
Tremeu a Terra·· Durante Cinco 11101.,-
NOIVA YORK, 22 (United) - Cinco pessoas no mi

nimo morreram hoje de madrugada TI um tremor de ter

Ta, registrado na pequena cidade de Techachapi, ao nor

te de Los Angeles.
Um primeiro e longo abalo foi sentido em Los An

geles, hoje de madrugada e pouco depois, simultanea

mente, três abalos fracos foram sentidos em São F'ran

eísco e noutras regiões da Cal iforn ia. A terra continua
va a tremer 15 minutos depois do primeiro abalo.

REGISTRADO NA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 22 (United í
- Um tremor de ter-

ra qu-e afetou a Colifórnia foi registrado pelo Serviço de
Meteorológico Nacional. Os sismógrafos marcaram o in i
Uo do fenomeno ás 9 horas desta manhã, contudo segun
do os técnicos, não se pode defirir com exatidão a direção
do sismo, embora o epicentro tenha sido calculado a .: ...

lU.600 quilometras da costa do Pacifico norte-am·ericano.

Informou-se que o tremor foi de grande intensidade, ten-, pi.
Uma instituição para mulheres -ficou com sér'ios

do 0:-:; s israografoa registrado a sua duração de !:lO mi- rios, tendo que ser evacuada por seus 11:75 ocupa.rtes t"l
I1UtOH.

.

.
.

.

!
reclusas e pessoal da administração. , ..

DES1'RUIDA QUASE COMPI.ETA1UEN'l'E UMA LOCA· Logo que se tiveram as primeiras noticias da cat
.

,

. LIDAD1<J I trof'e, foram enviados socorros por via aérea, lncluín
TEHACHAPI, Califom ia, 22 (United) - Violento ter- I médicos, enfermeiras, pessoal de socorro, a lirnentos,

-emoto destruiu este pequeno povoado hoje causando I médios e tendas de campanha.
-nuito» mortos e feridos. , O doutor Charles Richter, do Inst.ituto 'de Técnico

'Ruy Cloud, correspondente da United Press, uma das 1 g ia da California, disse que o tremor foi de intensidade

primeiras pessoas a chegar ao local, que tem 2500 habi- 7,75 e de muito mais violencia do que o de 1933 que d

.antes, contou onze mortos e 35 feridos, mas teme-se que truiu parte de Long Beach também na Californ ia. Se

haja muito mais nos escombros dos edificios derruba- epicentro não tivesse estado no deserto de Mojave, co

dos e que se estão removendo agora. O tremor foi sentido nesta ocasião, chegaria o número de perdas de vidas
ás 4,55 horas (hora do Pacífico) e a maioria das vitimas milhares, segundo Richter. A maior parte das, vitim
se encontrava dormindo nessa hora. O tremor durou 45 neste pequeno povoado, pe registrou em um total de d
minutos sendo sentido em lodo o Estado da C,aJifAl"lia e pisos, no centro do distrito comercial, tendo ficado co

,.(, '1 'llJ:1Q(-> 350 km. ao sul de Los Angeles, em Tehacha- I pletamente destruido.

Edição de hoje - 8 ·pags.
- _ .. - ._---_ .._._---

F'íorfanôpolís, Qual·ta-feira, 23 de Julho de 1952
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,iode S.(atarina�:DA VIDA
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RIO,'22 (v. A.) - o .

Segadas Viana reassuhi
ontem, 11: pasta do 'I'raball

� I Falando em seguida a

� jornalistas, anUH c i o u

....��-... transferência, breve para
Brasil, de importantes f
b ricas. Disse que o custo
vida na França, Itália, S
ça e mesmo Portugal é m

01' do que no Brasil.
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�

I·Solução ao pro ..

,

bitma da eIpor.. ----"..".",._.,.,.,..",._�

tação.de madeira Salario dos
RiO,22 {V. A.) - A CE- I'XIM distribuirá amanhã,'pro e$SOr�S

uma nota oficial sõbre a re- RIO, 22 (V. A.) - Re
solução tomada no caso da pendendo a um requer'irneí

RIO, 22 (V. A.) - O go-! não é ainda hora de se tra- . soalmente, entretanto, e co- rência de Pôrto Alegre res- madeira quando, então, o to de informações do seno

vêrno mineiro recebeu a re- I taro da sucessão presiden-I mo pessedista, tenho a im-. tr-ing iu-se o governador a di- INP tomará conhecimento, I dor. Mozart Lago, o mini

portagem da. Meridional, I cial", • pressão de que varios pon- zer que serão tratados ape- determinando os estudos I tro Simões FiJ.ho pender
após conferenciar cerca de' REFORMA ELEITORAl. I tos da Carta Magna estão nas problemas relativos à iniciai� para a im�diata �x- 1 q�e o ministro da Educaç
120 minutos com os lideres Quanto à reforma eleito- exigindo uma revisão. Por- bacia do Paraná, cuja eco- portaçao da madeira nacro-

I
nao se arroga competenc

. nessedistas. Interpelado so- raIo governador diz: tanto, sou favorável a uma nomia fo'i planejada segun- nal. I para subtrair-se ao' acat

1>1'e os assuntos tratados em - "A reforma é necessa- reforma constitucional".,· do os interesses da admi- i mento ou sobrepor-se ás ti

sua conferência com o sr. ria. Não se pode governar , Sob esse prisma, pergun-I nistração do país. ,
�v__._•••_.._••�� I

cisões judíciáriaa. Antes
Getúlio Vargas, o sr. Jusce- com a multiplicidade dos tamos a opinião �� govern�- Finalmente, o gover�ador Esperada DO RIO b�ixar a portaria .m�ni�t
Iino Kubitschek, disse: partidos, exigindo transí- dor sobre a 'oprmao sugeri- comentando o entus iasmo .,. _

rial em causa, o Mín istér
_ "Tratamos de !Lss�ntos I ��n�i�s �e acomodações" . .' . da, �elo sr. C.afé ii'ilhQ: I �o presidente Getúlio Va�- uma Bllssao eco- ouviu a .C�ns,ul.toria Jm:i

administrativos". Insistfdo a se pronuncrar maior autônõrúía pava

0$1'
gr.g-peI·r" probleraas lTIt -M i-

"Ô
�.... . -'

(
.'

.... J.. Gia.t.O Mírristér io tendo ele

Depois de fazer um
..
re- 30b1'e a 'reforma constitucio- Estados..Jusêelino respon- nas Gerais, declarou: D mica 8.8ma .

cía da decisão [udíciár]
trospceto da atuação pollti- nal, disse: "A reforma só deu: - "O sr. Getúlio Vargas RIO, 22 (V. A.) _ Che-

sobre os salários dos prof'e,
ea do govêrno e a conferen- poderá ser c,onsi?erada �e-I - "No c.ampo. tribut�rio I est� disposto a. dar o seu

gará ao Rio, breve, a missão sores,
_

baixou nova portar
cia de janeiro último no Pa- lo Poder Legislativo. Por IS- : ela se faz rmperrosa, pOIS o maior apoio a Minas anota- económica alemã constituida que nao a ofende.

Iaeio Rio Negro, o sr. Jus- so, sobre' suá conveniencia, I Estado se sacrifica pelo I
damente no binômio energia

para representar o Banco
celino Kubistschek concor- ,)U inconveniencia o gover- , município". e transporte., E Minas Ge- Cenüàl da Alemanha. A
:dou e revelou que o gover- nadar nada pode dizer. Pes�, I Sobre a próxima confe- rais agradece".

��� �ê�'=��
d h· h r'·

que dos 60 milhões que de� PARIS, 22 (United)

��;;��i:��n�:l.h:�dO :t���� .Iel," esclo eCldo el mio a alrla»' ;:�n:�n�:!:7:r�:�' ��o�t ���g��\�;àP��l�:ar;�n�e�r:
ten,mo da base mterpartIda- ,'...'.'" "..

. "

ria'paulista a todo o país,

I
RIO, 22 (V.A,)

_

- O'

sr., qu�
êle r;rantém com amig'os desconhecido no' 'BrasiL -. pI'etendendo o Brasil evitar meira dama do Brasil f�

flssim se expressou:
Osvaldo Aranha e um ho- e JornalIstas, em que não O jornalista encarou�o, o pagamento em moédas, recebida no aéroporto, entl�

_ "Mas em que plano? Se mer;r dotado de grande mag- COl1t� uma anedot� ou de- espantado, e o ilustre em- para o que oferecerá yários outras pessoas pela sra. Aj

fUI plano nacional, o govêr- ,netJs�� .pes�pal.. A sua per- .t�l:mmado caso cheiO de ma- : baixador explicou: produtos, inclusive algodão <lira Vargas do Amaral Pcj
110 tem maioria; se na polí- sOJ��hd�de 'forte e marean- hCla e de praça. Sôbre o

- "Pois:é. SoiJ um desco-' 'e '<!acau. xoto.
.

t.;ca Estad-uaI. temo� mal'o- te Ju, fOI destacada. centenas - .-_ mundo di- nheciclo em minha Pátria.' I, - " �
ria. Se o presidencia.lismo t de vezes, .no BraSIl, nos Es- plomático, Imagine que há dias fun�

�e exerce p-ela maioria está- I tados Ull1�OS e na Europa. então, o sr. cionários alfandegários dos

U D N ,- t ;;.
vel não 'Comporta combina-I Como. preSIdente da ONU, o Osvaldo A- Correios e Telégrafos de- • • • paU IS a DoO pensa
!�ões de gabinet�'. ...

embaIXador Osvaldo Aril- .. !��l?-� _ t�n1 volveram ao Instituto Mas- -

d VÍlEFORMA MINISTERIAl
nha, com o seL: s.orriso per� uma cQle- SáChUS.sets;-·o'mars famoso' eIIl- aGOr 0-CO. argas

"

'. j,�,.... -'

,manente nos lablOS', soube . ção de his- estabelecimento de ensino SÃO PAULO, 22 (V .A.) da ·UDN, a impressão
Retlt�o�_ o lepoltel.

d
i conquistar a simpatia dos tórias deli. tecllológico dó mundo, uma __ Rev,ela-se que têm repel'- que o. sl;� Getúlio Varg

-

'fn ·tao .

o gO'trerna ar

'I' representantes de todas as ciosas. . .
medalha que me enviára. cutido negativamente na' ainda não merece

�� mam ·':8 .ana,cfn 'I:a a r8-1 delegações ... inclusive dos Há dias, Essa distinção, acredite. ti- secção paulista da UbN as confiança". .,

'orma mlnIstel'lll que �

no-
l'US:;'OS, conversai1do com um jorna- oha sido confel"ida antes a tentativas de alguns próce-I·vas combinações políticas ,O ':forte" d O ld l' t . O }...l A' dezoito homells 'dos 'maI's ce-

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

• , 'd' .. ')
. o sr. sva o IS a, o SI, sva �o lanha res de se aproxlmarem do'

. "

�'Hec��_lll leM}; ,Apanha, porém, é o seu bom- confessou caril aparente lebres, comémol'ativa da so- Gatete, O sr. Ferraz Egreja
,
O rt••• ciclacle••

-

:.0 c(�n 1ec;mog e�- humor. Rara é a palestra t tristez:I� que era um homem Iene sessão do cinqnente:ná, deelarou: "Não se pode 8,- i ,--__.......__
�a8 com maço-es.• o preSl- do da instituição. El'a uma eredítal' n{} govêrnQ federal, !! .----rlencialismo cabe ao presi- . I
ilented?f� Re_pública indfi.ca'l' � fh - , _ ., _-,.,. . ���i���e�l:r���:�:��:;;; �_�i:g!sQq.�:..:.�:m:\��t.i�:�� ��%;:/,::::;__,.. �ill,' �_:.II:. 1('--11,:-3'1. mo 1. lcaçao· que se lzer p. ·

M-. I dA' de um cubo de matériaplás- . [,/,/:. --

'!H�.cessaria".
.

flmelrO· 1015 ro a ustr.·a tlva de dIrIgIr um conVIte a I �..Jii -/. . ::.:.••
A 1

tica. A .devolução do pre- secç'ão mineira do nosso pal'- '�c«_11 �::�: _C�>':.�I�··�pós esc arecer os ,rumo- .. sente fOI' fe'l'+a sob a alega- « I I \ II '- �,r :t /
h t d ., B"I

-, tIdo., desprezando a direção .I., -, ..... (. L-:-'"
.

':JYj' .�:... /.res so/-}re a en rega a pasta Ylr·a ao rasl ção de que não ·conheciam, f�a:.::
-

-

- ,...�
da Justiça a São Pa-q.]o;:conr '

.
-,_- o .• < .

• ..

. .'

1):0 Brasil, o l'eIeriào sr. Os- �a����::o�o s�e:�0�s1�va;:��! I' .,;'..?Ví�lí-�;;/;-�-
-

fi objetivo de atrair a l!:p. VIENAI 22 CUnited) - segundo explica a nota ofi: V'Hlq6 ,Ara�lha. . .
.

b 'd fi b
.' - �.��,(; II,!'

