÃO PAULO
posso indicár-lha uma bela pedado no LUX HOT&L, apresentará gratuitamente, a"

oportunidade para 'v·encei· e trav-és das colunas dêste jornal, um estudo sôbre o pas

progredir áiradaveimente. sado, presente e tuturo de �ada l�itor, O CUPOM abai-
1953 e 5(, s.erâo'lprofunda- 1(.0, deverá ser devidamente preenchido coro o PSEUDó·
mente agitados, �ÚV10 do leitor, e as indicações neeessârias, que são: da-
ESPERANÇÁ' PERDIDA ta, tnéi e anel, dó nascimento .. Assim como: .lugar da na-

Você 'é marciana, e :P01'. tdv�d,ade� estado civil e' profissão. Sendo possível, indicar
tanto "em seu 'casamento' 'também a hora do 'nascimento. Cada pessôa. interessáda
tem havido' muitas brigas, em conhecer seu futuro, deverá, RECORTAR o CUPOM
Que luta! Ha uma -noticía abaixo, e 'indicar com sua própria letra, os dados neces

sensacional para você. Mas -sârios ao estudo. Isto feito, endereçar à redação de nbsso
{preciso cuida de 'sua sáu': 'jOÍ'nal... ,

de. Você anda muito adoen- .'

tada.

MoDERNIZE. SUA 'RESIOONCIA FORRANDO-A
Para sala d€ jantar, quarto, copa, etc.

, ..-.

. '

nístrÜjuidór e" Representante nest�. Es�.ado
IVANDEL GODINHO.

, Rua Pedro Ivo :..:.. anexoj,pel?,�si�o FLORIDA
. Artigo dejironta entrega.'

,
.

CUPOM

.. ABACA�I
Sr. .Professor Rubens Peiruque
Redação do "O Estado", Nesta Capital.

, Envio os dados abaixo, para 'rece
.

bel" anotações sôbre meu passa-do, pre
sent.e p futuro, livre 'de despesas.. .

.

:Meus parabens ! Você po
derá vencer pela ínteligen
cia ..pois ,suas indicações ci
entíficas" são esplendidas
'para o desenvolvimento cul
tural. Em 1955 haverá radi
cal mudança em todos QS

pontos de vista. Prepara-se
para altas oportunidades
que aparecer. Futuro mui
prometedor, .Viagens ao es

tarrrgeiro.
. 'MARRECO

-

PSEUDÓNpVIO , .. '.' .

N.A.SCIMENTO :.� � .

LUGAR DO NASCIMENTO ' ..

ESTADO CIVIL '
, . , , .

PROFISSÃ'O 0"0 •••

1
••••••••••••••••• Magnésia 'Bisurada'

,._._.""..".....�_.".._.._..·..........._,._.......•...Â-_·.·*?.....•........• .........'fIrJ'V
..

SANG1JE'NOL- Curso ,'(I'e Expansão' Cultu
O Presidente da Comissão de Recepção convida aes

S1'S. .Membroa desta Carníssão,' para a reunião às' 20 ho
ras, amanhã; no Salão Nobre do Instituto de í:!idllCa.çãl)�
para tratar de assuntos referentes à recepção do confe
rencista dr. Gustavo Barroso.

/

contem excelentes elementos to
nícos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

.

e '.4 rseniato de Sedio, etc.

ROSAJJNA
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DO FÔGO ... ·H·OJENO PASSADO
versa é a opinião de S. Exa., Decorreram mêses e mais
no tempo e na posição. de ano até. De oposicion is- 16 de Julho

I
- em 1.756, na Bahia

Na Câmara passada, não ta, passou a govêrno, Novos A. data de hoj-e recorda-nos nasceu
/
José da Silva Lís

perdia vasa e pretexto para tempos, novas modas, não, que; tf bôá, n, ..ai starde Visconde de
crivar a administração do

I'
mesmos costumes. - em 1�645, deu-se a cê- Cairo, faleceu no Rio de Ja.-

dr. Tolentino de Carvalho de E agora, que tem faca' lebre matança na Capela J' neíro em 20' de Agosto de
tôda a sorte de comentários. e queijo

.

mão, técnicos pa- de Cunbaú, no Rio Grande 1.835;
Vivia S. Exa. a apontar ra ouvir e livros para con- do Norte, executada por in-, -. em 1.840, São José do

I� Federacão das Associações Comerciais comunicou irregularidades em tudo, a sultar, S. Exa, esqueceu-se dios assaladiados pelos ho- Norte foi 'defendida vito
a que a Conferencia das classes economicas se rea- gritar pela autoridade da do que dizia, dos êrros que landeses, ao mand-o de Ja- riosamente pelo Coronél An-

,� na cidade de Blumenau, no fim deste mês,
.

