
A REFORMA MINISTE'RIAL
•

Yar�as . Deseja Agru�ar·. Novas- .. fôrG.ILa&1lildl.......
BELO HORIZONTE, 18 (V. A.) - O presidente da terial. Nao é intenção do sr. Getúlio Vargas fazer, ape- veitando sua permanência entre nós, desejou

UDN mineira confirmou o noticiário sobre a missão poli- nas, uma substituição de homens, mas de promover ]10- um pronunciamento.
tica que o sr, Alberto Deodato cumpriu aqui. Disse o sr. vas composições político-partidárias, com o propósito de Os uden istas mineiros foram, claros: ;;e é êsse o

Franzen de Lima:
'

agrupar fôrças ponderáveis em tôrno de determinados sarnento do-sr, Getúlio Vargas, o endereço do convite
- "Quando' esteve aqui, o sr. Alberto 'Deodato af'ir- objetivos. O sr, Getúlio Vargas cogita confiar um minis- tá errado, 'é a direção nacional do Partido e .iàma]

meu que, no Rio, era dada como certa a reforma minis- tério á DDN. Naturalmente, o sr. Alberto Deodato,' apro- secção estadual".
0_' _ ,_o • _
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Previsão do tempo até
! 14 horas do dia 10.

o Tempo - Instável, su

A no XXXIX � tO:,l chuvas. Nevoeiro ',

�
1. emperatura - Estáv

N. 11.45. J Ventos - De sul a le
frescos.

�"..,.� • .....,._ Temperaturas _. Ext
mas de ou tem: Máxima 2
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TOLENTINO DE' ÇARVALHO

DR. r, LOBATO· veLHO
I)oellças'··do aparelho �8Pi\rat.órlo

'f U 11 E R C'V L O S E
. RA l'IOIj'RÁl"lA E RADIOSCOPIA OOi; PULMõES

.

é.'i.ro�Iá do T(Wa.,
.

Fo r " "er.(j (I. 'll'elá F.anddtÍde, N�ci�� de Medtcina, Jlj�iol()gista e'
• Ttstocirurgião do Hospital Nerêu Ral11<18

I
Cu rso' de' espeei.altza<;.Ão peja S �. T ..Ex.interno. e E:r.�&sj.stente de

. C,rurgia d" Prof. Ugo Ptnhelro Gui�rae8 (lho).
Consultório' Rua Felipe Scllmitit n. 31;.

í Diàriamen-te, das is às 1.8 horas,
---- Re�t ...ê41da·: RU:l Felipe' Schmidt, n. 103.

DRA.. lVLADYSLAVA' W. MUSSl
E

.

DR.. ANTÔNIO DIB Ml:JSSI
)lédieoa

qTll�gi".Clínka Geraí-Par-tos
.

DOE ....'''AS DE SENHO.•·

"'��'" _v �t>"'J)lel:" e esp'Iléí.alizado. das "'Y

,,;:�.�. ,..y,� ·, .......1"n''',;; IlleUxltrs de' d iagnos ticos e tm'�an>€nto. _

......1 �.J·'X;�)Y'iA -- H1�'t'l!']to -� SALPIN,G.OGRAFIA .- .METABO.,'
.

ÚSMO BASAL .

!'( ...;'"tei�p. j>OT Q�HI-al .cll�ta·s .. jEI-etrú('oaglJ Iacào Raias Ultra

h,·,h".� e infra.Ve·F111elho.
Conllul.tÓJ'j\>� }�UA- 'Trajar.o , n, 1. l° andar - Edifleio do.4ton-

: ....1/1("
.

IltN�r; .. : v�� 9' as \l h .. rae - Dr , MU$si.

l>a.s '16 à. 18 bori!o'! - Dra. Musai.

Residê�cl& Avenida 'I'rompowskí, 8.

DR. A.' SANTAELA

DR.
Aperfeiçoamento.em Pôrto Alegre e Buenos AYl'e8

ouvmos -- NARiZ'- GARGA..'IIfI'A
Consultório - Juio Pinto. 18 - 1" IÍlldal

Diàrfamente das 1.5 as
•.
18 horas

. Formado 'pe� F1I..culdÁde Nacional' de Medicina da Univeui

.�. ,to 8ruH}.
: lt4dh70 j)'>1 'concu:so da Assi8tência 8 P'IIicopatas do Di.trito

jO�f�ral,
Consu.ltõrio : Rua Trajano 8/u. ·Edi1i. São JOl'ge - lD andar.

g:\-il7!.O!r�o 'do nnspitnl PsiquiGtrko e ManlCômi.o J'udiciAri" da •

- �8.!IIS 14 " 15.
; ....H.,,! Federal.. . Residência: Rua Br'igadei ro Sltva Paes, &/n. - 3° andar, (eb6.

I!:�.-íntnno da
-

Sánta Casa de Mi-eerlc6-r-dia do Rio de Janeiro•."

car';t do Espalfll-a).:
mtniea MédieJ)' - Doeneas Nervo$llll. "

C&usUtt6ritH Edifício Amélia N-eto .....: S.1I18. 9.
tteltldêlld�: Rua lÍocainva, 184.

(;on8�it8'l D,IUI 15 às 18 hOFaa.

·
'!'eiefôIl8':

,

.
�.,rí.onsUltllrlo: �.2.68;"
.•�"8ip.ência: l.d-Sõ

-----�.,_..-

DR. JOSÊ BAlDA S. BrrTE�COURT'
;\f�DICO

Clínica Geral - PEDLA1'RIA

.
Rua IR de Maio. 16 - Itajaí

.rUER1CULTURA - PEDfATRlA .c;> CLINIGA GERAL

Ç-aultório e ofte8idênda - Rua Bulcão Viana u. 7 (Largo. 13

.. Maio I - Florianópolis.

. .
.

DR.· AL,VARO DE CARVALHO
Doençaa de Crf.anças

I
I'

./l.tell.d... ,dlàriani-ente das t4 hs. <em diante.

DR. M. S. CAVALCANT.J
.Cl'ínl.ca e..'télust.t'amt>llte ·!f.e cl"iariças

Ru.1I. Saldanha Marin�o, 19-..- 1'elefone (M.; \7-36.
I
t

I JOSÉDR. ROSARIO ARAUJO
Clíníee Méd.lca - Deenças de crlançaa

t Tratamento de Bronquites ern ...du ltos e crianças).
Consultório: Vitúr Méireles, 18 .' lO andar.

H'.rário: Das 1O.3(j 'às 11,30 e das 2,30 às 3,30 horas,

Ilesldênda: Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.640.

•

Bar"rhH 8 às 12 boras - Diàriamp.nt.e. ·',1
__-

DR. NE'\VTON D'AVILA.
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - ProctoloCl.

Eletricidade Médica
CoftsuJtório: Rua Vito? Meireles n .• :18 -- Te�rone 1.607.

Consolt:;. .. ! As 11.30 horas e ii. tarde das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vida! Ramo8. - Telefone 1.422.

OLHOS - OUVIDOS _INARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA iE8peda�8ta do Hospital

IModerna Aparelhagem.
.

Lâmpada de Fenda - Reirator .,.... Vértometro etc. Raio X .. fra·
.

tbojfra.fias da 'eabeça) -- Retirada de Corpos Estranho8 do Pulmão' ------- ,__•__

.. Eaofag(>.
Receita piora 1l1l0 de Oculo8.

CoBlluUório - Visconde de Ouro Preto D. 2 - tAltP8 da' Caaa
••10 Horizonte).

Reeldêllcla - '.Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1660.

DR. ANTÓNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRUR<;lA TREUIlATOLOGÍA

OrtOpedia
CânlllJit.61'io: João Pinto, 18.
D.. 16 ih 17 diàciamente.

Menos a08 Sába·do•.

Res.: Bocaiuva 186. .

1'4)11$ 14. 714.
.. � ..�_.'

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

DR. ROLDÃO . CONSONl
eh.raia Geia) - AIf4 Clrul',la - Moléstias de Senhor••

'- Cinu'jpa dOi! 'Fumore, .....

Da Faculdade de Medift.itit:i (la Universidade <te São Pa\11o.
Ib·Assistente· de

.

Ci�urgia dOll .Pro�-es8ore. A�fpio Correia
Neto e Sylla .Mato•.

Cirurgia- do elltomago. vesicula e viaa. biliarea,' inte8tinoa deI •.i
.

.

tr� ..dv e grosso, ti.roide, r.i.tls� próstata, bexiga, úte.ro, ovArlol e om •.
y••. Vl\rj�ocele, hiorocele. varizes e hérnia.

Coo_alta_: Das 2 às li' boras. rua Felipe Schmidt, 21 (�obr.do).
Telefone: 1.598.

S ..aldênela: 'Avenida Trompo:Wllky.• 7 - Telefone 1,76' ..

.i'

Cooauttórl9: Rua Nnnes Machado, 7 .- Consultas du 10 àa 12

e. dalol 16 às 1'7 horas.

Residência: Rua 'farechal G·ui'l}}erme, 6 - Fone·; 78i.

DR, MARIO WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos e crianças

(À)naultórlo - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769 .

Cona.ul.tas: Das 4 às 6 h{)ras.

ReBidiqcia: Rua·Esteves Júnior. 45. Tel. 8i1.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
..

.. .'

M�DlC.O·· \
. .... '.

'DOI Serviço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Ho.·

pital de Caridade

CLINr,CA MtDCCA J:Jw CRIAl�'ÇAS E ADULTOS
- Alercla -

DR. ALFREDO CHEREM

AUSENTE
por uma seman'a

O E-S T A D O
ADMlNlST�Ç�Oo

llecta'Çio (! Ofid!lllll, ti rua Conselheiro Mal�a, ..
Ter. 102.2 - ex. postal. 139-•

.Dizetor i: RUBENS A •. RAMQS..

Gerente: DOMINGOS F, DE AQUINO.
l«!presentantes:

Representações A. S. La ra, Ltda.

Rua Senador Dantas. 40 .- 5" andar.

're1.: 22·59'24 - Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 6° anàaJr:_

Tet.: 32'lt873 .; São Pauio.
ASSJNAT,UlL\S
Na Capital

. .. Dr$· 170�&

\
_-_ ..

\
Ano

Semestre c-s 91l.11&

. "Y:..-.:o

No Interior

.Anc ..

'

... ,
�.: I,

Cr$ 200.00

;�eme�t.,.e :
... , Cr$ Jt.O.8&

• Anúncios mediantes contráto.

Os originais. mesmo não pubfieados, 01.....r......

devotvidos.

A clil'eçao nâo se resI>Ollsabiliza JH�)O. 1'&lF>"';�

e�itido.s nos artigos ass inados.

I

DR. CLARNO G. GALLETTJY

R.ENATO RAMOS Oj\
- A1IVO(;A[)(l-

·k ..�· Sanl.... Ilumonl. 12. - "-pt., 4.

SJLVA'DR .

.,_ •__

• _'
o •

___

01t. JOS�: MEDEIROS VIEIRA
- AI)VOGADO -

Cai"" "(I"tal �"'O
• lI.a.;;'; -:- Santa Ca'-Arl�.

DR. THEODocIO MIGUEL .'\'rllE·RINO
.: ADVO(.AOO -

.

Hua Trai8nl! n.· I:!. I'" andar. sala n. I - 1!;9Ifit';& 8i& J.........

Es,:r. Dr. Waldir ÜiI..ch I .

1'ejef(ln� - 1.340.

DENTISTA
DR.

•

OCTACILIO DE ARAUJO·
CIRURGIAO DEN1'ISTA

Itua Felipe .Schinidt - Edit. Amélia Nt"te - Sala.)

Tratamento drúrgiç(. e dlra 'da Piorréa AlvtH>ialf••

Tratimento cirúrgicu e cura d-e Alx:és801! •. GraflopUnaa.,·"Q&3_

radicularea, etc.

ATENÇÃO: - Grande' J'e'dução- de preços Das l}ENllAP.URA�,

.lara as JH!ssi>as que vivem de orde'll'aa<>
, Laboratório Protético sob a direção de Thnico c&ntrat,edo •.,..

tJecialmente 'n�' Ur.ui?�i. ft)r11!ado sob a ol·ie"�ação. d� u.m di'»> _''''''.

'redenciad(}s especialistas da. América.

()entador�8 aem o Céo da· BC1ca (Ab,:>baóa Pbttt,..�,

Ponh,,, Moveis e Fixas

Todos os demaia Trabalhos Protéticos pel.. l.·�lI)U ....l .. u,.�

cente.

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

A V I S O
O DI •. Djalma Moellmanll aviS>l à sua d�stinta di� 4�'

�5tará ausente até. o mês de setembro em 'via)!'em de ',e&t�8 $o.

