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Mooificações nu Comando' Aliado 'no 'Sul- o
.

PARIS, 17 (Ur:_ited)l'-:- dC01An(t)!�Cot�timNI�ç�0 das deci-
',.' '
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,

neral de visão aérea, Da�id SChl�úe���
l;,ÕCH tomadas pelo Conse no o,' an ICO orce, por oca- ..

O pTlr,nell·o ..setor .das .fnrças te�:résLr'"s a.liadas do americana, comandante das forcas-aéreas aliadas. no su). i
"ião da conferência em Lisboa, .em fevereiro passado, (J u1 da l<':ul'(>pa, tal çom� exístê atualmente, está coloca-

;

da Europa. Como acontece com outros comandos afiados...��
general Ridgwav, comandante supremo aliado da .Eu 1'0- do sob () comando de .um oficial- italiano, general do'<cor- na Europa, os novos, quarteis-generaís ide terra e ar P�s�.
pa, publicou hoje as seguintes .modificações da estru'tu-, po dfo exército. 'No segundo .setor, as forças terrestres suírào estados-maiores .internacionais.

"

ra do comando das fôrças aliadas no sul da Europa, tor- aliadas do sueste da Europa serão colocadas' sob o co- 'Nenhuma alteração está prevista presentemente no

nadas necessâr'ias pela inclusão.de fôrças gregas ,e tur- I lIlaI;do c�e um ofiei�.l do exército nqrte-amer icano
.
que I qt!� ��mcern� ao� coma�dos �avais.' As f'orcàs navais da

-eas no quadro da NATO."
. " "era designado ultenormente. O comando das forças ter- Grécia e 'Turquia continuarão por, enquanto sob o co-

Dois setores terrestres do comando sul da Europa restrcs. .i'i;lin�as {\Q., s�\este:; da Europa terá sob o seu co- mando", dos 'chef-es' dos seus respectivos. estados-maiores,
serão anexados ao .comando do almirante Chame, da Ma- mando' op:ei'alite Icir-ças. terrestres fornecidas:pela Gré- "trabalhgndo em,estreita, ligação com o comando das for
Tinha norte-americana, . cujo Qua'rtel-General é em Ná-

I
cia e pela Tptquiu; .que exigirão comandos separados gre- ças navaía aliadas do sul da Europa e com comandos das

,

poles. o go e turco. 'A .locaJiza��o. :(�caxá .sob a autoridade do ge- outras forças navais aliadas no Mediterrâjiec .
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, Previsão do tempo ate as

I'10 e '" .aarln.a .14horasd,odia:t8. '

'l'empõ'� Bom �om nebu-
Ano XXXIX los idade

� Temperatura _ Estável

�, Ventos � Do . quadrante
� sul frescos

'
.

. ,

"'�..............,';'•• IO ..·�""..�...",. •..-....�...�••

< Rubens dé
:! Arruda .Ramos
1.\ "

GERENTf
O,omíngos' F.
ele Aquino

Cabe d'estaeal' que, ades
p�ito dei?sas

'.

advertençias,
não foi desviado o transito
ném ,tão pouco foram .colo
cadas fáixas nas calçadas,
como Se 'ççn'lstunia fazer
quando 'há pacientes grave
mente enfennos, Raras pes
soas transitam pela calçada
.frente á residencia qUI:l, co
mo d.e c{)stume. está gllar�
da-da por policiais.
Terç'a-feira, oficial'am-s{!

mais trinta missas nas igre
jas e ba�ili,cas do 'país,' e1e
vando-se preces' Pilo reSUt
belecimento da sra, Eva Pe.•

o 80 CENTAVOS

,

; Temperaturas _': extre-
I

"mas de' hoje: 'Máxima 21,6
,_ Miníma 13,4. '

___'_��.'--�'�'_------

,
'

t!:dição de hoje -: � pags. 'f_;°lorianópo!is, Sexta-feira, 18 de. Julho de 1!Y.:í2

llãl qlerpartici�ar'do IIVêrll·
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- ',-" d di

· ,. d a DON de .llnas Oeral',

e axa a a pnsae preven wa ._ e
.�
uverses Imp uca os (:�t? _!,��I���;:'aglo� ���1;i: =n�:��d��i��� :;:

na trama cemuaista da ·Qllinta ·Z\l!l.a . Aérea
'

ra, que o principal objetivo neiro.: O particlo 'deliberou
r da recente viagem do depu- continuar; obedecendo aos

.PORTO ALEGRE, 17 (V.. pelo 'longo espaço de 6 me- fim de que se pronunciasse de ru, ;'iça da Aeronáutica, tado Alberto .Deodor.o a es- pl'ineípiõ..s firmados em sua

A) .: Os
o

drs. João 'Cesai: 3eR, sem' que, até agora, te- a respeito, antes, porém, da reunido V\l' convocação do última -�01l\iEmção, tendo o

Keieger e Paulino Vargas nha sido remetido à Justiça promoção do Ministério PÚ- Auditor Lati"'>' Schuch, on- ta capital foi consultar a di- sr. Alberto Deodato voltado
Vares encaminharam ante- Militar o L P. M. instaur'a- blico ser lançado do inqué- t�m decidiu manuar' pôr en?

I
ree.j.á da UDN sôbre a pro- com a resposta de que quais

ontem, .ao .dr. Lauro Schuch, do". Finalizando, alega a rito, .ten. 'c·e1. Hélio' Brug- liberdade os sargentos Jose posta do sr. Getúlio Vargas, quer ofertas devem ser di.
Auditor de Guerra da la. defesa, "que' dado '0' tempo gmann da Luz, levou à Jus- Rodrigues da Silva, Wa','ch feita por intermédio do .er. rígidas oficialmente à dire
Auditodia da 3a Região Mi- decorrido e o fato .de já_ te- tiça Militar, ontem à tarde, Henrich, Adão Corrêá' da !..I{)urÍval Fontes, relativa- ção nacional da l1DN.
litar e '5a Zona Aérea, uma rem sido inquiridos e rein- um ofiçio pedindo o relaxa- Silva, Sebastião dos Santo'!! �_•.,...-_ _ __••.,; ;,_ _ _ -- �

'petição pleiteando o relaxá- quiridos todos os peticioná- menta da prisão df alguns Costa e Nylander de Lafo- ,. -.... , '

mento da ptisão preventiva rios, que longo te:mpo estão destes indiciados, ;;tcrescen- ret, determinando que conti- E ' GRAVE O ESTA-decretada pelo Conselho a mercê do sr. oficial elJcar�; tflndo oútl'OS de cuja liber- nuassem presos os sub-ofi- .' .

Permanente de Justiça. da regado do inquérito (Ten. dade não cogitou a defesa, ciais lVIustafá Sfaier e João I' DO 'D'E.' EV IT'A'Aeronáutica. á pedido do CeI. lJélio Bruggmann da por não prejudicar em nada' Monteiro.
.

ien. c.eI. Helio Brugg�àmi Luz); �(tendido foi, e em de- a ação dà justiç,a,' a soltu- Quanto,ao indiciado Adão' BUENOS AIRES, �7 (U�' �tado de, s�lü;l.e ela ::Ira EHI
da Luz, contra.os seus ctms- masia, ,á Íl�tel'esse da Justi- i'a d?s .m.esmos, o' qUe V(ÜOl ROd.ri�ue,S da Silvoa, deverá nited) - Pela segun,�a. vez P�l'® .s;ontmua muito deli�
tituintes sub-oficiais Mus- ça Militar".. ,\1. eomcH1Jr com a tese ;;us.' eCl<:Ül' }lor e!}t.es,.f!wsov can-I·n��t-a,.semalla:, o pre,sHl,enie cado, A�te foi fgrner;.-ido
tllfé\ Safaier � Joiío )wnt�i- -o-:fr; ,llau:ro ScifÍ1c;'l, mite- G�ntada peTa· aefesa.. No tffinho Permanente de Jus- PerÓTI não eompar,eceu ' a o' qi.lint(l 'boletíni médic0.,
TO, e saJ'gcntos Nylal1der ele ontern meSlnO, determinou á mesmo ::lentido se mànifes- tiça do ExérCito, já. que o 1 despacho na Casa Rosada, emitido 48 horas depois do
�Laforet, Walsch Henrisch e abertu'ra -de vista do exp(!di: toÍl o Ministério Público. réu 'nào pertence a Aero-- '" esta. manb� robustecendo- último ·que dizia: "O esta •

. Adão Rodrigues da Silva, ente ao promotor militar a O eonselho Permanente náutica. ' se a crençÇ\ geral de que o do da eJlferma mantem-se
todos da Aéronáutica, éom estacionarío".
e��� � último que- é -,�� A�li�a c�ooounaav�
praça d6' Exército, indicia- A balala' ri-o'ades In"a1dentoes' '0'a 'rontAI-'ra nida do libel'tad()l' general
dos no inquérito .policial"

•

li <.' r u
'

I José San Martin, em' frente
;militar instaurado na 5a Zd- pl··U-5n 0",,8' rua .. '..

.
'

, \ \ffi.r.esidencia pTesidencíal, no
na: ,Aérea, a fim de apurar

U
-,

.

'

,

'

" I;.
' baIrro de Palermp, gJ;'andes

a responsabilidade criminal .

BELO H01tIZ?�TE, '17 Nova nota' de protest&' do Brasil OI. entre- ca::tazes.com _?S diz�res:
de militares que se acham CV. A.!· -'A RadIO Pa�ru- .

'

.

"

'. '. Roga-se nao tocar bu-
implicados'na trama comu- \{la fOI c,�amada,por -r:_ra- gue GoveArno A·rgent.-D·O"

'

zir;.a!:e �'Roga-se nãÓ faz�l'
nista, que se diz ter si'do: dor,es da rua �ad�é'Marinho ao. '

,

.;

rUldos com o seu antomo-
.J,escoberta: na Aenmái.:ttica� a fIm de vestIr uma mulher BUENOS A IR E S, 17 testada 11a próxima quinta'IIou seu �rimeiro protesto, vel", Essá avenida é uma

A defesa fundamenta seu que; sómente com alguRras \United) _ Segundo' fontes feira. há algumas_ semanas, a grande :Ú'téria com .intenso
pedido alegando "que:o in'- _ióiat. s,?bre 'O: 'C.orpo, se �s- bem infól:madas 'O. B�'asil chancelária a�gentina de- transito automobilistico.
'''uérito é' da lei ern caso?

Iara defronte- de uma reSI!;- .

.

t
'

t Obsel'you-se ,
a propósito clarou que os .inci-dentes não'i" , • envIOU n'OVo pro €8 o ao go- .

comuns deve ser cOll�)uido dêl1cia, DetIda, vestida e in-,
• t' 'b' , que a chancelaria arg'entma ."'assaVam ,-de sI,',mples cho,

.�. , ' :", d'd"1 h' ,
verno algen mo so le -os. '1 • d' '" ., t· d

P

no praso de 80 dias, segun- ,teuoga 'B;' ec a:ou c a.ma�- incidentes da fronteira el)_,)a lI? 19na c1 l€SPOS a e· ques'entre gendarmes e con-

do o disposto no p'àrág'rato se Bened,ltll Alcma, ball�rl-1 t b' '1' f"
. pois de estudar a nota brasi- ·tra,balldíst,;as."

"' •. " ; .'
'

".. ,re am os 'Os palses. 11 01'-
1

.
,.

40.' dô: Út: 115, do Código na proflsslO�al, hayer brIga- ',' .mm e ouvir o. relatÓ.l'io da ' .. _..� ............................ ..,_�
da Justiça Militar" rmts(J. do com seu ama�Q, que é! ma-se que a nota, de protesto gendarmeria argentina. a Julga.eDl0 dees�e por motivos' exec-epci�-I cas�d�, e ter assim P1'o�e4i� I, foi en t.reg;Hh te�·ça-f.�il'�, ��- qu-em ocabe a guarda da " .

"

. .

,lalS, prorrogar-se por maIS do u!}lcamente para- ,PIOVO- la embalxadOl
I
}nasllello fronteira, '. 'd.• 'D'81'be··I.as'·'ca-

o

20· dias: Além dessa Pl'Ol'- cat o homem de,quem gosta. Baista LU'zardo e' será -con- Quando o Brasil formu-
, ' ... _ ..�.---_.'-_._- ... _- ... -_._-.--- ......".--�.......--","-.,. II d I I:���!�:-����i�:;�� �:: jéserea-IIClif�80íiíiíiiSta-��','�:-�"�;:-�� -:'-'.' ..�-

,

";".
.

� re.D IS e, ora s
tado pódel'a alllda dJlatal' o I RIO. 17 (v. �,) _..:. o pre.-

pl'àzo dê conclusão de. in- ,;,

'

";� 'sidente do Tribunal do ·J-uri

�Iuél;ito, por tempo que se
'

q
,

_ .' marcou () -dia 29 do corrente

'fizer justificadamente n�- 4., ."

mara vai ap.,eclar .. majeria para o julgamento de d. H:el-
'be Mascal-:enhas de Morais.cessário. Entenderam as a1- ,..., ._ . ..

tas autoridaaes, <ie prorro';" em sessao .'secre.a assassina do seu eSposo, ca-
. .

.
.

pitão Mascarenhas de Mo:.
gal', . vál;ias y.ezes" o' ptaso RIO, -17 fV.o.A.) .:....... O pre- .'" ·e,."{arado sobl'e materia enca-

de eondusão do inquérito a sidente da Câmara, sr,'

Ne-jOficiO
dI() pl'esidente da Co- minhada�à Câmara em Men- rais, em plena rua Conde do ron.·

..fjue eSltão submetidos, entre reu Ramos, comunicou on- mi�são de -Segurança 'Na- sagem Presidencial. O sr.
Bonfim.

_I
ICon1inúa na � pá�.}

i)lutros; os suplicantes, que tem ao plenário c;lessa Casa cional, transmitin'do-Ihe, em, Nereu Ramos não reveI()u a
\

�-..""�._""""""_--"''''�''''''''I'\.....��--.....,.,....I'\..�'''
se encontram pOJ' isso presos I Legislativa h!lv�r '-recebido carater sigiloso, o parecer natla1'eza de tal materia, mas

, ." "., adiantou que a mesma seria C'H'EGOU' ON''T'EM'�. SU���MV�����
"

f _.
'.

CONV.OGADO,O ÇONGRES'�O ���:�:e��:�t���:::;t:.sey. a· Comissão 'Parlamentar
.

.

.'. PAR::A· ·6. O.E;: 'õ:AGO.S;] .�O':'·::�����··
.