�; e de reco};.q�r.. a;i 'eil1-re� ;.() m�:istto das ,:Rel3,çóes �.cià;Í tlaOO � Coühéce'l-:' :h0e.... ' E' o '·a,ntigo ministro das ::i:Id�giri�._s:a; ��.:���es, ���? I /
'

"', lsta do sr. Odi.1o.1}.•:Brqg�._ .E.xter_J,(H:es Karl Gl'ube�' vi- Tambem tratará de aumtm� -Rnlnnõe8. Exteriores, del'V\l's 0.;;1 d t
' � J.'V Assim mesmo, seria preci. f . ,----=».111!Van,�1} o pra lcamente a 8Itara, o Brasil a princípios tal' as l�a"ões eomerCIHLS de soltar uma· O':ostos,a. gal'-

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

d'd 1 L :l
... "o �

80 que o sr. Getúlio Varo'as ',',
,I �/:::.,_.--{_. I.

I'
�all 1 atura (O sr. ucas,' o mês próximo, como c.on- �ntre ambos os países. Além lh Q t

.
, ""

",.",,- I ,j
�

';'P�'.rt ' ·d'.l�R"
ga a,.a, e�·m.mou: dissesse à nal'ã-o se TlJ"etende "., "",.. '., c•• , ,- ��'.

u-ascez a�N'esl encm tia ,e- vlado dó govêl'11o brasileiro, ,:le visitill" o Rio.de ,Janeil'o. D p d Ih
'" ... .

'bl' J J' K .

-:-; e' O.I.S. e ve o, meu ,&U não continuar no poder. I' D"
'I

�u .1<:a, o sr. usce mo u-
.

irá a Sâ-o PauJ.o, Minas Ge� mLgQ venf 1
- 17..em que para a con

l.'t h k d'
...

b
.

f
,'. a, ' ' ICO -co.m., . a guma I Estou falando em metI,' fereAncl"a de Rlumeno"Dl sc e ISB"é' G'I'U er 1" ol·."'lal'a' o-"g"ve'l'.·no

. 0" t C t' Até 'r
•" . ,. ..,.... '" "al.S e u-<t·n a . a :arma. ma.gna q'lie muIto pouca nome ....essoal, pois o Pl'O-!- "A UDN não pyoc,tra brasileiro �.tbre n' "especiaJ agora n.ã.o se anunciou a da- g'e.11j·e me conhec 1

'"
i

vêm obsel'vadores in
.

.
_ 1\,,' '" 't

- :
'. e em

lneu�' nunCiamento. do partido ca- r "r.."nl·tos'.-apl'oxlmaçao e.m lhll1.as. �"O 31 lI�l.t"ao da Austria c"'mo ta xata·l 'd ..l ·\r· M ....�'"
. -- - .- " ,v

_

e ',ue sua' sa. a ��e, }.- pa,ls.• ,.... as,- que. �'l-&O ia- berá a-o-...J� di..rn.r.rdes na.ci:o-!" _ Sera' (lU"" ela e' '" C.abaplanõ naciüú,f penso que ,:;onsequencia d.e
-

ocúpação", "na leI '
�-� It "" .

.
_- ..: . . . j nais.·:Mas é pacífica, dentro., lo?

GETULIO E MI'NAS

Reformas
.

�o· Ministério e [Ieitoral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Apedelçoamento 'em Pêrto Alegre e Buenos Ayre•.

OUVIDOS -_ NARIZ - GARGAN'FA
Consultório - 'João' Pinto, iS - 1° andaI

Diàriamente das 15 às 18 horas

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTôNIO DIB .MUSSI
Mé,li'colI

Oírurgia-Cü nica Geral-:Partos I

ServIço com.pleto e especializado das DOENÇAS.DE SENHO-

"�_....-:;, �"m modernos métodos de 'diagnósticos e tratarnento.

i!'<',S,f'O;::COPIA - HISTERO - SALI>INGQGRAFIA _. METAB·O-
.

, LISMO BASAL
•.

. I

RÃdioter'aria pQr .onda. 'curtas-Eletrocoagl.\lação'. Ralos Ultra

t:..n ..;'Uório: Rua 'I'rajar,o, 'no 1. 10 andar EdWc!Oo do 'Mon-

·'.,;Jlt4

rltnrárl-o: DaI! 9 às. ·lt horas - Dr. Mussi.
,

Das 15 às 18 horas - Dra, Mussi.

Residência Ave�ida Tr.ompowski, 84·

. '�

DR. I. LOBATO F1:LHO
ÍJnen<;3e do"a.pa,relho l'espi'ratório
TUBEU,CULOSE.

Rr\{)IO�RAFJA � RADLOSCOPIA DOS PULMOES
Ci.rurgia do Toras

. for ••·.4do pela Facu ldade Nacional (hf"Medi'éina.'·Tisioiogii't,:'e
,Tisiocirurgiâo do HJlsPital Nerên Rame s

Cu rso de espec ial ização pe·la S: NxT. Ex-in,terno e Ex-as8istente de

'1 Ci ru rg-ia dr prof. Ugo Pi,'ihéiro Guimarães (Rio).
,j. Con""l"tó;rio, RJ1.� Fe!i�e Schmtdt 1).. 3&.

\ .

Diàriarnente, das �5 às 18 horas,
Re.idência: Rua Felipe Schm idr, n. 1011.

,
.

Residência, Rua Brigadeiro Sí lva Paes, I'>/n. - ao andar. (eh"de Jalleiro.
cara do Espanha).

.
.

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
,

ltÉDICO

Clínica G.eral·- PED1Al'RIA
Rua 13 de Maio, 16 ...:.. Itajai

k'UERICl,1LTURA - ,PEDIA'l'RIA - CLINICA GERAL

{:ollltultório e Residência _ Rua Bulcâo Viana n. 7 (Largo 13

.. Maio) - F'lcr ianõpofie.
Horário: 8 às 12 horas - Dtà riamente.

-----�--------------

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista' do HOllpltai,

IModerna Apárelhagem.
Lâmpada de Fenda - ltefrátor - Vertometro etc. Raio X. (r�-

*"'era'fias da' Cabeça) r': Retirada de Corpos Extranhos, do Pulmao
_

,; i:84fago. ' ,

Receita: para u"o de Oculoe.

Collltultótio _ Visconde de Ouro Preto. n. l! - (Altos da cá..
"lo Horizonte).,.

_.Iflênda -. Felipe 8cbmidt, 101. -'- Tel. 1660.

_;;.
',".

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
"

CIRUllGlA TRE"QMATOLOGü
. 'Or1;�êtha

'f ' eonau.ItÓ"tio; João \ Pi:nt�, 18.'
I Du 16 àl 17 àiàriamente.
í

1

)r{en� aoa. Sálla4o" .,
.

R.a.: Boeaiuva 135.
Foue ll. 7H.: ; .

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

'DR. ROLDÃO "CONSONl
anr.la Geral -, Ált� Cirúrcla ;.... Mbléltla. 'ele Sellhora

- C.i'ruÍ'ciâ �al.Tu.more. -
, Ca Faculd�de de MeâiP.i1lJi da Un.i'vi!rtiidade 'de SAo Paulo.

..
' ,... : .•s-��i�t�n·t; .

de" Cirurgia dOB Pro!ésBores AUpio, Correia
I Neto e 8ylla Matol ..

-Cirorgia do elltom;"go,' vesícula ,e viaa. biliares, intestino. 'deI
'Sado e grosso, droide, rins, próstata; b"ell-iga; ,útero. ováriq.:. tram
';Joaa; Vàricoçele, hidrocele, varizes 'e hi!rnill_ T

.
.

·C.Daalta�: Das 2 às ó boras, rna Felipe· Sch�idt, 21. (a�brado), !
--: T�Mf�; i.598.

. ,.

I',."denela.: Ave,t1ida Trompo�B'ky. '1 - ·Telefone 1.76_'.

DR. ALVARO DE CARvALHO
D.oençaB. de CriaDl:aII

Consultór+o : nua T'rajano a/n. Ellif., São Jorge - 110 Bndar.
Salas 14 e lá.

Atende diàrjamente dali ',4 ns. em diante.

ADMINISTRAÇAO

<:>

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafn, li. .ii_ •

Te!. 1(t22 - Cs; Postal, 139.
.

.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F, .DE 'AQUI�·().
.

�epfesentanÍ(!8:
Representações A. "8. Lara, Ltda.
Rua SenadorTfantas, 40 - 5° andar.

Te!.': 22-5924 .: Rio de Jane iro.

Reprej o r Ltda.

R�a Felipe de Oli-veira. n:.21'- ó'" aDltar_

Tel.,' 32 ·9873 -- São I'au lo ,v

ASSINATURAS

N·" Capital
Cr$

Rua

DR� ',M. S. CAVALCANTI,
,Clí>ttica eilcJollivawJlt.e de crlançall

.

Saldanha Marinll(). 19. - Telefone (:5í:)' '786.

A.no

......;. '.

cá

DR. JOSÉ, ROSARIO ARAUJO
C':uf.c2 Médica - .Dnenças de crian.çal!

('l·ra,ta·mento de Bronquites ers adultos e crianças).
(,;onsultórro; Vitt>r MeireI-flS, 18 _. ]0 andar.

H,,�ário: DaG 10.31) às 11,80 e das 2.30 às 3.30 horas.
Reaidi-nl:Ía·: Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.64()..

Anc

N'o Inferior

c-s 2ttO·.OtY

c-s ·11".tI�

..

S"i!-'ÍnestN'
Anúncios mediantes cont.. áto ,

Os o ríg ina is. mesmo não ·pu.blicaó",•. - nàa ••,..1_

devolvidos.

A óireçao não se res·p(H.sabll.za pe�"8- ·Cf!>i> ...;;:_
émitido8 nos artigos assinad..s,

DR, CLARNO G. GAl,LETTJ
.'

NEWTON D'AVILA '-

- D-nças de Senhoraa'\- Proetoloc1a
Eletricidade Médi-ca .

Consultérlo: Rua Vitor Meireles n. IS, - 'l'eleronB 1.507.

Con8uttA�: Ag ,11,30 horl\S e à tarde das 15 horas em diante,

Residência: Rua Vidal Ramos, Telefone 1.422.

OR.
Cí ruraia geial

lluI Vito; Mf'irelles, 6t1. - f'ont' 1.468, - FI'9rillnóf!o»•.

DR. RENA1"O ·RUJ()S DA SILV."
- ADVOGAnO

Rua Santos' Dumont. 12. '- A.pL 4 .

,

DR. MARJO 'WENDHAUSEN'
Clínica médica de ad�ltOl! e crlançal!t

Consultório - Rua Joio Pinto, 10<--- Te!. M. 769.

C';nl!làl�8: Das 4 às 6 ·l1ôras. ,
.

RetI'ldhci.: Rua E8t;v�S' Jánior. 45. Tel. 811.
,

DR. ARMANDO.VALERIO DE ASSIS
.

lti�Dico, .

Serviço. de Clínica Inf'lItit da AssistêncIa &tlluicfpal e Boa·
,

pita}' de'Caridad� •.

.

,
CLINICA MÉDICA .DF; C!ÚANÇA:g. I1.ADULTOS

- Alera!. -
CODllult6rio: .Rua Nunes Machado, 7 - COllsultas da.' io à. 12

e das 15 às 17 horas.' _:':

Ketlidência: Rua Marechal Guilherme, 6'- Fone:. ,781:

DR. JOSÉ MF.OF.TROS VIEIR.;\
- ADVOGADO'-- '�\,

D& ALFREDO CREREM

nn. THEODOCIO MIGUEL ATHERIN()'
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12. r" andar, Haia n. 1 - EdUício Sãe J&..s"',·

{f:scr. Dr. '�·a.ldir Busch}.
Telefone - 1.340.

\
I

DE·NTISTA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

CIRURGIA-O DEN'n8TA

Rua "'etipe Schmidt - gdH. Amélia Nplo - Sall. J

1·Ta-t.8Iut'nto cirúrgico e- cura da Pi"i-r<Ía Alveoll...

Tratamento drúrjl"ko e CUnI �'Abcesso&;. Gr:aJl'.ulnuu�. Qa�ln_'"
radículares, etc.

ATENÇÃO: -- Grande r�<luçiÍ.o de pr�.o&. nll'S' D!l:N.'TA:DU1lASc"
�ara as 'pes�õ88 qU'e vivem de ordenaofo,

Laboratório Prot'ético sob a dir&Qãe de, T{;dlico cI>JIIIUat3Il" -..

t'eciaimente no 1)�u.guai. ft)rrna'do sob a or'Íe"�ação de um doa m_...
.

;redenciados. ,especialista! d80 Améri1l'1k

Delltaduras seltl o Cê!), da B&ca lAb:-bac:ia PlaUo.)

P·ontt<&. �ei8,·e, Pi.aa ..

Todo& os deltlltlll Trabalhes, Protéticos pe1.. N.cfti'c__1. 1''''

cente ..

,-----------------

A , nS�Ot
"Ü Dr. pjlllma MoelltrlllnJ. avisa à s·ua distinta cli..a�;a}:a. �.

estará. ausen't� até o "mêl!! d& setembro ,·em viagem de e"t'oà... 6'...

Am.érica do Norte.

Comunica a;nda' que o· seu lhs$itutQ .de.diagJ;>óst.iCo c1.lJ>lcc> ,,,li>

tinús.. funcionando de maneira· reg.ulaf\,'· ;fita�ldo' como. sen s"bati�,
Q competent� clínico' Dr. QrlanoM-· Schroeder qJle há mais de su.:.·

alio, vem ,aco,l)"l.p�'nha:ndo,' passQ' a·, passo, os serviço. dl1ri�... ......