Câmara, que 'sempre supu- comentava, dás irregulari- cob Rabbi; tonio Soares de Paiva, da
I Pôsto Agro-Pecuário 'nha ferida, a ver' absurdos dades que apontava e de ou- - em 1.651, o Capitão guarda-nacional, contra as

I�omo primeiro orador da tarde, ocupou a tríbuna .o IH):'> atos administrativos, a' tí·�s tant€is. Icôi�as que tão João Barbosa Pinto, com tropas separatistas do Rio'

I:ado Francisco Mascarenhas, da u.n,x, ., (:jtfú- ilegalidades nos prdjé� bem ·a,cumulava ...
'

, '

urna coluna de 300 homens. Grande do Sul, comandados
I� ilustre parlamentar, depois de evidencíar a 'g�'�.n": tos enviados pelo E:i�cutivo," Nem para constar, o iíus� partiu do Arraial Novo, por Bento Gonçalves;
rpressão econorniea do mun icípio de Araquarí, pleí- a julgar, enfim, que só' uma I tre líder da nova ordem pro-

.

afim-de se a-poderar do for- - em 1.840, os rebeldes
para o mesmo um Pôsto Agro-Pecuário. mudança de govêrno poria curou justificar as atívida- te holandes de Guarairas do Maranhão repetem o ata-

-::omo argumento, cita dados estatísticos, pelos quais côbro a tudo que profetica- des daquela época, com o si- (R. G. Norte) ; que a Vila de Jurumenha,
rova quê aquela comuna possui grande área cultf- mente fulminava com pala- lêncio atual. Nenhuma medi- -; em 1;720, a f rente de sendo repelidos;

I com g:'ande produção de milho, -arroz; cana de açu-] vras ôcas e recrimínações da sugeriu, nenhuma palha 2;00(} 'homens, e· apezar de - em 1.865, D, Pedro LI,
• mandioca. � insíceras. moveu, nada apresentou. haver transigido com os em viagem para a fronteira,
Na pecuária, são significativos os rebanhos que a O Código Tributário, por Parece até que, com êsse chefes da rebelião mineira, invadida pelos paraguaios,
Itituem. .

.

.

exemplo, Sua Exa. tachou-o estudado esquecimento, S. o Capitão-general de Minas chegou ao Rio Grande;
Merece, assim, Araquar í.. o referido põsto, e para de.ineonstitucional e ato de Exa. chegou à conclusão de Gerais, Conde-de Assutnar, - em 1.866, por odme do
lesse melhoramento seja conseguido, propõe um apelo rapinagem. Absurda e arbi- que avancara o sinal e que entror e mVila Rica, hoje General Polidono da Fonse
felegrama, 'ao ministro da Agricultura, sr. João Cleo-: trázia, a seu 'ver, a Taxa de a' gaita ré a Tt).e::"TITa, tendo' .Ouro Pr-eto, mandando ca Quintan-ilba Jordão, ou

Assistência. Uma hurla a mudado apenas o tocador: queimar as casas dos prin- tro bravo catarrnense, o Ge
não aplicação da percenta- Porque as então alegadas �ipais revolucíoná--iós e exe- neral Guilherme Xavier (te.
gem de Educação ... E após irregularidades, êrros, ab- cutar Felipe dos Santos, que' Souza assaltou e tomou a

o pleito de outubro de 50, o surdos, ilegalidades, "nega- havia sido preso, dias antes, trincheira paraguaia do Bo
atual porta-voz do govêrn o ções, babuseiras, desrespei- em Cachoeira, quando fala- queirão do Sauce, mantendo.
afirmava que, na direção fus ao Leg'ielatívo, e tudo o 'la ao povo. Adsim morreu o a conquista;
dos negócios públicos, o seu mais, aí estão sobrando na primeiro ma.rtír de nossa

- em 1.868, o exército
partido seria de ação e re- sua própria grei. Independer.cía Política; aliado, sob o comando do
novação, de justiça e igual- Material, portanto, não Marechal Luiz Alves de Li-
dade de direitos, de homens falta. Tulvês falte, apenas, ma e Silva, Duque de Ca-
para os cargos, de equilíbrio tempo, coerência ou conve- que "9 que queres que ou- xias, reconheceu 3,S forti
e de fiél observância dos riiêneia ... para. justificar .iros não digam, deves ser o f icações de Humaitá;
mais lídimos postulados de- duas atitudes. pr.imeiro a calar". . .

- em 1.884, em Bananal,
HERAI\.L1l:S São Panio. faleceu o Conse-

1
lhe iro Pedro Luiz Pereira de

���������������������������������������

I
Sousa, nascido'em Ararrua-
ma, Rio de Janeiro, a 13 de

I Dezembro de 1.339;
-:- em U:i25,. faleceu o re-

f'Pu blicl1no histórico José 1.0-

1 peR da Silva Trovão;
I - em Ul3,1, foi promulr:."'�

I da a Segunda Constitui�
Republicana do Brasil;

! - em 1.944. () Jo F,<:('}')'''O

í ·rl� Força E:qJedicionária

1 I31'asileira, .chegon a Nap.()...
';r Ile5, na !taba, a bordo dI)

I navio-transporte "General
'. : Mann" e sob o comando do

.�.

I 'G-enel'al Mascarenhas de

I Morais_ ,

André Nilo Tadasco

I Isseakllia Lili.úva
jresidiu a sessão de ontem da Assembléia. Legisla
!) deputado Protégenes Vieira.
a Secretaria da Mesa, deputados Elpídio Barbosa e

.
rico Moreira. Não houve reparos à ata da: sessão

�Ol'. A Conferencia de Blumenau

Ao concluir, o orador prometeu para a sessão de ho
,

'entrega à presidencia da Casa de um memorial a

dirigido ao mesmo titular sôbre o mesmo assunto.
Pôsto em discussão o requerimento, fala, encami
rdo a votação, o deputado Olivio Nóbrega o qual,
ialmente, rebateu a afirmação do deputado Francisco
carenhas, quando assegurara que õ município de
luarí havia sido esquecido 'pelos governos passados

: , recebeu" tanto do dr. Nerêu Ramos como do dr:
, rbal Ramos da Silva, 'quando na chefia do Executivo
rrInense, indiscutíveis beneficios.
I A seguir declarou que dava integral apoio ao tele
ma, pois aquele. próspero municipio merece o melho
lento pleiteado.