,{,�.P�st�riormente. numa ati- m!:f� i:�n�����a; d� ��� �:t�l(�::��id�:�ee;,e�Pi��:
RIO, 17 (V, A).-- Foi

li-I
' . ' .. ',.,.:,:. ""." , la·.'eôF-te.de· ju,.,,>H�a'. mudas- tude acima de tl1do desc�r- qn,érito sobre' os incidentes go Campos, (vice-pl'esjden•

.00 ;no expediente de, onte�, prontmei��en�s da justiça, 'se � ori�taçio at.e a.go.r-a se- 'tez: diante da discrição ob- na fronteira com a Al'genti� te).,. Alcid-es Cameil.'}1, �Y.,3:1.
do Senado, o vet.o do pres1- \) sr, GetullO.Val'gas decIam gmda sobt� o·assunto·', servada pelo presidente da na :viajará, amanhã, pelo demar Rupp, Fernando Fel�q
àeÍlte da República, ao pro- que "seria inútil ao. Exécu- " O presiden.� �Ot1VQ-COtl en.- M-esa,. ,{)-,' comunista Lobo ,primeit� avião da VARIG, l·a.ri e Paulo Laurq. _

j.�to que reduz o tempo de I tivo sal1�fontar uma lei cuj4 tào as 'duas ',aSB,S de Legir>- Carneiro anunciou �o, pI�na': rumo a PÔTto Al-egre,. ,se-
,il1.t�rstíéio dos juizes subs- aplicaçij;o se!l* fa�almente lat.ivo. p�tl:a resolverem em rio qlle se tratav'a do Acôrdo seguindo, -depois para Uru-
titutos. "

. u-egada, 'por incon-stihlÍcio- tonjunto,' sôbre ês.se vet.o, de Assistellçia Mutua frr- gnaiana.
,

.l'las .1��:zões "el1\�!ada�.� _a? I rH.ll,,_��o ,�r�bu:l_al a que s:e' no P!".óxím�_�i�.6_ de agôst.o, mado entre- o Bl'as-i! e 00 São estes 08 deJ}utados
Congresso, apos CItar vapos td�;!ema, a nao· ser qti��aqu� 'às r4,SO- horas.

-

'Estaôos Unid'üS: "qu'e' vt.ajar:ào' ��1�. oose�:Es-
, • • .' 10,'"

••

• ,i �,' '. • -

(

".'

. ,

'o ,Comunismo.
"

i

o A'eronáujicana

-

o sr. Hermes Pereira
Souza já se eu<:óntra aí �,

guardando a f!heg-ada
seus e?mpanheiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTAno
ADMINlSTRAÇÁ,O

a:o
. ,Redação e (}ficinas.; à rua Conselhei)'o Maba... 1Il1>0-

Tel. 1022 - ex. P-oÍttal, 139·.
�,

Drretcr : RUBENS A, RAM't;>S,
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINo..

l�ep�sentante& :

Representações A: S.' Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 4Ü' - 6" andar.

Tel.: 2?·5924 .; Rio de Janeiro.

.

.

, ,.._..............,• ...,....",.. _- •.....:. .".."._-_ _..-_ ,.-."._.�--:' J" __.",. - -
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DR�.\ TOLENTINO ·DE. CARVALHO
Apetfeiçoamen.tó· em Pôrto AJ.egre·e Buenos �yr'e.

OUVIDOS � NARIZ - GARGANTA
Ccnaultér+o - J'Oão Pinto, ·18 - l° andar

Diãrtamente das 15 às 18 horas'

�,'
-

ORA. WLAQYSLAVA W. MUSSI
,

E:
OR.· ANTÔNIO DIB MUSSI

lIedico.
Ci ru rg+a-Cltrrica Geral-Parto&

Se r v tço e;,mpl.eLO e .,.-;.p.e.c�al1zado das DOENÇAS DE SENHO
�. \.:'l. ,�""j mode r uos llli.t()d�" d.e ·d.ia.gn-óstk01l e .tr�tamento.
�'il.PI)'<CVPIA .- tUSJ'h:RD - SALrLL'f;ç�-GRAFIA - METABO

.LISM·() BASAL

,'I("Ú11ot.e,ar.ia por ondas tUrtll·s;Eletrocoagulaçii.ó Raio! tlltra

\ "i�LIIo � h\f'r.a Vernrelho.
,

r""-'\))il.t�r.t,o,:.·. t��& Tt.:LjaT.o., ..... 1. )0 andar =;:. ,i1dirrcio•. do .\lOJl ... ,.

R.eprej()'!' Ltda.

�uQ. Felipe de Oliveira, n. 21"- Ijo anda.,...·

Tel:: 32·9873 - Sã-o Paulo:
.

ASS.INATURAS
Na Capital

,-ARO ,. ,Cr$ ,l1�.(IjI •

.;t

DR. t. LOBATO F.{LHO,.
. d>uerw;-ae do, .àpar,e.lIJD �e..pi.r:at6tio

.T U B E R CU\. O S �
R.I\.UW·G&AF'IÁ E RADIOSCOPIA 0080 PULMOÉS

Cr$ 90,00"�I -, - Semutre .. , .

No Interior

Ano Cr$ 200�Ot)
,,, Sem�.tte·:,· , .. ,'....... Cr$'. no,";.

Allúnéios mediantes .contráto.
Os orig ina is.. mesmo não publicaóo!>, nAu .--..

devotvidos.

A (lireçllo não se responsabi liaa pelos e..1>NI)�

emitidos nos' artigos assíuados.
.

Ch'urgia do T_orax
. Fltl'U\4do : ..pela ,Faculdade ·Naçio�·.;de ,�ed'cina, ..Tisi�Iog.i.ta';.)

.

Tisj'ocirurgiã-o do Hospital Nerêu .RalMs
Curso de especia í'ízação peta S N. T. Ex-interno e E.l:.8asiatente de

.

Cirurgia a-,., Prof. tJ:gó Pinheiro Guimarães (Rio) ',
Consulto;"'" ..,� *,''t'<)�'''' ""hru,.tjt I'. 31>

Diàr+sunente. das 15 às 1.8. h·oraM.
.

R",irl';'npia: R,r:> Felipe :kh.mHlt. n. 103.

".,H6

H'l�.r1I\: ,I)a" -9 à:s 12 h.o-ras -- Dr. Mussi.

Das 1(1 -às 1-8 b(>L'!i� - Dra, M·us·si.

ftesi4ê!1.cra Avenida Prcrnpows'k i, 8�

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

DR. A. SANTAELA
i Formado pela Faculdade Naeio�at> de )(é�icina da Uníveraí-

•• de do Brasil). ' � ,

.'. ADVOGADOS'�
DR. ALVARO llE CARVALHO

Doença. de cmnçall
.

'M.édico :pnr concurso da Assistênc1a a Psicopatas do Distrito

':",dera1.
Consultõrto: Rua 'I'rajano &/n. F;dif". São J(trge

.

E:o;-ifltern�' do Boapital Psi.qllit:.trico e. ManIcômio Judici'ri�. da
Sal88 14 e .15:.

j' Re�idência: R�a Brigade'iro 'Silva Paes, s/no � ,P--,{ndar. (chi-Janeiro. , 'E '.

cara do spsnha).
Atende diàriameilte das 14 h!I-'�i'm dia�t".

.'

DR. CLARNO, G. G.ALLETTJ'
- .!\DVOr.Ar)(} ..,..

Roa Vitor MeirellE'lI. lill.. - .'OflE' 1.<tGR. - l"lorianf>t,.oU•..

1" andar,
.

.
.

(:"pi tal Federal.
EJ:-internu da Santa Casa de Miseríc6rdia do Rio d.e

, ClInica M.édica - D'oen'ças Nervosas.

Con8ultórto: Edifici:o Amélia Nem

Re.ld·ên.ci.a; Rua Bocaíuva, 1.3-4.

çousultaS! Das l.ó às 18 hora•.

'!'elefone:
Consultório; 1.2§8.

. "esidêllei.a: 1.:185

'.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA'
-ADVOGADO

Rua .Santos Dumont, 12-. - !pt....

Sala II.

r .-

DR: ·,M. S. CAVALC.-\N"TI
r"

._r" CI�,llic�, exclusi'Vllmente. de,.,criançaa
"Rua Saldanha Marinlto, 19. - 'felefO:ne (M:) ,786.

/""

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVO(�ADO -

. I
..,.;__ •••. ..__, "..".1''-.

'. /' �-----...,.

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENÇ9JJiti •

M t D I C O'
.",

Clínica Geral - PJiJDiA_l:mA
Rua .13 de Maio, !,6.. ''':':�Itajai

rUERICULTURA - PEDI�'l}-'lUA - CLINICA GERAL f
Consultório e Residência e: Rua Buleão Viana n. 7 (Largo 13 �

�•. Mato) - l<'lorjanó1>�tt'"
tJã B.or�JQ_;, J�<T1i:�r'-:2 horas - Diàri.amente.

-q{Q..,..crA (I'A;y"../
•

,

.
�

Santo Catarina'Caixa. Postal !�·O - Itajai

DR.
-,

JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica -' .Doençall de crian5as

t Tratamento de. Bronquites etl\ ..duttos e crianças).
Consultório: -Vito r Méireles, 18 �- }o andar.

.

H ..rário: Das 10,;10 às 11,30 e das 2.30 às 3.,30 horas.

Re8idência: Avenida Rio Branco, lf>2 - Fon,e 1.640.
I

DR. THEODOCIO MIGUE'L _,,'('HERINO>,
- ADVOGADO-

Rua Trajano' u. 12.. 1° andar. sala n. I - Edifiei .. · São J ..,s_.

(Ese r, Dr. �\'aldir BU8Ch).

Telefone - 1.34U.

. '.

--------------------------------...-----

. \ I 1 ,

DR�
.

NEWTON D'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctololrla

Eletricidade Médica

Consultório:' Rua VÍtor Meireles n .. IS - Teletone 1,507.

Con81lIÚ�: As lJ',30 horas e à .tárde das l� horas em ,diante.

Residência: Rua Vidal .RaIDos. - 'l'ele!one 1.422 ..

--------- .----�---------------------

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista 'do Hospital

IModerna Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda -- Refrator � Vertometro etc, Raio X. (ra-

IH',rafias da Cabeça) - Retirada de Corpos Extranhos. do Pulmão' -"!!""-__.... ..

DR. OCTACILIO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DEN'1'tSTA

Rua Feli.pe Schmidt - Edil. Amélia Neto - Sala I

Tratamento ci�úrgico e cura da Piorréa AI'I'eolu!'.

Tratamento cirúrgico e cura de Ahcessos. \)'ranulma•• Q••.s_
,

radicula.res, etc:
. ATENÇÃO, - Úrande redução de preços nas D.ENT.A!>U.RA�;·

.a:.ofago.
"

'Receita pAra uso de" Ocu�os...
ConIJultórib - Viltc<mdil de Ouro Preto n, Z - .-(Altos da Ca..

"lo Horizonte),
8eaidência - Felipe Schmidt, 101. - T..l. 1660.

l)R. MARIO WENDHAUSEN
Clínica médica de. adult08 e criançall

ColUluítório - Rua J-oão Pinto, 10 - Tel. M. 769.'

COD.Ulta8� Das 4 às 6 h'Oras.

Reeht�"Qela: Rua Esteve. J'Ónior, 46. Te!. !'jü.

para as pessôas que viv'em de ()·rdenaa"
.

Laboratório Protético sob a dit'eção de 'Tf"ni-co COll>UbUIrM> _"

e'cialm�nte no Uruguai. t'C)rre·ado sob Jõ o.rieT'';ação de um d� � ....,..

c�'edenciados 6specialilltas da Amêri�a.
, Dentaduras sem u Céu dll Boca (Ab�baóll: j>·lMt_.)

. Pontts Mov-eill e Fi!xas .

Todos 05 demai. Trabalhos' Protéticos pela.DR. ANTôNIO 'MONIZ DE ARAGÃO
.

'

CI1WRGlA TREUMATQLOGlA : ,

cente .

DR. ARMANDQ 'vALERIÔ :DEIA�IS
,MlWICO

.

ServlÇOll de Clínlc, infantil da· Assistência 'Municipal ti BOI
.

,pltal de Caridade .

CLINICA MIi:DICA DJi; CRI.ÚfQAS E Al)ULTOS

Orto�.
ÇQn81l1�.fJolíW�o 'f�to.1.8,! .

'.i.
,Da."�.' às 17 diilr. iaiu'en-te'�: '.

� � �. �

. �."

. '

'. � "I .' Miino8 ,a� Sihá4ô,:,.' ':' ,

.1 ',: ·(te.:: Bocaiuv&' 1S... .

:..
." .

, .',' ro�' M� 71': .

:". . .
� .'

A V' I S·ODo•

o Dr': DJa:lma Moellma,nh avisa à Buá distinta cn.1I)C.}a 1;-

es'tará �Usente até' o mês de setembro' em vIagem -de e,.t8à",' �

Aniér!ca do �torte. _
. Comunica a!nda que o seu Instituto de diagnÔstieu c}iJ.')jro a>lIO

Ü�ú.a;�fun'ciol)a:�do de- .maneir.a reguJa�. fi(iando co.mo.._�.�.:;'_,

o '���p�tente·. clinico Dr. Orlando Schroeder Qutl há mll-l1t ct. __

ano, vem .acQmpanhan.do. passo ·s. passo, os: .seJ'viçoa c}iMee>. d.....

Casa de Saúde Sã'o Se.bastião, e de seu co.nsultbril>. '

'. Os serviços de r'dio ·diagn{>sti�o; radiotérapja' e oe 1M babo..,.
tório clí.n'ico ficarão' a cargo do' Dr, J:>auJo. Tll'9'liIrell, __ ""j�.
mente' conhecido ..

' em nosso meio, pela .sua 'proflciê»eia ti dedic•.:.... "

nas ditas ·especialidades •

•.; <,

- Aler,!• .,..
.

.i
.. ..;; Con8ultórlo:' Rua Niinel! Machado, 7' -'_; 'Clinsultila dá' 10' t. lZ

e das 16 às :t7 botas. '.. , ,:' T,
" :.. • ,'.

,Residência: Rua Mal'echal Guilhe���, :�;:�. F=Ofi�;:' 7�'�-'; t,.;" .. �
DR. ROLDÃO'CONSONI. I

Cirarei. Geral - Alta Clra'l1rfà � Motéstla., de. ,�enll�r.. ; 1.-----............,;-.......--.._---------�-�-_:

n8 F'aculda�e <hi ��:�: ::�:�:e::��:' �e�·��:��:�l�.:
".'

'.:' ,

.. DR; .:·'A���EDO. CHEREM.' _i.
::::t::Ío�:�::�::�:·E:::�::·::.::�w ··,,·.•.•U·,·,·:S� 'E'"""�'N" .·T':· "E:.'.• lIIdó é grosso. tiroide, rills. pl'�tata, bexiga; útero, oviriol! '8 'trom-

p... Varicocekl. hidroce'le, varízell"e .:hér,n�a. .,....'.