,Cil-sa de Saúde São Sebastião.' e- de-·se,1j ·consultório.
Os serv'iç�8 'de 'rádio diagJiú.stico" red.toterapía. B "" d. 1.�J'...

tório clínico fiearã'o .11 cargo do' Dr; Paulo Táil1area. nO:me .&��
["ent'e conheCido em nosso meio,. pe�a su� rrofic'�ilneí� • d�e�c.""
nas ditas e8p��iaHdade8.

"

______..._ .........:-/47

:.;..

Sabã'Q.

\firg;efrl 'EsfJecialid�de
da' Viü:-- '·ETZEL ·INDnSTRIAL�JoiDville. (marca, reglstrad.a),." .'..

,

Torna" a roupa brànquiss'im,,' '"

, ,

•
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"O ESTADO" Florianópolis, Qunrta-Ceira, 23 de Julho de 1952
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I tEslre'l·a d,·a 25 de Julho'J'uizo de Direito da
Oela',' ,.Comarca,· de fijucas

as 20 horas no DOEON Edital de praça, com a pra- dois. Eu, (a) qe'l'CY dos An-
zo de vinte dias i [os, Escrrvão, o datilogra-

, ; fei, conf'er i e subscrevi, (a)
O Doutor Clovis Ayres, Clovis Ayres Gama -- Juiz

Gama, Juiz de' Direito da, de Direito. Está conforme o

Comarca de Tijucas, do Es- : original, sobre ° qual me
tado de Santa Catarina, na

!
reporto e dou fé .

forma da lei, etc .. '. I Data supra.
FAZ SABER aos que o. o Escrivão, Gerey dos

presenta pdital virem ou de-
1 Anjos

le conhecimento ,tiverem, .....------'----......-

expedido, nos autos de arro-

lamentoidos bens que fica- T'O'rO'el·0,IJESTA ram por morte de Agostinho
Voltolini, que se processa- ,de 'X,,.,,.,dre'zperante este Juizo e cartó- '-'"
rio do escrivão que este Continúa despertandosubscrece, que atendendo ao grande interesse nos meios
que lhe foi requerido e teu- enxadrísticos de Ftoríanôpodo em vista ao mais dos au- Iis o .Torneio de Xadrez quetos consta, por despacho se está realizando no Clube
proferido aos 21 de julho d'e 12 de Agôsto, em comemo'1952, autorizou a venda, em ração do 800 aniversário dabasta pública, do imóvel quele tradicional Clube. Sãoabaixo descrito, com sua em número de 14 os concor
respectiva avaliação, per- rentes e até hoje só foramtencente ao "de cujus" su- realizadas três sessões a
pra mencionado, que' será j chando-se à frente, com olevado a público pregão de i mesmo número de P011ÍOS, osvenda e arrementação, a: srs. Élio Ballstaedt, José
quem mais der e maior lan- I

Paulo Garcia João Ribeirof . I ,

ço o. erecer,. acima de res-: e Jorge Kotzias, seguidos
pe.ctIva avallação: ?e.lo por-; bem de perto pelos demaisterro dos auditórios, ou, adversários. Em vista do e

q�em suas v:zes fize�, no quil ibrio de forças dos prinI dia ,19 de agosto p. víridou- cipais cóncorren tes, não é
1'0, as 10 ho:as; no local em possível fazer qualquerque se rea lizarn as vendas prognóstico sôbre o resulta
em hasta públic� det�rmina- do úesse Torneio, que vemdas por. �s�e JUIZO, a �orta sendo acompanhado pordo

. e?lfIClO da .PrefeItum grande número de apreciaMun ic ipal des�a CIdade. Des, dores da arte de Capablan
crrçao e avaliação do imó- ca: Esse torneio deverá tervel que será levado á pra- minar a 9 de agôsto próximo
ça : - "Um terreno, sito no e até lá iremos informàndolugar Morro da Onça, Muni- los nossos leitores dos resui-'
�ípio de Nova Trento, nos tados parciais das sessões.A MÁXIMA FIGURA MUNDIAL EM Al"TA SUGESTÃO fundos dos lotes 17 e 19 da
Linha Morro da Onça, com

Hipnotismo. Sugestão, Fakirismo, Telepatia, Espiritismo, :1 área de 300.000 metros
quadrados; fazendo frentes'�I Jl� \..l'ln,

3. Oeste com os lotes 17 e 1 ....Sonambulismo, Catalépsia, Transmlssâo de Pensamento v

da linha Morro da Onça c

fundos e Leste com 'terras .Acham-ss .abertas na sê-
I devolutas; extrema ao Nor- de do Comando do 5o''Distri-
te com terras' devolutas e to Naval, as inscrições pa
:to Sul com herdeiros de 1'a o quadro de taifeiros da
Paulo Voltolini, no valor de lVIarin ha, cujas ,con dições
Cr$ 3,200,00 (três mil e du- são as seguintes:
zen tos cruzeiros". "E para aI Ser brasileil�{) nato;
que chegue ao conhecimen- h)! Ter boa conduta;
to dos interessados e nin- c) Ter 17 anos comple-
�uem possa alegar ignorãn- tOE< no ano civil da incorpo
.�ia, mandou expedir o pre- ração ou menos 30;
sente edtial, que será afixa-- di' Ser alfabetizado; (ler,calor, do 11a séde dêste Juizo, nu escrever e efetuar as qua-4) Hipnotismo (Estado Cél- lugar do costume, e, por có- tro operações aritméticas);ta]épti�o). pia, publicado UMA (1) vêz e)· Ter altura não infe-5) Sensaçoes no, paladar i10 :iQrnal " O ESTADO", de' 'l'io1' a 1,M;'6) Hipnolismo perdido do i Florianópolis. Dado e pas- f) Ser considerado aptoconhecimento. sado nesta cidade de Tiju-, A ·em inspeção de saúde;7) S€gundo grau de suges-
ca;;, aos .vinte e do.is dias d.o I art. 32 da L. S,. M.;tão com o público. mes de Julho do ano de mIl I 'g) Ser solteIro caso te-8) IUl1ensibilidade com cor- novecentos e cincoenta e' nha menos de 25 anos.j "'I\"W'" pos (Estiletes, pregos,

fogo, agulhas.
9) Uma partida de fut.eból

com pessoas hipnotiza
das.

10). Catalépsia
11) Breves tratados de de-

Vida
_4�IVEHSARIOS:

-

VISITANTES
,;�,SRA. MARIO CÂNDIDO DA Está nesta Capital, o sr,

SILVA Benjamin M},galhães .Rolin,
Ocorre, hoje, o aníversá- alto comerciante no 'Estado

'T�O natalício da exma. sra. do Rio Grande do Sul, re

.d..Ana Soares da Silva, es- centemente homenageado
i}n�I, do sr. Mário Cândido . pela Serviços Aéreos Cr,U
�i,1 Silva, Contador Gerál do zeiro do Sul, recebendo o ti

Estado. tulo de passageiro n. 1, pois,
Á!> muitas homenagens de na data de 22-2-1927, fez a

'I-"Ele será alvo a ilustre dama, sua primeira viagem, no hy-
.as de O ESTADO. dro-avião Atlântico que nu- I

.:SR, JOSÉ A. GALLOTTI quela data inaugurava a la I
.T'ran.scorre, nesta data, � -Lín ha aérea comercial do' O MAIS EXTRAORDINARIO HIPNOTIZADOR

,_:::tniversário nata licio do sr. país, :EUo Grande-Pôrto Ale- '
,

f.:POCA
.Tosp An�!�li Gnllotti, fiscal gre feita pela referida Em
..-lo Jmposto de Consumo, a- prêsa Ex-Sindicato Condor.
posentado. HAROLDO EIRAS

O ESTADO curnpr imen- Encontra-se nesta Capi-
(:i-i). tal, o conhecido radialista
{)TAVfANO DOS SANTOS Haroldo Eiras, assistente

BOTELHO do Departamento de Rádio
Ocorre, nesta data, o ani- da .I. Walter, Thompson

"'el'sál'io natalicio' do sr. Cornpany, o qual vinha diri
{}taviaJlo dos Santos Bote- g indo até bem pouco tempo,
1ho, func lonário da Procura- durante a permanência de 1
dNiá Fiscal do Estado e José Roberto Penteado nos;

Notável., asso,mbroso aconteci
mento com ii apres8otacão do

famoso OIPNOTIIADOR

LING

re,;soa grandemel1te estima- Estados Unidos.
,da na sociedade local. Haroldo Eiras, procede de

O E�TADO cumpr imen-. Pôrto Alegre, onde esteve a

.ta-o. serviço 'da grande ernprêsa IFAZEM ANOS, HOJE: de publicidade, e, também,
- Srta. Herondina Silva, .

como convidado especial da
'fEha do sr. Francisco Re- ',i Rádio Gaúcha, que comemo
aato da Silva, industrial em ra o seu jubileu.
Biguaçú , Além de elemento creden-
-- Menino Jobel, filho do I ciado nos meios publ ícitá-

':>1', Jnão Ramos Furtado I rios, Haroldo Eiras, é com-
- Srta. Maria Apolinária, positor de renome, D' consa-11enrermeira do Hospital de

I
grado em todo o país, gra-

Cm'idade "I cas a grande aceitacão ele

I- Srn. Paraguassi K., suas músicas, dentre as

Bonfim, esposa do sr. Osnv' quais destacamos o último
'Bonfim

'

I sucesso de JORGE GOU
- Sr. Celso Campelo, fun- I LART: "Teus Olhos Enten-

eroriárío dos Correios e Te-' dem Os Meus".
Jégraf'os I O ESTADO, cumpi-iman.

- Sra. Zilda da Costa! ta o ilustre visitante, dese
.Pere ira Silveira, esposa do! jando-Ihe feliz perrnanên
-RI'. Otavio .Silveira, fun cio- í cia entre nós.
n 3 r io da firma Cá1'l�s Hoep-
ck S. A. Comércio e Indús,

V'--.w_"V"_........-_�_...............- ....""..J>-__
Taifeirosda

MarinhairIa

Agradecimento- Sra. Diva Pinho Go
.

';:nes, esposa do sr. João Ro.
·dolfo Gomes" da redacão
,de O ALBOR, da Laguna'
- Sra. Herondina Perei

rz,. esposa do sr. Egidio Pe
,séira
- Sr. Heinaldo Filomeno,

comerciante nesta praça.
'

e Insenslhilidade com os Corpos
I

PRIMEIRA PARTEEstiveram, ontem, nesta

redação, Augusto Marinho
e Helenio Gaiski, motoristas,
que viajando em caminhão
de carga, de São Paulo para
Pôrto 'Alegre, foram força
dos a interromper a viagem
nesta Capital, sábado últi

Na Maternidade Dr. Car- mo, em virtude de dessaran
J.os Corrêa foram assentados 50 no veículo.
os seguintes nascimentos:' Aqui chegados, sem di-
Meninas: Filha do sr, A- nheiro, tendo gasto quanto

belardo Miller e d. Natáiia possuíam no conserto do ea

':�iIler, e outra filha do sr." minhão, ,apelaram para: a'

Alberto Silveira e d. Jandi- Polícia. Desconhecidos, sem
parentes e sem amigos, êles
bateram na Delegacia Re
gional, onde relataram a

sua odisséia. Mas, foram de
tidos .. , na Capital, até que
respondessem as policias d€
Pôrto Alegre e São Paulo,'
telegramas d.e esclar_ecimen-
tos que lhes dirigiu a aúto.
ridade, sôbre o caso.

Ontem, foram ambos li
bertados,. " E, vieram a O
ESTADO consignar agrade
cimento ao sr. Delegado Re
gional de Polícia, pela ma
neira cordial, e interesseira
com que foram tratados_ •.

SEGUNDA PARTE
HIPNOTISMO

1) Primeiro grau Je su

gestão como público,
2) Hipnotismo e fascina

ção com os animais-Ga
los. pombos, coelhos,
etc.

3) Sensações de frio e de

Apresentação

1) Telepatia

2). Retenção Mental-NASCIMENTOS

3) Leitura. de cegos

4) Ações a realiz� l'

5) M�lgno'gis

6) Videncialra Silveira.
Meninos: Filho do ,S1'. AI.

'ta.miro Henrique Domingos
tê d. EoleuzR Leme Domin
-gos, e outro filho do sr. Pe
dro Manoel da Silva e d.
]tiaria da Silva.

7) Mediul1iclade

8) Translucides

�Missa de 30· Dia
VIUVA NARCIZA BEL- alma de .sua saudosa mã�.•

TRAMI sogra, avó e bisavó, Narci�
Rici,cre e familia, Alexan- za Beltrami, no dia 24 ás 7

dre Vitali e família, Maria horas na Igreja de Santo
Beltl'ami, Hélio Silva, côn- Antonio, 110 latar do S, Co
vidam, os pareutes e ami'- ra<;ão de Jesús.
gas para assistirem a mis- Anticipadamente ,agrade-
SR que mandam celebrar por cidos.

9) T:mnsmissão de pensa
mento.