�érica do Norte,

Comunica n!nd.a (Iu-e o ,seu Instituto de diagfli'>sbce �U� ee:2>-

,inúa ·funciona.n'do de' maoo·iu regula�, ficandO como seu" aul!iDtrtllkê,--' ,.'
1 cOmpetente clinico Ih;. OrJa�do SchrO:ed�r que j"á, 'mais·.:l. "'_

mo, Irein acompanhando, passo a pas�o, os servj�· -c.ti1!ro&.. �
Casa de Sadde São Sebastião, e de. seu cOnl;t1ltórill.·

·Os serviços de rádio di.agl'..óstíco. radioterapia e <» o. }et.N>r... -

',ório clín.ico ficarão a cargo do. �)r. Paulo Tav-aree. l!'&- ...b.,...
�ente conhecJdo l!fll nllsso meio. pe,la sna .pt'oficiênda e dH,iraQoI4
11a8 ditas e'specialidadee.

.

• ' BEtb·ao

\7irgem· Especialidade
da Cio .. IBTZEL' INOOSTRIAL-JoiovUlê. (marca roglstrada)

T�rDa
.

a roo-pa' branquissima

ftil\Vi�,s��. ··"'tA,•

••••
ESPECIALIDADE
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ANIVERSARWS: .A eerimon ia t::"li1 será re-

,:SJ�TA.. MARIA DO CARMO alizada às 16 horas na te

CARDOSO sidência dos pais da noiva
Festeja, hoje, o seu a111- sendo testemunhas, pele

versárío natalício, a gerrti- noiva, ° dr. Paulo de Tarso
'iiS3ima seu horinha Maria da Luz Fontes e exma. sra.

d1! Carmo Cardoso, dileta fi- d. Ada Filomeno Fontes e,
lha do sr. Francisco da 8i1- pelo noivo, o dr. Oswaldo
va Cardoso, funcionário a- Rodrigúes Cabral e exma.

TOflentado da Western Tele- consorte d. Olívia Ramalho
'gl'Clph, Co., desta Capital. Cabral. O ato religioso, qtJe

A. aniversariante, que é se efetuará às 16,30 horas,
aplicada aluna do 3° ano na Igreja de N. S. de Lour
Cientifico do Colégio Cora- des e São Luiz, à Pedra
-çào de JCRUS. reun ir, na da- Grande, terá como padrí
ta de hoje, as suas amigui- , nhos, pela noiva, os seus ge-
nhas, à rua Fr-ei Caneca, i nitores Des. Henrique da
'l.'t'sidellcia dos seus gen ito- I Silva ;Fontes e exma. esposa
Til�. para comemorar a feliz d. Clotilde da Luz Fontes e,
·daf;·, com linda festa. pelo noivo, também os seus

O ES'I'ADO cumpr-imenta, genitores, sr. Romeu Boiteux
a, desejando-lhe felicidades. Piazsa.e exma. consorte d,
SRA. MARIO TAVARES Aracy Baptista Pereira Pia-
,D A CUNHA MELLO za.

Transcorre, hoje, o an i- As alianças serão condu-
versário natalício da exma. zídas pela menina Elisabete
;;1';.1. d. Diva Sabino Tavares Filomeno Fontes"

. d'é Cunha Mello, esposa do O jovem par, após o enla
-s r Mário Tavares da Cunha 'ce, viajará para Guarda, em,
lVfdlo, Tabelião em .Iara- viagem de núpcias.
';L;l do SuL O ESTADO, cumprimen-

Às muitas homenagens, tando-o., deseja-lhe .fel icida-
a" de O ESTADO des.·
Fia.ZEM ANOS, HOJE:

- Viuva Ludovica Pelu-

CLUBE DOZE· DE AGOSTO
; 'Hla 8 - SEXTA-FEIra .:._ JANTAU DE CONFUA·

TERNIZAÇÃO - Entrega de diplomas aos S()CIOS RE-

MIDOS. ,:
' ,

,

DIA !J - SABADO - GRANDE SOIRÉE com uma

agradabilíssima surpresa. .

DIA 10 - DOMINGO - Grandiosa excursão e chur-

DIA 6 - QUARTA-FEIRA - BINGO ESPECIAL - rascada. Local: SANT'ANA_

l'remios: Uma FRIGIDAIRE e outros premios valiosos, DIA 11 - SEGUNDA-FEIRA - NOITADA ESPOR-

DfA 7 - QUINTA-FEIRA - SESSÃO CINEMATO- TIVA - Jogos de Basquete - Volei - Esgrima.
GRAFICA com uma gran�e produção da WARNER BROS. 'DIA 12 - TERÇA.FEIRA - GRANDIOSO BAILE

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

g
· ,

"

I P' I M"" ·iti,·,,··0'S�·· Da 8�"c.dl Pe,.,di.te. ". Auembliie
.

,'O' 'C' l··a�·.· .�. OS_',,' i '.UO.. ·

ft<. . ...•
.

Executivo entender-se com Salas das Sessões, .17 de

aquelas abnegadas . Irmãs, julho 'de '19'5iC
' ." ,

, I.T-
.. A.'.'JAI' que tanto benefício já trou- .EQUíi>AaA(j4Q PA SI-

xerarn ;

para Curitibanos, TUAÇ4-º .�JjNCIONAL
mormente no setor da ins- E' o seguinte o teor do.

trução e da educação da mo- projeto de lei apresentado
cidade. O precedente �xis- pelo deput. Vargas Ferrei
te: - o Grupo Escolar "Ar- ra,

cipreste Paiva", da cidade Equipara ao estadual (J

de Curitibanos, funciona em
I tempo

de serviço prestado
prédio construido, há quasi ao ex-Território do Iguassú.
vinte anos, por aquelas ef i- Art. 10. Equipara-se ao

cientes educadoras, as 11'- estadual, para efeito das
rnãs da' Sagrada Família. vantagens concedidas aos

Por todos esses motivos funcionários público, o tem-

apresentamos a seguinte: po de serviço público 'pres
tado no município de Chape-

INDICAÇÃO có, por funcionário do ex-

INDICAMOS que, ouvido Território do Iguassú.
o Plenár-io, esta Assembléia Art. 20. Esta l�; entra em

se comunique com o

ExmO.!
vigor na data de sua publi

Sr. Governador do Estado, cação.
enviando cópia da presente, S. S. 16-7-52.
e fazendo sentir a premente I Lenoir Vargas Ferreira
necessidade da criação de I Medida em apreço é
um grupo escolar na vila de

i

ato de justiça e, com certe
Lebon Regis no município za merecerá todo o apoio
de Curitibanos.

.

dos S1'S. Deputados.

:F"�STIVIDADBS EM COMEMORAÇÃO AO 80°

ANIVERSARIO

- P R 0:;.,0 R A M A

DE GALA - Ornamentação deslumbrante nos salões«.

, NOTA: As inscrfções para o JANTAR'DE CONFRA

TERNIZAÇÃO e para a EXCURSÃO, a partir do próxiMO
dia 25, poderão ser feitàs por todos srs. associados que
desejarem t{tmar parte. Também continúa aberta a lista
de inscrição para as senhoritas 'que desejarem- debutar.

Horário do' expediente na Secretartas Das S às 11
horas diàriamente.

�V··'-' idI ; a

rn.aceut! �o

DEPUTADO DR. JOSÉ BA- Senhora Jaime Fernandes

HrA SPíNOI,A BlTTEN-
I

. Vieira
COURT .

Esteve aqui em Itajaí o I Foi muito cumprimenta
ilustre e destacado Deputa- da, no ensejo do transcurso

do Dr. José Bahia Spínola , de sua data natalíc-ia, a Ex

Bíttencourt.'
'

1 ma Sra. D. Maria Izabel Vi

S. Exa. aqui veio, como de eira, digníssima Esposa do

costume; verificar "in loco" Jornalista Sr. Jaime Fer

as necessidades do Mun icí- nandes Vieira, chefe da re

pio que tão brilhante e va- partição local dos Correios

lorosamente representa na e Telégrafos e nosso apre

Assembléia- Legislativa do ciado e brilhante colega de

Estado. imprensa. À noite do dia do

Assim, visitando nossos aniversário, o ilustre casal,'
estabelecimentos de ensino que' ocupa um lugar distin
e instituicões assistenciais to em nossa sociedade, re

Ctuscultando seu eleitorado, cepcionau, em sua residên

concedendo �udiência ao po- cia, seus amigos, aos quais,
vo, ouvindo democràtica- com sua hospitalidade pro

mente o homem da rua, etc., verhial e fidalga libera lida

o Deputado Bahia Biten- de, ofereceu finos docês,
. court se desempenha abne- salgadinhos e bebidas, ao

gadas e eficientemente do mesmo tempo que, a todos,
seu importante mandato. E, proporcionou agradáveis e

a par de tantas atividades, inesquecíveis horas de ele

ainda encontra tempo, em gante reunião social. A ilus- C I N E D I A R I Oseus períodos encontros com tre dama. aniversariante,
o povo de Itajaí, para exer- que a todos sabe cativar pe- RITZ Hud ABBOT
cer, com raro espírito huma- lIa extrema bondade 'de seu As 4,30 - 7 - 845hs COSTELLO

nitário, o sacerdócio da

m.e-I Pl'ivi.leg�a:lo co�;a�ão. pelo Stewart GRANGER - I em:

....�..........v- ...,.. dícina, . I seu espírtto crístão sempre Debora KERR I
RIO RITA

Quando dessa sua recente afeito à prática caritativa AS MINAS DO REI SAL0- E no Cine. Odeon Domin-
visita à nossa Cidade o De- do bem,' assim como pelos 'MÃO go a partir das: 2 - 4

putado Bahia Bíttencou rt iates de sua aristocrática No programa: Noticias 6,30 e 8,45hs.
foi procurado por urna erior- personalidade, foi alvo, pe- da Semana Nac. IMPERIAL

me massa de operários, os 1.0 grato motivo do seu an i- A Voz do Mundo. Atua. Às 5 - 7,45hs.
d�stria, ,entre? .campo e a .quais de viva voz lhe fize- versár io natalício de expres Imp. até 10 anos Fata SANTORO _ Cyll
eIdade,. e condICIOnado PQl'. mm sentir sua forte repulsa s ivas homenagens de amiza-· ROXY FARNEY - Graça MEDO
uma VIgorosa classe média, à violência de que f'ôra víti- de, simpatia e respeito, às . As 4 - 7,45hs TOCAIA
ponto de converzêncía e ma o Vereador e líder sindi- quais temos a honra de nos ODEON No programa: Noticias
união das demais classes do cal Tiago José da Silva, ao associarmos, As 7,45hs. da Semana "Nac.
povo: isto .s?mente sempre mesmo tempo que lhe pedi- Agência do Banco do Brasil As 7,/15hs. Preços: às 5 hs. - Cr$
com o auxíl!o de Deus, que ram, que, na qualidade de -FOi -f in almente inaugura- CAMPEÃO DOS DESAlVI- 6,20 - 3,20 - às 7,45hs.
V0S fará sempre mais senho-ll'epl'esentante do povo ita- da, nesta praça a.agência do PARADOS Cr$ 6,20 único.
res de vosso próprio destr-] .ja iense na Assembléia Le- Banco do Brasil, que será Com: Charles STARRET Censura Imp. até 14 anos
no. Será, éntão o Brasil um gislativà, fôsse mediador de dirigida pelo Dr. José Antô- O SEGREDO DOS SAPA- IMPERIO
balua.rte para a ?az)nterna um solene protesto que, por nio Navarro Lins. Na sole- TOS .Às 7,45hs.
e socIal, garantIdor da paz intermédio daquela Casa do nidade inaugural que COntou

O FANTASMA DO ZORRO Jonh HALL
do mundo e para a grande Povo de Santa Catarina, o. com a presença de a.utorida� No programa: Noticias da MONTEZ - SabÚ.
família humaila dos povos pt'Oletái-io de Itajaí" queria des federais, estaduais e mu

Semana Nae. AS MIL E UMA NOITE

�lm me_mbro de inestimável dirigir ao Exmo. Sr. Prési- nicipais, representantes do Preços: Cr$ 5,00 - 3,20 No programa: Cine Jor-

f:cundld�de pela comunic�k dentc da República, pela (1- Banco do Brasil" etc., usa-
RITZ nal Nac.

çao. d.e l'l.quezas.materiais e gressão e .. prisão ilegal 80- ram da p::llavra o Sr. Irineu Domip.go às 10 horas da Preçof": 5,00 - 3,20
eSpIl'ltUaIS. VatIcano, 4 de !rida há pouco pelo Verea- Bornahausen, Governador manhã Imp. até 10 anos

júlho de 1952". dor � líJ'el' cla'.ssista l'iaO'o d E t d S
""

' "1 o· "s a o, o r.. Paulo
José da Silva, é em março Baner, Prefeito Municipal,

•••e .

último, pelo Suplente de Ve- o 'Dr. Navarro Lins e o Sr. Presidellte· Protógenes Vi. público, tem sabido honrarreador, pelo P, T. R, e tam- Genésio Miranda Lins, os ·úl- eira ,tanto ú seu mandato de De-bém líder sindical FrnnciS-, timos, respectivanlente, em Pailsou pOl' esta Cidade S. putndo como o de Presiden-
co Antônio Martins. nome do Banco do Brasil e Exa. o S.1". Depu.tado_Protó" te da As"e bl" L

.