-
Consulta.: D�II 2 às 6 hllras, .1'ua Felipe Schmidt, 21 (Iobradó)/

pO.f Um_ a., S tlm.aQa, .,' '." ...
,

',',;--;_-...Telefoné: 1.598." ,.
'.

ij,, B"_idêncla: Á.�enida ·Trompo�·.�,;'1 -7- 'Telefone 1.764.
�

'�� .. _,.. �!"." � .... '

''';�. <\.
:. � T�'

�

....Afd,.c1••J lhotIflr-..J' I .. J•••"d.. ..,
....o\i

). 'tC,\
FONE. $"" o.MIit

'

..2J. c••P.�4/"': ...
·Cíill,TIIJ.& n:u;""",..,PROSESRU·· .p........�.

. ...
. "',.

"

.' ,i'" ·sabao.
"

".;",: '!

'7irgem .. I!5p��ia I id.� de�Sfa.�2Y'�f,\..

da Cia. WBTZBL '·NDUSTRIA'L---Joiovllle ...

·

(.marca ·reglstrada)
. oESPEciÂtíOADE'I Torna ft- roupa brânquissima'��==�--�--�������������------------��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

.

I,

Sô'cia I
ASlemWéia Le,islatiVa ':Criminoso O Incêndio' da,

[le
Focalizou 'o .D,P. 'W: Dias ai

'.

iCàsà "Sanla: Teresina&. .1,·.
·g\�:;�R��A��:ER1m' J. '�z�a:�m.·d:�:::::�:õ;; :::

.

Conferência de' Bhlmenau · JJICOllot�S�8·'0:18,"ro".ê,rS'��l:.á·'d,Btoldllla·· rOal18I.�
.

,
A �a de' hoje assinala o compromISSO ate o dia lít·da I

:'. ,..., ,,,... '. .'. , -Ó .

�
..'

.

.. :a.jjj�el'sário natalício do.nos- corrente. ' .• '.
"

Presidiu a sesR:lo de ontem, o deputado Protógenes
.

esc'lar c''Im''801'0'.'
l.•u pre1,��o' colega-de-ím- � Snra, �', Maria da ü?n- '.:i.é�i'a. Est�v.eraIl1 no posto os s�cretários deputados EI�': .

e
, .

. o

p.rensa.. Jornalista Nerêu ceíção Althéia os nossos vo- pIcho. Barbosa e Clodorico MoreIra.,.. ., ,

(.Corrbl.,
.

alto funcionário do tos de urna- fekiz 'perma-' Acadêmia do Comércio '.' Encon tra-se na, 'Delegacia inçerídio; pois, conforme ti-,' .

�aneo Indústria e Comêrcio nencia. ,,'
.

:j () Go�ernadol� d.o E�ta?o enc�in2nl:w� à Casa ��:pI�o"';1 Regional, de. Pol'�cia, de�e vemoa' .óca.sião de �e�ÍfÍca_r
"

:.de Santa: Catarmà, atual- Enlace sA.NTOS-VIECELU ,Jeto de lei em que. institui a emIssa.o de urna ,ap?hce. de f ontem, alguma., ,l]1.,rcadorl�\ na D';l�egaCla de ��hcla, hâ,
HU!c te exercendo:i função

.

Realiza-se, amanhã, na 'ci- Cr$ 4.000.000,00 a favor da Academia de Comércio, I que estava locahzada em um nesse caso, suspeita de que

,.de See'i-éfário particular do 'dade .de Capinzal, o enlate
•..

'

'

.. '
'
Operário das.,.Mina�

"

'

, rd�p6sito. n�,p�r�o do ed�f�.- .

se trata ,d.e crime.,:' E' o

ll1'. Governador Irin'eu Bor- matrimonial da graciosa se- FOl prjrneiro .oradOl: da tarde, o deputadoF'ranciscn

'I
CIO

on�e., pa. �.las, se"ve�lfl-! que ao Po1tcla':prge1fra'e�cla�
;l1flâ'useu, -nhorlnha Dulce Santos, fio' Neves que encaminhou a Mesá um requer írnento no sen- cou·o incendio., destruindo recer, dentro de algumas ho· .

Ant.igo colaborado!' de O lha do sr. Sílvio Santos, in- tidode ser nomeada uma Comissão Externa de Parlamen-, mercadorias e utenailios da raso '.

..

''i':STADO, o culto confrade dustrial e Prefeito daquela taresin,cun:b�da d.e fazer_estl1dos,sôb.re.condiçõesde tra:l,1 G�'uta' de..�Fátin:a e c;asa>l' .;."_' __ ... :':_':"_,- __ ".,,;:' ..
�htHl.�u n� colunas dêste diá� cidade .e .de sua exmà.. e's-, balhos, .salár.íos, ínstrucão e asaístencia, social dos

tra-I'
Santa Tere�lpha1·'a rua 'Ar-. ....,� hrn,-::n .:-:t� �

. 1'io com art.igos versando, as- pôsa a. Roaalirrda Santos, balhadores nas min as de carvão 110 sul, do Estado. cipreste Paiva, de cuja -0-'1
'

'$untos literários, em que com o SL Valfridô Moacir O orador justífica a medida com oportunas conside- I, corrêncía demos, horas de-'Mend.-"aA'ncl"a
.. .as qualidades de verdadeiro Viecelli; contador da Prefei- rações ,sôbre' as dificuldades em que vive a'populaçã-o op�-, poi's, ciência -aos nossos lei- . � ,

•
,

··(:,·itico (I l'ev�lal'am pena brí-
.

tura Municipal' e filho do râr-ia da zona indicada, cuja descendencia cresce desnu- tores,
" '.' Graças ás providencias

dhante.
.
sr. Vitório Viecellj, do alto trída e perigosamente' propensa ta doenças. " Essa 'mercadoria a Policia- tomadas' pelo Comissário

No dia de hoje às home- comércio local
•

e 'de sua O deputado. Bulcão Viana, comentando o requerirnen- Civil apreendeu na' Casa Fulvio • Vie'Íra,. para tanto'

:'1'1àge,ns que, certamente, hão exma, esposa d. Díleta Vie- to, considera-o um verdadeiro inquérito na zona carboní- Santa . 'I'eresin: a ve o seu .incumbido pelos seus supe-"

',,<:le lhe tributar os seus arni- celli.· I , fera, inquérito sem dúvida interessante, mas cuja com- prop,rietái'io, Joao da' Maia, ,riores, ter{! diminuido muito

gus I:! a-dmiradol'es, O EST- O ato civil, terá IUg�l: às peteuéia é mai,J da ol'bita féderal do que estadual. Nes- ontem mesmo, quando �li se a mendicância nas l'uas da
. TADO, p;'ázerosamente, se 17,3Q,horas, no palacete dos tas condições o orado\' opiúa que a Comissão nomeada aclíava para interrogatóí'ios,! nQssa cidade.

:!:<&sncia_ Dais' da noiva e servirão de :ievel'á, preliminarmente, _gefinir a sua cOIppetencia, a- aoandgnou, inopinadamente Aquele comissário, cou.

SRA. OSNI ORTIGA padl'irl�os. por parte da noi. fim de os resultados serem mais prátlc,os. Não terá dú- a' sala dos Comissários, o forme palestra '�antida com

A efeméride 'de �oje,assi-. va, o sr. dr. Arnaldo Fav.o- vida, assim, de lhe dar todo (1 seu apo.io, bem' c'orno o de qu� levou a autóridaile. a a nossa reportagem,' couse- .

,�Hda G aniversário da exma. rito•.médico, residente em :'lla bancada:·
.

, to,rnar s'éi:ias' providencias 'guiu verifiéar diversos ea

·,.:-\'m. d,l Oiál'a da 'Costa Odi- Capinzal e sua. exma. esposa , In;fis�uth-,elmente, a" pl'oposiÇã? do dep,utado'. Fran- ! pará reenco�trá-Io� o que se sos de exploração, p.rincipal
,_.g&, esposa do nosso distinto d. Dalva Favorito. POl: par- CISCO Neves e de alto alcance SOCIal e uma vez que a ef-etuou, apos, • quando, a-, mente por parte de pessoas /'

·('unterràneo. SI'. OsIii Orti- te do noivo, servirâó de pa- Comissão nomeada se desincumba devidamente de, slla"companhado do dr, Mário a'Ieijadas. Assim, lima V(l-

:g11, ex-vereador elo P.S.D. à drinhos, o ,sr. dr. Hiiário tarefa, os mais salutares efeitos advii'âo para a familia Laurindo,' qué -constituira lhinha, residente no mmli-

,i {)áman\ Munic'ipal, cujo Zortéa,.'ecoll'omis·ta e indus- operária das minas de carvão. I seu adv�gado, . aquêle co- cípio de Ràlhoça, vinha to

'm<;,ndato soube exercer com t.rial,l'esidente naquela ci-
.

Sôbre �l mat�\ia se. pro��mGiou ._também o deputado t mercia.rit{: se apresentou.' do� os· dias à Capi�a1: aPQi��
'verdadeiro espíl'ito público e dade e sua exma" ef1posa '<1,. Estn;alet Plres, lIdeI' do Partido SocJal Democrático, que j Este fato vem aumentar a da em m)lletas, pOlS e defet

'p>ó3S0a grandemente estima.- Carmen G. Zortéa. manifesta a opinião qe que a Comiesão não d.eve ter a responsabilidade daquele co- tuosa de uma perna, e .im

-ri;. m1- socied8Ae local. A cérimônia religiosa, 'le- sLla atividáde antecipaçlamente limitada' a 'det�rmfnados nierciante, lima' veiil que há plo1'ava 'a <laddade' .pública
'A tlu!';Lre dama .aniversa- rá lugar às ,18 horas, na'be- itens ma-s s�r incumbida de amplo estudo. i�cluindo as- desconfianças de que o in': embora seja dona de duas

·J'.\3.nte, que desfruta de só- la � majestosa Igl'ejR local, pectos não previstos nQ' requerip.lellto. Par'a melhor êxito cendio Era Casa S_anta Tere- cas1nhas, e possua regular
�Ii{5as amizades nesta Capi- sendo of�ciante o Revmo. do inquérito, o nobré pàrlamental' requer seja ante,"; ou- sinhtl reveste-se de. misté- criação. Um mendigo sem

!':tal, da<la às sUas qualidad s Padre Frei Beda Maria' e vida'a CGmissão de 'Saúde ,e Assistencia Soda], , rio,' estando as áutoridades' uma ·perna,. possui duas Ctt· .

. '0 espírito'e de coração, se- servirão de �adrinbos por ,Chamada a dar parecer, a Comissão de Saúde e'Af\-I
averiguando, bem como le- sás que lbê dão boa rend,a.·

l:'á, "'Por certo, muito h()me- j. d' d 'T' • sistencia. So«.ial cÓncluiu pela imt,Jossibilidade de faz,e'-,'(J' van'do à efeito uma sér.ie de .E outros nas me•.smas condi-
par"e a nOIva, o sr. r.., oa- ,

.. ,i.geada na data de' ho;ie. ql1inr Faria de Macedo, mé- sem estudo mais ilemorado da matéria. Concorda, e�tre- Pl:ovidencias para eselarecer

I
cões, Tod9s ficaram proibi-'

O ES1'ADO, respeitosa- dico, residente em Al'upon- tanto, com á designaçãb da Comissã,b ES'pecial Externa. ã sua causa. , dos de ,coni;inunr na mendi�

mente, cumpri,meüt'a-.a. gá Esta.d d P
- , O pleJ.�ál'io aprova (} parecer e o requel'imento.' AfÍlrí de prestar declúa-. cância. •

I)R. GUSTAVO 2IMMER
, .. ���a'. 'e;po�� °d, �l;��: !.��: A M€sà, de. acôrdo coin a indicação dos liderl'�, 110- ções e, mesmo. explicações I F'oi uma provideneia mui- ..

Or:olTe, hoje, o aniversá- Macedo. Por :parte do 'noivo, meará qjJortlm-amente, os l1ie(11bi'oS que comporãO'<1 J'e- q,ue venham a sel" necessá- : to oportuna e que muito

-rir; natalícjo do dr. Gustavo servirão de padl'inhos, o sr. ferida Comissão.' nas, o sr. João daMaia se contribui para melhorar o

'Zí::-'1IDet', alto funcionário da AmadelJ .Nardi, "ão êomércio .Fa'lecimentO da eXIÍla. genitora do deputado Enori ac�a detido, até que se es-' aspecto social da cidade.
FiLma Carlos Hb�pék S. A. local e sua exma. esposa d,

.
.

.

Teixeira Pinto clareça, de todo, a causa do!
'·t:omércio\e Indúshia.e �le- Yole Nardi. ' 'O d�putado Rulcão'Viana commiicou à Ca",'a o fa-

.
.

. I�_.
.

tI' t d' I .' ..

t
.

C ·t'!. Id .,
."....._-_._• .-_�........_..."'"--

men ü (es aca o no comer-
_ As' alianças, serão can'e-

eumen o, em un 'lea, a exmu. :ira, gemtoI'a do depu,- ," -

�íG lo-ca1.
'

.

t J E 'T'
.

P' t t Vgadjl.s pelas galantes cl"ian-, .

a(.o. 'no1'1 elxelr� ln o e requer que ao nOJ1'e colega

.1'.
.

ande-se'Às homen'age.ns, as de O .cas Maria .. Lúcia' Santos e-
se tFansmita i1m telegrama de condolencias. E I im i ne ·.a s

1!!STADO..
.

Rogério Caldart., Com o requerido se solidarizam os 'deputados Tenó-

E"l�AZEM ANOS, HOJE:, bs convidados, após as'ce- l'io Cavalc::nrte, pelo'PSD:; Cássio Medeiros, pelo P.RP.,
�.
f! PI N.'·H A S

O Bar Modelo,' situado à
- Sr. Rui José da Silva rimônias, serão recepciona- � Paulo Marques" pelo F.T.B..

.

" ;j
Rua Majol' Costa.

_. Srata. E.vungelista Sou- dos 'l�'a sede, d'o Clube Ate- Estação Meteorológica em São Joaquim ,i\ causa Combatida no 1.0 DI.
Tratar no mesmo ou com

.7.3., fi1ha do sr. F;'an�isco de
.

O deputado ,Enedino Ribeiro,' depois de lembraI' 1;nI'" ,. .' _
José Antonio à Ave�ida

"::>
' . neu," Logo a pmnelra aplicaçao, Nlxo. H I'

J aula e SOUZH, 'grMico do ti' dativa d'o px-deputadó JoaqtiÍm :r'into de Arru � ein próJ .<le,m ';começa a el.l:mlnar as espi- ercIllO Luz, n. 2.
"')I"RIO 'D A T

.. .'0 Jove� pal�, aS nQssas
d

.

t I
-

d t d
nhas �o si fosse por,má&lca.:.