. Novamen te na tribuna, o deputado Francisco Mas
enhas não nega Oi! rqelhoramentos dados ao mun iciplo
Araquar

í

pejos governos Nerêu Ramos e Aderbal R.
�i1va, �nas :sclarectf, que a zona agrícola não teve, no
!sad;O, ().s C:uldados ,que Iydamava do poder público,

(

.

. PÔ�Õ:de Saúde .

.

O deputado Paul� Marques leu telegrama recebido'
CâmarH MunIcipal d-e Al'aqua,rí solicitando-lhe p]eJi.�)

.

io ao projeto ele lei �o deputado Olivio Nóbrega, cri
:10 um pôsto de -s�'Úde naquela cidade.
Em aparte, o deputado Cássio Medeiros informa' ter

ebido iden tico. apelo_
.

O orador assegura seu voto favorável ao mesmo.

Água para a Trindade
O deputado Vicente Schneider, depois de justas COD

·erações, apresenta uma Indicação no sentido ele seI'
'necida água potável ao Grupo Escolar Olivio Amorim
Trindade. .'

Acentua ,o orador' ser esfranhável que um GI'uPo Es
Im' na capital do Estado não seja servida pela rede da
jutora, isto com grave ameaça à saúde dos colegiais que
rquentam aquele estabelecimento de ensino.
I

. O povo pede apoio _.
O deputado Volney Collaço de Oliveira leu desua-

os telegráficos recebidos de AraquarÍ e de Rio do Sul
primeiro pedindo apoio ao projeto que ,cria pôsto...4� .. _'

/

,ú�e �a resJ?ectiva sede, e ó segundo solicitando )-5p1'o-
/. çao ao projeto que regula a aposentadoria;Jlrlí"s'" servi-
. r��':L,d� Just���",. (I

.

.

.' ;' R�lJÍ'ê$ent;�ãó-a �C-ãSà _r' ,

Representarão a Assembléia,. na Conferencia Econo
ica. �e .�lun:enau, Waldemar Grubba, Aquiles Balsini, Jtaclho N asclmentQ e Cássio Medeiros..

. A licença ao d'eputado Wilmat· Dias' .

Ao ser anullciaâa a discussão do Projeto de Reso]!! I·
o que concede licença do deputado Wilmar Dias para
tegrar.a Comissão Brasileira junto ao Congresso de
studos Geográficos a realizar-se nos Estados Unidos
de�utado Bu1cãp Viana, lideI' da UDN. apresentou subs�
tutlVo ao mesmo, e o deputado Bulcão Viana encami�

I
ou emenda no sentido de serem outorgadas credenciai,;

quele parlamentar, para proceder á estudos nas

uni-lersidade5 dáquela Nação trazer s�lgestões para melhor
I' esdobramento de 110ssa vida universitária.' .

O deputado Estivalet Pires requereu fosse a sessão (
uspeI1sa para que as comissões competentes emitissem
,arecer sôbre o substitutivo e sôbre a emel�da e dar tem
'0 a que a Resolução seja julgada ainda na data de hoie.

Na ComiRsão de Finan�s surgiu a dúvida: Pod� a
i\,;semb1éia abrir crédito .especial ou pode autorizar o

::xecutivo, por meio de Resolução à abrir tal crédito, afim
te custear viagem daquele parlamentar?

Discutido amplamente esta preliminar, a Comissão
leliberou que o crédito fosse aberto por 'conta da dota
'ão orçamentária relativa a despezas com diárias e ajuda
1e custo dos s1's. deputados.

.

O relativo parecer foi aprovado pelo plenário, quan
reaberta à sessão.

Plano Agro-Pecuário
Em pa1estra com o deputado Aquiles Balsini, o nos

':0 cronista conseguiu saber que a Comissão encarregada
de elabor�:tr o 'Plano Agro�Pecuário dOi Estado e da qual
,;,quele nobre parlamentar é presidente, já concluiu seus
;:rabalhos, devendo, dentro de dias, se�' o plano enviado
PleJUhio para o devido exame.

'e"') - CD .c::t e"').
� ..... I"'ft c:: c:t
c:: I"'ft - I"'ft -
= e"')

c:t c:t -
c:t cn - ::a ,

• e"')
-c-,

..... - 7.
- c::::»o c:t i
CD ..... c::. c:t C"') i..... cn .... (,I) .. \

..

r- li:: cnc:: "P�lli:ida� 'Walli" "�o llU C2 c:t e ""
'" � c:t (,I)

- P-t

. ·.'n'·""' ....nt<intl': Comércio & Transportes C. Ramos K A.

,

AOPE

•

rnocráticos. urll filósofoBem dizia

...
_,

.iX
....

I.�j

�.j

10 seu estudo ao Governo dIJ Estado para que este, de'
'ois de apreciado, elabore o competente projeto' de lei.

Colégio em Itapiranga
O deputado Vicente Schneider ofereceu à Mesa, có

i)ia 'da planta -do novo edificio do Colégio das Irmãs da.
Divina Providencia, em Itapil'anga, municipio de Cha
pecó, a ser construido com o auxilio de Cr$ 200,000,00<
votados -pela Casa quando aprovou o projeto, a respeito&
-do ....d.j}putado J,.enDir Vacg,as ob"'·err.e.il'a.

Apl1r�u mais a 110SRa reportagem que o plano atual,
em substituição ao iniciai, elaborado' na legislatura pas
sado, constitui estudo amplo e metodico da matéria e

permitirá, se aprovado, um prodigiosQ desenvolvimento
da nossa economia.