I
.

S E D t' 1 U
- .'

. 'v mela egls ah-

B h'· BX�' O' epu ·fae.o 1': ; do; B�nco Inqústria e Co· genes Vieira, digníssimo

j
'la, dada a inteireza de sua

a la .Ittencourt OI aql1l mel'CIO de Santa Catarina Presidente da Assembléia cond t. .'. , ., .

. ' .' •

.

. d' .
_

c u a C1Vlca, o.eqUl.lIbnoc.umpnmentado, quan o da (INCO). A mstalacao de Legislativa do Estado S de sua' t't 'd '

,t d '·t··, < •

• ".'
c. • c, s a I 11 es semprees a a que es amo;:; d regIs- uma agenCIa local do Banco EX'l que gracas às altas ponde' 1 •

1"
... I S·' p ... P . ,

c. , oCc '. lacas e a sImp lCldadetI aI., pe o 1. refeIto au- do BraSIl e um velho sonho funcões que exerce incarna de ' _

1 B 1 h f
'J', c sua pessoa que nao co-

,� .' a�l:r,. pc os. c e es �po- '�la�. ::lasi:ies cO�lservado]'as

j
um elos três. supremos pode- 11hece a afetação, foi, por

,lCIo11I;:;ta� locaIS �. mlll�os Ita,lalenSes, raZHO por que, res estaduaIS, num regime ocasião de sua passagem poroutros proceres POlItICOS, 111- agora, Itajaí esüi de para· democrático como o em que aqui, muito cumprimentado.'.::lusive adversários. bens! vivemo�, e que, COlno h'om�'nl n �
" ( n (.O!·"E";;nondel1tel

-- Srta. Brandína O. Pl1-
"1'i�':cação, filha do S1'. Ar
I.:t-\:a- Puaif'icação

- Menina .•Jecy -Elv, filha
(11 sr. Rodolfo Silveira f'ar-

Mensagem'
de Pio XII

Lou

- Sra. Brauiina Purifica,
ç�.o Alves, esposa do sr. Ota-

• vir) Timoteo Alves, funcio.
nár io da firma Carlos Hoep
ek� S. A. Comércio e In-

· dustr ia
- Sr. Gilberto Pedro Nu

· .iles
- Menina Eglaí, filha 'do

',7. 'Davi de Moura Lima,
Ni1!gento da Polícia Militar
--'- Srta. ABa Mota Es

pczim, filha do sr. Francis-
cc Motto Espezim, com�l'ci-

Maria

· al'3_te

.

- Sr. Bernardino da Cos
· ta Vaz

- Srta. Eudora Sc,haeffel'
- Sra. Benedita Medei-

l'OS Fer'nandes, ,esposa do
;:',;. Euclides Fernandes, fun
ch�lál'io

'

do Banco do Bra-.
. _.' -_

..... "il
.

- Menina Maria-Apal'eci7
d"., filha do sr. João �ayer.

,
LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS CPM

ACONTECIMENTO
BOCIAL

FONTES�PIAZZA
?ealiza-se, hoje,. à Aveni

dl1 Trompowski, I'esidencia
-d,;:; pais da noiva, o enlace
matrin10'llial da gentilissima
:81i':1horinha AI ba Maria da
1.,1:2 Fontes, prendada filha
rio sr. D�s. Henrique da Sil
va Fontes, membro .elo Tl'l
bUDal 'ele 'Justiça, apoRenta-

, de' e ,Presidente do Institu
to Histórico B Geográfico de
Sli.nta Catarina, com o nos

so prezado colega-de-im
prensa jornalista Walter
Femando Piazza,. alto fun
eionál'io da Prefeitura Mu
'nícinal e redator de A GAJ
.ZETA.

.BENZOMEL

"

AVENTURAS DO
-

i'
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oa,úng,o, ,'no es'iádiô da: F�C�F�, será 'J'e'fe�uad9 : '�::" tor�l&io-:4Dici'o de: profissióoa'is" �on'-
05, ';clübe:s Çaar�nít F)gueir�Ds�,.,Atléiico� "'Avai, Bócaiu"a. e PàU]�_·�8DlOS.
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patarinerlses,:x_ ,(�ói,;.to-os,
,-,

'

� Só- .de ' primeir�s ...I hoje, em Sa ritos .

i
E� 1901: seleção m:��a vence;.o selécionado ale-

,

t )" .,
' ,. I,

•

d 'C
I 't fi 'J .., m��) pela. contagem de 1,2 a 0., em' Londres, ]foi esta a

om es a,' pe eJa sera ln�C·la o Q amoe.ana o, .. '

;
-- uvenl, --:-pl'imeira· .. I�){il:nção 'Qo·sel�iõfla(rÓL(l'iCAlémálllià -ém gl'a':-

e Basqueiebol, Como esta organízada a tabela dosjogo. mados-íngleses.
. , . ..

As primeiras piscinas para- natação, no Brasil, fà
ram construídas em ,192,1.

'

/

Dia 28 _ 10. classificado
x 20. classif�cadp, cariocas. O primeiro presidente do Amêr ieã' de ,Joinvile, fo'
x fluminenses e 'mineiros x o saudoso esportista Pedro Menezes.
paulistas.

\ . O Campeonato de Lance
Dia, 25'- Mineiros x 20"1 Livre' está .programado pa-

classif icado, paulista x flu-. Ea o dia 23. .
,

. '

Quarta-feira e ante-ontem Em São Paulo - Coríntians

prosseguiu a disputa da Ta-
.
(} x Líbertad O, tentos .de

B
.

" ça. "Rio"; com a real!z�ção I Ca;bo�e . (3l, Baltaza�·. (2), eGigghia e igode novamente 'da segunda t'odada,cuJos re-' Claudldo, ','
I \

su1tados fora,m os. S'éguin- A, ten..eirà rodada consta.

em sensacional embate" tes: dos segui}ltes prélios: "

Hoje _ No Rio Sporti'I1gRIO, 16 (V. A.) - J lIsta- dos' dois anos, os uí'ugüains
n�ente no dia de hoje, decor- festejam o gi'ande feito en- Quartà-feira --7- No Rio -T 1 x Glóssohopert; em São Pau-

Penarol 3 x Sporting 1; Em i 10 - Libertad x Saarbru-
ridos dois anos, os brasilei- quanto os brasileiros reco!'- ,

São Paulo - Aústria 5 x i ken:
lOS perdjam no Estado Mu- dam a tarde negra de 16 de

"'.l·CI·P.,l do Mar'acaná o W'''- J'ulho de 1950. E ° mais in- Saarbrucken 1. I Amanhã - No Rio ---:- FIu ,

.,. .. \I....

Q
•

t f' 'N R'd' I
'

PI' S- A famosa regata do mundo - Osford x éambridge
lo de campeões mundiais de teressante 'é qu"e justameíi- um a- eira -

_
o ).1 - mmense x ' enaro ; em ao .

. , '
'� . "Fluminense 1 x Gra,sSho,p:.,Pa,u,lo "-"-,, C..rintians ""x Aus- -:- Yf,lIl;1izou-::re pehhPl'imeira ,vez' em 14 �e�'abril de., 184L

.

futebol para os nossos aml- te no dia de hojf!, jilstamen- \""',
'

"'os uruguaiqs. O .espetáculo te,dois anos os uru""':aios es per� 0, tento de VUa.lob.os; tria.
'

.., �� Em dez\!mbl'o de 1949 O· Grêmio Portoalegrense ven-
Que se a'ssistiu foi verdadei- tão novamente entre nós pa-

.

.

..__:._, ,

_ _:.'-:_,._ ceu a seleção ,costarriquenha Dor, IY a .O",em S. João da�mente :deslumbránte e iné- ra conquistar outrd.s gran-
,

'

.

'. Co.sta Riea. ,Foi esta a pi'ím�iXli peleja entr,e brasilei-
dito.:' des vitórias, E entre os uru- TORNEIO-INICIO JOIN- l'ovNEI,O"-{OL,I�PIÇO,, ,':l,·E.;, 1'OS e '.c"'sta, ......A,I1'ellhos

\ '
"

Estava preparada uma au- guaio� que aqui, se en-CQU- V1LENSE. AMANHÂ; , FÜ�EOOt�· �&, HELSm. 'v, ""'; .", "

'téntíca consagrac.ão aos nos- tram dévemos ressaltar que KI
"

.

'O'
" -�

.

- primeir() ,campeol1ato mundial de ciclismo 'foi dis-
sos jógadores, "

i a maioria integrou a sele- Joipvile, 18 Pór oca:' d"" .

# puta o em 19S0, samdo vencedor o ,ciclista francês Mi-
" Haveria um cai'naval na ção oriental na certame" pe- sião havidà na-Liglll,Joinví- 'Foram os seguíQt.es os -ch'àrd. -r

-
'

cidade e em tod? o país, ! la Taça "Jules Rimet". lense de Desportos, domin- resultados dos primeiros jo-
Chegou-se mésmo a feste-

I A' t- M r p
. go pela manhã, entre' os gos eliminatórias de futebol

;a1' a vitória na vespera, Ell- ! N tI es RUO d .asPQ IAn'dereIdra mentor�s dos dubes inscri- das Olimpíadas de Helsín-..

,

,"
, ; I a ero, o ngues ra e" �fl�l" os mom:�to,s' q�e. prece- :,übdulio .V..arela",," ,Schitill6, . t9s paI:� �. gisl?u tª _ çlo. �t:lr!��,_ "ki!_, �_is.pllt_ados esta emana:

deram a peleja deCISiva do 'V'd 1 M'· G' h' me "da' divisão 'principãl 'fi-.

I
1 a' Iguez e 199 la

Campeonato Mundial de Fu- '

.

. .
"

cou assentado q,ue o certa- :E'olonia Z )i' França 1
tebol foram de intensa. es- ,

Sim. Gigghia ,tambem es- me será iniciado a 27 deste IJ.lgoslávia 10 :ic, lnd'i� 1

pectat)va e de intenso elltu- : tá aí. 'E quando ressaltamos mês com a tealização"da pri- Dinama.rca 2 x Grécia 1
siaamo. No fi,naI"de tud,o os G.igtrhia. é porque foi q'uem meira rodada 'na qual serão Hungria Z x Rurnânía 1
200 mil espectadores deixa- 'conquistou o segunqo go realizados dois cotejos, um :aussia'2 x Éulgaria 1
:ram o Maracanir com lagri- dos' uruguaios. E o segundo nesta cidade >entre são Luiz I ,Brasil 5 x Hólandal
mas nos olhosr O Brasi}.qtle gol 'foi justamente o gol da e Atlético e outro em São . Itália 8 x Efftados. Unidos
vinhà cumprindo 'perfox- i

vitória da, celeste. Domingo Francisco e�tre 'Ip,iranpa .. e) O -

,.

mances verdadeiramente ex- ! os uruguaois estarão n_ova- Operário, e o "c1assico\'t LuxemblJ.l·gó ,5' x Inglater-
cepcionais, o Brasil que vi- í mente no Maracanã. Joga-, Torneio Inie,io, domingo pró- ra 3

'

nha goleando Oi' :seus temi-: rão os odentais cóntra '- <) :fiino dia· 20, no gramádo do '�:, Egito '5 x. Chile 4 "

,

veis, adversários, 'o Brasil
I
Fluminense. � ,'Caxips.F.'C.:"" ":�,Normega W.x·México.O

qu� viuna empolgando a to- , Uma partida sensacional .Na mesma ocasião foram (d!tisisten't�ia),

dos quantos tinhaul;. t opor- ; e ;que o público terá ço_mo, -soptead,os os jogos' para o i

tunidade de presenciá-lo em ,e,Spetaclllo à parte um duelo "Inítium" cbja �rdem será ,Os perded<Jres foram eli-
campo, caira na 1dlti�a bata- I

verdadeiramente empolgall- a l:ieguil1t�: ",
-

.

mhllldos, ficando QS seué
lha, no último capítulo de te entre Gigghia e Bigode. lo, JQgo

�

_ América x I ...

uma jornada dificil que �e- Ambós estão em plena for Operário; 20. jogo - Atlé- 'vencoedol'es classificados,
l'ia a mais brilhante campa- I

ma física e técnica. São dois tico x Ipiranga; 30. jogo - juntamente com a Indonésia
::nha até então levada a efei- i 'autéJ.1ticos craq_ues e, edta- Caxias x S. Luiz; 40. jógo:r- Suécia, Alemanh�, Filandia,
'to por uma representação' mos c'ertos de que não mais 'Vencedor d� lo, x Vencedor Turquia. e Austria, num to-,
"J.H\ciona1.. I se repetirá outra ta.rd€ 11e- d�'2a. jogo; 50. jogo -- Veu- tal de 16 co�corI'eIÍtes. (.)S

>

Caimos, todm'i�, nessa ú�- ?"ra corno aquela de 16 de vedo!" 30. x Vencedor �o' 40. quais hoje estarão 'em aç.ão,
tnua bat�) Ib,a. Ho.le, deco�'rl- Ju!ho de 1950,... I jogo. ..'em nov&s el.iminatórias"

o --Estado
" "

In ic ia-se, hoje, na cidade, chefe - Major Domingos da Dia 21 ,Paranaenses x

I minenses
e' earrocas x 10.

aulista de Santos, o Quin-
•

Costa Lino Sobrinho, supe- catarinense e goiaqos x 10. classifioado
�

,

.

i; Campeonato' Brasileiro rintendente g�lial da Fede- gaúchos .' ,
uveníl de Basquetebol. ração Atlética Catarinense ; Dia 26 - Fluminense x,_

I O sensacional certame Técn-ico José Santos; Repre- Dia 22 - Goianos x Per- 10. classificado, paulistas x

rem prendendo as .atenções sentante -

•

da imprensa - nambucanos e catarinenses, 20. classificado e carioca x

la juventude esportiva nã-:! Dalmiro- Mafra, da Rádio x ganchos
:ional, devendo constituir-se

.