'

"" ""':-' fi ARDE felic!taGõe�.
. � ms_a açao

.

e· um POS o' e· meteorologia para S. Joa- 'Use Nlxoderm á noite e v. vel'a'sua

-- Srta. Maria do Carmo ENFERMOS <lu.im, diz sentir-s,e na contillgericia de discordar das ra- pele tornar-se lisa, macia e llmpa .

. ,
- Nixoderm é uma nova,' descoberta

JI'aria
\ 'Acha-se enferma,' reco- lões i'nvoçadas pelo,Ministro da Agricultura para negá!' que combate os parasl�os

'_ Sr. Iam Carreir.ão· 'iquele melhoramento ;na· f'a' 'u tl'f' ." .. �.,
da pele, cattsadores das �splnhas,

lhida a apOS€nto8. reserva-' ,

.

,
,

. r .J s' ICar 'essa Opl1llaO O no- frJelras, mal1cl�B vjrmell)as,_ ac;:>e,

- Sra. Mari1ia Flores Li- . . bre parlamentar d.lscorre;, pl'oeficientemente .

so�bl'e ,
.. , _,mp',ngens e crupÇú�. v. nao. J>.ú"

90,S no ijosJ:litaLde Cm'ida� ." .

,
" P10- del'á I1bertarse'9-estas'afecço'es

:no,.. esposa do sr. DOJ:Ítral d
..

d O l'i' blemas liga'dos à econornü� agrícola daquele munícipio' e cutâneas ,8 menq� que el1m\!,,� (;:5
o,. in' "el f" ...

. e, a exma. sra.. . sva, \11:' f' 1 t
'

t'd 1 'd"
.

"

gel'me� '::jtJe S� escondem nos tro-

...... O, 0;, egra lS..tt lla'C1imUGO SeI\a, digna c.on�
Olma.men e aSSIS 1 os pe o aeor o fIrmado ·entre o Go- núsculos pOros de sua:pele. Portan-

- Viúva Av'elin'a
. Pede'r- "'orte.- do "I'. G'ualb'erln d'os vêrno' da União e do 'Estado' que resultou l'la' ti',

-

.

ta, � lilxod:erm ao' seu fatnla-

p '" y �

.

. '. '"

. lllS a açao cêutlco.;..boje mesmo. A n<lS5a eya-
núras Santos Sena, Chef'e da Es"n

aH do Posto de POl1lIcultura. Nesse posto inverte o erá- '�a.!od,er_'·rantJa
ea

l\iI
ó

M 1 l�'
.....,. '- ,' .

t" d
.

. nl __ sua.maior
- ! enma ar_ene "j- Cão PostaI. Telegráfica' do no pU 1CO

••a. �mpor anCIa e Cr$ 500.000,00 ànuais. Pq.- hti u: tlC;ln CIIUIIN" prott.-çâQ;'
.

ba.s. filha- <lo til'. Nicoh,u Ri- Estreito..
ra maIs PÓSItrvos rei:!1,lltados do pôsto, entretanto, índis-

ha.s Adistlnta dama que gasa' pensável a instalação de um.(J estação ;meteorológica, ao,
-=- Jovem Aritônio José

de estima geral,' ,fem. rece,-
'fim de ·dai:- orlerit'fl,ção segura 'a todas. as átividadés da�l

:Cahral quele órgão.
. ...

'

". .

, bido' elevado nilméro devi�, . utilidade púl)lica diversos terrenos '110 municipl'O ,de RI'-
:--, Menino AuIm.ar A.r.'lin-.· O d d'

.,

h. d'
. ','.

'd"
• ,

. 'sitas, as quais juntamos as ..
ora 01' a a.o sel".. ISCUl'$.O" sentI. o, ll�djscLJtivel- guaçu.

� 00 Trilha, filho do sr, Al-
nossas com melhores votos mente. interessante, sendo acompanhado com muita aten- Co:nferenCia Econôm'Íca de BIumenau

varo Adindo Ttrilha '. 'r;ão pejos �el1S pa:r:es. , O W 1 D'
_ Srta. Olga Cardoso fi- de pr0!lto restabele<:imeilto. E'" .

deputado .

i mal' IaS teceu considerações em
, m vIrtude do esca.sso tempo de que dispunha" o· ora- torno da Conf.erencia Economica a rea.lizal'-se na cidade

]hà do sr. 'Oscal' Cardoso, ,:lor deixou pal'a ;con._cluir !) �et1 estudo n.a sessão de hq'je. de, :BJumenau, com.,. in.. irio no dia 27 do corrente, por l'nl'-
. {lo alto comércio local' f'

.. Co'
,

I de'
.

.

-

'.qucz.. cm'
f �

. .t\,ssoclaçao· merem e rlClUma dativa da Feder'ação das Associações Comerciais .de San•.
.

- Menino Savas, fUho do
"

g�r." .Foi aprovado o projeto de Iéi qu� considera de utili�. ta Catarina.
.

1::1": Apostolo Pascoa.}, Verea� Vln.'Á,CIl4AS·ota..... ��\de' p�blica a Assodação Comercial ,e Industrial d.e .,Cri-
.'

p�.' la.. proflindidllde das observa ....ões CO'll'tl'das 110 dl'S"
.dor à Câmara 'Municipal � OU.VV Ul1 "I m

'"

·elemento de"tacado do C", (S:'y':ra)'
'- u Ta. b' f" I'

·curso . do nobre parlamentar, daremos publicidade ao
,o V" "'Iii'f'.. :am, em '01 aproya( o .0 projeto que considera de mesmo, em outro local.

lnércio: 1o��1. .

--,� �

�'.", -,." .,;, �" ,<, ,. �.....,..... ,,\]':. 'I -.�,..._-...,.. ---

.

= ��:. ����d;r:�:��aisda A.VE'N'TtJRAS· DÓ ;:Z�'Ê�'Mu:TRE:fi-:
,Sih-a., funcionário ptlblico
apo;;en t-ac\i..,
.t;:"
- Sr. Osp.ildo Amorim,

'i�Jegl'afjsta dOR Correios, e

'�Fretegl'afos dest-a Capital·
V1AJAN'rES
,Acha-se / nestà· cidade,

':':nospedada no H�téI JAl Por
-ta, o1'.<le atende seus aniigos
(! cEentes; a Snrl1, D. Maria
da CO-llceição Althéia, ge
)':("\t.e 'lo Celltro Auditivo

""T�lex S, A., filial em Curi�i-

. ··�·1 .

Vd"
•

.

: _,I.ic a
":',.

.' ,

.�-••••••"'.'•••••'��..r:-.-:?_""_-_'_"'",,,,,,,,,,,,�.......-,...,_-....- .........

• •
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OIIlíogo, no·�stádio. da F;.,tF�f. será c.eféta�ó
.

o'lorne�_'Íliído de
. prelissíenals, COD

Irrendo os clubes Ç'ilraaí,�· FiglJe'reDse, A1Útico, > A.v:�í, Becaíuva e Paula Ramos.
t. �.���.���� ������ .

O·,
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·

. �",iI t
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C,
.• I .Esportivo

·
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"

:spelacular 'vitóri� do 'BrasillTrjunfo iaesperado do, Doze Do meu arq�
Fazendo �sua estréia nas Arbitro: Bernardi (italiá'-' "' Depois de uma convincen- meço com disposição para , ..

�limpiada:-l de Helsincki, � no) " que teve boa atuação. -

te demonstraçâo de' suas vencer apesar da impreci- SÓ" dequipe de futebol, do Brasil Renda; Cr$ 280.000,00 possibilidades,: da seleção são dos arremessos na la.
-bteve ontem, em 'I'urêku, (aproximadamente); 15.000 juvenil, contra um quadro fase.

,

iotável vitória contra a se': espectadores. de boa categoria técnica, te- A partida decorreu equ i-I

eção d�l Holanda, pela con- Marcaram: Humberto, ve lugar' o encontro entre as Iibrada no 10 tempo, terrni-
'.agem de 5 tentos contra 1, Larri (2) sendo um de pe- equipes aspirantes' do Lira nando com' a contagem de
Iplacul'd êsteque poderia ser penalt, Vavâ e 1anseu pa- eedo Doz�.

.

17-a'-�4.
nuis elevado' não .fosse a ra os brasileirof, e Roussel Fácil compromisso para o Melhorando nas conclu-
falta de sorte dos atacantes para os holandezes. líder, que.la no primeiro sões á cesta na fase \final Em 1920 o Comercial de Ribeirão Preto, que possuia
brasfleiroa nos arremates à O quadro nacional foi ês- tempo vencia por 22 a 5, 1 puderam os comandados de um "onze" poderoso, realizou uma temporada na capital
meta holandesa; te: Carlos Alberto, Mauro e encerrando-se a peleja com' Rozendo Lima, que. soube pernambucana, onde não conheceu o amargor de uma sé

Foi, como vemos, feliz a Waldir; Z6zimo, Adêsio e a co.ntag�m ü�lal:de "12 � 7. dirigir com ener�i�.� calma, I derrota! ":'enc:u um selecionado .p�r 1. a O, o Espo,rt.e
peleja de apresentação do Edson; Milton, Humberto, Permanece assrm na Iide- alcançar uma 'vitória : das Clube Recife co 3 a 2, o Santa Cr uz por ,la 0, o Amêrí-

Brasil. revivendo da- Copa Larri, Vavá e .Jansen. . dança o quadro aureo-ceru- mais honrosas. f ca por 2 a 1, o Náutico por 5 a 1 e empatou com uma

(lo Mundo. Os outros encontros tive- leo, com imensas posslhilí- O Lira sem reservas e seleção por 2 a 2. Foi esta a primeira excursão de um

Os detalhes desta peleja ram êstes resultados: Itália dades de tornar-se o campe- com uma defesa descentro- clube do "hinterl and" paulista ao norte do país.
foram os seguintes; 8 x Estados Unidos O; In- ão de sua categoria, lada, jogou sem a seguran-
Local: Estádio de Turcku glaterra 1 x Luxemburbo O .

Quadras e Cestinhas: . 'ça das suas partidas do tur-
(Filândia). e Egito 5 x Chile 4. no, demonstrando falta de

'LIRA - R, Silva (8), .J. preparo físico.
Batista (:8), U. Braga .(2), Quadros e testinhas:
H. Farias (9), A. Dobs (2), DOZE _ Vitor Cardoso,
J. Dobs (lO), M, Oliveira (4), W. Marcelino (8), K. Em janeiro de 1926 o América, de Joinvile, derrotou
(3' B' b id {'16 R L' (6) uma. sele,ç<i,"'.' itajaiense por 6 a O, em Itajaí. Foi esta a

. I. oa ar )". 1ma". ."V
.

DOZE U! K itz E O M ti (8)' primeira part ida entre jo invilenses e ítajaienses •..
..

- H .... anI, ' . ar lns .

Lopes, L. Dutra. J. Costa
-

LIRA '_ L, Larrge (10), _

(1), .I. Mattos (2), R. Faria O. Bai�bato (8), 1VI. Ma�tins. Em março de- 1940 o quadro do polo aquático da A_

(21.' Q. Oliveira (7), A. Pacheco A. Barfiga V.erde venceu a representação do Figueira Na.-

João Dobs do Lira, esta (6), E. Damian i, [tação Clube pOI' 4 a L O' conjunto vencedor jogou assim

com .37,pontos, na posrçao Barbato agora com 69 constituido : Osvaldo Oliveira (Vadico), c�pitão Améri

secundaria entre os ceati- pontos encontra-se logo de- co Avila, sargento- João Rosa, Lauro Almeida Alves, Ge

nhas dos aspirantes,' a ape- 'pois de E'rico Straetz e na túlio Brág'lia, Nazareno Simas, tenente Rui Stockler Sou

nas ires pontos de Ney de frente de Moraeí Gomes com za, Walter Wanderley-e sargento Hugo Garcia, Foi ct<te

Oliveira do Caravana do Ar. '66 -ponto13.
.

o p'l'imeiro pr�1io de 'polo aquático displltado em Sa!lta
A

.

t'"
.,

I f' ROzell"o Ll'ma., qlle COl1d\.I- Catarina.par lua prmclpa ,01 u

arduamente disputada pelo ziu bem :ma equipe como ca

Clube Do.ze de Agosto, que I pitão tem 47 pontos, sen�10
se apresentou desde o co- 0 cestinha do Clube Doze,

... ,'. .. .

prImeiraS ...

vl
Em 1922 a seleção gaúcha de futebol empatou com (t

selecionado paranaense por 1 a 1, em Curitiba. Foi este
o primeiro prélio disputado pelos selecionados do Riu
Grande do- Sul e do Paraná, 11t> -campeonato .braaileíro,

o South Afric, da Inglaterra, disputou e venceu em

1906, um só jogo no Brasil, por 6 a O, contra a seleção
paulista. Foi este o pr-imeiro jogo internacional disputa
do no Brasil.

Campeonato Brasileiro lu
.. veníl dé Basquetebol .

Está assim organizado o ção de filmes sôbre baskte

programa do 50, Campeona- ball; Noite - 19,30 horas.

to Brasileiro Juvenil de 4<i': Rodada.
. " f

Basquetebol, em' Santos: Dia 23 - Manhã _ Lan-
. '

,

I
ce Livre; às 11 horas -

Hoje ,- às 20,30 -- COl1- "Cock-ta il" à Imprensa-; às

gresso Inaugural
-

119,30 horas :_ 5a e
• Rodada.

Dia 19- às 10 horas - Dia.24 _ Tarde _ ;Reu-
Visita ao Prefeito de San- nião extraordinária do COR

t\)S; às 20 horas - Cerimo- gresso; às 19,30 horas
nial de abertura do Campeo- 6a, Rodada.

nato; às 21 horas - la. Ro- Dia 25 _ Manhã - Pas-
dada. �;;eio e visita ao Prefeito de
Dia 20' - Manhã _ Pas- Guarujá; às 19,30 horas

f>eio à Ilha das Palmas ;,; 7a.' Rodada.
Noite _ 20 horas 2a. Roda- Dia 26 _ 13,00 horas
ua. .Almoço aos delegados; às
Dia 21 _ Manhã - Pas- 19,30 horas � 8a. Rodada.

sdo e visita ao Prefeito de às 22,30 horas - Congresso
S. Vicente; às .20 horas' _ de encerramento; às 23,00
:ia. Rodada, ", hqras - Grande Baile de
Dia 22·_ l\fanli � Exibi- Confraternização.
.i,.' 1

o FERROVIARIO 'NA �TOHNEJO-INrCfO, DA U-
PONT�-\ D()""'CERTAl\:1E GA �IAF'RENSE

PARANAENSE I A Liga Mafrense de Des-

V d l'd d 1 portos fará realizar dia 27,
em sen o 1 era o pe o d' "I

.'� "

F
,.".' C' t ommgo, o nlClO que

errOVlal'lO o ampeona o d' .•

P .. d F t b I d proce era ao campeonato ue
almlUel1S'e e u e o o futebol do corrente ano.

corrente ano.
,

O clube campeão de 50
Tomarão pàrte os seguin-

tes clubes:
Teve"a màiS 'entu'siástica' -tegorizados conjuntos '''do- _,ainda ,nã_o "conheceu . -

uma
Operário, Pel'i, Rio Ne-

repercussão nos circulos es- vizinho Estado d� Panará.' derrota ou _mesmo um empa-
grense, América, Ipil'anga �

t· d E t d M' t t
.

d' te, estando, portanto, sem Independ.ente, .,r
por IVOS o s a o, a proesa arcaram os en os os

t d'd. ,'.
b

..