BODAS DE PRATA
10) Provas de s-eleçãoo dia de hoje, assinala a

passagem do 250 anivel'sá
'rio de casamento do Sr. Vi
c.ente de Santana, do alto co

mércio exportador desta
praça e D. Maria de Lour
des AIIdrian i San tana.
São filhos do ditoso casal,

tW Srtas. Iolanda Lilian, e os

menores Joaquim Antonio
Cesar e Carmen Lúcia, que,
'em l"eg-osijo a tão auspicio
"aa acontecimento mandam
celebra r missa em ação 'de
graças hoj� às 7,30 na Igre
ja Matriz Nossa Senhora de
Fatima do Estreitú onde·
.I.'esidem.
Ao feliz casal, que gosa

"de estima geral na socieda
. de local enviamos abraços
de parabens e votos de Jeli
ci.iiade:, e;densivos ao seus

meneia com o público.
EXl)eriências hipnoticas
as quais o mesmo públi
co enearnará diversas
pel'sonalidadés.

(Espil'Í- 12)11) �1esas aéreas
tistas)

12) Crime na platéia

POLTRONA Cr$ 15,00 --', ESTUDANTE Cr$ 10,00

,ZE-MUTRETA',AVENTLí:�AS DO • • •

"'filh.os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ;

Am.anhã, à noite, 09 estádio· da rua. Becaluva, será disput:ado o' <dnitium»)

a�a4ore�, 'iDter,�D'do 85 ·tlaÍJ's, Postal Telegralicuf Irís,I:'J\_mérica, Flamengo,
Colegial. Treze de Maiof Hereílíe Luz e '��ngú�

..................................................................;:...... -:--w � � .....
.
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Esportivo".\

-:'
,,';

Prepara-se o Palmeiraspara
-

o Tro·réu Blumenau .

Jo inville, 22 - A Fede

ração Atlética Catarinense
fará realizar neste ano uma

competição atlética, sob
moldes diferentes até então

em novembro em Florianó

polís, no Estado '.'Nilo Cha
ves". Há um número limita
do para as inscrições .Índí-·
viduais o que trará vanta-

Campeonato Citadino .de
Volei e 'Basquete

Prosseguirâ, sexta-feira á ratan, nós titulares.
r

x:

ll.,lite, 'na magnífica quadra A seguir terá lugar a

"Santa Catarina", preten- partida de basqute entre os

cente à F, A. C., O Campeo- "f íves" do Taubaté e da A.
nato 'de Voleibol eBasquete -A. Barriga Verde,
da Cidade. Ambos os cotejos vêm em

Serão protagonistas os polgando os meios cestobo
"síx" da Associação. Altéti- lísticos, prometendo agra
ca Barriga Verde e do Ubi- dar plenamente.

i·EDITA�
CONCORRll:NCIA ADMINISTRATIVA PARA VENDA

DE AÜTOMÓVEL
Devidamente autorizado, comunico aos interessados,

que, no dia 12 de Agôsto de 1952, às onze (11) horas-da

manhã, serão abertas as propostas para venda, por, esta
Assembléia Legislativa, de um automóvel, marca "Pa

ckard'�, tipo sedan, cõr azul, oito (8) cilindros, 1:)5 HP,
equipado com rádio, 'em ótimo estado de conservação, sob.
as seguintes condições:

a) os interessados apresentarão propostas por es

crito, contendo nome e residência e a importância esti-
........................ee...�............ pulada para a aquisição do au.tomóvel que não poderá s�r

inferior à setenta mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00) - t a

proposta deverá ser clara, sem emenda ou rasura, devi
damente selada, com firma reconhecida e entregue, .em..

, envelope fechado, à Portaria da Assembléia, que forn�
cerá recibo, constando nêle a hora e a data do recebi

mento) ;
b ) pagamento a vista, em moeda corrente, efetua

do vinte e quatro horas, após o resultado, da concorrên-
cia.

•
.

As i!HlÚiç6es- deverão ser feitas até .0 dia onze de

AgÔsto de 1952, as dezessete horas.
.

.

A' Mesa {41 Assembléia Legislativa reserva-se o di

"reito de rejeitar, l ivrémente, proposta uu� não �atis�aça
qualquer (las condições acima, �endo e.m vista o I1lte,re�se
da Admirristração, sem que ass ista a interessado, direito
a reclarnacão alguma.

A Direção da Secretar'ia está habilitada a prestar
esclarecjme�to a respeito do assun! o referido neste edi

tal. 110 seguinte horário: _. das catorze (14) .às dezessete

(171 horas,' dilrriamen{:-e. •
I

O automóvel, a que se refere êste edital, .poderá ser

axaminado, d iàr iameu te, entre o período das í) às 12 ho-

n� ,

A abertura das propostas será na presença dos pi-o-
ponentes ou de seus representan tee legais.

'

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de

·Santa Catarina, em Florianópolis, 22 de Julho de 1952.

Hermes Guedes da Fonseca - Diretor da Secretaria.

usados, servindo o certame gen s economicas
'

para os

eomo uma experiencia para clubes participantes que as

uma animação de esporte I sim não terão excessivos
base no territorio catari- gastos e competirão de igual
nense. Conforme já adian-! para igual, quer sejam agre
tamos em outra oportunida-·l miações do. interior ou da
,de. esse certame será real i- capital.
sado entre' os clubes filia
dos a' Ligas vinculadas a

entidade- maxima estadual,
com a .novidade de que as

provas que são identicas ,as
dos' campeonatos' ofíciaís,
serão disputadas em três

etapas utilizando-se. como

sédes, as cidades de Blum�
nau, Joinvile e Florianópo
lis,
A primeira. parte -, será

realizada no próximo dia
10 de agôsto na principal
cidade do Vale do Itajai, 110

mês de setembro em Joinvi
le, completando-se o ciclo

Nesta .cidade, ao que' se

sabe o Palmeiras participa
tá com a sua representação
masculina, bastante creden

ciada, aliás estando desde

já em preparativos.'
Quanto a representação,

feminina da Sociedade Gi
nástica de Joinvile, igual
mente com credenciais bas

tantes, não 'se sabe no certo

se �omp�tirá. Pelo menos, á
vista da proximidade da pri
meira' competição, já deve
ria se' conhecer o proposito
dos mentores da Veterana ..

(,Mestre,) Nízete; o
novo técnico do Avaí

raní o conjunto de aspiran
tes, já que, dos efetivos,
nenhum inscrito e, portanto
impedidos de atuar no "in i
tium".
Não perguntamos a Nize

ta quais os seus planos,
Está o grande clube do sr. Não era preciso. Basta

Miguel Daux de posse de que se confie na sua in teli
um valor de comprovada gência e eficiência para 10-

capacidade, pois Nizeta, go fazer os prognósticos,
além de jogador de reais alás favoráveis.

predicados técnicos' técni- . Dentro em pouco, começa
c�s, sabe como se organiza rá a contratação de bons ele
·um .bom "team", . mentos. A Nizeta caberá

E segundo apuramos, ja apontá-los, para depois sub
se encontra em plena .ativi- metê-los aos ensaios, '

dade, buscando para o -alvi- E, estamos certos, o Ava!
celeste o bi-campeonato da saberá se impôr. pela classe,
id d· I

tenacidade e arrojo dos seusCl a e.
\

Domingo, no estádio da valores, como tantas vezes,
rua: Bocaiuva, vimo-lo dan- em lutas de proporções gi
do instruções aos seus pu
pilos.
Lançou êle contra o Gua-

Nizeta é o novo "entrai
neur" do campeão da cida
de.
A informação fomos co

lher dos paredros avaianos
e confirmada pelo querido

F'el icidades, pois, Nizeta?

).,
.

:L.

............o � �eee�

...............�
•••�••••••••••��

I

ASSOCiação dos Ex-Com-'
Sta,.�Catarlna .x .-Peraambuto., - .. - ,

... :: ,bafeo"es "do ,Br,8sil· .. ,.' ,- ,-,.

esta noite,' em Santos
,.

Dec��d��c����. Presi-
Serão encerradas hoje, I ves 'reprei:ientativos do Pa- dente, fica convocada uma

Derrotados os· .C'·0·18r·l·o· ·ODSe.JS
..

na em Santos, as eliminatórias I raná e Rio Grande do Sul,
I Assembléia Ordinária. para

dó Campeonato Brasileiro findo o qual será. iniciado 'ti dia 24 dê julho de -1952,
rodada inaugural Juveníl de Basquete, lo match entre conjuntos de

na séde sodaI, às 19 horas
. '0. cotejo inicia.l da nOIta,-, S.'�n.}.:a-Catarina e Pernambu-

em la Convocação e às 20Sob o partocÍnio da Fede- certame que colocou na qua-. d t t f
"

.
, a cqnpo ';lU agOnIS as os ; 1-, ,P(); t: '

'

.

hOl�"S em 2a Convocação, a ma.ração Paulista, de Basquete, dra as equipes de Sànta Ca- , ',;...·.;r .., fim de sel'em tratádos os.

se-I
3Q)· ---: Eleição para car-foi' inaugurado, sábado,' na tarina e Goiás, tendo venci-

•
. guintes· assuntos, estando, gos vagos na Diretoria.cidade de Santos" o 5° Cam- do os goiano.s pelocontag'em ••••

. .

l' "I I
.

I ....
'

por este meio, convJdados os .. Flonanopo IS, � C€ .lU uapeonato Brasileiro Juveníl de 42 x 38. ... . ,

I 2de B�squete, . , \... '. , • Fl·n.a'1··S _ d.a· ·T·aço «Rl·o)) se��res �te���od�So: Conse-l (eO�:ildo d� 91iveira, Se-Apos·o desflle da� nove HeItor Boono 'e Januano .. ... , .
. ...

.

I t".

_ , lheiro junto ao ,C. Nacional; cre anodelegações, puxadas pela Silvestre arbitraram o jo"
Banda �e. Música d� Guar-I go.. Com os resultados da� All1anhã sel'ào iniciadas
da MUTIlCIpal pe ,Santos e partidas de sábado e domin- as finais, jogando Flumi-
1;3steamento do Pavilhão I Encenando á noithda te- go, ficarm;n classificados· ;1ense e Austria, no Rio e

Nacional, fizeram Uso da I va hlgar.o prélio entre as para as finais da· Taça Corintians·e Penul'oI, em

palavra diversos oradores, I seleções do Paraná e Per� ,"Rio" os conjuntos do Co� São Paulo-:
lS:ndo � primeiro o CeI, Orsi� ! nan:buco, sai!1�0.' com os rintians, Fluminense, �u�l'D COl'1olano. A segUIr fOI I louros na vItOrIa os para- tria e Penarol, sendo elImI- E' grande. a expectativa
prestado o juramento pelos I naenses pelo escore de 43x nados os teams do Saarbru- no país pelos' resultados fi.
atlétas, findo o qual'inicio�1-122, Noli Coutinho e Amél'i- cken Spor1ling, Glosshopert nais do sensacional certame
se a partida inaugural do co Vilas foram os juizes. e Lib.eJ:tad. I promovido pelo Flumin.ense.

Fornerolli na direcão do
plantel paulaino

Fornerolli, um nome que: I Como ninguém ignora,
rido e respeitado 110 futebol Waldernar Fomerolli de
catarinense, ac�ba de. ser eS-j sempe.

nhou no .ano passad,o
colhido pela diretorta do o cargo de maioral paulaí
Paula Ramos para desem- no, ao mesmo tempo que 'a

penhar a espinhosa função t tuava no "onze" principal
de diretor técnico do plan- por êle também orientado.
tel do' Paula . Ramos,

.

em Ser presidente:" técnico e

8 -I D· h'
,.

Isubstituição a José Ribeiro, jogador ao mesmo tempo, r!lll X IDa·marca
.

DJe pe o{rue se demitiu por motivos representa mtilto. U· .. .' .,

• ,', ;'-.,
'

q:l;ai:a��r��:s� moda �stá Mas Foruer.olli, aeostuma- Torneio O,limpico qe Futebol
:pegando: Jogadores vetera� elo'ás lutas, cumpriu as três Continupndo a disputa Espera-se outra vitória
l�os para arcar com as res.- funções c.om critério e· ho- ;do Torneio Olímpico· de Fu- de classe � técI;liça dos a�a
ponsabilidades ele prepara- nestidade, a ponto de ser tebol, hoje, em Helsink, o dores brasileiros, vencedo-
dores técnicos. considerado um dos espor- seiecionado amador do Bl'a-
E procedem .bem os pare- tistas 'do anó. si! medirá forças com a se- res, dos. holandeses e lu-

dros dos clube's, já que os lpç�o ,di,naniarquesa:, xembul'gueses.
resultadas são 'satisfatórios, Está de parabens o Paula
eomprova:ndó as quàlidadés Ramos com.á presença'� 'á-'
dos· que bl'ilharqll1 há anos

I
frente dos seus conjuntos

atráz como "ases" .de notá- de um dos melhores "ases"
veis méritos. destes últimos anos.· ..

gantescas.

com segurança
rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS l\iICRO-ONIBUS DO

R I?'IDO «SUL-BRASILEiRO»

1
F19r-ianópoli� - 'Itajai - JoinviUe �

CUritibal
•

Ma •• I

.

Age
....

nCl·a - h.U8 Deodoro e�q,ui.n8 da
. .' Rua Tenente SIlveIra

e

............................................