Guarujá;
,

Jogadores '-, Ti-
um sucesso autêntico. I co, Adernar e Alvaro, do Dia 23 --:- Gl}uchos x pa- Dia 27 - F'lumjnenses x

Catarinense, gaúchos, Pa- Cruzeiro, de Joínville; Hei- ranaenses e catarinense x 20. classificados. e paulistas
I'a��enses, pernambucanos,' no; do Ipíranga, de Blume- pernambueanôs x cariocas

roanos, mineiros, cariocas, nau; Sabino, do Ubiratan,
fluminenses e paulistas, d-esta Capital; Lenio, Ed

tentarão a conquista do, tí-. son Paladini, Edson Hoog,
tulo máximo da juventude Fausto, Osman, China e Nã-
ceetebolística.

'

do do Lira Ten is Clube, des-"
A nossa turma ,encontra- ta Capital.

se em Santos desde ante-on- A tabela está assim 01'-

t�m, muito bem disposta fi- ganizada:
sica e técnicamente, cons-

ciente das grandes respon- Dia-19 (Hoje) _ Câtar:i-! '

.

,

sabtlidades de bem repre- nenses x Goíános
.

sentar Santa Catarina.
.

"Prosse'gu'eA embaixada seguiu

as-I, �ia 20 - Pernambuco x

s im formada. Gaúchos e paranaenses ,x
,

Presidente de Desportos; I goianos

Dia 2-1 - Fluminenses x

mineiros" cariocas x 20.
clasaif'ícado e paulistas x

10. classificado.

mineiros

•

a liça «ftio�'

\

, I

Do meu, ârquvo_

Em julho de 1949 o Rapid, de Viena, de 'rotou o À
mêrica por 5 a 3, em Joinvile. Foi este o primeiro jogu
entre catarinense e austçiacos.

Ú primeiro prélio da seleçâo bi'asilei'ra veriflcou-se
em 1908, no dia 7 de julho, em São Paulo. Nesse 'encon
tro os' argentinos 'venceram os nossQs patrícios por 4 aü,

F;'pi no campo do Notingham, na Inglaterra, que se

usou pela primeira vez, em 1878, um apito de ârbitro,
.

O Bangú foi o primeiro campeão carioca, no regi
me proÍíssionah, em 1933" com este quadro: Euclides,
Mario e Sá PInto; Paiva, Santana e Mériq ; Sobral, La-
dislau; T'iâo, Pláci(lo e Orlandínho..

{

. O pr imeíro clube u vir de avião ao Brasil foi o Ve-
lez Sarsfilld, de Buenos .Aires, em 1936.

• I

O primeiro .eampeonato baiano de futebol .fo i dispu- '

tado 'em 1905. ,"ornaram parte nesse certame os seguiu-
-

tes clubes: 'Vitória, Internacional, Baiano Sete de Se
tembro (o Ipíranga atual}; S. Pu ulo e Braail,

Em 1923 o Amérjca venceli o Gu'ratingúetá, da dda
de, pau l'ista, pe 'igual nome, por' 2 a I,' no Rio de Jaueiro.

I

Foi ,e81e ,o primeiro jogO disputado' por um quadr�
do interior paul�sta em gral1?-ados carioca�,.

.

O pi'imeiro torneio de l?ilha; Dara campeonato foi
disputad0 em Nova york; em 1873.

..

,

Em 1906 0, Paisand'Ú sagl"ou-se vice-camp�ão do pri
meiro ci1m�(mato earioea doe futebol. ,

: > ',' _Nel�on J\'Iaia_Machado
,I..

08 CAMPEõES OLlMPI- URP'BÚ E CARÉCA PARA
, GOS DE FUTEBO)� O PALESTRA

,
,

'

E'·a fre,gmnte, a relação \.T '

dos Torneios Olímpicos de,
l'loticíam 'os' jornais de.

Curitiba que está sendo es,:"
Futebol.) . perado naquela :Capital, pa:_

1908 ,,-'- Em Londres
ra as .fileiras . do ..

, Palestra.
Inglât�rI'a Itália o u\mnte Unlbú a-
, 1912 � Em Estocolmo _

,
.

'

,

'

,

' tualroente radlcaqo ao fute-

I
Ingl.at;el�ra, .' boI catarinense. Tambiím' o'

1920 --:.:.' Em Antuel'pla -, te" t"
, _

,. ex l'enlU a 'ecu-es a nas CO-.
Be_lg,Jca

.' gitacões do clube paranaen-
1924 - E-rq. ParIs. - Uru-' > ,

•

'se.
guai

1928 - Em Amstel'dam -

Uiugau.i. '

V
/

d
.

1936 _:_ Em Berlim::':""S1.lé.... en e-se·
da

J- _"'--._ ---••••_--.--._--�
o Bar Modelo, situado ii

Rua Major Costa.
'{'ratar no mesm9 ou, com

,.1 ()&é An tonjo à Avenida
I Hercíl'io Luz, n. 2,

CASA .·IS� .,.m
!)ofdOl'a .ot: ...1.... LO_'·
�i.tor. vtJ�ja•• Df.....
Ka. eo...IJutIn .afra,

, .

..
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'Plertanõpells, Sábado,' 19' de Julho de 1952

'Respostas �o Professor
... .

, . �

·Ru·.La'n'"s'
-

· Pe" I'ruq'u'e-- O��e��!,��:!!�'!��!\,�!'lU '

. cícletas " Bicicletas a motor =» 'l'cwlo - 'Í'ieo-T'ico -
'.....

Carrmh Se t
.

�. .'
..:, . .

, arrm.�o - .. rço,\.� c. .

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

....-,
..

.
. ( P�ças e Ace�rios, Novos. e Dsa�o�� •. 'A"

-. ". l' -t···
'.'

d
"

·0'··' .... 'E·.STA··D··.'O·
:'

�
. Pinturas,' Soldagens e Part�"Mecamca -. ' ..
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PARLAMENTAR BRAMA

.

� .Rua Padre Róma/OO' - '.,' �\
.

;Você têm apenas 9. anos, . Bela cali�raJia'! Seu 'des- . É necessario dar atenção
e' já· quer saber o-futúro,'. -tino será muito feliz, "e'·até a. certos males orgânicos

--

Mas, olhe que & preciso' en« afortunada: Em 1954· você que estão invadindo seu cor- .

viar o l;_ecorte de nosso jor- estará em lugar muito dís-, 1'0. Procure um médicocom- A:d·vo.(.,a'.1". I·..a' e Co'n·la.b'·'·I·'I·dad'el;1al�inho_: Di.g<!- �o papai que J
tante no atual. EmbOI.'a-VOCê petente,

' li �
aSSIm nao podemos estudar tenha de' trabalhar no co- CORAÇÃO MAGOADO
as i�dic'a-ç� planetas-ias. mercio, convem fi noite, es-. Garotinha-nova que namo-.

RECONFORTADO ',tudar um' pOUCOi Procure ler ra rapazes fr ivolos, sempre
·�r.rá fe!i'l�s surpresas. Meus parabens! Você diz as obras de Merden, e apro- acaba ficando"'com o cora-

P,E3SIMISTA que está obtendo . grandes veíbará bastante, pois você ção magoado," Mas, tenho
Ha fatos e coisas partícu- -vantagens com .. o uso da . ainda é jovem, e ganhará :noticia boà para voeê :

. Em
,..,<l,�S {IUe só lhe poderei ln- "PRATICA 'SAGITARIA- I muito com as benditas. exor- 1953 você vai ter 'felicida'des
"dicar pessoalmente. Venha NA". Bravo! Basta usar es- ,tacões do grande ..mentalis- inesperadas l. E seu coração-
�{} LUX HOTEL! ta nossa prática por mais' ta" amerícano, <linho. voltará. a. vibrar ale-

alguns dias, e você . ficará TIT�. gremente.
�

maravilhado com 08 benefi-
.. Você é tão garotinha, e já APAIXONADA

na meios de- transformar cios que aparecerão. É as- luta pela vida. l}Ias, tenha, Em seu caso, é preciso
-esta triste situação em que' sim mesmo. Tenho indicado certeza de que

.

seu futuro I' mandar ......a hora do rrascimen-
>'úce vive. Casamento' triste. esta prática a muitas pesso- será sorridente.. '. ..... to. �' .

STEPHEN as, mas, poucos qtliserem, ' .

Seu destino' vai ser muito fazer experie�cia. Você, e�-I. � " " ...
invulgarr e n ão quise-mos tretanto.. esta obtendo bri- .

.

��a���;u:e��: �::'::; ��� ;:�:!;�o�a��a���,:o�'::::'l!Duer' c'onhecer O s'eu 'pa's·sado?Tida de fatalidades'. Isto não'. que zomba de tudo, sempro-. •

VQee nasceu sob um grupa- curar ver as coisas de per-'
•.

.,

,mm3to de planetas em VIR- to. Você' agiu' com '�abedo- O Professor Rubens Peiruque q�e se e�contrR hos-
· GO, e havia maus aspectos ria. Meu amigo: De todos.. pedado no LUX HO'.ÇEL, apresentara gratuitamente, a-

,;,-h� Saturno, Por favor! Não os s!i1ais de um coração cor- través dÁS colunas dêste jornal, u� estudo sôbre, o ,pa�.
julgue mal, Você gosta de rompido, e iritel igenéia cur- sado, pre�entfl e fl�turo d� cada lel�or. O�CUPOM aba_l
�,intura e colecionar discos. ta o sinal mais seguro é xo, devera ser devidamente preenchido com o PSEUDo·
Tem' earater distinto, mas, tendencia fi inéredulidade. NIMO, do leitor. e as indicações necessárias, que são: da-

".� muito jovem.' Não é pos_- ABBC .ta, mês e ano do nascimento. Asskm como: l�g�r .da :na. 19 DE JUI,HO ceI' a 20 de Agosto de .... '

�i"el d.izer-Ihe ce.rtas coisas Minha garota; Si você tivid�d� es�ado' civil e �rofissão. endo p�'ilSl�ej, ,mdIcar A data de hoje l;ecorda:-nos 1.918;"fnce ��j sentir uma paixão nasceu mesmo, ás 12 horas, tambem a hora do nascimento.,Cada 'pessoa mteressada
que: _ em 1.874; o inteprépido'.:"�:dente nela e'strologia!

.

é certo que futuràmente em conhecer seu futuro, devera RECORTAR .P CUPOM
_ em 1.617, iniciou seu Coronel Genuino de Sampaioalcançará uma elevação. ex� a?a.ixo, e indi�ai- com s�la própria le�l�a, os d�dos, neces- govêl'Hô' na Capitania do atacou ,e tomou a #casa em

í;RINCIPE SOLITARIO traordinaria .. P Sol .no Me- �arl?R ao eettrQo. Isto feito. endel eçar a r,edaçao d� nosso
Rio de Janeiro, Ruy Vaz que estavam

_

entrincb.eira-

S.i você nasceu em' 18 de

I' ridim�Q,. é indicação perfeita ,loma.L
Pinto; qo� os fanáticos '''mucktm('�

·

:.illl�ÇO, 'às 9 horas, venha, fa-: de glonas e honras.
,C

- em 1.635,' o General de Joao Jorge Maul'el';
.lar '�omigo., Não é preciso , _ JOSÉZITO' ,

LI P O 1\1
Matias 'de Albuquerque Íl'n- _ em 1.882, falece'u Edu-

I
Sr. Pr0fegsor Rubens Peirllqlle .·!:.'aga.I· flua consulta. É lamentavel que vO'cê pôz a capitulação aos holan- ardo José Nogueira Angelin,-. Redação do' "O Estado". Nesta C!:lpiiaL "

.TARZAl\'l abandonasse os estudos; I deses em 'Pôrto 'Calvo; um ,dos "Cabanos" paraen-'Envio os dados abaixo. pal'a l'ece-Vocé é garotinho teimo- sendo tão jovem. Volte a és- - em 1.838, em Namur, ses, nascido em Aracati li 6_. J)er ãnotações :sôbre meu pa�sado, pre-�<;. Prec.isa estudar .com', tuda!', 'ao menos para conse- 'BélgiCa, nasceu Em.ilio Jour- de Julho de 1.813;s�nté f'.tutUl'o. livre de despêsas. .:i.ua� cuidad�, pois terá um

I'
lho. Nós brasileiros, deve- ,�dan,-que s.e'llaturalizou bra- - em 1.844, foi hasteada

:é'·estmo movimentado. .

mos elevar nossa cultura ao sileiro. e veiu a falec-er, c� na Europa, pela primeira,
lO,ADA· l' PSEUDóNIMO. _ :-- ..... , ... _ . . . . . . . I

1
' CONFOR1.I máximo. Uma raca inte 1-

IllO Tenente-coronél do Exér- vez e pela nossa va orosa
d

.

ri
>

l'd NASCIMENTO •

d d'" BCuide muito e S\la sau�,e. gente, um povo de qua 1 a- T,UGAJt DO NASCIMENTO cito, em 8 de - Agosto e Força Expe ICIOnarlll., ra·-:
· Os rins estão sofrendo. Cón- I' des nobres, tem de cultivar

T O C V' 1.800, no Rio de ,Taneiro, sileira, a Bandeira do :ara':', •
A ES. AD JI JL .. .... . ...