Como, entretanto, é principio vencido no nosso legis
lativo, do que a criação de serviço é de competencia ex

clJ.l.Siva do Executivo, a Comissão conclui peJa remessa
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ante-aala, sala visita, .copa, eozínha, instalação
sani tátia compêeta, e dual! casas pequenas no.

,fun.dos .•.... ',' '. .
'

, .. ,

.'l.V" m.o B'RANCo. - 2- quartos, sala, varanda, cozi-.

nha, W., ·C;, etc. . ....
, .............•........ , ..

l'ltlNDA1>E .- 5 quartos, sala jantas, COII/l., cozinha,
, b�llh-eiTO, gra.iide varanda e depósito .

CO,QÚ'EHW.fr -. '3 qri�to-S, sÍlJâ; éo.Zhíh.a,. banhei ro
, . ..� _"

. .
'

ew: , , .

SERVIrM.-q FRANZÓNI -- 3 quartos, sala, coaipha,

•. ,

Por AI Neto - sina. E Belgrado está sem- W. c. cf chll"l'eiro, etc, .

É verão em Belgrado, e o pre cheia de campqnezes,
SACO DOS LIl\1,ÕES - :Rua Geral � .z casas de ma"

g,rande estádio' de. foot-ball vistosamente vestidos. detra novas ........•. , ., ...........•....•....

.apresenta todos-os domingos Estes c::un'poneses. járnais JOSÉ BOITEUX (no prin-eipi'o) -- 2 quartos 'cozinha
,

um aspecto festivo. 'concordariam em abandonar,
v';randa • ..: .....•.... ',

'

:' : � ..
O estádio de Belgrado é os trajes Úpicos para enver-

CO-QljEfTIOS - Rua S. \.iri.to-vâo -- �. casas de ma-

um dos maiores da Europa. gar as roupas s,em persona-
d-elJ'a, uma com 6 peças e outra com !l, tert-eno

Tem capacidade para 60 lidade que caracterizam o
22x550 mts. . ' , .

mil pes oas. habitante de cidades menos DUARTE SCHUTEL 2 casas, uma com <1 quartos,

'Na verdade, o foot-ball ê individualistas.
sala jhutar, sala visita, cozinha, W. C .• etc., ou-

O esporte predileto dos iu- É' frequente ver-se uma' tra cf 2 quartos, sala, v-aranda: cczrnhe, W. c.

goslavos. camponesa, de lenço verme-
\ c/ chuveiro , , , , .

A Iugoslavia tem um dos, ,lho à cabeça e de rodada
ESTREIT'O - Rua Tereza Cri,stina - 2 quartos. sa-

melhores teams da Europa. � saia verde, tangendo um re-
la, varanda., cozinha, terreno frente ;�5 m ts , fun-

Para o meio milhão d� banho de ovelha-s pelas. ruas
dos 25 mts, . , .. , , ,., ., '.

'Pessoas que vivem em Bel- da Cidade Branca.. .RUA MONSENHDR TúPl' - 3 quartos. sala visita.

grado, o foot-balI é quasi Outras vezes é um eam-
sala j�ntaT, costnha, depósito, copa, etc.

'Que a única distração. pes�no qu,e passa conduaín-
ESTREITO - Rua 3 de Maio - Sala pi negócio, 2

Os teatros na capital iu- .do .urna carroça puchada por I' ., �uartc)s, v�randa, cozirh.a '" .

goslava são poucos. É pre- bois e !!arregada de produ- �,sT�.ErTo - Ru� Santos Saraiva -:- 6 quartos? sala

-eíso comprar bilhete com tos agrícolas.
. Jantar, sala Visita, copa, quanto d,e banho,

'

muita antecipação. À noite, agora no verão
Terreno 10x50 - preço:

AI�m disso, as· peças ou é fácil 'encontrar carripone�
fJ:licu!as cine]l1ato�ráfie3:s ses dormindo ao relento pe-
,:nao sao de molde a mteres- ,los locais de feira. A�..Mauro Ramos - 3 quartos, cosinha, sala jantar,
sal' o gl'USSO da população. l B.elgrado tem 'muitos ca- �ala'EvlSJta ,etc. .'

.

180.000,00
Existem alguhs campos fés, onde o povo vai beber .

_ strelt? - RIJa .José C. Silva - � quartos, saJa vi.

de tenis. Mas são ,reserva- j slivovic _ o vodka' nacio- �lta, Esa1a,. Jantar, cosinha banheiro e�v . 160,000,00
dos para os 'diplom�t.as, .oul nal, f,eito de ameixas _ e .; strPl�o - Rua �oRé C. SiIv� - 3 quartos, saJa vi·

para os altos fUl1ClOnanOs I falar dé politica. _: _:.:_ta.: sala J�n tar" cosmh�: ban��_H'q Jtc. 60.000,00

,{lo g?ve::no, que podem con-I POI' mais que existam a-
CASA.S E FAZ�:N'D�S A VENDA

segUIr lICença para comprar gentes da policia secreta em
CAPOEIRAS - (no prmelplO) - com 98 x250 rots.

bol'as e raquetes
'

no exte- quasi todos os lúgal'es, não
casa com 4 quartos, 3 salas, cosinha, banheiro, varnndão'

l'ior e' r "t'
ect. " I

.
. a)'o OUVIr Cl'-l lCas .ao go- ,

�50.000,oo P FI d P
· - V'F.����b:�d:�P�u�:n�:I� �::a� .eom�ni,ta da. lugo'· '0'i!:��;���S2�83p q�"'t." "Ia vi,ita, "1�5i���:: ara.8 ga. o. e ..����o da entre

guerra e hoJe .acha-se con- Tito, entretanto, o chefe J. C�NA� VIEIRAS - com 4.344,728m2 e uma casa de
' PRISÃO DE VENTRE '

vertido em local de mano- do governo nunca é at c
2 paVImentos 500,.1\1.