'I E l'd pon o per 1 o. T d' 1 b
'

brilhante e extraordmal'la ru ros JOlllVl enses ue 1 es
O C

.

't'b
- 'd o os esses e u es vêm.

da equipe do Amér�c.a, cam- (3) 'e Vico. ,

Or! 1 a, .c�mpeao . o treinando com afinco, afim.
reá do Estado batendo, do-

ano passado, está no 20 pOS'" de dar um novo colorido aI}

mingo último, .em Joinvil- Parabens ao valoroso "on- to, com ap,enas um ponto camp-eonatQ de 19'52.
le, por 4 a O o "onze" do ze" amerieano pelo estupen- perdido, resultado do empa- .Em vista das últImas at.ua.
Clube Atlético Paranaense,' do feito QU6 muito honra e.

te de domingo com, Q Agu-a- ções ,do E. S. Ope'rârio: so-
.

b Vel'dé.
.'

.

dcampeã.o pal'anaense de enaltece o futebol arriga . < •... _. '" mos obriga os a apontá-Jc.."
1949 e um dos três mais ca- verde! "Em ?O ,Iu,gar estao p,a�� como o franco favorito doxio Geral 'cretário ", ,

_ baraense;;' Palestra Uaha e' .torneio, porqu-e lodos os·

'Lydi? d-e BrIcla - DÜ'etor
I

José �lfredo Brum -,-,?q. ;.5'0' l"r'e"e' d··ans·ant·e D ro'mo.v'l·do· Monte :Aleg're;',com 2 pontos seus jogadores se eu{)ontram,Esporbvo "Tesourell'o ,
'
..

'

. perdidos. C'rn nprfe'ita forma física e'Getúlio Rocha _ SUb-Di-! Aurélio Treno - 10 Fi�:-' '. I 'A't·'" t· Em 4 lugar com 3 p01'
.

l'eto.r ERpor.tivo ' cal I p"e o e tC.O �t dO'd <,

tã B 't� .'-, técnica" .

,o,\per 1, os, es o .rI a!1lH Mas, cúrno em futeboÍ nãoAdolfo Lucindo da, .,Si!va! ,Rômulo Mazzucco - 20 e EsportIva Jacarezmho.. há lógica, é mais aconse-
- Sub-Diretor Recreativo .Flscal. Nos amplos Sãlões do que- por um dos noss.os melhores No 00 posto está isolado selhável esperar-nos os aconHelvidio de Costro Veloso Aproveitando a oportuni- r.Í{lo Clube Recreativo fi Jazz-band.. o Agua Verde, com 4 pon- .tecimentos..
PI'lho - Oradol'.' dade. l'eit.eramos a V. S" oa d J'

. E t e't l' Pc' a fe t t l'd
.

o: " e anelro, no .s r I o, e- ara comparec· r <. JS a os pere 1, o.s; ._.._-_.........' .•."'-__• ..•._. .... �, __ ._

Oufrossim comunicamo-- nossos protestos de, estima vará a efeito o Clube Atlé- que bem póde ser denomina- i'" Em penúltimo o Atlético, Sábado - Atlético x Agua
YOS que, porteriormente, foi e consideração. pa "Noite Tricolor", a cUre- com 6 pontQs'perdidos e em Verde.

.

,

aprovado pelo Consêlho 'De- Armando Carvalho, Presi: tiro Catarinense, amanhã,. torja do Atlético teve a gene último o� Bloco _Morgenau, Domingo -- Britânia x:

liberativo, a constituição derite com início ás 21 horas, mais tileza de. nos remeter um com 7 pontos perdidos. Coritiba, Esportiva Jarare-
cas ij}ü;,etoriÍ'ts, esportiVa, H.élio Peixoto, Secretário uma animada sOll'ée dalisan- atencioso �ónvite que muito A' próxhna rodada marca zinho x Ferroviário e Cam-
que é a seguinte:' '. GeraV'. te, a qual será abrilhantada agi·adecemos. J os s�guintes encontros: hUl'aense x Monte Alegre.

"Urussanga, 30 de' abril

de 1952.
Pz:.e;�l(io Senhor: ,." •

T�mos a honra de êbnluni.
/ '

cal' a' V, S. que, em se$são
de . Assembléia Geral real i
�z,ada 110 ··'dia 6 de abril do
ano em curso, foi eleitô pa
ra o. exercício social de 1952,
o seguinte Consêlho Delibe-
:rativo.

'

Armando Carvalho
Presidente
Jbsé Trel1to - Vice Pre

sidente
Hélio Peixoto ._ Secretá-

la. partida d.e;volei masculi
nodo returno, enh�e as equi
pes dá A. A Barriga Verde
e Clube Doze de Agosto,.

U
'

F C' I' b'
com inici.o ás 19,30 horas.

. russan'ga" 'U e A única 'partida de bas- Milton Lehmkuhl,J. Pe-
. �. '.. quete entre os'quintetos do ,511'0 �};lne�'i'Q&,ça,r C�pela:e

Recebemos e agradecemos' .vElSPORTIVA:
.

'Taubaté e do Caravana do Carlos- Dantas, deverão fuil-
o seguinte ofício: l\delino Bettiol - I? Se- ·Ar, apresenta de um ·lado o cionar como, juizés das pe-

cretário quadro de Ciro Sonsini, lejas de hoje.
.

Helvidio de C. Veloso Fi
lho - 20 Secretário
Moacyi.' Búrigo - 10. Te-

soureiro
.

.

lÍedi Damiani � 20 Te-

.\

Os primeiros jogos de futebol realizados em Portu-
gal datam de 1892.

, A 5a. rodada do returno,

1
vencedOl' do quadro do Doze

de basquete, prevê como pela contagem de 33 a 30, e

Ijreliminar, a relização da de outro lado, o líder do
O Vasco disputou o seu primeiro campeonato em

1923, com este "onze": Nelson, Leitão e Mingote; Nico-
lino, Bolão e Artur; Pascoal, Torteroli, Arlindo, Ceei e
Negrito,

'

Nélso�'Maià Machado

certame, que no último com

promisso'venceu ao Lira' pe
la. espetacular contagem ',de
42 a 31.

.'

O Santos realizou, em 1929, lima temporada invicta
!Ht Bahia. Venceu o Baiano de Tenis porM4 a 2; () Bahia
por 8 aI; o Ipiranga por 5 a 2; o ,Guaraní pôr 5 a 3 €'

empatou com a seleção baiana por 2 a 2. Foi esta a pri
meira ,\ez que o Santos excursionou á ,Bahia.A rodada de' hoje de '. volei

e basquete

Brilhante fei'o do América
·de JOIDville

soureiro
Armando

Fiscal
Vicente

Ferraro - 10

de Bona � 20 •.
Fiscal.
RECREATIVA:
Luiz Nicolazzi - 10 Se-'

cretário
Roberto Caruso Mac- Do-

nald _ 20 Secretário 'JU" .

. Bruno F'réccia _ l&f'Sé_

) �
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"Faça 'chover"
,

sôbre as
suas terras

Hoje, está em suas mãos não deixar que suas terras, lavouras
e pastagens morram de séde, assegurando, assim, uma parte
importante da sua estabilidade material e econômica. A açuda
gem e li adeque.da distribuição das águas em sua fazenda tor

nararn-se muito mais fáceis com os" modernos' equipamentos
mecanizados para o campo, entre os quais se acham as' uni
.dades ce fôrça e as bombas que fazem chover a qualquer
momento sôbre as plantações, Para construir as barragens' e
os respectivos canais ou valas de irrigação, o senhor dispõe
hoje de pequenos, médios ou grandes tratores, e outras má

quinas agrícolas, que aceleram, simplificam e barateiam de

maneira extraordinária as suas tarefas,

• A Intematlonal Harvester dispõe
da experiência de um século no

mercado mundial e 25 UDIJS de ati
vidades DO Hr....u,

Consulte o Concessionârio I. H. mais próximo

'INTERNAIIONAl HARVESTER
. ,..'

.

MAQUINAS, S.A.

SI

HI
FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNAT/ONAt. CAMINHÕES
INTERNATIONAl.TRATORES e MÁQUINAS
AGRíCOLAS McCORMICK 'INTERNATlONAI.

III DE JIIEIIIO: AV. BARAO 'DE mE., 14 *

Curso de" C'orte
.

e Clslura
METODo WOGUE

. Rua Felípe Schmidt, n. 181.
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, Floria�ópi)l�, Sexta-feira, 18 de Julho de 1952

.Ó, .. I
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_.
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. -

6· f,I\,�ivet�rí��:de{�ndaçã,o de, ,,'ªragllái,-. ;lJra,�, Q esn
va",::,sitelli4âtWíklsitÍ8la;it •••tetl....tt Iflo:� .,'tta�,
JARJtGWA DOSPL,,;yai ;.:.;:A�sinalando .a. passgem ra'l..·sei-a'pl;'esidida pelo GQ_,I",. En,tretan'to; grande partecomem*n,�; f.) o 'dii(25 :do,c.9�-�·· .dà '

. .êXpressiva,. efemerfde, vernador 'IrineÓ Bornhau-' (dm(t��tej�s do corpo 'diplo
rente dt�f.�at.a�.,q\1� ihE(sâo': reáH�àr-se.:a naquele ��ft, ,às sen, devendo.ser tambemes -1 rnatico foram suspensas em

i.�ualmé��j caras a do 76°' 10 horas, a. ibaugufo'ção, do secretários de Estados. I vista do estadodé.saúde da,l1uiv.erS:ã-1i1.'ç";(ie sti�.fundação Pôsto Agro-Pecuário, insta- A data .de 25 do corrente: esposa do presídeut», inclu
e o Dia' d�.(ColonQ 'q�e l'epre- lado pelo govêrno muníeí- será teri�do municipal em síve a tradicional reeepção
'lenta ns 'y,id:ü do atual Mu- pa.l e que, compreende taro- Jar�g-q.á do' Sul, para que, da legação da Poloní�.·'

.

n icipio ,ç1es..de seus, primor- bem o ·P.osto'de eooperação sua população possa feste- :'. o Centro Galego, doqualJi08 o princ,ipal fútol' do agrícola, instituído por for- f [ar condignamente mais um li sra, É!va Peron é 'sócia ho
seu desenvolvimento econo- ça do �onv�:iil? . co� 0,. E.s, f a�iver8ário de sua funda�; nor�ria, susp:ndeu. a �u��omico. tado. A cerrmoma .- mattgU<' ,.;ao. "',.",', j·teat.l'al anunciada p,a:ta o -dia .

--o--·��T�-:-:'-�7--'"
,.

,�"·...r. i'�5' d.esfe' mês, pã'r'a 'ç�lebr,âr

..._.'TIDlI" jII :::::�::�: .1��!���Ef:;I;�:;if
( I Belgrano que suspendeu as

IIII�EalR �!::occ���:. i ;;:�:�1��i������:;� I

A d' i andares que está em cons-
, .mccc per- e,U a perna no : trução l1�S proximidades tia

.

V j residencia presidencial em

h 'dos" veículos . Palermo para evitar todo o Ic- oque
.

ruido que' possa molestarr
JOINVILLE ' 17 (Do Co'r-, foram recolhidas á Casa de

I
O lamentável fato' regis- t a paciente. '

l'"spondente)' l!m -grave li
Saúde Dona Helena, onde se trou:se cerca=das 19 horas ,-:_- O ga��ente suspendeuacidente de tran aito, das acham em tratamento. de sábado.

J
a sua reumao semanal regu-

mais dQlorosas con:;;equên-, .

lar com o presidente' Pelou,

��;S�'u��:�i'���q�:l?��O ci�!tas� I 'V_,.
.........

-I�V-_..-
....

-E..-.r:R---·I-
....

M
......

·-*
..

o--J"R'
...

·*J"R-*·-
.....

E�·*
....

R--"""":
.....

I· ��e�������;�toqU�os:s�=��
quando uma motocicleta- pi- I

.' de saúde da sra, Eva Peron.
j'Jtada pelo sr. César Budal, I •. • Esta informação foi dada
sofreu um choque com um O (.::. d poucos minutos antes da ho-

. - . ..� ""je O ;;ngue. ,-_, · .. ng e e - VI 'd ," .eamínhão da f irrna H.
r t.. '"

>" >
.�' l'

ra em que evia eomeçar a Importante firma de São ,P�ulo;, precisa de um agen-' .Douat, que era -conduzido
, ..

I oüilique-se ,':,om �A[\GUE reunião. Por outra. parte te vendedor idôneo' em cada cidade. Paga-se. ótima cu-
pelo motorista Or-lando. -N()L. qt.H:.> ,e�m�em fX?eleDte� -an unciou-se que pojo motivo missão e bonificação: Mostruário variado e gratuito. Ven-Na motocicleta} a'I e m �1���1e.ntO� .�O�?�O!:'. y al� �omo. d� ,;-stado da esposa do pre- das-pelo sistema de Reembolso Post�L Grande oportun í-�l condutor viajavam I ósrot 0, C,lIC!II, \ üdn(.ato fi sidénte, o encarrezado dos .

due seu .

, , .

A
.

JS" '. '
,

._ aa e.
Nadir e Nair de Oliveira, A rseurato '{� , OU10. etc. Négocios (los Estados Uni-l 'Cartas: TECIDOS MEHERO _ CaixaPostar n , 4.020
primeira, con sequência, do I .dos, Lester �allory.' cance-

_. São Paulo.
" '.,ehoque" teve unia das ,per-I lou 'a recepçao que la ofere-' _.......,._.,,_.._.••- .._ ••"•...,._ .......,..,..,:-� ._.