.......!NtI .
2°) - Convenção Nacio

nal;
,a) - eleição do lncal
a' ser a mesma "l"ealiza-·
da; e

b) - eleição do nossos>

representantes a mes-

I· 8AHCO deCRflllTO POPULAR

I·, AGRíCOLA ' I I
�

Rv.o;. 09.()J;'t.d, 16 '

... I •
f'lORlANOPOLIS - 5iõ., e�jó.rlno,
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""O ESTADO" Florianópolis. Quarta-feira, 23�!!ulho de 1952 t' f
e

"

,Partic ipação'l.
.

.

Pedro e Izabel Ktnches-I
ki participam aos parentes
f� pessoas amigas .o nasci-
'mento de seu filho Tadeu.

Í.\[aternidaoe dr. "Car-
10-s Corrêa' 18-7-52.

. Me�s de"tes. sio .

brilhlfntes' :g'.fas
•.KOLXN. .,S,
que, a/é·m ':·d.
comNter as c.í·

VENDE-SE
Um fogão econ{')mico, mar

ca BERTA, com poucos mê
:$es de uso.

"rêr e tratar à rua Salda�
nha Marinho n. 15.

,

Seus escravos as bactérias ": for.

msm os �eidos que )rovoum .5

ci,ies clentiri.s.

) "Feiticeira

;n;mil/lI dos dentes.
é éI pi-o,

Respostas
.

�o ·Professor- 8u�ens Pei'ruque'• '..
I

róiGiaã-'iEM�� II��!'���:� d

,. DIGIRa EM,paZ!, [Porcelana. Valor estimativ

I.Gra.tifica-se bem a quem e

�_'. # tregar nesta Redação.
. -------

!ParticipiÍçá
I, Paulo Felipe e Aracy d
Oliveira Felipe participa
aos parentes ·e pessoas d
suas' relações, o nasciment
de sua filha REGINA-MA
RIA, ocorrido na Maternida
de "Dr. Carlos Corrêa'
hoje.
Fpol is., 19-7-952.

Aos leitores o 'ESTADO, Osegrêdo está em ado
lar o uso da MagJiés�a
Bisurada, que' propor-
ciona imediato alí"i@
nas digestões dificeis,
porque neutraliza a

hiperacidez estomh-
.

cal e as fermenta

ções g�strieas.

do
PRAIA M. L; JATOC JOB rosóf'ica. E o portador, fa-

ríá um parentemuito ado- ( PASSADO:, 1930 foi pro-: Em 1D55 e 1956, você terá rá entrega de tudo isto, as

-enrado, e ele necessita, de fúndarnen te decisivo, houve radical mudança nas condi- I sim como o valor equivalen
. \tratamento sério. Agosto, benefícios acentuados. Em ções. E começará a vencer I te ao estudo científico, TE;l-
"",'üi ser mês aborrecido, e 11944, 1946 e 19'19 teve pas- ,na vida. nho vários preços, para
,70(�ê tem de fazer uma via- sagens muito agressivas. I VIOLETA meus estudos estelares,
g�m antes de dezembro, que 1944 foi ano de f'atalida- Sobre que desejar uma Mas, a senhora pode vir
1he dará incômodos inespe- des abismais. Perdeu pes-

I consulta, através de nosso- pessoalmente ao LUX HO
:irados. Vai dar-se uma ocor- soa estimada. Você tem

ti-l.iorna1, envie o CUpoM. TEL, éomo várias senhoras
'i!:encia, muito desagradável do, existencia de muito tra- Mas, deverei dizer-lhe que de nossa melhor sociedade,
'al1te� de abril de 1�53, .é balho. e, poucos proveitos I

seu caso, necessita se,r ex- que já me consultaram.
_preCISO explanar muita COl- materiais, Houve mcorn- planado em estudo mui pro-
';;a, sobre este assunto. Ve- preensões no casamento e fundo. SI não pode vil' ao MORENINHA
.nha eonsultar-me no LUZ infelicidades no lar, Paren- LUX HOTEL, então envie Você terá em 1955, a rea-

:fI01'EL. tes ou aprarentados foram seu�. dados de nascimento, lização de seu grande dese-
DESESPERADA I causadores de descrédito' e assim corno impressão qui- Jo.

Não vemos indicação de revezes, em seu passado,
·mes, nem a data de seu nas- I Você' teve ameaça escân-
;(:lm�nto, e você diz que é dalos. Grandes', aborreci-

Vende-s'
O Bar Modelo, situado"

Rua Major Costa.
Tratar -no mesmo ou co

José Antonio à Avenid
Hercílio Luz, n. 2.

':'."r,,,,·tel",
AVENTURElHA

mentos com seus parentes.
Esteve ameaçado de en-

Estado

....................................�....M

PAPEL P�'\REDEVIVE,R! MORRER:'Vemos uma grande via- venenamento, e com sinto
:;gem para 1953, e duas OCOl'- mas graves. O .atual 1952, O p ... '" ''l'3e do
"!'f�ncias excepcionais, que está sendo mau para você,
.modif icarão muito sua Ni- até mesmo, �m referência a

,rir:. Você necessita vir ao I sua saúde, Enormes tran s

I.;l.!X HOTEL, e solicitar um I formaçõe,s para 1953. _Venh�'-8s\:i1ilo bem amplo. ' consultar-me com muita ur-

AGATA gencia, no LU� HOTEL,
Você precisa estudar com 1953 será profundamente

,'leI'SeVel'ança, pois os anos decisivo em seu destino.

p;:.�sam depressa. . Estude VITORIA REGIA
-ecm dedicação. Estou vendo coisas ex-

CONQUISTADOR traordlnârias para 1953, . e

'l-1á certas coisas .em
.

súa.1 um rapaz q�ue vive sonhan- OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
i'itia, que não estão em or- do com voce, Venha consul- DR. GUERREIRO DA FONSECA·,-Jem,_ Prepare-se para uma tar-me.> ," ... '

,

. Especialista .do Hospitalforte transformacão. Venha ESMERALDA .Receita de. Oculoa - Exame de Fundo de Olho paraconsultar-me no LUX HO- Você' perdeu Sua mocida- Classtficação da Pnessão Arterial

TE:�::�i��:�:o escre- �!f!,��:f;:�::���:T::��: Oficina de Bicicleta Hely ; ��fse:I��r�P��t�:::�e �e ,o'uro Prete, 2.

''Vi'. de,mal1eil'a tão confusa. �spentnça., Há jeito para '

.� Mu'oS .da"�;"lruA ,E' preciso indicar". seu seu caso.' "V.. A.NVJ
. tEêHI AMl Acha-se aparelhada para. qualquer serviço em Bi- Dissolvido napl·d�mente ,',·>D.<\f' C irnento, de maneira ela- . 1'\

Tem be.la .caligrafia ! cicletas e Bicicletas a motor _:_ 'I'Icíclo - 'I'ico-T'íco IOs ataques desesperadores e vío-
Memi parubens l Sendo Carrinho � Ber-ço, etc. lentos da asma e bronquite' envene- •

.

nam o organismo. minam a energia,

Ipoíível, venha.' visitar-me arruínam a saúde e debilitam o co-

pOI'S" há fatos que .necesai- Pecas e AC S80'1'I'OS Novos e Usados ra.-,"·o, Em.3 minutos, Mendaco,'" > .. > _'1. >..' .".. .,. •

nova fórmula médica, começa a cír-
tamtam ser explanados aten- Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica. cular no sangue, dominando rapída-

.

G "D 1 mente os ataques. Dêsde o primeiroServiço::; Rápidds e arantido, '",xecutac os por pes- dia começa a desaparecer a dificul-
3uaI espe.cia!izaCiOs.' dade em·r<,spil'ar e volta o sono re·

parador. Tudo o que se faz necessá-
,:-- H.ua Padre Roma, 5.0 - rio é tomar 2 pastilhas de M.ndaco

ás refeições'e ficará aliviado da
asma ou branquite. A a�ão é muito
rápida,mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos. M.ndaco.tem
tido tanto êxito que se' ofere<:e com
a garantia de qar ao pàciente respi,
ração livre e j'ácil rapidamente e

�����.������ d1�s.s�!��M��a�: 'TELEGRAMASRETI-
hoje mesmo, e'!l qualquer fa,rmácla DOSA nessa gara,atia e a sua mal(!" prc
têção. �-.. '

Relação dos telegramas
retidos, n'O período de 14 a

21 do corrente: .

Nilton Caldas, Pedro Cl'e
senso, Otica Bôa Vista,
Elofol't, Maria. Francisca

II"d�$&".
&.xü$ar ••. b'. Kru.men, Iolanda MaInbel'g,

�"<II""Y- ,'I,,, "If1' 'Rf;ümaldo Machado Vieira,

C.6�A. JilliUIIl...Aj;..U:
I

.u.t-n .) I��ac,i "

Macha:lo, �ca par�

I·... " 'D-'.U • O II \ Amellco, Emo Santos, OtI-
oau:.tóra OI _;u'I)' ......

I' F d N' S'l17it'tor. 'Válnla. '. D1••�.,
la

1 GrDn�n es, l,a11' rllva.,I' 2:all,eo".Ul.tro .&l.... P.au o !as Mac lado" en-

______ l'lque BJtencoul't de Bona,
Luiz Lima, Nilton Almeida
Vieira Lopes, Lucia Neces
Borges, Maria Dolores Sil
va, Maria Barcelos, Viajan
te Beckel'. Darcy Silva, Com_

ULTIMA MODA EM NEW YORK, BUENO�
,PARIS, RIO E S40 PAULO

MRE�,
engue. () • e r gu� é i' vid.�

'l'onilíque-se C .nn SANG UE,
NOL que, coutem excelentes
elementos tônicos, 'ais como:

FÓRI'O,T'O, Oálcio, Vauadato é
Arseníato d� Sódio, etc.

. --MfmERNIZ�' SUA RESIl)ENCIA FORRANDO-A
Para sala de jantar, quarto, copa, etc.

Distribuidor e Representante neste
IVANDEL GODINHO

.

,

Rua Pedro Ivo - ané�o Depósito FLORiDA,

Artig.�, de pronta entrega.
--------------------�--------------------_..----

za,
LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COM ',;

VENTANIA
Meu jovem amigo: Enca-

.:�.e. a vida com seriedade,
D�h; os· a110S passam 'oepres
�li, Estude e apel'fe{çôe s�a
caligrafia. Não fique zun-

BENZOMELciosamente, e. nunca por
meio .de' poucas linhas. Sua'
mocidade 'I será um pouco
complextt. Mas, tenha fé!

, DEISI

gado_
'MARTEITO

'Você é garoto feliz, Em
..

--]9&6. vemos grandes ,ventu� lIá ú'ma péssoa que vive
pensando em você, mas, tem
certo acanhamento para ma

nif�stal'-se. E si fosse pos-
,ível, falar amplamente, so- DR, ESTEVA'M FREGAPANI
'brl! esta pessoa, você, você, _ Advogado _

daria pulos de contente, C "CIO G RIB LDI TIJI4GO'. A .� A' A' S. .� ft'
/ Mas, venha ao LUX HO-

_ Contabilista _

!EL: �lle saberá de coisas Edifí<;io "lPASE" _ 50 andar.

·ll1Cl'lVeIS!. ' I'VELHO '

_

Voeê teve amarga s prova-! -. _

�o��e;:a;;i:';se �?a��'lidades, I Curso de
"

.

Corle e' Costuraem assuntos amorosos. .
,

1953 vai s�r lím ano ex-l METODO WOGUE
cepcionaL Prep�ll'é-se! ; Hu;! Ff>!ip'e Rchmidt. n. 181.

Advocacia. e Contabilidade''1'<:':' em sua carreira,
ADAMASTOR

'friste e desastrado, tem

'i".j_jo seu destino. :Sues �ole

g8$ foram causadóres. de

'<;1'>10'VOS em sua vida, 1952

�>tá sendo dissonante para
·v'cê. E tenho 'grandes coi
f.:;� para dizer-lhe sobre o

,próximo Imo, e UmR delas
será. de extremo interesse

pm-ticular. Venha consultar
'me com urgencia, si quer
'u ma orientação perfeita.

BANDEIRANTE -

nBIllA& UUJU.YIB••
• PUC.&a tu.ru.me...

F.lix'r. d �.NOQUeh�

Vemos um panorama mo

v'menta-do para meses pró
ximos. Queira.. vir consultar
p(�f:sOalm(Últe, pois há coj�<u;

. que merecem grande aten
��ã,o; Hã perigos' para sua

I • Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE· DOZ.E D,E AGOSTO,
.

Dia 8 -- SEXTA-FEIRA - JANTAR DE CONFRA:
}'ESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 800 TERNIZAÇÃO -- Entrega de diplomas aos SóCIOS RE-

ANIVERSARIO MIDOS.
DIA 9 -- SABADO -- GRA])tDE SOiRÉE. com uma

Às 5 -- 7,4511s RIO, 22 (V. A.) -- A nos- . às penalidades, que na lei
ao, no setor da segurança day!" doenças contagiosas, Délia GARCES sa reportagem apurou quais I atual é uma multa insignifí-
ública. Entremos, em pen- corno o mal de Hansen 011 da em.; aó sugestões que for. apre- cante, não tem fôrças para
amento, numa 'repartição peste branca. A VIDA POR UM BEIJO

.

o
•

Ih
•

, ser.cadas 'pela CEXIM em conter os violadores e {1

olicial. Lá 'encontraremos Não estou, aqui, sr. Pl'e- No programa: Cinelandía 2 .... de J u. o

d I forma de ante-projeto ao co�trabando não é reprimi-
Ima classe de cidadãos das sidente e srs. Deputados, pa- J�)rna1. Nac. A dat� de hoje recor a-

Conselho de Superintendên- do ,como figura criminal. A
nais abnegadas e das mais ra pintar com cores negras Preços: 5,00 - 3,20 no�que.