PILULAS DO ABBADE MOSS

'-
.

d
' ,. a a- COMPRAS DE CASAS

.vvv,OO A t' t' t f lta d
..1'as o exército. do. É, que o povo o respeita .

' TERRENOS, CIJ..ACARAS E strIOS , �<; v.er 1gens, ::os (j quen e1 a e ar.

A maior' diversão do povo, como' um heroi nacional. Temo:�. sempre mteressados Em comprar 'casas, terrenos, cba. Vo-n_lltos, tonteIras e dores de cabeça, "

além do íoot-baIl, é passear
.

Mesmo o mais ferrenho caras, e SItIOS.
,

.

m810f pa�te das vez� são devidas ao

.
pelas r.uas e parques da' Cio anti-comunista de Bel . dE. outras que por motivo de fôrçà maior nâo são

mau funclOuamento do aparelho diget!-

.dade Branca, que- é o que admite que Tito é ti !ha � �nun�lad.as; algumas destas casas são aceita transfe-
tivo e consequente Prisão de Ventre.

significa o nome Belgrado. porque: defendeu a:n erlo� renClas pelo Montepio ou Institutos,
As Pillllas do 'Ahbll!de Moas são indica-

,

. ugos a ,
.. d t ta t d P'

�

d V
Ha nas ruas de Belgrado via contra a interven ã _

. lERRENO À VENDA .'

as no ra men o a rIsao e' eo-

lIma verdadeira -

sinfon�a de trangeira contra
" ;',0:8 3ACO DOS LIMõES .- Rua· Geral - com 33x500 mta 8

. tre e Stlas manifestações e as AngiocL'.

:eor� de trajes tipÍC-os, que O fato 'de q ta l·uSt�lda. ALAMEDA ADOLFO KONDER - com 15x30 nlts.:
1 .000,00 lites LiC-eneiádas' pela Saude Publica, as Pitulaa do Ab·

'. ue. en la I o
," 75.000,00 b d M

-

d ·lh·
a diferenciam profundamen- a Goragem de opor-se a &ta.

HIPOTECAS
a e osa nao.usa as por mI ares de pessoas. Faça o

t d t
'

. Recebemos � ap-I' I
:e as pu ras capitais euro- lin conouistou, parwTito�um',

lcamos qUll qu-er importância ,com' ·garantia hi·
1 "potecária: .

l}eas. lugàr permall'Cnte na histó-
. A Iu�s�avia é uma nação ria e no coração do pOVO "da
_predommantemente campe-

f Iugosl,avi;l.
.

-

,

. f

. Media�t� Dlo!!:M!�!�:S�!:!:i:�:R:�lc��ações para adroi· 'C'',',Iube' '1''".I de Aso'st'o ·1[llstrar predlOs, recebemos alugueis paga.n
.

. ,lOS, lnl!,OSt,os, etc.
PROCESSOS IMOBILIARl'OS

.

.

Organizam,?s processos imobiliário!!, para os InstitutQs ç'
Econ'm' t t

. , alXh
o lca, e C., emos tam·bém possibiHdàde de .

,lile-umenti) SÔ'bre: 'imÓ\':eis-.
"

, _, _ . __ ���s.egull· 9ua1quer
FICRABJO

, f), cliellt!l que desejar. �omprar casa terreno. s't· h
'

� •

I '

.
. _. ! �

• , 1 lO, C aC8ra� po"
'iera vu a sérle dêste Escritório e preencher uma ficha-dizendQ o

'�'fi'e dese�a udquiri,r e 'assim' consgnirmo9' avizaremos ao il!tere�'ell'
lo, sem despesas para o cliente.

, INFORMAÇÕES'
Sem compromisso, pllra o' cll'e t d' n e, amos qualquer informação

r'
.,gódo>imobm",.,..

18AnCOde,C�fMTO POPULARI
;

.

,., � AGRICOLA I I

;, '; R.wo,��,16'
". ,

" ..

, '�LORtANÓPOLlS -:510-. eórórln� ,

I�lol'ianópoIis. Quarta-feira, 16 de Julho de 1952
___--------------,.__

c ,.
'

COMPRA �
VEMOADf ..������I2�����CASAS [ Trl�[lIO�,
IÍIPOTtcA�

AVAlI!'CÓ[5

CASAS A VE�DA
RUA BOCAJUVA -- 4 quartos. sala vistta, sala jmi

ta r, copa, banheil'o, cozinha, depóai to, etc.....

R!JA TENENTE SILVEI:RA - fi quartos, sala visita,
sala jantar, copa, cqr.inlla, etc. . ! .

'RUA MO PEDRO (l�streito-Baln_eári�) - 3 quartos,

i.

I � " '

..

No .. bJl,tidr.,res do ',u.lndo, '.

'A Cidade Branca

"

···.·�- •.LiAha·-ltajai
. SANTO� & B,ATISTA

"

antiga "CEZAJUO"
CAMINHONETE: "----',

IDA:
Sama de rtaja'í
Chega-da Fpol is,
Y'OLTA:
Saida Fpolis: 14,30 horas
Chegada Itajaí ,17,00 ,.

(Aos sábados· e fet'iado8 a· saída de
Fpolis. é às 13,30 h. e a chegada à' Ua..
ja] às 16h.).