.
._-.?ulte um bom medICO. :

'I
as . letras. Desejo que voce

'PROFISSÃO , . . . . . . . . .

tendo se dest.acado na guel'- sil, cab-enCló e"ta mlssao ao
estude, e estude' bastante.

_ . ..,.._-J.-..-. Ta com o' Par!"guai; ,General Joã;) Batistà Mas-
PlNTASILVO �', Siga este conselho: :fense -\

.

_ ernl.852, faleceu o Ge- carnnhus de Moraes;_Seu passado foi 'Cheio de I em seb. 'futuro, e p�ocure \ I

A
. neral FeliciaÍlO Antonio FaJ-'I -'-: eril 1.948,' na Costeira'

.,uta.s e peqll�nos proveitos. I prepàl'ar-se para viver me- Clube ,1 II .de gosto I ção, na8�ido em São Lu.iz do de_ P�l'�jubeé. (Sacos do. 'fi-É inteligente, mas, não de-Ilhol', para enfrentar os ou- lIr , Maranhao a 31 de MalO de I moes). arrabalde de Flona.-
-f;�nvolveu suas faculdades: tros joveni3 que hoje estão '

'1.810;'
'. .

nópo!is, um' avião da Forçamtelectuais. Aliás, depois I colocados' em posições dis- PROQRAMA ·�A,RA O l\'Ji!:s DE JÜL.nO •
- em 1.865; em M.egé,� Aéria' Brasileira 'caill ao.

de--seu ca.samento, você mui- tintas.
.

"

Dia 19 _ Sábado � "Soiree", iuíéio à,s 21,;30 horas. Rio,de Janeiro, nasceu o mar, não se, terido a lameri-
''tas ve..zes, I'àmentou ,haver

• .
LUIZITO. Dia 2Q _ "Soirée";

.

grànde j0l'?alista Alcindo tal' maiores' cosenquencias;mterro'mpido seus. estudos; Recf)bi' sua ,cartiha,' ,soli- '.-.-;-o :.-- , Quanabara, que veiu fi fale- '. Àndré Nilo Tadasco '

'

J.M:.t ,fói ano· de fatalidades, citando informações sobre a
•

Too-a� �s ql1!l.l'tag..feira�<l, gl"and� �i�,tP1, !!0!l'i pl'ê��os
'

.
.

queqasrqi)estõés, e ,àt� hou- "PRATICA SAGITARIA-, valiOsos- A segllir seesão de cln.ema, oonj filmes, sel�w-I"""""" ,

W! ameaça. de agressões. NA". VÔ?ê está ?e fato.' em nados. lníeio à-s 20 horas.. _: . :.' _

. '..
I
_':?eTdeu €m'1944, ..uma pessoa bom cammho, pOlS quer '\'e11- ! Tôdas as segundas-feIras, S�8SaQ de encrua .. c{)m ±;i.1- , .. Partl:ClpaçaOverdadeir,aIrient'e ami g a. cer na "ida, Seu primeirQ me:> �'cledonados

-

para fil.hQS de sócios. Início às 19,1�O I
.

.

.

'Tri�tes reéordações de 194'4:, passo, que vai conseguir vi- horas.· .

.'. ALcIDES GOULART � "PEDRO KUMM E MARIA';o.nfesse averdade! 1944 foi torias amplas, com minhas .

.'.
.

�:-Ol-.- _.
" 'CI.AUDINA DE SOUTO DO cARi)lO KUMM _

,

ano de tremendas ocorren- orientações. Mas, você deve-' 'FESTAS COl\'tE)IORATtyAS � SOO ANIVERSÁRIO, GOuLART .cia�. Você. andH: desgostoso, rá visitar.-me, no LUX' HO-
, , De 6 a 12 de "gosto .

d
.

.,
. HPRATIC'ASA' •..

1 Prt!rIlio participam o CQntrato e� vive p�ns-àl1do er:n mudp.n- LET, pdlS, a. .' "'" ',Dia '6.- Quarta·:feir-a - Ring-c. tl.!'11ec-la. casamento de seu filho CÉ-
· <Ç.'ts.· Venha, ,consultar-p1e GITARIANA';, em seu caso, maio!', .uma gelàdeiru "I"l'igidaire" -que se ·ac.p.�. eUI 'e.�;, LlÚ, Com·a senhõrita Tere-eom urgencia. Ha coisas fo- deverá ser aplicada 'com pos.ição no Clube.. '.

. , zinha Kumm.
'

:l'i,t. do comum, para 1953, �o- muita, inteligencià, isto 'é, Dia 7 _ Sessã,o de cint;:ma, C,offi um grand-e filme em
!)l"e sua vida par�icular,. e. sob brientaçãó perfei_ta. Es. técn.icolm.... '."t1übre sua profissão. ta nossa prática, .é ta.ci], ex': Dia 8 .:_ Sexta�teira � Janlar de c.onfratei'niza-ção.

tremamen te facll" mas, em Entrega de diplomas aos· sócios remidos.
seu caso, é necessario am-

'

Dia 9 - Sábado - Grande ''S0irée'' dançante., com

pIas ,explanações. sU1"presa.s.'
.

,.

_ .

VALFRIDO DE SOUZA Dia 10 - Grande excursão a um local p·itOl"eSCO da
,

.fllla. Churmsco. Jogos. Danç.3;.s abl'ilhan�adas_ pela. 0.1'- F,·aqucllt em g�rll Iquestl""à do Clube:. .

.

,. �...
"

&t. '

. '.

. �' .

Dia h .:_ ���l:d.��eira .:_ .�oitq.da e:;ór�iya no. E,�,- !'Vluuo: Vt�8DSotaldn .'

t�lÃho Santa Catallna. 'Vo!ey, B.as·C]uete, e. '. .

('S',' )Di,a 1� -'Grande BaIle de Gn��. '. I �etra ,

__...!....-,--------........--"-'__,.':,_:..'_'..:...---------_-- ._,.__ .
.

. ..

MffiOQÚ'INHA
'Você tem 'de Ret garotinha

maravilhosa. . As indicações
-ElíZem que você é lindíssima
,e inteligante. Seu futuro vai.
ge!:"' explêndido. '

.

PIÍQ.}�ElSS9RINHA
Não se apresse para reali

-zar seu casamento. Em �954

"

DR.· ESTEVA.M :'FREGÂPA�J ..

- Advogado -
.',

ACACIO GARlBALDI S. THIAGO
- ContabUista ...:..

Edificip '''lPASE" - 50 andar.

J

V1DA INFELIZ

Aviso
. ,

O Serviço Nacional de Malária em Santa Catarlna.,
ora realizando um inquérito sôbre Filariose em Floria:
nôpolis,.' solicita e agradece a colaboração da população
em atender .aos guardas encarregados da coleta de san

gue para pesquisa de-Micro-Eílarias, díàriamente, no ho-
rário das 19 às 22 horas. "

l

participam"o contrato dé
c,asame'ruo de sua filha TE
REZINHA, com o 5:t. Célio
Goulart.

.

RAINHA MARGOT
Você tem tido felicidade

, . '

:l,1,) ca.'sam-en to.
Ha certas coisas. que ne-,

1;.e"itam s�i" explanádfls em

.�onsulta particular .. Venha
1W LUX HOTEL,

EMA
Sua hDl"l1. do naeimento,

·data e ano. indicam flue
..encerá na �ida, e alcança
J:"á .um futuro digno de seu

. proprio esforço. Você é jo-
,",'em if.uiul'Dsa! ,�

, TERÉZINHA e·CÉLIO
.'

TRISTONHO
Ha um espirito mau, per

:tubando sua' vida, e até p�o
E.Íuzindó discordias no _am

;:;ient.é' doméstico. ,

noivos
14.-7-52

Bravo.! Você' não _teve �:
ce.H'ha'mento· de indicar seu

nome exato. Em 1954 hav�
rá u�, acontecimento afor
tunado em seu' destiÍIO. Mas,

�A R'A F E R'lOAS.
,

, ....

E C 'Z E ·M A' S .
,..

.

INFLAMAÇOES, Ipardeu-sl!!.C O C E I R A' 5" � ..

Perdeu-se ·um broche de
F R, I E I R AS. Porcelana. Valor estimativo.

E S P N H A 5 E T C Gratifica-se bem a quem en-

�=='='==='::::'==='� . , tregar nesta Redação.

até lá, vai {l'aver ainda, mui-.
tas atrapalhações. Seu ma
iol' erro, l'oi o casamento, e

de fato, depois ·dele, vieraRl
tremendas pertubações ... Si
você e::itá em condições de
solicitar um 'estude' amplo,·
poderemos dar-lhe orienta
ções que impulsionarão suas I

ICÜ'cl1l1Rtancias. Venha ao
LUX HOTEL.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.l'Ufcio às: 19 horas. Dia 26 Sábado - "BOITE DA COLINA" Parada de Swetter - Início às 22,horas. Reservas de mesas na Relojoaria

Moritz. 8 partir do dia 21.

Há Que· Sanear a 'alítia ...IAstrllogia,· CiêDc�a '1Iitival· �c�!!?'!��ran}�2!!!�,�,run
,\, .

'd d d
.

ti H'
.

té t b d 1953 D sede em São Paulo, II. rua Jose Bonifâcio, 367 - 3 , Es-
A Po]J'C'Ia existe para man- .mars ..t:;.scura a as 111S 1- a os que crem e os que a e se em 1'0 e ,() es-

tad d 0",_ 'p' 1 .. .f.. '. 1 "

.

d de AGEN-
, '-

G
� - A •

fluê ',' d
.

d feit l' f' ...... o e o<;w ·au o, esW. se eelonan o e nomean u •

ter a ordem e assegurar a cuicoes, overnos .e"gover- nao crem na m uencra
:

os tu o elO' -pe o pro essor
TES dô tô�d' itai d 'E,td/" .

•

'

.. 'bI' ... , ',- dos f d dI' d
'

p'
"

, ,1 neos, em as as capl ais e
.

s (lo os, e pun-
tl anqu ilidade pu icas, nao na os ogem ao ever e co- astros nos destinos as erra- eiruque extraímos os se- , ,

id d d B '} O AGENTES' b
_'.

t'
.' , " - ·...0 ClpalS Cl a es o raSI. s tece e1'ao ,ma ru-

para servir como instrumen- locá-la em condições de usar turas, Os-antigos principal- guintes trechos: aspecto -

d talh d t
. �

i h bilit ó·t ab lha
- .

1-
. .

do
. ,.' --,-,

t·
, ç' ... d I' T. ,,!c... çoes e a a as e ma ena que os a.l I am.1 r a

.

r

to de opressao e VlO enCIaS; no sel1vlço s supremos' ln-' ,.!ttefi e os guerren'os, cone.. torma . o pe a· Dua e 'lU'erà
I
,! b

. d . sões . ".", 'I:' "11'd' .. ._,,' ......obí! 0/ fI' ".'
,

' . , . -- . . '.., .�, ase' e' COmllitS . e",· em c....p 'e" ImenwS '" 1 la O",
assim e em toda parte; e teresses do povo o PODER· sultavam os astros antes de curto esta falando de pro-

.

(I
-

d .

- '. d' G h' etc )' m empr
, D ' P

..,' .,. co ocaCflO e aeoes e', ompan ·las, e ., e' e . rc-

tanto o e, que quando c-ertas li, OLICIA indispensável rmerarem suas campanhas veitos por papeis, escritos, 'd" '-I- .' "h'l' "

'( t 't m t
' .•• ,. .' • ,

.

_
'

A en lmenoos ImO' I la1'los, casas, .er1'enos, apal' a en ()8

,formas de governo descam- para poder assegurar dê Ia- fazendo da astrologia o guia cartas, etc. Notamos que es-
t ) O,

.

t »r .' I de" 'a- c rever com urgência
" �

1 1
.