.

d d _

cia da Moéda e do Crédito. redução da qu.ot;_a de im_PO:-�eneméritas. 'pequenos quadros da vida ROXY
.

em 1.635, d��OlS _

e es
Destacam-se as que se re- tação e suspeiçao do dIrel-

Submetida a um horário social. Estou, sim, traçando Às 7,45hs. ,trmdas as fort íficações de
ferem ao prd,m-de vigência to de obter licença são as.

!u€ :-;e reveza pelas hora.s I apenas palidamente, a terr i- George RAFT Porto Calvo, o General Ma- 'da fatufa, fixam leis e pe- únicas ameacas eficientes.
ln d ia e pelas horas da nOI- : vel realidade que vai nesses em: tias de Albuquerque prosse- nalidades aos infratores, ao

..

e. cumpre-lhe ser vigilante I estabelecimentos públicos, O HOMEM CONTRA O l?E- guiu Rua marcha em dire-
contrabando e à fiscaliza- Opina a CEXIM para que

oara que nós outros possa- I
nos quais um punhado de RIGO çâo de Santa Luzia; ção, Esta passará a ser per- seja punido criminalmente a

11m; dedicar-nos desPl'eo-.1 verdadeiros herois, quasi No programa: O Esporte
-- em 1.687, embarcou

feita em qualquer momento. viajante que tentar burlar a
,

I N com destino a Lisbôa o ex-.upadamente não só ao tra-] sempre esquecidos pelos que na -T'e a. ac. Julga a CEXIM que a no- lei. Também as casas comer-

oalho, mas também ao re-Ilucram com seu zelo, censo- Precos : 5,00 - 3,20 governador e Capíjão-gene- va lei não deverá ter prazo ciais que exibem artigos não-
pouso e aos divertimentos. I mem a vida numa luta titã-

>

ODEON' ral do Maranhão, Gomes
fixado de vigência. No caso licenciados ficam sujeitas à

I 'Freire de Andrade; .

Refiro-me, sr. Presidente nica contra a morte, espreí- AS 7,45hs. de licença prévia argumen- fiscalização, a fim de pro-
D t 1 C· I I

.

D b KERR St em 1.811, o General .

d dorie ::;1'3 .. epu ae os, aos orms- tados a cada passo pe a traí- e ora· e-
--

ta não haver motivo para var a orrgern a merca orla

_--ários de Policia, sentinelas ção, pela demencia, ou pelo wart GRANGER I
Manuel Marques de Souza

marcar o tempo, dada a no país. O precesso deverá
obscuras mas heróicas, que microbio fatídico. em: (o primeiro desse nome) co-

conjuntura internacional, ser movido contrao crimino-
não conhecem nem dia nem As nossas leis, num prin- AS MINAS DO REI SALO-I mandando a vanguarda do

que permitirá por longo tem- so, desde que o crime não
noite para cercar-nos de ga- cipio de previdencia, deter- MÃO I Exército de D. Diogo de Sou-

po. Adianta que a fixação esteja prescrito. São estas
rantias tanto para nós indi- minam que beneficios espe- No programa: Noticias

I
sa, entrou em Serr�,Lar,go; do período de vigência or i- as modificações mais im-

vidualmen te, como para os CJa18 se outorgam a esses da Semana. Nac,
-- em 1.839, os fanou-

gina fraudes. Com relação portantes.
TI 0",,08 lares. servidores públicos no caso Preços: 8 00 - 4 0'0 ' pilhas" comandados por Joa .,. .., , I·' T'

.

NSôbre ser enorme a 1'€8- de serem vitimas do ambi- Censura até 14 anos '1
quim . erxerra � unes. ocupa-

:non;;abilidade que tem aos ente em que agem. Mas não IMPERIAL ram a então Vila de Laguna,
ombros, levam suas vidas I só depois de tombados é que Às 7,45hs. I neste Estado, que fôra eva-

-em constante perigo, porque eles devem merecer os cui- Os Irmãos MARX _ Ilo- i cuada na noite anterior;
dever é enfrentar os dados do legislador. Mere- na MASEY . I -- em 1.840, o Presiden-

c rirninosns para retirá-Ios cem-nos, esses cuidados, em: .!
te ela Assembléia Geral no

do convívio ,social, tarefa também aqueles que, por fe- LOUCOS.·DE AMOR. Paco do Senado, pelas 10,30
que D cada passo pode Iícidade e proteção divina, No programa: Noticias horas -proclamou a ma.irida-

;:ranxformar-se em morte não são molestados em sua da Semana. Nac. de do Imperador D. Pedro II
TrêÍgica sob os golpes ímpia, atividade funcional, e isto Preces: 6,20 _ 3,20 que prestou o respectivo j�-
diosos e vingativos daqueles não somente como estímulo, II

Censura até 14 anos raí nento nesse mesmo dia

que escolheram por lema a

I
mas como gratidão que to- IMPERIO ai> 15,30 horas. Presidia a

Jei de Caim. dOR lhes devemos, em vista }.. s 7,45h8. Assembléia ° Marques de

E se das repartições po-I de quanto fazem para de-' O MEU DIA CHEGARÁ Paranaguá ;

Iiciais passarmos às peni- fende-los diuturnamente na Preços: 5,00 - 3,20
- em 1.870, na capital da

tenciárlas, identicos os qua- sociedade, E uma das for- Censura até 14 anos Bahia, faleceu � o Marechal
CI'OS que lá estarão diante mas pela qual podemos fa- de Campo Alexandre Gomes Idos nossos olhos, zer justiça ou mostrar gratí-

_,

I
de Argol� Ferrão, Visconde

Também os funcionários dão, é encurtar-lhes o tem- de policia, bem como os
de Itaparica ;

que servem nossos estabele- po para a aposentadcria. funcionários da Penitenciá-
- em 1.870, no Rio de Ja

cimentos, tem sempre a es- Os professores públicos, I ria do Estado, Leprosário, neiro, faleceu o Senador

pada de Dâmocles suspen- cuja missão é das mais no- Colônia Psicopatas e Hospi-
Francisco J0S'é Furtado, nas

sa sôbre suas cabeças. Aí bres e santas, já lograram tal Nerêu Ramos, que com-
cido em Olíras a 13 de A

está para prová-lo, a horrt. providencia igual, quando a pletarem vinte e cinco anos
gosto de 1.818;

pilante f
revolta do presidio lei lhes garante aposentado- de serviços liquidas, pode-

-- em_ 1.901, em Monteví
do Anchieta, onde 08 fascí- ria com vencimentos inte- rão ser aposentados, a pe-

déu, faleceu o Conselheiro
noras alí recolhidos, dei- grais aos vinte e cinco anos dido ou "ex-off icio" com Gaspar da Silveira Martins,

_..I 'lt' .,' ,

bl i
' nascido em território da an-xan-ao a so a todos seus de serVIços pu IC08. vencimento da atividade.

maus instintofl, sacrifica- Concedemo-lo, esse bene- § 10 _ A aposentadoria tiga Provincia da Cisplati-
:ram friamente os funcioná- ficio, mas de maneira mais a pe9ido .pod6'l"l:Í ser conce-

na. a 5 de Ag9sto de 1.835.; •

l'ios da Casa, deixando na expressiva, também aos Co- dido in'dependentemente de
'':'''_ em i.932, em Santos,

dor, na orfandade e na viu- missarIos de Polícia, aos inspeção de saúde. São Paulo, faleceu o glorio-
vês famílias outrora alegres funcionários públicos que § 20 _ A aposentadoria so Alberto Santos Dumont,
€ felizes. servem na Penitenciária da '.'ex-oficio" será justificada nascido em 20 de Julho de
Não menos cercada de sa- Pedra Grande e aos que tra- por inspeção médica que

1.873, em João Ayres, Pal
<:l'ificios. de insonias, de a- balham nas Colúnias Santa- prove achar-se o. funcioná-

mira, Minas Gerais;
preensões e de pel'igos é a na, Santa Tereza e no Hos. rio constante do art. 10, in-

- em 1.934,.foi·nomeado
"ida dos servidores públi- pital Nerêu Ramos. Limite- valido p�ra o exercício -do

Ministro da Guerra do Go
ços lotados em colonias de mos em vinte e cinco anos;

. . vêrno 'Cpn�tituinte� o Gene
psicopatas, de leprosos ou' o tempo de serviço necessá- ca�;�: 20 __ Os beneficios

ral de DivÍsão Pedro Auré
€m hospitais de tubercuJo- rio para um descanso justo desta lei se extendem aos

lio de Gois Mnoteiro, nasci-
do em 12 de Dezembro desos. ,e liv,re de apreensões, pois funcionádos que, embora

Os primeiros não estão li- a tanto fazem jús ,pela peri- lot'ados em outras reparti- 1.889, em Alagôas (a terra
"res, pelo contrário, encon- �olosidade do ambiente em ções, te�ham mais de dez

dos Marechais).
tram-se a cada momento em que atuam. anos de serviços prestados

André Nilo T.adaseo
possibilidade de sentir-se Foi na esperança de que às repartições referidas no
agrilhoados pelos interna- os meus nobres pares co- art. 1°.

I

<los, se vitimas forem de su- mungai'ão comigo nesta pr- Art, 30 -- Esta lei entra
bito acesso de loucura. Os dem de pensamentos, que em vigor na data de �ua pu
oatros, talve7. em peiores elaborei e agora submeto ao blicação, revogadas as dis
condições, por mais habili- exame e julgamento da Ca- .posições e\D contrário.
tados que se mostrem, não sa, o seguinte projeto 'de lei: Sala das Sessões, 21 de
Tecolhem umá única 110ite PROJETO DE LEI N.. . . .Julho de 1952.
sem ter a dúvida de levarem Concede aposentad�ria Siqueh·a Bello - Deputa-
já em seu corpo, o germen Art. 1° -- Os Comissarias do pelo PSD.

PROGRAMA agradabilíssima surpresa.
DIA 10 _:_ DOMINGO - Grandiosa excursão e chur

rascada. Local: SANT'ANA. '

DIA 11 - SEGUNDA-FEIRA - NOITADA ,E..';;POR.
TIVA - .Iogos de Basquete - Vol�i - Esgrima.

DIA 12 - TERÇA-FEIRA -- GRANDIOSO BAILE·

DIA 6 -- QUARTA-FEIRA -- BINGO ESPECIAL -

remios: Uma FRI.GIDAIRE e outros premios valíoses,
DIA 7 - QUINTA-FEIRA -- SESSÃO CINEMATO

BAFICA com uma grande produção da WARNER HROS.
------�.. .

ti 8.ne.d� Pessedist. na N�embliil
---------.----------------------�--------_.�

Dever do

o lISTADO

DE (jAl,A - Ornamentação deslumbrante nos salões.::
NO'l'A: As mscrtçêes para o JANTAR DE CONF'RA

TERNIZAÇAO e para a EXCURSÃO, a partir do próxima
dia 25, poderão ser feitas por todos srs, assoeiados que

desejarem tomar parte.' Também continúa aberta a lista
de inscrfção para as senhoritas que desejarem debutar,

Horário do expediente na .Secret.aria: Das 8 às 11

horas diàziamente,

Medidas.Drásticas
da Cexím

I
•

���I
no novo BANeo AGRleOLA

A éhop(!t'"ó.t;võ., de Crédito n� 1. do 'BRA�IL1
SEDE PROPAlA

�&r�Y1�16
FLORIRlVÓPOllS - STH CRTRRII'fR

Tarde Dançante -- Início às 19 horas. Dia 26 - Sábado - "BOITE DA COLINA" -- Parada de Swetter - Início à" 22 horas. Reservas de mesas na R�loioari-a
Moritz, a partir do dia 21.
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.. WSTAOO FI,_o_r_Ía_n,-o_·poli�.��art�_-_fe_i_,r_a, :_3'_d_.:e_._JU:.J:::h::.:o:_:.:d.:.�_,11:..,�_5_�_.__ .

-:-
-(. _

-'LIRA'TENI,S CLUBE
DIA 26 -- SABADO - GUANDE REABERTURA

nA BOITE DA ·COLINA NUMA INEDITA APltESEN-
v'

.: TACA0 - PARADA DE SWET'l'f.'R COM l\'IA<1ESTItAL
. nESlm,E DE MELODIAS - HITMOS AO PIANO SOo

1..0S DE ACORDEON - VARJOS çANTORr�S � PRE,

1\-1I0S RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MO.
. RfTZ. ,

._ '"'" � � .