7,15 hOl'as
9,45 "

""'W'"

6�IBUS
.JmA: . """":'�

"'!"";1í., :r.-S.aída de ltajai
Chega-da Fpolís:
VOLTA:

7 Doras
'II '''; -�··��r·.

7

;Diarlo ,da, Hefropole
I· .

'. .'
.

Brasil-Estados < Unidos
(lUvarus de Oliveira) judn para que possamos

Nunca, que nos lembre- desenvolver com mais r

mos, chegada de autoridade dez, para que Raiámos d
estrangeira Cel'COtl-Se, de

-

d
'

btuaçao e pms su -de

300..000.0(1 tanta simpatia. A cidade e volto,
o país foram um só sorriso O de_ino que está re

400.000.00 nos lábios ao recebe� a vi- vado ao Brasil é muito gl"i
sita do Ministro americano de. Poderemos ser !l po
sr. Dean Acheson. E toda a tia do sul. enquanto os

imprensa foi uníssona em tados Unidos siio a do n

.2iiO.OOO,,<>0 realçar o valor da visita, em ce: Seremos os Estados
enalteeer : as virtudes do dos do Sul e com .os Esta

100.000.00' ilustre estadista. A não ser, Unidos do Norte, defende
corno.era lógico, a imprensá mos a hegemonia da Amé

100..000,,,,,
vermelha. Aliás abramos ca e seremos barreira

tum parénteais para regís- despotismo, seremos v

90 ..006,0; ttrar que, 'Ill&isl:uma vez os guardeíros, da real democ
comunistas píxaram a cída- cia!

65.000.00 de com suas frases ofensi- Que os Estados Unid
vas aos a_mericanos. No Rio nos ajudem para q-ue p

40.000.00 e em Recife e naturalmente; samos ajudá-los' em outr
o farão

�

nas outras cidades, ! corrtingencias amargas c

36.0ÕI;:o� 'como
..Suo: Paulo, etc., onde I mo o fizemos .na segun

tocara o Ilustre americano. I grande Guerra.
E um fáto estranhamos nís- o' Brasil acolheu o Mini

3ó.0()(\.oo to tudo: - �ara plntar-se tro
f

Dean Acheson, CO
uma �raS€ a p�xe no� muros grande simpatia, como
de lngares �als movlme�tl!:- tributássemos ao povo i
dos. e pl'�CISO alguns mmu- mão do norte as homenagen

180,01'0,0" tos de trabalho. Como se que nos merece. Abrindo ()

co?sente que deprecie a pro- braços da hospitalidade a

Pl'�edade alheia ,e os pró- ilustre visitante, foi c;ml
45,000,1«' prlO.S d? �ove!no �em l��a se .estreitá�semos ° seu pró

repressao : Não hâ POhC1<l prro país, num amplexo d

250,000.00 nesta t�rra? irmão de ideal.
Continuemos, porém com

.

88.000,00 a visita do sr. Dean Ache
sou: - Houve afirmação de
amizade entre os dois gran

;>'50.000,00
des pà�ses. Certamente con-I
versaçoes houve entre as '

autoridades pal!a ajuda mais I
efetiva :Ios"Estados. Unidos Iao BraSIL Somos um país
que tem de tudo, inclusive'
filhos que sabem trabalh;1f,
que amam a liberdade e a

sua pátria, inteligentes e

operosos; mas nos falta a-

------'---�--�. ---_ -_._--,_ - .. _.

PROGRAMA PARA O M'€S DE JUJJHO.
JJia 1.3 - Domingo - "Soirée", com início às 21, ter

minando t hora.
Dia 19 - Sábado ""C" "Soií'ée", início às 21,30 horas�
Dia 2fi - "súü:ée".

�"O'�

Tôdas as quartas-feira�, 'gra�de .Bingo, c<>m pre�iml'
,valios?s. ,A segqir sessão. de cinema, com filmes selecio-
nados, In.icio 'às 2ú hOi·as.

._ "�o '. , .

'_fôdas at! segundas-feiras, sés;ão de cinema, com fil
mes 'selecionados para' filhos de sócios. Início às U),3fii
horas,

,
.

.

',...
--:0:-'- ,

.

FESTAS COMEMORATIVAS DO ,800 ANIVERSÃiuó
De 6 a 12 de agôsto .

Dia 6 - Quarta-feira' - BIngo especial. Prêmio·

mai.ol', uma ,geladeira "Fl'igidaire" que se a:cha em ex-

posle,ãO no Club�. .

Diã,7 - Sessão de cinemâ, éom um grande filme em

téenkolo}'.
.

. '

.

Dia 8 - Sexta�feira - .Jantar. de confraternização.
Entrega de diplomas aos sócios l<errtidos.

'

'Dia 9 - Sábado - Grande "Sc.il'ée" dançante, com

SUI'pres.as. t

Dia� 10 - Grande excUl'sãp a um local pitoreseo da
IlIla. Churrasco. Jogos. Danças abrilhant.adas pera or*

questra do Clube.
'

"

,

Dia 11 - Segunda-feira --'- Noitada esportiva. no, ES-
tádio Santa Catal'Ína: Vb.1ey, Basquetel etc. . .

Dia 12 - G.rande Ba'ile de Gala.

Saída Fpolis. 15 hor3S
Chegada Itajaf .. 19 "

(Aos sábados e ft>riados &. saída d�
Fpolil". é às 1:3 horas e a chegada à Ita-··
jaí às 17h.). '. � �

AGeNCIA
Provisoriamente a Rua FeHpe Sc}..midt.