.

to' d "1' d d
-

t t d t'
e c.. . S In er ".,te os ver o es rev ,.... a,

f",ban� :para esse ac o, respei- .
o a 01' em .

socla. e a paz e to as .as suas. operaçoes es assun os e cal' as e pro- 'f . d t �. . detalhes três fontes de referências
'.

d d
.

1" '01'" 'A 1'" it
.

tã b � ornecen o Ouos os ,.
a •.

._- tsm a ver a en-a -po reia pu icas. guerreiras.'
.

astro ogra ja veIOS por papeis, es ao em ".,'. '. t i 2 f t ., t manh 3x4 de f rente sm
• '_ TA ,. ." ',.

"

.

" , (--o,nS>',lUnan(o .008·a . o., .,se.
deixando-a nas suas funções vem. os dir-igentes; rnan-

.

teve seu período áureo e as- mareados em seu temil.:' Sera chapé II' pr fe e .:
'

. 'tenham escritú 1'10'
de mantei' a orde� e criam tc::,ndo ,a P?líéia n_uma situa- trologos famosos, com? Nos- . pllblíca�ão de algum livro,'?" ,�oúta�;o <õ �á e!�te!:d��aal��r:o °r:n��.eCartas em n�m: da
as sua POLICIAS POLI,!,�- çao mlseravel; nao sab�mos tra?amus, passaram a pos- ?ra, e.e,erto que o. s�·. '.::ompanm;t acima, atenção do Departamento de Planej:r.-.
CAS como o foram a "lVhl!- se o faz�m: �o,r temor, mte- tel'ldade. ,Toa? FelICIano Alv:s. puhh- 'lentos e l�esqllisas. As informa'Cões são colhidas,sob re-

cia Facista", a "Gestapo" e resse ou Incuna; mas a ver- Nos tempos modernos, éo- cara, em breve, o hvro "Ca-
,erva,

.

ainda o é a "G. P. D.", dade é que ela permanece meç.a a astrologia a reCOl1- minho Iluminado - Minha
.

.. _

No Brasil, infelizmente, t;lespida ge meiQs de.ação, e q.ulstar o antigo presti.gio, li)volução Espíírita" no qual
:linda vemos misturadas Po� os seus servidores', coitados, graças a nomes famosos que serão apresentados ao pil. pessoa muito conhecida, I d<?ecel'ia do 'figado ou defÍ

lícia de Ordem com Polícia mal pagos, sem garantias, e se vem impondo, no cenário 'blico fenomenos e fabs 0- pessoa que o estima basta)')- ciência renal e esse nossa

Politica. As nossas polícias sem estabilidade. mundial, pela admiravel corridos durante sua vida, te e esta pessoa vai dar-lhe amigo começou há três di-aa

�t'inda não conseg�1iram li- S, SURI· preci"ão de suas previsões, reveladores da existencia uma comunicação que tal- a se11tir-se doente e justa--
bertar-se dos "políticos" No Brasil a astrologia tem dos eRpíritos. Isso compro- vez possa fazê-lo encontrar mente do figarlo.

poL:i são eles os que no- o seu expoente máximo no va a exatidão das previsõeH o ponto que falta em seu a- Depois desses fatos, quem
meiam, demitem, removem, proft:?ssor Rubens Peil'uque, do Professor Peiruque.·O parelho. quiser experimentar a fôrt,3.
promovem, castigam e per- cujo nome já atravessou as sr. João Feliciano Alves, Pois bem leitores, Menos· positiva da ciêllcia astroló-

l--eguem os humildes servido- fronteiras pátrias, sendo a- está também constri.1indo de um mês, após a consulta, gica, deve escrever ao pro-

res da ordem pública que fi- catâdo mundialmente como um· aparelho registrador falecia nesta capital o sr, feSSOl' Peiruque preenchen-
',a assim. disservida já que uma s'umidade no assunto,

I dos movimentos do Sol. 'da Ernesto Meyei' pessoa la1'- do o coupom que publica-
n.-1 seus agentes são obriga- O professor Peiruque que se Terra e da Lua e eis quI,'. o gam-ente conhecida e grande mos noutro local, l'emeten-

um; a atender primeiro aos .

com
encontra nesta Capital, hos- professor Peiruque revela: amiga do sr. João Feliciarto do-o para esta redação ou.

('a,prichos dos "Sobas" para pedado no Lux Hotel onde "Devido a assuntos de seu

r
Alves. E pouco tempo de- procurá-ló pessoalmente em

l1epois cuidar dos interesses atende g-rande número de apàrelho, OLl assuntos ine;;- pois teve o sr, João Felicia- seu quarto no Lux Hotel.
do povo, cOl1sulentes diàriamente, perarlos,

.

haverá algumas no Alves um sonho no qual nesta Capital.
Há que sanear a nossa p'O- mantem, n.este jornal, uma viagens que nem sonha fa- 'lhe foi indicado o ponto que _.;..----.----.....-

lícia mudando-lhe a orienta- secção de astr010gia que zer, e isto, deverá vir den- faltava em seu aparelho, a- Vende se
.ção; técnicos, especialistas, conquistou de imediato a tro destes 15 meses a Ré- tribuindo o sr. João Alves

.;"

l�rofissionais conscientes e simpatia dos nossos leitores. guir. Está taltando alguma ao ,seu fale.cido amigo Er-

com\cieneiosog é o de que coisa em seu aparelho. Que nesto Meyer a indicacão fei-

T'Il'ecisamos e, circunstância
Há pouco meno� de dois em meus estudos não posso ta em sonho. Disse �inda o

indispensável, o expurgo
meses o professor Peir�lque I

decidir. Dentro destes 15 professor Peiruque que o

dos maus elementos que a ' recebeu em seu quarto no I
meses, tem de morrer uma sr"João F·eliciano Alves a-

lnfestam e que aí colocados

j
. Lux Hotel, a visita do nos-

por protecionismo, conti- J'JIJUDA8, DUJIA!'I8i1. so conterl'àneo sr. João Fe

nuam, quais sangl\essugas, • PLAC.A8 -an..Dd'I'IeM liciano Alves que "alí fôra

'·cl.n revelar quali::lades mo-
I "fJX ,'d � �,onUelra para uma consulta de eará

;_ aIS e nem capaCIdade pro-
. q J ter geral, cujo estudo foi

fi::;sional que os recomende, DCU..... a.stUu...... feito no panorama de 15 me

nãu estando, portanto, à al- lam•• to •• .u,U. ses, �sto é da data do estudo

tura da difícil e complexa

povo, não se concebe que
um povo culto possa ser po-
1iciactio por analfabetos; que
um povo ordeiro e trabalha-
4'101' possa ·confiar seus ha

ver�s e tranquilidade à guai'
'la de elementos desclassifi-

missão de assegurar a or

dem e tranquilidade públi
caR, Polícia é íridice de ci

vilização e cultura de um Clube 12 de Agosto
. GRANlHOSAS _i<'ESTAS COl\'{EMORA .llVAS
Conforme ficou estabelecido na última reuniâo da

Diretoria do Clube, o programa das festas comemorati
ias' é definitivamente o que estamos publicando em man

chete diária. São 7 dias de festividades, com bingo, ci

nema, jantar, entr�ga de diplomas, grande soirée com

::;urprezas, excursão e 'churrascada em SANT'ANA, 10-
�al escolhído, noitada esportiva, 110 ES3tádio Santa Cata
'ina, com basquete, v_olei, esgrima e finalme11t.e o gran

:1e baile de gala, com 'a apr.esentacão ·das debutantes ...

Os salões do clube setão "ric-a�ente ornamentados
f' pará este grande baile haverá o mÍi:ximo brilhaJltismo.

Para o jantar de confl'aternisação e para a excursão,
é 'ts inscrições se acham abertas na secretaria do clube,

uma necessidade, é viável, no horário dás 8 ás 11 horas, a partir do próximo dia 25.
mas não se faz: é que os ho- Está desde já .aberta a inscrição para as senhorj-
mens que mandaram e man- nhas que desejarem debutar .. ,

.
'

dam . são os políticos e as E' excusado dizel' que a Diretoria do Clube está vi
l'az<)es mirins do facciosis- vamente empenhad.a pa.ra .que as -festas. de agosto sejam
mo poli,tico atulham e fazem realmente inesqueciveis.,.. Todos os associados, deverão co

estagnar uma evolução que opel;m' para que' elas alcançem o máximo de esplendor,
deveria estar muito avan- quer assiIlando no LIVRO DE OURO, qp!;r ao. Br:�'G:O
çada para estar à altura dos. ESP.ECIAL DO DIA 6, onde o premio maior será uma ge
foros de civilização do povo l:1qeira FRIGIDAIRE: havendo tambem. outros premios
:0\0 qual serve. Ou será .que grandemente valiosos, quel' se inscrevendo. na já tão au

<1omos nós? é mais que pI'O- siosameIÍte esperada excursão, onde haverá um diverti
,'ável; se não temos a cora- do churrasco, brincadeiras, danças, ab.rilha-ntadas pelas'
gem de exigir,. impor, uma orquestra exclusiva do Clube,' quer tomando part� .. · .no

polícia para gente civiliza- no ]' 1 f'
.

t jJ' h f t
. -

t� !'c la e 1110 Jan ar, u"�:,,.on ra en:lls-açao, quando os
da é porque não estamos �ossos presados consocl� Clementmo Fausto Barcelos
rlinda bem civilizados. . . de Britto, Elpidio Fragos;,.. José. Gil, Jayme Linhares,
' Se 11 Polícia cabe a 1'es- Alvaro Soares de Oliveira if o dr, Nereu de Oliveü'a Ra
ponsabilidade cht g-aI'�1l1tia :nos; receberão seus diplom�s de, socios remidos, depoi;
.da libe'r.(!ade e s'egurança de contl'ibuirem efetivamente durante 35 anos para ',a
dos cidadãos. do respeito' à 'l1anutenção do veterano. Esta realmente será uma soleni
-propdedade e da manuten- dade muito cordial e vivamente agradável para toqos os
·(:ão da ordem e dô bem es- presentes, no momento que tão esplendida homenaa-em
tal' públicos, claro está 'que sel'á prestada aos nossos presados e ilustres conte�rà
é uma instituicão tutelar neos ... Para aqueles dois C011socios que não se acham
digna de todo � apôio tanto nesta Capital os associados compartilhem das g'l'andiosas
da parte dos dirigentes co- festas comemorativas de agosto, porque 80 anos franca
mo da do público. Todavia, mente é uma existência bem longa e digna de ser brio
.tal não. a'colüece; ela é a hantemente festejada ...

cados.; que 'um povo hones
to tolere o regimem de "bo
las" e "propinas" e muito
menos qm� se deixar escor

�har por autoridades ve-

l1ais,
A reforma saneadora

Um fogão econômico, mar
ca BERTA, com poucos mê
ses de uso,

Vêr e tratar à rua Salda.;..
nha Marinho n. 15,

.�

:,';

,

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa Catarina

P.l\·REDE Diario da Mefropole
AIRES I

'

.0 �'ATO QUE FOR'J'AI.ECE garnento e 'Deus sabe os mal-
PONTO DE .VISTA .. " .tratos que recebeu para a

. (Alvarus de Oliveira) presentar-se no estado em" RUA BOCAlUVA - 4 quartos, sala visita, sa� [an-

Alcuém nos contestou na que foi levado ao Juiz. Com taro copa, banheiro, cozinha, depôeito, etc.....

questão dos presídios e do que espécie de gente privou RUA TENENTE SILVElllA _. 5 (\'\lartos, sala visita,
.

tratamento dos presos. E' I êle? Que escola de crime, te-
.

5ula ian'tar: copa, cozinha, etc ..............•...
preciso viver ,dentro de pri-! ria cursado nos sessenta RUA SÃO PEDRO (Estreito.�lneári.o) -:- � quartos.

são, trabalhar alí para ver. dias em que esteve. na prí- antu-sala, sala visita, copa, coztnha, instalação

corno é duro lidar com as- são? &tmitária completa, e duas casas pequenas nos -

sassínos, com ladrões, com O Juiz concedeu-lhe íme- .

fundos ,. " ..•........ , ' •...... '.

a pior espécie de gente que diata liberdade achando que' W. R.IO BP�h....""ICO - 2 quartos, sala, varanda, cosi-

existe. Há necessidade as êle pagâra caro demais pelo.

1
vezes de. ser severo para crime cometido: iE disse'que nUNDAlJE -- 6 quartos, sala jantar, copa. cozinha,

)

V.
manter-se ordem.

. I se revoltava contra a apre- banheiro, grande varanda, e d-epósito .' •.......

1 . lagem com segurd.nça Sabemos disso. Tratar ·de sentação do réu naquele es- GOQUEUtOS - 3,quartos� sala, cozlnha, b-anheiro,

i presos ,e de .condenados não' tado, o que considerava uma �tCl .•. '. , •.••..••..••.••..•..•.••..••• ' •.....