:!�f�.;��';�I:'�G�:�'o�t�s�:;�:!� : ��J'e���:ei��r;e�:���i�����:- Quer cDnhecer o'seu passado 1lrem nas pernas. A Delega-', em Buenos Aires ,na resi- "

. da Regional'da Polícia to-, â�ncia da Embaixada, para O Professor Rubens Pei1'uque que i;e encontra hos-
JjlOU conhecimento ',do fato e apresentar-lhes o novo che-. pedado .no LUX HOTEL, apresentará gratuitamente, a-
as duas vítimas do desash'e fe ,da missão, Alberto Nufer. través das colunas dêsté jornal, um estudo sôbre o pàs-

sado, presente e futuro de cada leitoi'. O CUPOM abai-
. 1_

xo, deverá_ ser devidamente preenchido com o, PSEUDO-
NIMO 1;10 leitor, l� as indicações necessárias, que sã'): da-

•

ta, mês e ano 'dQ nascimento. Assim c()mo: I ugar da na.

Úvidad'é; estado civil e profissão. Sendo' pos'sivel, indicar.
também a hora do nascimento. Gàda pessôa interessada.
em conhecer seu Ítlturo,. deverá RECORTAR o Ct5PO l\�
abaixo, ,e indicar com sua própria letra, os dados neces

sários ao estudo. l�to feito, endereçar à redação de nossa
jornal. .'

.

: •... _t.:....

..
t ..

I

!

\

}�:�ij{�
-,�.,
;.,,:�\ .-

�',<,.

I
1

1'51,

-

I

. _'

i

t�·/.r0/J'd�V� .. f
, .�r-�,..

..-
. ,

.
,

'

no novo BANeo AGRleOLA
A eoopClro.tiv6.. de (;'r'é�ito nel, do BRÀ�L!

SEDE PROPRIA

�if�Yl:1,b
rLO/ÜI1NOPOllS - STR CRTRR/IIf1 .

'

1jeniê�
"

r-ARA CASIMIRAS, LlNHOS E TROPICAIS '.

,I

CUPOM
Sr_ Pr.,)J'��f'Ol� Ru�n.s Pe,ir:uque'
Re'dação d·o "O Estado". Nesta, Capital.

Envio os dados abaixo, para rece�

bel' anotaçoes sÔOre rfieu passado, pre
sente ·p·fuü.j'l'o livre de dee,p�sas:

.

PSE1JDóNIMO '_
.

NASCIMENTO _ .. _ ...........•....

1.(JG}\...R� DO NASC1�ENTO ._'_ '

ESTADO cnrrL '
' '

...

PROFIs...SAQ •............ , _ .

...._.-

eioe-Biário
RITZ , SANGUE ACUSA.DO,n

Às 8 horas
'

PAC1'O DE SANGUE
AS MINAS DO REI SA'LO- Com: -Barbara' S ':tEN'A-

MÃO .'

WYCK
din: Stewart GRANGER P.reéos: 5,00 - 3,2:ó

......,. ,Debórah ,RORR Cen�ura. até 18 anos
.

N� progi·�mfí: Notici.as .'itM�ERIÁL
da' Sema�a.' I Às 7,45h"
Á Voz do" �Ull<:to·. Atual. I Gle�n FORD .:_:._ Ida LU�
Preço: Cr:ji 10,.00 ·PINO.
Censura até. 14 anos I ES-CRA \'08· DA AMBlççd,

� . '�ROX'y .

Censura atê 18 anos

\Às 7,45ho\". '

, Preços': 6.(){) - 3,20 '

Richad WIDM.t\!tK, IMPERIO •

Linda DARNELL I Às 7.45hs'
.

O ODIO É 'CEGO "Filme Jorrrul. Nac
Pr-eç({s: Cr$ 5,00 - 3,20 c'AMPEÃO DOS DESAl\-1-
C�nsura até 18 anos PARADOS

ODEQN"
,

O. FANT�\SMA D'Ü ZORRO
Às 7,4-5hs Preço: Cr$ 3,20

,
_

Cinelandi� jornaL Nac. I Censura até 14 anos, .

,

I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'. '\ . :'. ,
".. -" ; .

,

�j'lrjl�i�If!llli,ril !Clu��',�i',.d� A:,s05r�·:',�!�2�sI!oN(�!D���!�.

,1, Ki:'•• d i,i\lh}� �Hmt--' Pl{�GRAl\fA P.�A .? Mt� D� :JU'L'HO .,' D�, �I� :DA COLIN
. .:\�NU�A INE:p{T.'-\ A�RESEN-

; .:_,
' .' " '. '

....,d· - Pia l�),'--' S-á-bado - "SOlVOO", jnicio às �1,30 horas. TAÇÃO - PARADA DE SWE1TEH COM l\-IA(.ESTRA�•
. '" �-·-+her- ·�tta"'. O-H..

, 0,"_':ó;--' ,',;.-
......

').,' .

DES:FILEn1i'MEU)DlAS-�Rrr}tOS'A(}PIAN()80-, 11CAS" 01·(· ............
' lha �ü Soirée ,

., .' �, , "..

,,� .

.'\i.IVIA AS CO.. '.fi'U"", ,

. --:0:--
.

. "'." LOS DE'AOO�DEON i-- VAR�OS� CA1�T<$ES =r. PRE�'..-.;;.'"
'E"IP�'�Qa-��: �, �om vantagem �.f,. ,'l'.ôdas », quartas-feiras, grande Bingo, 'com prêmios LVII08 UE$ERVAS ·DE MESAS NA RE.LOJOARIA MO.

,/ comnaier .:lI!! flores BtaDca�. C(>lJ.
valiosos. A seguir sessão de cinema, c-om fílmes selecto-' R�

�Ó !'*i Uterim,ls, Meustruaes e ·.:IP'. o. n.ados, Início às 20 horas.
'. .

,

,

�.
.

.

.

tl1trtn,.,-" Oüres nns ovárIo.... !
.

Tôdas as segun-Ias-feiras, sessão de' cinema. com fi}" ,i

,
,,' � .'"

ll: P()(,te:u"o bJ�n�t.l", � Re�u}.· i rnes selecionados para filhos de sócios. líücio às 19;W

A
I '., ,

�, .#.,._�
..

,

.-, d'Of por es�ênçJA., �h-Ol'as," '.
V l' 's O:t;x, ,c.,. ""t,.lrXq ":,.ElHTINA. pda &Ul; CI)QI·' --:0:-- , ,

.� ��rf ...ro-V'iJ;I�.�t�ficacia � fet..-ei'lIt-rta .' 1)uI! FESTAS COl�tltL"JORATIVAS no soo ANIVEHSARIO
, F(\.�\� í.'R

.. ,. .� �tW�O� ��!��� ,
I i ...,. ,De, � a .12 ,4,�, 'l'��,', .. ",.' �. " 'I"

.o. ,S�ryiço' Nacional de Malária em San ta Ca.�rina,/<'t.J,.I,X.tl �f.{!j;\ 1 )!'Il1\ "ef1(�"llt"'·iH em,
, ','

D1:t 6 -:- Q.nal:ta.f�lz:. -:-.�t� es�ecl�t P1'emlO, Ol�,a' J'�aliza�d? 'Um inquéríto sp!.?re, ril;a,':iose em '{t�I,Of��-'''.1aj .i.lll.Fte.·

tmajor!
uma geladeira Prig ídaire que l:ie acha em ex- 'nóPQ.hs, SOlICIta, e agradece a colaboração da popúlaçâoposJç.a:>. no Clube,

_ . ,em atender aos guardas encarregados vda coleta de san-
_.......-�---.:?,,_,..,'""_.�.:---'-.....,,.---: ---, ! DIa 1 - Sessão de cmema, com um grande füme em

gue para pesquisa de' Mlcro-Ftlarías, díàriamente, no ho-
! técnicolor.

." '
"

" ... >u.. 'n, . 'i" ;'l'irio.:·4aJ'l ;19, à.'l Z2 horas,
. ,

.
No, b.ttidorel do mu�do I Dia 8 _ Sexta-feira - Jantai' de eonfraternizaçâo, -'--.----"-

..

-----__;�---------..,.,.
. t Entrega de diplomas aos sócios remidos.

Pt·
.. ,.;..

. . '.
'. i Dia 9 � Sába-do - Grand-e "Soírée" dançante, com 'ar l,Clpan�-o5.. 1-

. U 10'011 & "Ia ' surpresas, Y""'".a 10, �O '" -.
!

DialO - Grande exciirsão a um JocaJ pitoresco da AI.CIDES GOULART E 'PEDRO KUMM E MARIA
.

AI Neto compreender que a melhor Jlha. Churrasco, Jog-os. Dança-s abrilhantadas pela 01'- CI,AÚDINA DE SOUTO DO CARMO KUMM
zA .sardínha do Poljtburo forma de fazer guerra é ia- questra do Clube,

.

GOUJ�ART
moscovita é, neste momento, <ler guerra com soldados es- Dia 11 -----:- Segunda-feira - No-itada esportiva no Es- participam o contrato de
uma garantia de paz.

'

trangeiros.
_ tád!o, SSll1ta Catarina: Voley, Basquete, etc, casamento de seu ,filhú CÊ-

Sem dúvida, trata-se de Nesse sentido, por exem- Dia 12 _ Grande Baile de Gala,
'

LIa, com a senhorita T-ere-
uma garantia precaria. Mas pio, a Coréia representa uma zinha Kumm.
é uma garanti<.L.. 'Prova da habilidade de Sta-

Em qualquer estado to- lin, Molotoff & Cia, A Rús
.

talitario. os governantes tra- sia deu as armas, mas quem
tarn de puxar a brasa 'para está lutando são os norte-

'.a propl'ia sardinha: .' coreanos e os chineses. Nen-

Isto era assim na, Itália I hum s,�l.dadQ. russo morreu

Fascista e na Alemanha

Na-,
na C?rela.

-ziflta. IstO é assim na Rússia O,�tl:a '�rovaJ si fo�se ne-

Soviética. '; .
cessarIa, e a !�do-Chma.

govêrno, totalitário é um ::"l0scou est�te�tando son-
govêrno de personalidades. qUIstar a: �laçao n�?O�C,hll�e-
Toda a politica do estado sa POl' melO de um exercito

totalitário tem por objetivo satelite, de elementos na

manter no poder essas per- cionais e, chin€ses.

Bonalidades.
.

Provocando uma guerra

E' 'porisso que, n,a, Rússia mundial .

agora, os chefões'

Soviética, os mesmos ho- russos se exporiam a perder
mens permanecem' no poder as posições,' que ocupam,

portanto tempo, enquanto quer vencessem, quer fos�

que nas democracias os go� sem d:-rr�tados, .'

'

venantes mu'dam com certa, Ponsso .08 estadIstas, eu

frequência.
"

.'
/

. l'opeus acreditam que, S.ta-
Müdar� (J' -p1"emament-e- -0-: -!in, MolotàH.&. Cia. nàoJata

que os gove�rnantes totalita- c,arão diretamente. a� 1:uç6es
i'ios não querem.

. lIvres em fut�lro prOXlmo,
Da mesma forma: como

:não se conceberia a Itália'

Fascista sem Mussolini, e

:a Alemanha Nazista ; sem

Hitler e Goering, tambem
'nã.o se con�ebe a Rússia 80·

, yiética sem Stalin, Molotoff
.e Cia.
'Nenhum dos tdii-igentes

"So-viéticos que.r. perder .o

-posto que ocupa. Porisso
eles 'não' permitem eleições
livres. E é porisso tambem

. A

que eles não querem gll€rra

de José Joaquim Carneiro
d-e-Camp(:J&<fm;.:d&�:>.l'de Mal·-·
quês de Caravelas), 1?ucedeLÍ
ao se .Tosé Bonifacio,' Patri
arêa de nos'sa Independen
cia,' denmíciando-se desde

CID''O
logo' a instabilidade politica." l .09·
que caracterizou o reinado

{�.;, ' '

'

, de D, Pedro I;

�U';tRI(O deN,:��r;:� ;r�:� u��� �:���f��f;f�§iIfl�
gllaio Juan Armentau,' que o bravo catarinens€ Coronél
Íl).tegrará o quadyo, de ,iui- Manóel Jósé Machado da
zes da Copa Rio,\

.'

Costa;' o inhépido ' coman-'
- Ja foram desclassifica- dante do 310 Batalhão de

dos (l�s Olimpiad'as"de ReJ- Vóluntários da Pátria; -

sinki, .as eqlÚ'l?eS de ftlteboI
_ em 1.867,.0 'General

d ,",:c i:.. Porlino.Teconheó.eu, o Pâsso. "\
a Rússia perdesse, Sta.lin,' �ua? a es: ,,�n'�w'Fr't:.III"'l·Tt _", Nlses: Rumânia, Gréda, 'clã Calldelál:ia, 'no 'PaniJiá,'Molotoff & Cia. estaria� :::m:�� .:ces;=;t:!'l:·�����:;�: : F��?çà, Chile; t.n?ia, Eul· durante a guerra eóm o Pa-
sem empI·ego. E talvez ate E": : .i:;; ).t::;:t; !;f gana, Estados. Ullldos e Ro- raguai. A nossa Artilharia·

, .

I' N 90n1s1IIO. sle .. I1IICI<lO- :,:url�4 ·:·'j".do. '

· �-caba.ssem em a gum Á u- f'" :::·)}}?oi :;:, 'landa. . '. obrigou a do General Uun-ez.

.., '

'

, mente" Drma cnsti:lll. ,�., ;'.,e se
'

, ,'.·l'emberg." : I" ui>: ;:::':C:; :/;;;::. -'- DUlldo prosseguImento a .ábando·nal' 'súa posição'

.
, ", o Dlam nas ortle ,�".í t4v..,do O'S

"

" '� .

."" f"',
,

. Mas supophamos, por um ··t
.

d ...:;.J� "'-:; i :;i. . a sua temporada na Colom· nesse local',·

. .'
.

.,. cruClon es ore.,:: li'" ,;r.WI'Iot ..mo e '
,

. " .

"momento, qu.e a Russla pro-
"

L .I�L.;':: >':' ... bia, o Botafogo venceu' 'ria --em' 1.882, foi. ina-ug.u-, •. � -', ,,,. ,- .. _. _. '-, .- -- -QuUos·-IIIO..S· __.,...tJ�"I'tIl'Ct1'tlr.'-' - ,.,........ . -' -
.

.
'

voc,3:�se .u!lla guerra e salS- As Pílulas D. WI,ír t,�� díf�� m
'tarde d·e on�m a �quipe do rada' no Rio de Janeiro a

.. '.'
. .

.

d
' . .0 ., ",o ente

U·
.

d d 1 t t
,.

V" g'"
..