-

1). SR'

Advocacia e Contabil,ídade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- .4.dvogado -
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Contabilista -

Edifício. "IPASE" - 5,0 andar.
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\

Em 24 horas: ·Fôgo na, Garaue Delafll�erl, Casa Sla. Terezinha, Gruta' de
Fatima e numa Pensão Fa'miJiar à Rua Yj1clar· Kander

tA Casa 'Santa Terezlaha e Gruta def

mais um iacêadíe, Indeterminada, ainda, � causa do lôgo�,.
No andar. superier a residência. do pároco da Catedral..

quase atingida pelas chamas,
Florianópolis vem assis

tindo, n'êstes últimos dias, a

incêndios com f'reguência,
ocorrências que, não custa
ram vidas mas prejuízos
materiais em grande escala.

. ,
,

'
.' .

.

_ , ,,'. ',I PREJUlZO� :
mateI�Jal que lh�s destinou rextlllçao. do fo�ó, Isolando-o I Na Gr�lta de FatJft1� co-·

governo passar«. de man erra a nao se alast rar i mo também, na (àStl. Sauta '

, t_)ntem, pela man�ã; ,� ll?-I pel?s edifícios c!�'�ullvi%i-
l

Tel'eZin.ha, os proju iaos são
+ir-ia de mais um incêndio nhos, o que conseguiram. .grandes. Pouco se pode- ;l-

de spertou a curfosidade pú- As portas dos dois esta ne- proveitar, do que restou.
SEGURO

Ambos os estahel&imen-··

·"íF'·'·�
__.J�.

Autoridede que age COlO a cabe�a,
acabando com galooos, sem usar

de aparatos bélicos•••
A Polícia da centenária E, assim, fica' o exemplo

Laguna, daquela terra que de uma' autoridade que me

todos admiramos e respeita- receria,' se houvesse, uma

mos, não só pelas tradições promoção e melhoria de ven

que seus maiores legaram à cimentos se ainda está na

Santa Catarina, como; tam- ativa. A promoção poderia
bém, pelo asp irito hospita- ser do .Intertor para a Cap i
Ieiro e culto do seu povo, tal, porque, aqui, serviria

acaba de lavrar um tento. muito à coletividade, agindo
Prendeu algum ladrão?, certamente dentro da .Iei,

indagado. Descobriu algu- sem precisar que fôsse usa

ma "quadrilha" de gatunos? da a outra polícia ...
Também, não. Então, o que ,......,._.�
fêz ela, ela que alí se resu- x x O Delegado da Ordem
me em alguns poucos pra- x Política e Social, segun-
ças da Polícia Militar e um do rumores que, ante-ontem, Sôbre o fato está sendo-.
delegado'? Que fêz, então, a f'ízeram roda nos cafés do Há dias, a c. id,ade am,anhe- !lJlica, que, logo,. levou à rua

I
Iecimentos comercíais Iôram I'

. �

t
'

1
iniciado o inq u érito po ,ela.-'

Polícia da Laguna, hão de centro, acaba de determinar c�u com a rrste notIc�a de .�re?lpre:.;te PaIva,. nas p.ro- a rrombadas, de início, o. que afim de ser determinada -a.
ansiosos) indagar quantos que as balas-f igurinhas não fogo na Casa Meyer, a rua ximidades do Cine Ritz. ,rOV(JCOll a atenção das f'a •

I
causa do incêndio e eSflIDa-..

nós lêm. pôdem ser postas à venda Conselheiro Mafra, fato que :uriosos. mil ias vizinhas e do pároco
ti

., I ,dos os prejuízos verifica--
Apenas agiu com a cabe- nas ruas centrais, pelas. ra- no iciamos em todos os seus E, com ês.te: m�js duas ca- da Catedral Metropohtana.] dos.

ça, o delegado. E agiu bem, zões que já fôram aponta- pormenores, {i)ntem, a Cara, sas comerciais tiveram tor- M2s, em pouco, o f'ôgo es-

acabando com o "conto do das por êste jornal. gem Delambert, à rua Feli- rados os materiais e dan if í- tava dominado. TENTA'fIVA DE lNCEN:"
tintureiro". . . A medida, se bem que, à pe Schmidt, teve algumas cados os edifícios em que CAUSAS DI0
Mas, como? primeira vista seja ilegal, labaredas, provacadas por- estão localizados. . As causas dêsse incêudlo Depois do incendio da Ca-
Ora, simplesmente assim: porquanto cerceadora do gazolina. pondo em perigo ALARME aín da não .fôram determina- sa Mever. verificou-se ante-·

organizou, sem sindicatos, o comércio livre, atendeu, es- aquêle edifício' e os circun- O vigilante noturno João das pelas autoridades. lia, ontem o principio de íneen-
fÍ-chário dos empregados dos tamos certos, mais às exi- vizinhos. Sizenando de Andrade, de no entanto, suposições, umas dia na Ga.rage Delambert, e,
hoteis, das tinturárias. Ar- f gências .de não 'serem tole- Fôrarn, não há negar, in- serviço na noite de ante-on- aceitáveis, como por exem- à noite da mesma data, i) fo
rigimentou-os, com cader- I rados, frente às casas co- cêndios, seguidos, com pr�- tem naquela via pública, pIo a de haver ficado liga- go violento que destnIiu a'

ll,etas, etc. e t.al. Correu os I J\lerciais, episódios que se juizos não pequenos; para os observando densa fumaça da à COl'l'ente elétrica a ea- Casa Santa Terezinha e lL