1 ·e. rapidez ,

'. é. ta.ref�. f�?i1. Pelo �ontl;á-l desconsjderação à própria 3ERVWAO FRANZONI - 3 quartos. sala, cozinha,

I
rIO e dif'icflima. Precisa ser justiça r . -e

W. C. cf chuveiro, etc. . , .

1 80 NOS CONFORTAVEIS .r-tJCRO-ONIBUS DO estudada. Precisa de gente' Este rapaz assim tão mar- SACO DOS LIMõES - Rua Geral - 2 c�sas de ma-

jl
'

BllJlDO «S11L-DRASILIJIBO,,,.
. que nasça para tal "metier". tratado, pagando deI�IarS pe-

de'ra nnvlll!

C IJ C I) � Que saiba ser enérgico, mas lo seu crime, não teria fica- .JO� BOITEUX (110 prínetpi«) -; 2 quartos, cozinha,

FI
.

Ó li !ta' I J"'U
. branda, que saiba usar psi" do revoltado? Quem sabe varanda , oI!

j orlan p4)' S - Ja -' OIDVJ
. e - Curiubad colog ia. Todavia é místêr não "Sairá daí, um real cri- COQUEIROS - Rua S. '.;ri;;tov-ão -- 2 casas de ma-

I Agência: �:i ����: ��'t�ii�: da �:�o�a�·o��u::!��O�� s�ep��!�� �;����l:�!�u:��ço;�a,. pelo

I
carão mais revoltas. , . Ninguem poderá conven-
Para ilustrar o nosso pon- cer-se de que aquí se não

to de vista houve um caso usam méodos condenados o

em que o Juiz Cristovão que. precisam ser mudados
Breiner da 14a. Vara Crimí- com urgencia ! ESTREITO -- Rua Tereza Cristina - 2 quartos, 5a·.

. nal do Rio, insurgiu-se con- Este fato vem corroborar
tra a apresentação que lhe com o nosso ponto de vista

plin foi feita de um réu, em es- no caso da revolta da Ilha
tado lastimável. Roupas em de' Anchieta: _ Que' vem sala jantar, cozinha, depôsi to, copa, etc.. ..... '

desalinho, sujo, maltratado. sendo aliás sustentado ago-
ESTREITO _. Rua 3 de Maio - Sala p/ negócio, 2

E O grande crimé do homem ra. pela maioria dos' comen- . quartos, varanda, cozinha .............•.•....

........_ _........................
havia sido furtar de um pré- tadores da tragédia 'que 3;-

ESTREITO - Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala

dio em construção. pedaço balou o país. E eemo disse-
jantar•. sala visita, copa, quarto de banho,

L I'RA' TEN I5 CLU"'BE' . de cano de chumbo n� valor mos, oxalá dist� ·tudo haja Terreno>10x50 - preço :

de Cr$ 16,00.
.

uni proveito: - a reforma
O. réu estava preso havia dos métodos de tratar pre

DIA 26 - SABADO ..:_ GRANDE REABERTURA dois meses, aguardando jul- sos e condenados.
DA,BOITE DA COpNA NUMA INEDITA'APRESEN-I .

TAÇÃO - PARADA DE SWETTER COM MAGESTRAL ......------'-�.---_,..,-.,,-.------

DESFI�E DE MEI..oDIA� - RITMOS AO P�ANO SO-
0',

]�OS DE A.CORDEON - VARIOS CANTORES, - PRE-
.

�tlOS RESERVAS DE"MESAS �A RELOJOA'RIA. MO-
.

_

RITZ··
I

,

"

PAPEL
ULTIMA MODA EM NEW YORK. BUENOS

PARIS. RW' li; SÃO PAULO

�10nERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO�A
Para sala de jantar, quarto. copa. etc.

Dl;;tii.buidor e Rep-r('sentante neste
TVANDEL GODINHO.

Estado

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega.

QLHO� .:... OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA'

DR.' GUERREIRO DA FO,NSECA
Especialista do Hospital ,

Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho
Claseif ícação' da Pressão Arterial.

Moderna Aparelhagem.
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

I
BAnco de CRff,ITO POPuLAR

II-•

'

� AGRíCOLA "

.'
'," ���16 ".,

t:LORIANÓPOU� - srõ..C'�t&rtn�· .'

Curso de Corte e Castara
. "

ME1'ODO WOGUE
-

I Rua FeUpe Schmídt, n, 181.
.

t

-;' .. ..,. ..

_

tMissa de 1- aniversário
D. MARIA" EMíl",IA GA�MA SALLES '

Filhos, genro, neto, ü'mãos, s-Qbrinhó e cunh�do de
María En'1Hia Gama Salles, conv�dam os demais� riarentes
e amigos par� a missa de. 1°. aniversário de sel'!- faleci
mento que será celebi'ada, na Igre.l,a d(l!f.Santo Antônio,

. segunda-feÍl'a, dia 21 do'-corrente, a:s 7 horas.'
.

Antecipam os seus, ag!'adecimentos a todos que com

parecerem a êsse ato de piedade cristã. eor,,,·

PREGUiÇA .

E FRAQUEZ·j\
VAN'ADIOL

,

\1UÇA� 1IJ<;SANIM"UAS/
'UOMEN� SEM ENEI<GIA..

... Nào é 'sua culpa:
É a fraqueza que o deh.a cansado,' palmo.
c-om moleza no corpo e olhos sem brilho.'
A frlJ(JUeza' atrasa a vida' pl)f"que rouba

as 'fôr_ça" para o. tralJ.8lho_

VANADlOL

IjIUfiwflta 1)8 jotlóbulos sanguínees e VITALIZA o sangue en

fral1u4ll'jdo. It de Rosto deli.cioso e pode ser usado' em todu

.. idade.

�Wltô[!o

lt.��.""'====����",;;:;;=5=3ii!�Cosi..
·

""A oroeoso ·.JS

rlCf1IAffdPOI.I$ � .$ÃII"'A� t;ArAQ/f'tA

.
-

CASAS A VE.�DA

300.000.00

400.000,00

2óO.OOO.o!>

oba, W. C·., etc. • , . , , , lOO..oOO,o()
.

,

100.000,00

00.000,00

65..000.0.0

4·0.000.00

III '�• 86.000.o�·

deira.. uma com 6 l1.eçaB e outra com 3, terreno
.22x550 mts. . , 1 .

DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quartos:
311.000,00

sala jantar, sala visita, cozinha, W. C .• etc., ou

tn el 2. quarcos, sala. varanda, eoaínha, W. C,.
cl chuvéiro , ...•. ' , . , , . , , .. 180,(IO(l.oo

_la. :varand�,-eozinha, terreno frente 35 rnts. fun-

dos 25 mts. . , .. , .. , .

RUA.MONSENHOR TOPP - 3 q-uartos, sala visita,
45.000,00

•

'250.000.00

3S.000,�o

1350.000,00

Av. Mauro Ramos - 3 quartos, casinha, sala jant.ar:'
sala, visita etc. . ,180.000,0�

F..sti'eito - Rua José C. Silva - 5 quartos; sala vi�
sita, sala, jantar, casinha banheiro etv 160.000,oQ

.

Estreito - Rua José C. Silva - 3 quartos, sala vi-
luta, sala j;mtal·,. cosínha, b-anheiro etc. 60.000,00

.

. CA,.SAS' E. FAZENDAS i VENDA' .'
.

CAPbEmAS - {no princípio) ;--:- com 98 x250 mts.
.

casa com 4 quartos, 3 salas, coainha, banheiro, varandão.
eet

.
.

. .

.

•
. '. _<" 25{).OOO,.og·

_ EAB:REIROS - 3 quartos, sala visita, sala jantar, .'

c�}nha terreno 20 x30
.'

__
.

25.000,.00
CANAS VIEIRAS - com 4.344,7Z8m2 e uma casa de

,

2 ·pavimentos
,. .. "

500.t..ioÓ,lJ�
COMPRAS ns CASAS, TERRENOS; CHACARAS E 81"1'108' ,

Temes sempre íntereseados em compra'!' casas, terrenos, cba-
come oi! sitio8..

'

E .ollt!l"&8. que· por motivo de fôrça maíor
'

não. são

!unmciadasl algumas destas casas são aceita transfe
:rê:ocias' ��10 Montepio ou. �nstituto;.

.

TERRENO A VENDA
S.M'O DOS LIMôES - Rua Geral -- com 33x500�mts.
ALA.l\iEDA ÀDOLFO ,KQNDE:k --' com 15x30 int�. = ..

'

. .' "

tIWOT�cAS
-

Recebemós e aplicamos qualquer impcrtâncie com garantia hi
. potee:ã:rj�.

ADMINISTRAÇÃO DE PRÉD"IOS '

ll!l-�tr�nte . Plod�ca comiasão, 'aceitamo� procu-rações para admi'-'
nífinr prédio� recebemos al.ngueis, :I�agamos impostos, etc.
'.

,>
PROC&SSOS' TMORILJÁRTOS '. ,

V�j����s process�s inlohilhirios" Pll)'a os Jnstitut;,s,' Caiu
·l!:cv7.tômica; -ete., temos tamhém. po�sibihdade de co�seg-uir qualquer'
�""""_,,elRW sôbrtl imóveis.

".

. .18.000,00'
,

?5.0qo,qo�

FJCHAIUO

\f\l'OV:lr!n HeI" n N. Po. P .. ('nn1O auxilill\- no'
trHtamento da Sii'ilí1'l e Reumatismo da �esma
qrigem .

,Inofensivo ao organis:mo; &g:radável. como U-

o djent.e que. desejar cpmprar casa, terreno, sitio, chacR-l'a, p'B'
,i ..r3 vir a séde d&st.e Escrj�óTio e pl'eellcher uma ficha. dizendo G

t'
lU� d�l!"j"

ad.fJU. inT.
e assim. consguirmos .avl<!:áremos· ao inteTe�sa

jo. l'4!>tIl d-esp-esas para o cli-entp..
•

.

, INFOml.A.çGES
'

.'
.

&m' �o::?�t'9mis·s?.pa.�a ,;. cliente, dall�os </Ualquér infbrmaçãd.:· , ; '.
___________.;;........_....-�;...........;...

� ':,;';..', ,:, w doa Mlg.f,j:jG� iinobiliário8,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Boje, «Dia de S. Vic8D,te de Paula) .

D. Banc.da Pessedhtl na A.nm 'feia

i Padroeiro ,da'. Ordem da
I

Divina Providencia:,
IA data de hoje assi

nala a passagem de efe
méride grata às Irmãs
da Divina Providência,
Dia .de S. Vicente de
.Paula.

Nenhtima oportunida
de terão" quantos lhes
reconhecem o esfôrço
que essas abnegadas
criaturas vem empre
gando na luta contra os

males que afligem a hu

manidade, para lhes tri
butar homenagens de

gratidão.
A Ordem da Divina.

Providência, que' no"sul
do Brasil, há anos vem

mantendo essas almas
do bem, quer nos colé

gios que fundou, quer
nos f'stabelecimentos de
.asststência social 'que
elas dir igem, _

realíza :

obra eminentemente pa
triótica e,' de 'elevado
sentido filàntrépico.
Em Santa Catarlna.

no Vale do Itajaí, no
Vale do Rio do Peixe,
nas cidades do sul do
Estado, aqui na Capif
tal, são inúmeros os, es

tabelecimentos de ensi
nó e de hospitais em

que as Irmãs de Cari
dade exercem funções
de educadoras e de en

fermeiras. Onde quer
que haja uma dessas al
mas, servindo à huma
nidade, quer como pro
tessôra, quer como en

fermeira, há a doutrina
de Cristo amparando os
aflitos. trabalhando pe- .

los enfêrmos, enfim, a

tarefa d,e amôr ao pró
ximo. E êlas, que são
na terra instrumentos
de De,us na efetivação
da sábia sentença divi
na � "amar ao próxi
mo como a si mesmo"
- procuram sempre,

huisiro
....

doPii,tído·1ôõiiitõ·éíóná:
Ii,;fa Brasil"lro (PI-peR)

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

F'Ior ianôpolis, Sábado, 19 de Julho de 1952

Assembléia Legislativa

I mllbão d8 Cruz8iros Baral
a Academia do Com8rcio

Na sessão de ontem, da
Assembléia Legislativa 0-

iC1.lW;U a tribuna-o deputado
Wilmar Dias, que teceu co

m-ntáríós em torno da men

sarrem do sr. Governador
Irineu Bornhausen acompa
nhando e justificando emis-
s�if) de apólices num total de
um milhão' de cruzeiros, a

lavor da Academia do Co
mércio de Santa Catarina.