Qaer Clamer I· seu passada?
o Professor Rubens Peiruque que se encontra hos-

Bu"�a'cos '.'Versus "Tr·a
....

nsuO pedado- no ·LUX -HOTEL,,,·a,presental'á- gratu itarnenteo a-
I , través das colunas dêste jornal, um estudo sôbre o pas-

.
. sade, presente e futuro de cada leitor, O CUPOM abai:(Alvarl1s de .Oliveira) junto com tôda a cidade: -, XO, deverá ser devídarãenta preenchido com o PSEUD-ó-

A metrópole terá sem dú- O "rush" encontra os ho- NIMO do leitor, e as indicações necessárias, que são: da-1I0.o00.ov
vida pois o atual insiste no mens trabalhando nas ruas, ta,:mês e ano do nascimento. Assim como: lugar da na- ,

seu pedido de demissão - E como causa transtor- tivídade, estado civil e profissão. Sendo passivei, indicar66.0QO,oo mais um diretor de tráfego. 'nos! também a hora do nas-cimento, Cada pessôa interessada
Isso nos faz crer que o Também aqui em Setem- em conhecer seu futuro, deverá RECORTAR o CUPOM40.0000,00

homem talhado para o car- bro fizemos comentários di- abaixo, e indicar com sua própria letra, os dados neces

go ainda é o Estrela.' M&s zendo que a questão dos de- s.ários ao estudo, Isto f-e-ito, endereçai' à redação de nosso8f)�O{)O.O()
como a política é aproveitar sastres do tráfego tin ha j&rnal.. '"

,

não, o Estrela mas estre- mais de 'um responsável .
tas, " continua mudando, A I é m da

-

incapacidade;.

S6,000,Oi
sem haver e�tabilidade na além do' material velho;
"'ação e continuidade na ori- além dos abusos na

velOCi�1-entàção, o que é prejudicial. dade, transgressão das leis
Desta feita rebelou-se o I de tráfego, des buracos nas18D.OOO.o{)

l'Diretor de Trânsito, contra ruas. Quantas vêzes para l-

a Prefeitura com quem an- vrar-se o carro de quebrar
dou peleando, Houve luta se num buraco não se joga o45:,000.00 entre � Inspetoria de Veí- veículo em cima de outros? ,
culos e o Departamento de O Major do Tráfego -tern2óO-,OOO,oo
Concessões. ,. Briga em fa- razão, A Prefeitura é l'€'.S-

.

'1' ',. , r't .

rm la - c Ir-se-a; mas sem- ponsável por mUI as COISas31l.0�O,oo
pre quem paga o pato é o que sucede no tráfego. OE:
povo .. , sem a cooperação dela qual-jantai, sala visrta, copa,. quarto de banho,

C JS E lINHOS N ACIONT" Y'S EE uma das razões aponta- quer Diretor de Trânsito CASEM1RAS, TROPI A � ". J � 'no ""li

.

Terreno lOxOO -'- !}}'e'l;G� . B50.000,oQ das pelo Major do Tráfego
.

não poderá trabalhar,
.

ESTRANGEIROSAv. Mauro Ramos +e- 3 quartos, cosinha,' sala jantar, é que os buracos e consertos Aquêle quadrinho célebresala, visita etc. 180.000,00 d tern
í

,das ruas urarn uma e errn- dos dois burros que queriam Pelo sistema de Reembolso Postal DirétamenteEstreito - Rua José C. Silva _:._ 5 quartos, sala 'vi.
. dade, prejudicando o desen- comer capim e só c,onseg.u,Í- ��'.'" "'.a-brl·cas ao consu ...... idor pOI' preços .excepcionais. Re-aita, sala, jantar, cosinha banheiro etv 160.000,00. "'"�» J.. U1volvimento de trânsito. rarn depois dos dOIS Irem

metemos amostras GRATIS.Estreito - Rua José C. Silva - 3 Quartos, sala vi-
."" '"

.

Neste ponto tem razão o
p,al'R o mesmo lado -

Sigtl;)-j
Aceitamos agentes em todos. os Estados do Brasil, esita, sala jantar. cosinha, banheiro etc. 60.000,00 d C' '

D _ 'G

CASAS E FAZENDAS A VENDA Drretcr este qerVlço. a- ficando cooperaçao - pre- oferecemos ótimas comissões. _

, q.ui temos insistentemente cisaria ser colocado em al- -Cl":POEIRAS - (no princípio) - com 98 x250 mts. nos batido para que se fa- gumas repartições do Go- LEÃ.O DAS CASEMIRAS _ RUA BUENOS AIRES,casa com 4 quartos, 3 salas, cosinha, banheiro, varandão
çam obras com màís rapidez vêrno,.. N. 139 _ RIO ..ect,

.

250.000,00
e sob:r-etudo em horas, deBARREIROS - 3 quartos, ,sala visita, sala jantar,
pouco moviment,o, No Rio{;osinha terreno 20 x30 25.000.00 dá�se o contrário, Ol;) opel'á-'CANAS VIEIRAS - com 4,344,72�m2 e uma casa de l'ios começam a' trabalhar2 . pliviriientós

.

. 5M:OOÔ,OIY
COMPRAS DE c.<\s...o\.S. TERRENOS, CHACARAS E SUJOS
Temos sem.pre interéssados Em comprar ·casa.�, ter.reno�, eha·

��ras e sitios.

E outras que por t11otivo. -de íô'rça 'mâl,o; não" sAo ,

Allunciadas: algumas destits' casas sãó aééi�lI�ir�!is1e�
rêneias pelo Montepio 'ou 1hstitnt,o�. .'

,

..

TERRENO A VENDA.' ..

SACO DOS LIMõES - Rue Getal - com 83x&OO rutil, 18,OOO,Ot FRAQUEZA E ESGOTA;\]�AME;DA ADOLFO KONrrER -- COtp l'Qx3.0 llltS: 7:;;000,0<' MEN'l'O nQ vaUlO f' moçl.
, HIPOTECAS .

'

perturbaçõe8 funcionaís
XeCe'bem08 e apl�c�mo", qualq·ue:c t.mpo:r�»cia com garantrn'.IU . masc'U'.Hna:s . t',._. fumjrIina� ... , , .

-

AD�1IiISTR.AÇÃrO DE PR:tDfOS medo infu;dado vista e' mt:'"Mediante modic� comis�ão, 8ceita;nos procurações para: adin} �o:ia f:ac�!'I!.' mania de, sui' .. ,.

�i&trar pr.édios, recebemos alugueis, pagamos imposto8, eU, cldlO. tIqUes nervosos (Cà
J"ROCESSOS IMOBIL1�RlOS \ c.oetes). frieza, desaparecen

OrgarlÍzaruo8 processos iruobiJiárioll, para os Institutos;' Caiu. com '-um só vidro das Gota�$eonÔmica, .etc" temos ta'mbém possjbilidad� de cOn'stiguir qualquer Mendelinas. Ádota.das no,
. ��c�tllentf) Bôbre imóveis.

. .
.

.

hospitais e receita-d.3!! dia
FIC"Á�IO riamente---por' centeRa.S"�· d.

n .cliente que desejar comp'Tar 'CaS:l, terreoo, sitio, c.bacara, ))0· médicos ilustres,· Mendeh
óe�á vir a séde dêste ES'cI:itório '<l' preencher uma ficha diiendo; (I nas firmon�se com'{)' o mait

. q�e deseja adquirir .e· assim consll'uirmos"avillaremoll ao illteress·s. completo e categorizado TI;
.

. do. sem despesas para o· cliente. vigôrante.do sistema nervo.

INFORMAÇõES sQ e das energias vitais
. SellJ compromisso, para o cliente, dámos qualquer informação Sem contra-indicação, Na'

d.-'· "p.\�ócios ,imohiliários. drOllari.�!!· �. f�"má';jll.�

Fraqueza 'e
exgótarnento

CASAS A VENIM
,

itUA SÓ'CAIUVA ._ 4 uuartos, sala vis ita, sala jan

tar, Copa. banlwi"o,' cQ.:dnha, dapô sito, ele. ., ..

RUA TENENTE 81L\'E!)tÀ <-, ó quartos,. sala 'visita,
400.000,0<'sala jantar, copa., coz inha, I,lLC. , •••••••• , ••••.

)tUA MO PEDHa (Estreito-Balne'ário) -- 3 quartos,

ante-sala, sala' visita, copa, eoaínha, iD'stala�o
sanitária con1pl",k, e duas casas pequenas n�s

. fundos ......•....••.. �' _ ..•..... : .

li.V. R.l0· BIV\.NC.O ,,_ 2 quartos, sala -.varanda, coai-
2fiO,OOO,06

... -', '.

niH.í. ·'W. C,,· etc. ., ; • , " , , .. , ... , , . , •. , . \ •.. '.' •.

TRINDAIJE - 5 <fU81'toS, sala jantar, copa, cozinha,
banh-ei;'o, grande varanda e dep.ósito . : . , , ... , .

O.)QUEIltOS - ,S quartos, 5111a, cozinha, banhei'!',;"

100,666,0';

1 OO·,OOO.�..

etc, ... , ... _, •. ,., .. , .. , .... _.,

........•....
SERVlDAO FRANZO�H - 3 quartos, sals, Cl>2.inha.

W. C. cl chuveiro, etc. ,." " , .

SACO DOS LIMõES - Rua Geral - 2 cases de ma-

deira novas .. , , , , • , , , .. , , ..

\ .lf>SÉ BOf'rEUX (no principio) - 2 quartos, ccamha,
varanda .. " , ,', . , , , ,

'eOQU:E1ROS - Rua S. ",rllitovão .- 2 casas de ma

detra, uma com 6 peças e outrâ com 3, terreno

22x550 mts. . . , , .. , . , .. : ' .. .' ' , .. , .

DUARTE' SCHUTEL • 2 casas, uma com 4 quartos,
sala "jlínta'l'; sala visrta, 'cozinha, W, C .. ete., ou

tia cf 2 ou ..rtos, sala, varunda, coainaa, W. C.

c/ chuveiro. . , , , , , . , ." , ..

E,sT.RE1TO - Rua Tereza Cr.stlna � 2 quartos; sa-

la, varanda, -coainha, terreno fren-te 35 mts. fun-

dos 2ó mta. , , ... , , , ....• , , . , , . , , •. , . , , , . , ,

JlUA MONSENHOR TOPP - q quartos, sala visita,
snla jantar. cozinha, depósito, copa, ete� ." ...

.

ESTREl'rO - Rua 3 de Maio - Sala pi negócio, 2

quartos, varanda, cozinha . , . , .. , '. , , ... , . ,.,.

ESTREITO -- Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala

Santa Catarina

Diariô da MelroP,Ole t

c U,p o M
S1'. Professor Rubens Peiruque
Redação do "O E�tado",' Nesta Capital.

Envio os dados abaixo, para rece-
.

ber anotações "sobre' meu passado, pre
sente e futuro, livre de' despêsas.

PSEUDóNIMO .. � , , , . , , , .

NASCIMENTO , , .. , , , , .. , , .

.

h8GAR De), NASciMENTO , , ..

ESTXDO CIVIL , , , . , . , .. , .. , . , .

PROFISSÃO , . , , , . , ... , .... , , ...•.

. )
��·�..,._w.....,.,._,....·�__<4.....'���.......

•

.. ,

.. � "uo.l·1Jthfos·o
. ( �e�!S�6 'Vl,2 1) '.

;,.-
� ,

CO�J.R�'· CIS_�� t.
OUE,DA DOS ca�
BELOS E DENIIS

.

.

,

I
'. }:
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Quoixae • aeolafnaqõee
programa do candidato au Govêrno de Santa Catarina•.
até hoje irrealizad», Será o verdadeiro sentido de uma-·

queix!l, levado ao Govêrno da União, por íntermédie de."

um dos seus eutcgorísados auxiltares como o é, Sl�m li--

sonja, o sr. Benjamim Cabello ...
Muito embóra sejam autônomos os Estados da Fe

deração Braaileire, com govêrnos democrát'icos eleitos .

pelos seus habitantes, não há mal algum em ser o pn!'SÍ-.
dente da CO:FAP relator da situação por que arravessa.

Santa. Catarina, situação deplorável em re!a�ãQ aos:

meios de transportes.
M�s, ain'da não será tudo. Os homem, do snI do Es

tado, de Crkiuma, erguerão as suas vozes para rt.."Cla

mar também contra o desleixo que o Govêrno da União��
eminentemente trabalhista, cujo programa de admínis

tração está sendo propalado no sentido de atender mais·

a classe operária, deixou os mineradores. A questão dG-"

carvão será levada fi plenário da Convenção e, então, 'ou
"irão os representantes do Senado e da Câmara Federa}'·

queixas e reclamações que se farão cont ra a falta de as- .

sistência ao c�n;ão nacional, produzido nas minas de-

Criciuma, de Tubarão. Virão, certamente, relembradas as.,:..._�
promessas de que a União pagaria a dívida para com os:·

. que trabalham com o ouro negro. E� assim, por diante ...
A Conferência de Blumenau será sem dúvida. a. oca

sião: feliz escolhida pejos homens do comércio. da indús-·
fria e da agr ícultura para, de viva voz, levarem ae eo

do Estado nhecimento da Nação, atravéz de teses e índícações, Oi'l'

sérios problemas que preocupam Santa Catarina, que E.

O sr, deputado Siqueira BeI- um Estado que produz, produz de fato, quanto neef!SSá-·
lo, pronunciou, ontem, na rio para atender a outros eonsumidores. Então, os srs_ .

Assembléia Legislativa, o Benjamim Cabello, Presidente da COFAP, o próprio ar,

seguinte discurso: Governador Irineu Bornhausen, representantes da Sena-··

,·S P 'd" . do e da Câmara Federal, outras autoridades admmístra-

� r.