hoteis, aR c:asas de famílias não coadunam com os nos- proprietários dêsses estabe- que provinha da Gruta N. feteira da Gruta de Fátima. Gruta de Fátima� de que de·-
e ... informou que somente sos fúros de Capital. E, tal- lecimentos comerc.iáis. 1n- S. da Fátima e da Casa Sa'1- Mas, qualquer prognósti· mos noticia acima.
os portadores 'de cartões- vêz ainda. para evitar ajun- cêndíos que ti�éram a ação ta Terez'inha, teve desperta- co alnda não poderá positi- Eis que foi registrada na

i,dentifieadores, por êle de- tamelltos prejudiciáis ao e pronta do Corpo de Bom- da a sua atenção. Const,'1- var onde e como se vcrifí.ca- Policia. uma queixa verda-.,
lega<}o, visto, contendo fo- trânsito naquela via públi- beiros, homens de heroismo tando tratar-se de fôgo, 10- ram as chamas. (Continúa na 3a pá?,'. �
togl'afia do portador e da- ca. ,_' à toda prova, auxiliados por i comoveu-se, imediatamente, "..- � _ -.-- _ - _•.-._._ �

dos sôbre a sua vida civil Não vên\o� por que não providenciando a ida do
teriam direito de fazer ne- aceitar,,: como ,móralisadora, ......._............-.....,.•••�_Y'....._...._":' Corpo de Bombeiros para

gócio com tetnos de roupa pelo menos, a providência aquêle local, pois se tratava
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Na vida diária nada tem pois de proferida, a ocasião de, o estranho, o original, o _ _ ...

tanta fÔl'ça como a.recorda- de'pois de perdida e o tempo, estravagante e, o escandalo-

DI·ploRlatas rus-f{ão. depois de passado. 80 .. ' Sou admirado e cele-
ma no,\; pôe a par das . Essas considerações no·s brado' como um rico. Mas

SOS 811 traOa,·t"menores coisas e serve para vieram, à mente numa das não tenho a coragem deme· U
mostrar a fragilidade de últimas' sessões da Câmar'a, ,considerar um artista no

p lo 110certas. creaturas,. as incons- quando ouvía.os o ilustre verdadeiro e gl'ânde sentido . .,
tâncias de suas palaVIas, e, líder da UDN local, na ânsia da palavra. Grandes al,tistas RIO, 15 (V. A.) - Três
especialmente, para, no de defend,er o tal erhprésti- foram Giotto, Titian, Rem- diploma'tas rUSROS transita
tempo, pÔl' à calva os pro- mo e o já famoso fllndo de bl'undt e Goya". ram pelo Rio a bordo do
pósitos e fins de suas atitu- pavimentação. ° velho de Chirico sorriu "Cupacabana". Os "COl'
de'L . : Não vamos reproduzir as eufórico: "O nosso Pablo reios" de Staiin l'ec:eberam
Bem aplicável ao momell- palavras, nem sintetizar' os. tirou um peso hOlTível 'da o reporteI' de re\roIYer'
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to, o dizermos que há quatro argumentos proferidos. Ape- consciência. Que Deus se punho € depois

tl'anearam-I€ousas que não voltam ,nas glosar o ontem e o ho- apiede de seus comprado- se em suas eabines. Pl'oce-
atrás: a pedra depois de sol- J_je, par:; verificar quão di- res". dem de Buenos Aires e se

ta pela mão, a palavra cle- (Continúa na sa plÍg.)
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(De "O Jornal") destinam à Europa. I

, (jlfJaI1UPOlÍs. �l!arta-Jeira, 16 de Julho de 1952

Excessão da Regra ...

Fátima palco

tos comerciais estão segu-,

rados, .sendo. que a Gr,\Lta...de.·
Fátima, de propriedade de-

I Davi Carlos Mays, em 75,

I mil cruzeiros e, a C:sa Sa:n-'
ta 'I'erezin ha, de .Ioão Maia,
em 480 mil, esta na Cia.

Minas-Brasil, Sul Amér iea e .

• Santa Cruz;
TAMBÉM NA CASA PARO-.,

QUfAI..
1\0 andar super-io r está

localizada a resirlencia pa· .

roquial, havendo mesmo ;au,�

chamas atingido parte de

edifício, não sendo () prejuí
zo de grande monta.

INQUElU'fO

na esquerda para a direita: populares, na manhã. de ontem, frente ao prédio
que quasi foi tragado pel as chamas, pondo em perigo o Cine Ritz e a' Casa Paro.
quial, à rua Arcipreste Pai vã; ao, centro, as portas dos estabelecimentos que "foram
arrombad�s afim de possib ilitar a entrada dos bombei ros e, finalmente, aspecto
do interior da Gruta de Fá tima, observando-se que não poderá ser aproveitado.

o ilust're deputado Saulo Ramos, da tribuna
da Câmara, s'ustentou que a Petrobl'áil é um mOl1opó�
lio de fato, embora não o seja de ·direito.

Nós, que somos pelo monopólio estata.l e 11ão,
somos mobile como a dama do Rigoleto e o dr. Tel- '

mo Ribeiro, não atinamos 'eom as yantagens desse
monopólio de fato, sem o ser' de direito. 'Diz o .ora

dor que a conceituação é de ,emínentes proi'esSOl'€S,.
económistas e constitucionalistas. Mas, se é de fata"..
porque não fazê-la de direito?

Na hora H, quando o fato chocar-se com (I di
reito, este valerá mais do que a.queíe. E, pelo menos",.
o direito.

E adeus monopólio ...
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