'g
,

.

se venCe :91:a. sobre os,rin$,_a�.nl�tikd�:jhes o
l1lVerSl a. 61,,P°r ell o a "Associação Operária Eman� 18 em com s:e uraol!a

,

o pl',emio .do venc�dor sc- r.1I0 oçõo natDt�f: Mi![fllf;'�s das O, gO,al �rc_a:d,9 ,.J?H�-. ?aimr ,·�i'padora y�cente de Carva-
" ..

'

...., y
l-Ia, uma sene de .palses de� impureza, " do';H��J�;.k:�.iL' aos �5 mmutos d�",�����tI�; lho;-' ..... ',"

.

, ,

.

rapol-de"'z":
';:". '

vastodos e destruldos de tal O 'rO'tam.nto ·opt�M�?a.veJci" na!. . '., ,
. ,

.

,,";"';"'em :t.893;-'umà força po- e ' ,., ..

fOI'ma que se cO�l";,,erteÍ'jari1. ','Ie, �,�Ito! os ri; (fQ' s:�: �s'�do ,
Np outro ,en�o�tl'o.do tór- licial;;mandada :;l Tijucas, 80 NOS CONFORTAVEfS �dCRP�NIBUS DOnum peso morto .para,;ó,'c?1'f '. ,,'110}ftj,ol, � ,olii)!.: �.4.: p�'Jer S.r n�ei.o, do qual ;tamt>étn. fez com o fim de repôr a Câm.a- '

O SOL BRASIL'.IBOqU,ist,ador. '.' " 'lIItrado �::�4i��i(Jtt por parte o Bot�f.o:go, ,0 Mihoná- ra, foi obrigada a retr:ú<:eder
"',;' . BI?ID (�"" ",'

DI )],\1osco�l já tem ,demasia,:. "', ;uo CI�e;:;};Pii�;làébe WitI, l�ios da ColÔmbia. empatou, pelos Drs. Hercílio �êdr,o da .' .
.

.

das fraquezas econ'tifu1c-ás:',,' d:'àns'�'9'uem dar alíYio, c,oro O Real Madrid da Es- L,uz 'e ,Ge�ui�o Vidª;1, juntil-
'

'. F1Ól'ianópolis _,_ lt8jai _ JainviUe - Curitiba
para poder fazer-s.e 'cargo nos mais rebeldes cc;nos.· panha, por 1 t�nto a 1.

, mente' com seus ..partidário.s. .
_.,. i:-ii;:, '\', '. 1. I : .•�

. de um mundo :destroçado, e
'

Marcaram os goaIs Rossi I André Nilo 'tadasc() .... (A''g�,'.e.A"n"",'',.·a .,'{:'FtU& DéOO'oro esquina da
'poder econ01:Í1!co.da Rús&:ia '..

'

: '. e. Malôco, respectivamente._ '-.,

" _

_' Rua Tenenfe Silveira
não seria sl1fiéiente para l'e- Pdulas' .' ,A�. B. p. conced�.u H- - ... ,_ ' . ,

.

i" " .

eonstr.ui·lo. ,

'D
'

.

W·,

.'

I'" c_ençâ aos times,Nasco e I
E novamente entraria �m., E .1

'

Flamengo para' :disputarem

I
:. .

M'
II

"

'.. , ..peii�o aposição dos lid�res -�': ,.•.. \ ,. '.,� .um 't:or�ei9-' quadrangula�' ·t" I'ssa 'd'e' .,. anlv'ersano'

8ovieticos. Para sustentar os .pCjJr� os Rins, e Q BeXiga em S.' PaUlo. ':', ",' .'
. .

p,aí.s�f1 ve�cidos, a ��s�ia �mg��d���dêe :�: !��n��::� .

'.

-:. O zagllei.ro ,O!á:,o, a I N· I! L ,E S A, '.'te1'lp: que Impor sacnÍlclos maIS l'ecente aqmsIçao . do "U',. .

,"
.a�nda maiores ao pro}lrio .

',"

"""":'j,.cOrilltians,
fará sua es,tl"éia "[aa ••11'r., II�.] D. MA__IUA EMíLIA GAMA SAtLES

�?Vo r�sso. �ss�, povo, qt1e

P 'd'"
.

..

!'toj�, lutando pela vitóri,a do'W '" \0' � ,Filho�, .
gen�b, neto, irmãos,. SObl,'inhO e c.unhado de

JR
..
esta no··ll1mt� do.." que er eU'-SE,: alVl-_negro, c.on�ra o Llber� .

.'

MarH� 1l>mIll.a Gftllla:SaJles, con':'I�am ,�f?_demal� parente.sPode aguentar; podel'la ex- '..... '. tad do ParaguaI.
.

. T Õ N I,C A: A P E.H I T I V � e amIgos para. a mIssa de 10 alllversanq, de seu falecI-
,ploqir, em fOl'ma illconb'oJa�

o �er�eu-s� l,lm bró�lie . �e" ::-,.0, B?t�fogo . f?�gui.rá mento qu€,><erA;.celebt'�q�. na IS'r�!aj. de.!Sa-nto Antônio,v!,!!.
..

'
.. ,.� o�.c���na, Valo,r estlmativo. ,

hO,le ppr�.Caraca/'J onde 'dlS7 I segu'n.da-f�Ir:fl, d!:a 21 ,fio correp�,�{, as 7, .J:lOl'ílS .

..

". o.s .d�ngel+t.es ·mOSCO:V:ltas �atlfJca,secb�m a �u�n+-en- �-puta.ra um tOrI}elB quádl'ap.- . Antecl-p-am OS"StlJ1S agr�d(lc]men�Qs _a todos que com-
sao bastantes espcl'tps para tlegar nesta Redaçao. IguIar., , parecerem a êsse ato de pled2ide CrIsta.

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

KOLYNOS,

]8 DE JUI,HO

UlOnstra que o creme
,

.
dental Kolynos comba
f e efetivamente aS.cáries,
A espumá concentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os áci-
'dos bucais" perfuma o

hálito e rende" 'ma;:s; :.' .....

que: '.

-,.-. em 1.661, os jesuitas,
entl',e eles' o célebre padre
Antolüo Vieira, foram pre
sos e 'expulsos do Pará pelo
povo a'moti�al;lo;

.

- �m 1.823, o Gabinete

A data de hoje recorda-nQs

A ciêocia QJoderna de-

já.

participam o contrato, de
.casarnento de sua filha TE�
REZlNRA" eom o sr, Célio
GouJart.

'l'EREZI�HA e, CÊUO'
noivos

14-7.-52

18AnCOde
CRff)ITO

POFULAII'• ,

. � AGRíCOLA, . I I

, Rv..o. cl�;16 ". •

FLORIANÓPOLIS - SrÔ., e�l6.r.no.

Linha,ltajai
-SANTOS & BATISTA

anti� "CEZARlO"
-�- '-- ��"--';" ,CAMlNUONE,TB:..

'_

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fopolis. 14,30 horas
Chegada ltajaí 17,.00 'I

(Aos sábados e feriados, a· sa�da de
Fpolis. é às 13,30 h, ,e a 'chegada' à !ta
jai às 16h.) .

7,15 horás
9,45 "

ÔNIBUS
fDA:
Saída de Itajaí , 7 horas
ilOhégida FpoIis, l1."
VOLTA:

. .i·

',,;

Saída Fpolis. 15 heras
Ghegllda ,Itajaí .,' ',' i-9' ;"

, '(;,ÀQ�j(:!sábadoEi e' feoriados a saída de
F�iis. é 'às 1.3 ho·rá�' e a cbegada à Ita
jai à$ 17h.).

AG1WCIA' ,

Provisõriamente à Rua Felipe ,Sd.midt.
1i.38.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

� " �
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.
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...

•

,

'prof Laercio C.I ft!orreo dé'emo- - IGazetilha Itajài�nseI d:8 !.ndr,ada, çao,�oaDdoo 111_01 ,:1Íá dias atrás, houve mai��;�t���t��t:.��Ob�·:�I����IP. )' ,

r Chegará, ho.j'e, a esta Ca- marcou um Doal �

ltajaí:' Dezesseis mil cruzeiros em reças de li�h,o :r��a�7j.pitalvpassageiro de um dos .. , 'l:.tl'apwdc)8 de lupa tec�lagem .lo.callzada n a Rua Lauro-
I aviões da TAC, o.'110S8o. pre- BELO HORIZONTE, 17 Müller, em pleno eor�çao., da cIdade!. ..

....-�----�---�------�'"":"'�--::-:-:::--- zado conterrâneo. -Prof. Dr. rv A) _ 0
'

r na Var-: :' Dessa'felta,' porem,. toram logo identificados �'S g:---.}<'lo:danópolis, Sexta-feira, 18 de Julho 'de 1952
Laercio. Caldeira de Andra- .' t ". 'a�Op�tOUlo. triste tunos ; TRÊS PRESOS. ,DA CADEI4.LOQAL! ... Tl�e:õ"." .

. zeü e.e umc.
it d

-'

m' II'vrament'Ü'da, alto f,uncio.nár.io. .do De-
na tarde de domingo último.'lde,te�t?s. que,. em� a.

[l€H e' a. o�Orl'ep�l�l, co. " ... :.
"

'EMPO 0'''0(' 'Ni','E partamento .dos Correios e L" d 'd su "d 37 provisorro concedido pelo plantão., em ' ..ez deIrem viaítar

«
.

»
•••,

"rele'g'l'af�s' em Niterói. ..
' :Yl� .ot' � :

1

va't'd� d <�,famíHa (! .. ; J, conforme haviam pretextado ao soldado-
, anos USSIS la a .par I <L e·.{ '.

1
. .

1'" Iib d d ,.

f 'b I'
.

-..: .Ide set:YICO quando, p eitearam aque a 1 er a e noturna.....ute o. que se realIzava em·' ' '.'.
. . • .

.

'

d H rt foram à Coréa (zona do rneretrícío): e, em. "egmda rou-·
A Prefeitura 'paTece que se transf",t5.·�'mou em casa de um campo o o. o.

. 1)'"]'" "'. .., ..
.

.

. A certa altura da peleja '. L. ...
.

, '. -', ,

r .'. ,Orutes. .' .

'Ih d L
.

d
.

.

A praça do destacamento responsável pel.a soltura...
o fi o e eVIll o. em loga" .

.

. .
'

. '..
.

, ."
,

'

. _' ,', " ,,'
. O "staf" governamental, ..1Ut , �onjQl1tura • política !l',

,"

;. "
_ 'f"" tranaítória e ilegal dos Iarápiós,' se nao soubera :l!?-tes:..." '. . .

• tI'L de sensaçao, ez um '

"o ' ','

1 d Ih t-
.

"1 ...atual, passou a SEÚ' um barco sem rumo certo, porque su-':
"

.

< 1'" t·"·., cumprir seu dever" re axan 0- es ao. mcrrve meme
,
a,.

ditõ
.

·go.a paI a seu lme. "
. , '.' '

'1. t t
_ ,.jeito às orientações mais diversas e contra I orias, pO,r L'" d

"

."

ã prisão houve por nem, entr.e an o, nao encoorrr o caso,. , evm o. com a emoç o
. ",'", ....'.. . "

,e .cesso de comando, :8,. por isso. mesmo, os ,�ervlço.s mais
, . ..

.' '1' """,:;,' do CUJOS prrncrpars Iprotag'o,nlstas levaram seu crrusmo ao"" " "
" '. rl ,,1 ), sofreu um 00. apso., cam o. .

.

C 1
.

,

d t -I '.'co rr íquetroa sofrem as consequencias �Çl,s orueus e con-
-,

1 Á
.

····t'.d" ..

't . extremo de -retc rnarem a ac ela com o pro li o ,'a ga"u-."

d di sem vic a. l-I. par I a errm- '

tra-ordens, ficando 0:'\ seus encarrega os, como. IZ a gl-
nou alí com o filho' abraça- nagern. .

.

na, numa verdadeira "sínúca 'de bico", e .a"o.b.ra .:a "ca- . Assim levo.u () fato ao conhecimento da ::tqtüj':qadedo. ao p;d e maldizendo. o jo- sllpel:l·o.r'.,: ('1' l'le' . to.mo.u"·As 'p'l'o.vidêrlCiáS de' ·diréito.·
.r·:lngueIJar.�'.

'go. 'q!�e·lh. e trouxera. a o'rfan- -

Pelo {lne se ve, a administração yive ao gabo;!' -das .Ma.s, com o·\·ir' a público tão.·escandalow.e.e?t..'!ue-dade:.·
.

"birutas", o.ra para um lado., orapal'a ouh!Q, so.Q direção cedOl: aconteciment�. o :po.yo. fico.u <1_5l Plfl". i�uaJmente, de.dupla> e div�isa;" ainb�s. dir�tas, cada qua}: desmandando. urPa lo.ng'a histíÓri� ''slútuildo'3 qual tal liberdade l1Qtur--
;'-:-.3.1�·e Ü;:uld'anclo mellos. Câso típico. de compétência'con- �._""""-IY',�___'"

na de presos estal:ia sendo coi.ga 'co.tidiana aquí..erJ'1 {ta-.,ctJrrenl:e.,
,.'

, .' . :.: :,.. 7 -I b
-

as' o
jai. ..

o -peúl' é qUt; pagam o pato <l;q\lêles 'qlí-e úada têm 011 alI· o Certo� responsáyeiR eventuais.'pela cadeia, isto- € _ ..

I',om o peixt; e, sem '0. q.uererem, estão' faiendo. papel de

t·
.

pelos preso.s à noite� estariam, dessár�! po,:;sibilÍHi11QO_&.

marisco.'. .• .

.

..

. . ".
'. '8 aque 8 .

, efetivação do que se chama crimé perfeito, pqis.,que·�
Há dias, o' sr, Prefeito deu certa o.rdem io.Cpefe do.

PJOO'oyaoo ". lhor álibi para um possh7eI suspeito. dó, q ue enct}lltral'-:.->€.�'
Serviço de Obi'as Pfrblicas, a pro.pósito. dé i�rha det�rmi- , prÚo. à data do crime?! ...

'

., ..' .
.nada obra numa das vias públicas da cidade. Em visita O ilustre escrito.r. catari- 'E' outros escânqalos vjeram à baila. por exemplo __ .

de im;peção., o. Chefe do Executivo. Municipal, passal1do nense vem participar do TOQUIO, li'[ (.United) o destino dos oito mil cruzeiros furtados da Ca;;;a Paro-.
pel;) locaJ, verifico.U que a suá o.rdem não. fôra observa- 10 Congres$io. Misto da Mo- Em transmissão. 'de pl'opa- quiaJ..: O desaparecimento misterio.so de ace;1sóri?$, �€.'da, po.is que o serviço estava sendo. feito. de modo. dite- cida<).e da .Igreja Presbite- gapda, a rádio .de Peiping bicicletas apreendidas ... O flagrante de uma ocorrenCia..

rente, Chamando. à o.rdem o 'Fiscal Geral, dêle so.ube gue, rÚma Independente desta afirmou' que ap'i'ox;imada- criminal que não. foi lavrado .. , Uma Comissão .ParIa- ,.

mudara de o.rientação. em' face da determinação dó 'i,s�'� Capital, devendo., nessa o.� mente 7.000 pessoas fo.ram mental' de Inquérito (de nossa Assembléia Legisfal;iv::ú,
Secretário Geral,"o. que, aliás, já o. fizéra em outros 'ca- po.rtunidade; pronunciar al- mortas ou' feridas ein·PYml. pàra apurar a verdade a 'respejto -disso. tudo, não ser.i2:1
sos, por decisão do mesmo.. "

.