D" roolt e�te, I
tivas do Brasil, bem como ainda o sr. João Daudt· d'Oti-

·O.)r�.. eput aCtos:. 1
_ veira, Presidente da Confederação Nacional do Camér-··

nem es ar socra nao se. h
�

.

Ih bl fI- c
. CIO, con ecerao me 01' os pro emas que a rgem '.J:an�-

consegue apenas com o �ro- la Catarina, nos dias presentes.
-.

gresso ou com a pro�pe�lda- Desenrolar-se-á, sem dúvida, verdadeiro colar de.".'
de
..Consegue-se, principal- .

1'.ecl"'ma;'o-es ...
t

queixas e '"
meu e, com o exato cumpri-
mento dos deveres que· ca- ..............,..,.••..,.........�._� ......,.._.....

bem a cada um de nós.

o sr. Benjamim Cabello, Presidente da COFAP,

Vi-,
Não há duvidar que virá êle ouvir, em solene confe-

sttará, no fim desta semana, Santa Catarina.
. fência, as queixas que dirigirão os homens do comércio,

O mentor da política dos prêços, no Brasil, sempre da indústria e da lavoura. Ouvirá, entre outros fatos,
elevados, dos principais artigos de consumo das popula-

.

por exemplo, que as estradas catarinenses que deveriam

ções virá a Blumenau, onde participará da la Conferên- ser, como o fôram, há alguns anos esplêndidas, já não
da das Classes Produtoras de Santa Catatina. Nessa. estão' servindo como deveriam, encarecendo, necessária

oportunidade, falará aos homens da produção dêste Es- 'mente o transporte, além de dificultar o êxodo dos pro
tgdtl do RuI. talvêz Dor êle conhecido estatísticamente. .. dutos das fontes produtoras para os centros consumi
............................................ dores. Daí o motivo, em grande parte, da alta de prêço.

Também saberá s. excia., de viva voz, que falta as

ststêncía mais completa aos lavradores, aos agrfculto
'.

res, sendo-lhes exigido, tão sõmente, sempre mais e mais
produção. para maior. pagamento .de impostos ....

Será um colar de queixas -e reclamações; a não se

acabar mais. Será, atravéz das indicações e teses' que
os homens da produção apresentarão para exame' e �o

Iução, um nunca acabar de pedidos. E todos os pontos
que na Conferência serão abordados, .fazem' parte de umI;'lorisnópoHs. Quarta-feira, 23 de Julho de 1952

I Da Bancadà .: t

I
Pessedlsla na

O povo invadiu. os· açougues, não concordando !ssewbléia
. �

com' o. a'olento do' iir6ço
- �8 carDe verde ' D

;JAGUARÃO, 22. (v. A.) nestas bases: Cr$ 15;00, f'i- a venda de carne verde nos
ever

� Foi posto em' execução o let : Cr$lÕ;oo, carne de pri- açougues do mercado muni

aumento da carne verde, meira; Cr� 5,50, de segunda. c ipal, com a isenção de im-

.
_ ........,. "_-;»;» A população local invadiu' postos e outras facilidades.

os açougues da vizinha 'vila
...�....-._• .t" ._....-••..-............

uruguaia de Rio Branco, on- J I d
'

de a carne é vendida a o-s « orne a

Serra»

'«Justiça Pelas Próprias' Mãos) ...

Confarêncla
IOt81 nacloDal

de 8e:ografia
Em avião da carreira, se

guiram ontem para o Rio
de Janeiro, de onde irao,
também via aérea, para os

Estados Unidos da América,
integrando a delegação bra
sileira à 7a Conferência In
tel�acional de Geografia,
os nossos prezados conter

râneos, S1"S. Dep. Wilmar
Orlando Dias e Engenheiro
Vitor A. Peluso Júnior. HOJE.

PONTO FACUl..TA
·TIVO

6,00 de ovelha e Cr$ 4,00, de
gado vacum. Os jaguaren ses
mostram-sê surpreendidos e

indignados com o exagerado
aumento da carne e confiam
em que o prefeito e a Câma
ra dos Vereadores não fica
rão impassiveis diante da

angustiosa situação que vai
levar a fome aos desfavore
cidos da sorte, con seguindo
com que a Cooperativa - de
Carnes e Derivados explore

JORNAL DA SERRA, de

Lages, a 19 do corrente,
completou o seu primeiro
ano de existência. Nascido

para a luta pelo povo, o seu

primeiro aniversário já o

encontra com enorme soma

de serviços á causa pública,
mormente no set.or das ga
rantias individuais e da li-
herdade - setor êsse que,

�"" ...._."......'..
em Lages, foi I} mais visado
pelos agentes do situacio
nismo estadual e pelos che

fes, chefetes e chefotes t
de um partido que, na

OPo-11sição, usava como lema' a
velha frase de Jean Marie

Philpot: The price of liber

ty is eternal vigilance. Em.

polgando o poder, no Estado
o partido do nobre slongan
do Brigadeiro passou, de fa-

. to, a ser coisa para inglês

,. ver! A falta de prestígio dos
. udenistas de Lages,de logo,.
I veiu demonstrar que os seus

H d f
' ,.

- : dirigentes não se conforma- Somos, com efeito, pal'tes
.: ,0r:a.,,-, e,. ar e" Da . prOXlma II vam com o fato de o parti- integrantes de um todo que

.

_ do vencer no Estado e per-
nào poderá funcionar como

sexta-feira ·1 der frag?r?s�mente naque-
mecanismo perfeito se cada

le mUllIclplO. O complel:o uma não corresponder per-

:No ,auditorium do Instituto de Educação desta Capi- daí surgido eclodiu em v.in. feitamente ao papel que lhe

tal, realiza-se, às 20,30 de sexta-feira próxima, a audiçã.o lências' e des1ll8·ndos. Cou- foi confiado.

tlHe, sob o patrocínio da Secretaria da Educaç�o e Saúde, be, nessa
_ �mergência' a� I

É bem certo que na dis
furão o maestro Celso Cavalcanti e soprano _Zuleika das JORNAL DA SERRA' um tribuiçâo dos encargos, não

Neves� aq�el� dO. !ea.tro Municipal d? �io. de .Jan�ir? e papel de -honrosa evidênéia, I houve paridade nem equida
eRta 1 premIO s0.lIsta da Orquestra SmfonlCa BraSllell'a. que êle aceitou e desempe- de. .

Os ilustres pa�rícios estão realizando uma "tournée" nhou co� invejável bravu- Na maior pade das vezes,

aos. Estad�s do �ul'- do �rasil, sob os auspícios dc) Minis- ra. Enquanto o outro órgão pel:cebem remuneração in
téno da Educaçao e Saude.

. [ageano,. que passava da fenol' e gosam de menos. a-

Ontem o Maestro Celso Cavalcanti e soprano Zuleika opOSlçao para o govêrno, preço no seio de seus seme-.

das Neves visitaram O ESTADO, deixando-nos o progra- retirava. presto, do seu ea- lhant€s, justamente aqueles
ma que executarão no auditorium do Instituto de Educa- beçalho a frase de Vo.ltaire que mais contribu.em ou, ao

ção, naquela noite, o qual está assim organizado': Po�so não concordar com menos, mais se arriscam pa-
la P A R T E uma só das palavras que

1'a que a coletividade possa
Rosas y mariposas (Serenata) _ Versos - .J{)sé M. Palma dizeis, mas defendel�ei até à seguir seu destino com

.

Consul 'da Nicarágua morte o vosso direito de di- maior proteção .e com mais
a) Amo!' -- Vel'Sos _ Barbara Norton zê-las, .JORNAL DA SER- amparo.

· Em duas canções RA, fiél ao Pl'ograma com Detenhamo-nos, por exem-
b)';O etérno Moth'o ......,...Ve\'sos - Luiz que surgira, batia-se brava (i'onUn-úa na 6"' JJIi�.)

Otávio ,�galharda�ente pelos mais I

�!.�t.::�Ó��:::���
.

s���T; ��I)�eCaux . ��:s i�!:;:�::\�\::���õe: :::::::-:::::.1? c�ne � a rosa.do lago - Versos -- Ade-Imal' Taval'es � cultura de l�ages, esque-' doso, ainda puderam cons-
Son ..o _d um pescador. (Balada) - Versos - Nestor B. cidas e espesinhadas pelos t.atar que os seus adversá- (

l<-'lores de Laran.i.:>i.ra __

.

V fl_'.'';os _ ·Rotel.to
Fontoura f senhores locais da nova 01"- rios. para ter alguenl que os !

,� - • JJ de Andrade demo A sua luta de um ano apoiasse, viram-se na con-l..

�egJ�êdo -- Versos _. SyJvio MOl'eaux \
f.\)i l;ude e áspera. 'Fodós tingência de mendig-,u', pelo \

·
, '. . .. , '..

;2a P A R TE' .(),ual\t.os, nesse

atormentado'l
'telégrafo. a pl'esenca de

NfrNHA: 'MARI.Á .:_
,

(Versos) _, Castro Alve '

d • t!:
>

�lina do' �tt.'�.·ão
' ",

,

. s p'e.no o,
.

estlV ram dentro' cho9ues da pqlícia -Esp.eeial.,.,.
II 'clessa tnnch�ira, �'(IUe foi o' ;Pelo seu primeiro aniYer�,

Poii'�ausa,'de··v.ocê·· JORNAL DA S.ERRA, de-l ,",á rio,. ao JORNAL DA SER-·

Sel\hor� dona de RIDor v,em .e podem agora senth' a RA, as h�m€'llAgens da nos-

�eoam:a.. Versos de c�mpensação moral que pa- 5a maior simpatia, com vo-
u SyivIO Moreaux �'a óS' sacrifícios da luta pe- tos de progresso na cami-

}i'wr. da Madrugacit.a Ia' liberdade: a de te�em nhada ck>mOt�rdtica qu.e ('g.m
Saey Perêrê '.;empre ao seu

\ lado o PO- tanto brHhantÍ8mo e braYtl-
A0 P.hUlO: O Autô·r VOo Os colegás de Lages,

.

ra iniciou.

Os ilustres coestaduanos,
que participarão desse mag
no conclave" internacional,
tiveram concorrido bota-f'ó
ra no aeródromo - da Base Transcorrendo, hoje, o 5°

Aérea desta Capital, onde os .aníversárío da Constituição
seus amigos e admÍl'adores elo Estado, o Govêrno do Es
levaram as suas despedidas.l tado decretou poúto faculta-
o ESTADO deseja-lhes ,! tivo nas repartições públi-

.feliz viagem. cas,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lo I. de Educação

>""{
... "

Principie de .lncêndie 'na

Fabrica Reinisch S. A.
À hora em que os operá- do em perigo o edif'icio, foi,

rios da Fábrica Reinisch S. chamado o Corpo de Bom
A. Indústria de Madeiras, à beiros que, incontinenti, .alf.
rua João. Pinto, nesta Capi- compareceu, não sendo mais ..

tal, almoçavam, ontem, veri- necessária a sua atuação r-:".....
ficou-se um princípio de in- virtude de os próprios ope-.

cêndío, que não tomou pro- rários terem conseguido .eli-

porções visto ter sido logo minar as chamas.

atendido, extinguindo-se o No entanto, algumas ca-

'fogo em poucos momentos. deiras e táboas foram inuti-.
.

Tão logo foi observado lizadas pelo fogo, não se sa

que 'algumas labaredas pro- bendo, no el,l,tanto, a caos:&�

curavam tomar vulto, pon-. originária das labaredas_

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

Tiago José da Silva,. entre .. os l.ideres oftCl'árioF-' �

do Estado-,' sempre se salientou pelo seu,· Ptestígic'
e pela sua conduta. Disso é prova a votação que ob- .

t.eve em ltajaí, elegendo-se vereadol·. Getulista, sem-- ..

pre. o foi, desde 1930. No último pleito, trabalhau.; T

exaustivamente pelo candidatura do atual .Chefe da:

Nação, que obteve, em ltajaí, votação mnito mais <ex-·

pressiva que em Brusque, onde um d€putado traba
lhista levou 4.000 votos, enquanto Getúlio, inffiq}lica- .

velmente, eons·eguia apenas a metade!!!
O jornal udeno-trabalhista, em sua' t'iltima edi-

çãÓ, ataca 'violentamente o líder classista ,de Itajaí,
esquecido de que ele, como desagravo fIa· víolênem:
de que foi vitima, recebeu' consag1.'adÚ'l'u manifesta
ção do operariado da teITa de Lauxn Müller. :&..':.ssas
provas de prestígi� é que fazem mal aoo jO.r:::1:1ESt;l�
de EVOLUÇAO;, Se o simples e trivial ht-o de ·um -.

.

homem, numa festa, ficar alegrete é mütivi{.. para
agressões covard�s' e bl'útais, o p-resídente d'ü P/P.R �

no Estado, em face de uns .espetáçulo's feios octe an,.. ....

dou dando no Lira, seria um hombre finito'f'
. .

Finalment.e seria interessante que EV'OLUÇ.Ã.O'
cl'.llltasse. bem minu60samente, o caso do IuquérÍio
administrativo a que o dirigen.te sÍndka.l de Ita�f·
respondeu. Foi êle condenado? Se foi absoJ'Vido, ca- .

bem aluflões ao ·proc·es&o? Aguardem�s as informa�'

çoos doo p-uritanos!!!
..GUILHEJME TALi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