O, ilustre parlamentar ha
via apresentado um projeto
de lei no mesmo

: sentido,
mas já que o Executivo se

propunha adotar aquela'
providencia, solicitava o ar

quivamento do processo de
sua autoria.
Aproveitando sua presen

ça na tribuna,' o deputado
Wilmar 'Dias falou sôbre a

Resolução que lhe concede
licença para ir aos Estados
Unidos tomar parte no Con
gresso Geográfico a ser

brevemente instalado na

quela Nação. Depois de a

centuar a importância, da
.

quele conclave agradeceu a

honrosa incumbencia a ele
conferida pela Assembléia,
atravez da emenda do depu
tado Osvaldo Cabral, de fa
zer estudos sôbre o regime

.

universitário ali adotado e

trazer, para o nosso Esta
do, o resultado, de suas ob
Sel'VRçÕeS�

Ordem do dia
Na ordem do diã foram

apl'ovados os pro,jetos "de lei

seguin tes : autorizando cré
dito especial para pagamen
to de .exercícios f.indos:
considerando de utilidade

pública a 8co, Creciumense
de Assistencia aos Kecessi
tados; concedendo pensão
aos netos .de Cruz e Souza,
e concedendo o auxilio de

Cr$ 100.000,00, -à Prefeitura IMunicipal de Araranguá,
para reaparelhar seu ae1'o-1porto. ..

, O deputado Bulcão Viana
1

, I

requereu fosse o projeto I
transformàdo em indicação. !
Submetido a votos o reque- ,

rimento, houve empate; ten
do o presidente decidido pe
la rejeição. A seguir o pro

jeto foi aprovado em primei
ra .díscussão -.

Na Comissão de Justiça
Na Comissão de Justiça o

deputado Volney Collaço de
Oliveira apresentou longo e

bem fúndamentado parecer
sôbre a elevação de padrões
da magistratura e dos Se
cretários de Estado,
Nesse parecer o nobre

parlamentar lamenta não se

haja ainda cogitado do au

mento do funcionalismo es

tadual, cujos vencimentos
estão muito aguem não só
das necessidades atuais mas

dos próprios imperativos de
representação dos . servido
res públicos.
Sôbre esse parecer dare

mos nota mais extensa em

próxima edição.

,_._w...........-_·_·.-....·_f!'.-_-.-_·.-_.................-_._.........
- ...- ...._..- ...-_.•.-'"

I

AVISO

com a sua palavra de

fé, de' resignação e de
confõrto, atender a

quantos se valem dos
seus mistéres, ora en

sinando as criancinhas
nos colégios, Ora tra
tando dos doentes nos

hospitais.
E, nessa caminhada

gloriosa de amôr ao

prõximo, de crjstianis
mo sadio, as Irmãs da
Divina Providência, tra
balham pelo bem da hu
manidade, que délas re

correm . nos momentos
difíceis,

RIO, 18 (V., A.) - Ini
ciou-se. ho.ie. no Trihllnal
Superior 'Eleitoral o julga
mento do registro do Parti-
do Constitucionalista Brasi
leiro, que, com as mes- resisto do novo partido. Oree CI-
mas iniciais do PCB, serh! Costa, deu voto contra o r�-'
o refugio dós renianescentes' gisiro.

.
.. ,,

_ ..,. '

...

Sr. Carlos CarDe a 5 I

�i(!helaDO
.

cruzeiros·
Está em Florianópolis, o BAG,E, 18 (V. A.) - se-1

sr. Carlos Michelano, reprB- gundo decl3xwção do verea

sentanle da Linotipo do dor Guedes, na sessão da
Brasil S. A., colll sede no Câmara Municipal/ uma firo
Rio de Janeiro. 1 ma local apresentou ontem,
Contando, com crescido ao prefeito Joãó Fico, pro-� _ "' w •..

•
..
• • v

número de amigos e fregnê� .posta à população de cal'ne
,

ses em nossa Capital, em' ao preço de cinco cl'u:i!eiros

C· E'I maiói'ia nos homens de im- o quilo.
. - . . .

prensa, o sr, Carlos Miche-
lano desfruta de sólidas a...

-<t."..,.�_,-Wd"","'",.""""""'.�

Ia. EXClrsãl Oficial, illlhã ����:�,7.r;{;;�rH!: :g�� Mlsterlo ao crime i
Os s1's. Pedro Paulo Vk- Pequena, Morro do Caçador, dá���'adecendo�lhe a visita,

do Bo�to Florestal i
IChietti, Luiz Gonz,aga de Morro do Muquém. Final: O ESTADO formula votos

S, PAULO·, 18 (VD" A.) -I'Souza e Sérgio Prates Ma- Çachoeira do Bom Jesús., 'de felizes neg&!ios. ,

A l'ep?l'iagem do" iârio .da

�hado, do CfÚbe de Excursã'O 50% do terreno a ser per� '--.._�...."'........................... Noite' conseguiu lançar um

I'. da Ilha, empJ;eenderão, ama- I corrido é mata virgem, não I. AI' I �. I pouco de luz no misterioso

Jlhã, a. 9a. excursão à/Ilha,lha,vendo,picadas_ ,U.:.,.>.QJlJ.,,,,. ,
..
8, a ... exime do lforto Florestal,'

U
""'.

'b''''- ;)nde apareceu morta uma�OIP o seguinte percm:so:"" . _Pl�ZO da excul'são: ' ma .,"',"1"". 6..'·'fa.s .' :I Comec'ariQo'na represa do seJiI}3na.. V V jovem desconhecida, apa-

.Rio' Tafarei;, Morro do; Ser- Outra turma composta de <'As�\.lmirá, hoje," o cargo rentando 21 anos de ida.de.
,,'" tão, �orro do Padre Doutor, vários e�cursi�nistas, irá tie imediatp da Escola de A'tl:epor�agCe.md lafirmaF�u:MOl'l;Ó da Costa da Lagoa, aos enco.liltl'ú ,dos b�ês, no iApre�qi:z,es Marinheiros, o a VI una e ,1 a ma .lOrl

MO;'1;{)-do ·'J.1ijuco,' Mo?l'o' do Môrro da Costa' da Lago�, 'I Capitãó �renente V1nicius (;esfiJ'o, de 21 anos de Ida-

lfaca:co, MOl'ro do Sertão., subindo. pelo Saco Grande, I
Carva.lho da Silva. de. "

. .
.

.

Morro· do Rio Vermelho, afim de levar mantimentos
'

Essas funções vinham

I
A pohe.,a �ontll:ua em rI

�.(;n
...
'0. da Varzea; Morro .da:s

para os t�'es éxcu:'siol'lÍstas... &:ndo exercid�s. p�lo Capi- ,gO��S sll1chcancIas,. :"�s'.
AranhaR, -Morro das Cfl,PI- 'Esta'turrl1a�-vottara segunda- tao- T:en-ent-e Mal'lOda Cunha ate ag-o�a. nada de POSItrVo.
val'as, :!',:I01'l'\) da, 'largem . feira.

.
Bastos., consegUIU.

INSTITUTO DE APPS,ENTADPRIA E PENSõES DOS
,

COMERCIÁRIOS
DELEGACIA EM SANTA C.�.TARINA

CONCURSO PARA. MÉDICOS, FARMAC�UTICOS
RURGIõES-DEN'nSTAS

Chama-se a tenç,.ão dos interessados para o EDITAL
vublicado no Diário Oficial do Estado, edições de �, 11

e 14 do corrente mês, contendo as condições para inscri
ção. dos candidato.s a MÉDICOS, FARMACÊUTICOS E
CiRURGIõES-DENTISTAS, podendo quaisquer inf\'i4.'mes'
selO obtidos à rua Felipe Sch.rnklt n. 37, 1° andar - Sec�
�ão de Serviços Gerais.; (,üàriamente das 12 às 15 horas;
exceto aos sábados das 9,30 às 11 horas;

Milton WaJlkirio L!berato, S,ubstO, AutO, Delegado

xxx ,f
Comemorando a data

I de hoje, grata às Irmãs
da Divina Provídêncía,
haverá missa no Hospi
tal de Caridade, no Co
légio

_
"Coração de Jé�

sós" e no Hospital "Ne
réu Ramos", e, à noite,

. uma festinha íntima,
em homenagem à 'data
e a São _Vicente de Pau
la, padroeiro da Ordem
da Divina Providência,

Sr. José Leal�do
..

à'mar31'''' J'bntor
Encontra-se, nesta Capi

tal, desde ontem, o ar.•José
Leal do Amaral Júnior, es

forçado gerente de Propa
ganda da importante firma

Hermes -Macedo S. A., com

sede em Curitiba.
Percorrendo o sul do País,

a serviço daquela importan
te firma paranáense, o' sr.

José Leal do Amaral Júnior
visitou-nos, ontem, manten
do conosco agradável pales
"ira.

O ES'l'ADO, agl'adeçendo
lhe a gentileza da visita a

pr·esenta a s. sia. votos de
feliz estada nesta Capital

do Partido Comunista Brasi
leiro. O procurador geral.
sr. Plínio Travassos, con

cluiu o seu parecei' contra o

Uma Indicação e

Projeto-de-Lei

}
ua

(). deputado Tenorio Cava l- nos já estão matriculados.,
cante ericaminhou ao exame mas, por informações segu··,,·
da Casa, a seguinte indica- 1'a8, que colhemos no Iocal.;
ção : Exmo. Sr. Presidente. e nos foram: confirmadas pe-
A vila de Lebon Regis, no lo esforçado inspetor esco

.munictpio de Cúr itibanos, lar de Curitibanos, sr. SóI01<:
vem se desenvolvendo, de i Rosa, a matr-ícula lDICla1.

. �, � .

modo. notável, não so��nte I para- o grupo que �e'Ja �rIa-
, graças ao trabalho ef icien- I do em Lebon Regis, u ítra-,

.

te dos seu� filhos, ma�, I passará de muito a casa d-ós"
também, em 'razão da eonsi- duzentos alunos. '

\:Ià'rá�el ufluência dé braços Atendendo, aliás, ao inte-..

e capitáis que se localizam, resse da instrução daql,lela
naquele distrito, em número próspera Vila, ai? ,Revdas ..

e quatidade cada vês maio- Irmãs da : Sagrada Família,
:res. alí construíram um amplo-
'De uma modesta vila, pe- prédio, no qual reservaram

quen ína, .que era, ainda há meia dúzia de salas para"

poucos anos, Lebon Regis se eventual instalação' de um

, tornou urna vila onde o pro- grupo escolar, pelo Esta do,
1 gresso se montra nas 'novas, Destarte; a instalação de

I indústrias, no comércio, e um grupo escolar, em Leborr

i,n{ls novas construções que� Regis independerá .. d,a--GoJl.S-'
em pouco tempo dobraram o. trução, sempre dlspendiosa�

I tamanho da séde do-distrttô: de um edíficio, pelo Estado,
Nem poderia ser de outra bastando somente o Poder
f'órma, porque o distrito de (Continúa J;l� 3a pág. j
Lebon Regis 'constitue uma
das regiões mais .promisso
,l'aS de Santa Catarina, pe
la excelência das terras de
cultura, e a abundância de
pinheirais. A sua produção
de trigo, honra a capacidade
de trabalho dos seus lavra- Deverá chegar a esta Ca--·
dores, e aumenta de ano pa- pitar; em fins do corrente'

ra ano.
. mês, em visita oficial ao'

Por todos êstes fatores, a nosso Estado, o dr. KarjL
população escolar daquela Gruber, Ministro de' Estran
vila é muito grande, e está geiros da Austria.
a exigir um grupo escolar. O ilustre

.

hospede, .

que-
Somente nas escolas reu- percorrerá diversos muniei-

nidas "Professora Agar AI- pios do interior, procederá.. I
ves Nunes", alí local isadas do Rio, fazendo-se acompa-
116 (cento e dezesseis) alu- nhar de numerosa comitiva..

Visit,a oficial
ao Estado

..........................................�

Ausente quase uma sem�na, ao l'etornal'
tente, como de costume percorro os jonlais dos últi
mps dias. Nada de novo, a não ser, n'A GAZETA dO' .

dia 15, uma explicação que o Revmo, Pe. J,i'. Bian
chini achou oportima opôr ao que aqui escrevêra €11',

no dia 12. Infelizmente a revisão da confreira trun ..

-'"

COl! Ó texto, tornando-o nebuloso, em mais de um ..

ponto. Muito embora isso, não tenho do que me pel1i
teÍ1Ciar pelo que escl'evi como católico, Se errei, 0.'
erro vem dos que me ensinaram a religião e me fi
zeram ver que ela el'a vitoriosa pela força' da Ver
dade-�:e-_nunca':pela- -força. da' violêr!cia;' O-'Deus-'da-'
Mansidão e da Sabedoria manda destruir () erro e-'

não \) que erra. Se o Estado não tem religião e toma
uma atitude contra uma, a favor de outra, está -em' .

erro, E esse erro deve ser combatido, posto que, no ..
caso, aparentemente favorável à nossa religião. S{}
mente combatendo êsse erro poderemos, amanhã.
quando. êle fôl' contra nós, l'epetir o combate. ÀJ
então, sobradas razões teremos, 'e multiplicada- au-·
toridàde. . I

A fortaleza dá religião, para sua defesa, difl-"
pensa o espanta,-coió de uma proibição goverl1amen-

.

tal, comprometedora, juridicamente insustentável, A ,

história do catolicismo ensina o eTrO de fazer víti
mas. O certo é vencer lutando, em campo. E não; Cü- -

.

mo dizJm na giria, querelo ganhar na liga. '._
E' p pens'amento sinc,el'o ,do'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