,

gumas co.nferências religio- gianir,·d\lrant,e o.ataque aé· luxo., seria o. início. de uma j,o.rnada de moralização i:le·
Af,il'marv os que ,assistiram? co.nversa qlle o. sr. Pre-' 'sas�' :' reo, alia.clo da' última sexta'1 no.ssa po.licia .. "

•

, :�eit�, abo.r�ecido, ,1'epreendêu.. ,O dito :�unci��lál'io,· �iz:l1� I. ��se, co.ncla.ve" qU�'. se feira. Disse que desse to.taJ Não estamos personalizando. O digno. Dr, Delegado,
do-lhe que as sua::; ordens deVIam ser cumplIdas, pOIS ele

I mICIara no. dIa 23 do cor- 4.170 civis constavam entre 'atual é um ho.mem distinto-e bem, intencionado. A ele ue-
ainda era o Prefeito e, portanto, õ único com autoridade rente, encerrando.-se a 27, o;>] ferido.s conhecidofl" A rá- nhuma culpa cabe, Mas que a polícia itajaíense tem síd ..

"

para modi�icar as suas próprias decisões: reu�(rá jovens das Igrejas dio. acu;o.u o.S 'aviões aliado.S' .um caso de polícia, não há dúvida.
I

,

O Fiscal, po.r sua vez',.pro.curo.ll .iüstificar·a sua ação, Evangeli�as dêste e do Es- de lancar ú àtaque pl'inci- __ _ __ ". -.., ""_ �- ._-.;-

dizendo. que 'cumpria as o.rdens recebidas, dando a en- tado do Paraná. I palmente co.ntra ps objetiv.o.s O' Prefel-tn «e'ngavet·ouu atellder, po.rém, '9ue, sendo.' quase sempre divergentes,
-

e O ESTADO, que tem no. civis. Na. mesma tl'anSmlS- .'
V

.

'.
por causa das dúvidas, .pro.curava acender uma "'ela a Pro.f. Laercio Caldeira de 'são foi dito. que os aviões

ex.on.n.ru"ão do Sllllra:tárlc,o ... I1,.eralDeus e o.utra... ao. Olitro. deus.. . Andrada, 'um do.s seus bri- no.rte-americanos causaram {' \J {'" {: U
Panela oude todo. mundo. rileJse; desanda, _afir�a o. lhantes colaboradore:;;"abra- a mo.rte de 52 civis na �jda- ..

'

m'o.s a Ilo.tI'cl·a de haver {I sr:.dr
.

I ' .

d h' d A 1 Ha dIas com a l'esponsa- -a agiO pOPll, alo
. ça-o cordialmf?nte, desejan- de man c urIana e � -

..' " Percival Callado Elóres, Se-.
da g�eic'�\>���aéc!��s�; ';:���e;:e����i:;��l� �s f��l�l���: �lo.:l�e f�lilz 'estada em sua I �ua�� do ouh�o. lado. do. no, ��I���i�i���o��:c��e :::���� cretário Geral d� Prefeitlll'a

.

,
, "elra na a . .

,, ""__ .. ....._� desta Capital, se exoneraàG'."mo.tivo que a situaçã-o, no. dizer de lum "primo", não está -..-.._.""l!..........."W".T.........'%.......§&T.."...&.......�........................_T........7"..-.....r_W&- .. â - .. -..,------

bocalmente, daquelas altas,.bôa, ��tá d,i�ícil, insustentável, periclitante, .;rum balança .PE.RVER'SI'DADE .1 funç'ões, 'por incompatibili-'mas nao caL...
i . .

" ,
.

. �
zar-se 'com o. S l'. Prefeito.,Po.r sôbre isso, .em benefício da pJ:ópria administra'- -----'-----------
Paulo. Fontes.ção, há que ser tomada uma diretriz, segura, um rumo.

,

"

.

d Tal .no.ticiário levamos aG .(;e�to, capaz ,d'e pôr um paradeiro.' à desorientação. ,e às Alta madrugad II, indlviduos ainda . não iden, tilica os conhecimento público (lindasuspeitas, principalmente p�ll'que o. povo. não póde fjcar U

d So.b reservas. Ma's, podenlO�".ao sahor das. "flutuações da fôrça", ante as dificuldades da-o-se ao' crime de, destr,D'�ão da I·ampp as '

'. ,

� U _ info.rmar, co.m seguranç.a,.in.a.�lrlitas que o atormentam. E isto .não. apenas po.r hu-'"

úbl� haver aquele funcionádo so....n:l�ni�arismo .o.u .llec�ssidade de ordem pública, e, -S,im, da -llom·loaca-o P leH licitado a' Slta ,exoneração".tambem por prudencla. . .
'.

. ..• / •
w_.... ihJ'Y"oI", - - - - - _ .• - _. - •••••••• _:. •• -.:. ••• - - .....J"....,.__...,._ 1"..................................,..,.

I Ante-o.ntem, depo.Is das repressão., 'de punição. e de não bocalmente, mas pôr es-

"H: u··M-·A·�·,.N··�'I-Du
..

A:D-··E--�.r·'··�� ·

-

'ouatro ho.ra's da manhã, um medidas legais pára pôr cô- crito, havendo o sr. PrefeítQ"
.

.

'. '.
' 'fato. se verifieo.u 'à rua Silva bro a esse estado-de-.co.isas. Paulo Fo.ntes engavetado (}•.

-------------_,..----- 'Jardim, que está a merecer, . O policiamento da Capi- do.cumento; não o atenfjlen-,•

I "

.
.

•
•

da Po.licia Civil, repressão tal, que está\ sendo le,'ado a· .do.; como esperava 'o. própri<.>'O PresiDente dos La'boratirlos fabricantes" de BI- ....:. quatro. cidadãos, segundo efeito nas ruas 'que' formam peticionário., em "despach(p�,
sabemos, não. identificados, o. cotação da cidade, precisa satisfatório ....

druld.:�'.lelo, ';:.8,O ,Bra,s. .-I,.t:.dlar, ,.'."Q030.tidades, dês!e saindo de uma limo.usine, abranger maior ráio. de a- E' o. que apuramos on-
.

,

lançaram-stl à tarefa de ir-, cão, extendendo-se aos de- tem, juntq à pessoas f19t7..

. me.dlcalDento :à. varias iDI, tUuições.• 'responsáveis, 'partindo. lâm- �ais distrito.s, o.s mais pró- terh co.nheCimento desse fa-·
Padas e abat-J'ours, dos po.s- ximos, afim..{:{e que não. se� to. que constitui, não Jlá dú-RIO, 17 .(V. A.) - Cne- micina,. que êle pretende recer, na véspera, a uma as- . .

.

'd t'
. • •

l te's (le l'luml'na' ção. públ.ica. jll',m dep' redados os bens nÚ:.. V.I a, uma no lCI_a a.u8.pH':107·gou ao Rio-de Janéiro.,"on� entregar, 'pessoalmente, á' sembléia dessa prestigiosa U K

Este fato, que se não po- blicos,
,

5a .. "

,tem. o SI', .John. EL Mac várias' entidade'fi; ,co.mo. a asso.ciação.. ". .'J

de deixar sém um pro.testo, E é para preservar o bem.

B ;.....,.p.........
.............w .........Keen, pl�esidente dos Labo- Legião Brasileira de Assis- No dia 18, o. dr: JQhn Me -".

aIPa I"b."o 18l'atórios Pfiser, qUe criaram têpcia, Serviço Naciol1kl de Keen concederá' uma entre- e sem providencias da'E! au- �úblico, ...com a. re?�e�são 3;'" . " li" .

--

a hidrazida do áéid{) isonico.- Tuberculose, Arquidio.cese vista coletiva à imprensa, tori<,iades, .está a. iJldicar esses at?s preJudICIaIS, ql�� I ftA. "'1" :..; .

. ,, _

tinico, o novo. medicamento. 'ôo.RiodeJaneiroe'Pepitta; na 'A. B. 1. 'quantio ·{)fer�-· 'lue o.'polfciâmenfo",(lã-:e--ã-':: �sam::'na ·lialança dQ,·ei'a= �""rIU . 8m tiIJ•. ':
.

"

k pital precisa abranger, tam- rio, que se mantem um ór-antHub�r�l�lo�o: '�:., . .m�n� �e! '.r,u;,_�el·c.lo,s� da cera um coe tail aos jorna-
pr' C"l ftA!UmO', o.beJettvb da vl'�lta do', ,PrefeItura desta capItal. listas. bém, o.s. diverso.s bairros. gão. co.mo., a o 'lela -IVI , jUU, ,,''_ . .' .

O d b'd -_::._- - -- ---- uma vez que se faz necessá· com os seus

VáriOS,depal'ta-1
R 0, 17 .(V. A,) _, ••NTa-......

,

.

eminente clentIsta amel'JCa- esco rI or da terra-: ..........Tv.....,.......§JJ'.."...... r& ..�
� _�.

d h d' '.. I ,

O T ria vigilância mais severa, 11!entAls.. ...

.. há duvida de que o goven18-U<\ prod�tor .

as c ama (l.S ml.cma; gera
_ recep?io.nado: « empo» para que não sejam destl'l1i- .

do.r da Bahia ineol'ren em' (i.roga" m,Ila."'1'os3.s,. ,-, os an- co.m .um, ,alm,,oço,' ho.Je,. ' pela � " '. .
.........................,....... __J" ._........,.........

'

r�'tibióti�os �eprende-s(;l a do:.. Câmúa ,de C,omérç�o NOl"te-
. C? TEMPO, semanáriO dI- do.s os bens públicos, T'RU-M:""AN ·.crim�.de'respo.nsabmdaue é'"

lI,ativo.s de hidl'azida � Úli."ra-: Americana,. dev�nd-ci co.mpa- l'lgId{) pelo.� dr. J. J. Barre- Os que agem dessa mànei- . ! em come comum", ..decla:ro� ..,
\

' '.. to. redato.1'lado. por Osmar 1'a criminosa, destruindo. a "',' � ,o. criminalista, sr. Evant:h'u,

A-:v.........::.-f,B�o�,·�� pf�r�eo.n:s'a�:b':a�reOr;I;gi.aIV_:v{Oe�r:da�e,�!-c·:t·l�J':o: ��f�;,::::t :�;::i h!!Se�!�T����(�n: :;�é�j::��:L��g�-·
nheiro. que se empl'ega na ted) - O presidEll1te Tru- que a Assembléia Legisláti-.

'.'" .

- .

I

:primeiro. exemplar veio a I1quisição. (�e objeto.s' que man, qu� se acha enfermo.- \la' é 'objeto de deljbera,ção..JNST'TF�O"DE APOSENTADORIA E 'PEN�ES DOS ,público a 14 do corrente. servem ao púI,lico, como no há quatro �ias, deu entra- o go.vern�do.l' é ime(_tiat.a-.'

'.. 'COMERCIARIOS Co.ntando. co.m matéria se- caso das lâmpadas e do.s da, ho.je, no. hospital do. mente ftfastado da carg(l_').. DELEG�,\CIA EM SANTA CATAR1NA ..
,

,. lecionada, algumas co.lal:fo- abat-joul'S
.

dê' iluminação, E�ército Walter Reed, para I Depois, eu'tão, sprj juIgfA-C,ONCURSO PARA MiWICOS, FA;RMACÊUTICds e Cl" raçôes ilustradas, formato das,j.l�t!1S, é o produto' dos exame. Segundo o secretário I do por um tribunal '�':lii(,cial ( I

"

. ,i RüRGIôE8-DENTISTAS
'

.
.

moderno, paginacãô ln'diclh imp9stos que o povo. paga. da Imprensa da Casa Bl'an- composto de cinco d'esem ,Ch�a-s� a tençã'ci M� int��essadoS' para' o EpITAL dora de poni gôMo, revisão Tal pl'ocedimento, que'deve ca"o presidente tlofre dp. li-
I

b�rgadoJ:es � cinco depJta':'pu.bl�càdo rio Diário.' Oficia.! do "Estado, ediçÕ,es de 9, 11 a eo.ntento, secções para to- mel�ecer repulsa dos ho.mens geira ellfermidade cHusada. dos estaduais.'

e 14 do conellte, m.-ês, contendo' �i c()1l4içÕfi� para, �tHlCri-. das ,as leituras, o novo. Co.Íl- de bem, além de identific.ar por' um vírus: baixou a hog.. O incidente se refere' fi 'çãoo. dos c�n;f.iiq:át.o:i a MÉDICOS, FARMA·C1!::UTICOS
.

'E fl'ade" está fadado a longa os seus autores CO:(nO ele- pital a co-nselho do. médico queixa-c.rime ât)res·erttad�.·CI�UR(nÕES:�DENTIS1'AS, pod.endo quaisql1�l' informes vida, o. que desejamos. mentos. pel'llidosos à l:lo.cie- o.fi.cial da Casá Bl'anea ,ma- em Cipó, o.nde o govern'adoJ!'"
.

'I"

sef' nbfidoo à l'ua FéUpe Schmidt n. 37, lOc andar - Sec- . O ESTADO, agradecendo ·'dade. porqúanto po.rtadores' j01' Wallace Gt'ah'am, muito Regis Pacheco, depois dê'çã.o de ,Sel'viçoS Ge-rais, di.àl'.'iamente da.s 12.às 15 horas, a. .gen�iI��a da rer:'essa que ide .índole })el've. rsa, é. aSSUfl- embora hqje, peja �rimej�'a ,um desentemlimento Cem i..""cX1.eto.oos:sá�d?-'!, da.s 9� �'�.,l horas ....._.: _1- __ o

lhe fOI fel,�'1..LalmeJa,1'ir(}flpe- to d.a alçada., da Pohcíã. Ci- vez nos últililOS .. d,la..'i'.,.-._ .. n,ão.. sr..PUnío Ca·rvalh-op mandôw"Ml.�tón WlilklfI.O LÇberllto, Subst<J. AutO. 'Delegado ridades ao novo. co.lega. I vil, a quem cabe atitude (te tivesse febre.'
. mete-lo na enxcví8.

,., '

......

..
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