
Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Julho de 1952· 80 CENTAVOS

<SAIRO, 24. (U.P.) - O exército assumiu a autori

dade nesta capital e segundo informações não oficiais

comunicou ao gabinete' que deve acatar suas ordens ou

abandonar o poder.
Fontes fidedignas dizem que devido a esse golpe

militar, o primeiro ministro.' Pachá Naguibel-Hilal
í

'

a

presentou sua renúncia. ao rei Farouk. Um despacho 'de

Beirute. Líbano, cita informação dada pela rádio de Cai

ro, segundo a qual eI-Hilari' renunciou, pedindo Farouk

ao ex-primeiro ministro, Pachá Aly Maher, independeu
te;· que forme o novo gabinete."

Fontes não oflciais disseram que o exército domina
a aituação em todoo' Egito, inclusive em Alexandria, ca
pital de verão, onde se encontram agora Farouk e o ga

binete, O tenente-general Mahamed Naguibe, comandan
te da guarnição de Cairo, assumiu a autoridade aqui ê
aparentemente também em Alexandria, esta madrugada,
às quatro horas, Fontes semioficiais, mas fidedignas,

informaram que Naguíbe dirig iu
nete exigindo:

I - o gabinete deve cumprir as ordens d.o)exérc
e Tespeitar estritamente à Constituição,
trário, seria expulso pelo exército;

2 - anular-se-á a lei.marcial. e se restabelecerá

normalidade parlamentar;
3 - que se peça ao dirigente independente. Pach

Aly Maher, que presida o nova gabinete,

RIO, 24 (V; A.) - O sr .

.

Getúlio Vargas autorizou o _...�.....,..;...�w......,......,..�.........·_...,._.._...,.

RECIFE, 24 (V. A) reu um choque entre o avi- cionou. Faltam noticias de que, conseguiu depois do Conselho Nacional de Pes-
Um avião de grande porte ão quadrimotor 'B-17579" e outros seis tripulantes. avião ter submergido, abrir quisas e adquirir um ciclo-
da FAB chocou-se na ma- o avião de treiamento "AT� a janela de emegencia e tron de 21 polegadas, seme-

.nhã de ante-ontem com um 6-1555".'
,

FALAM OS DOIS SOBRE- subiu á tona, nadando como lhante ao existente em Chi-

monoplarro 'Teco-T e c o" I A tripulação do "B-17" VIVENTES I cachorrinho, Próximo do cago. O novo ciclotron se

vindo os dois aparelhos es- era composta do major-a- RECIFE, 24 (V. A,) - local foi recolhido. O sar- rá adquirido pelo Fundo

I
I .

.

À hora em que encerrava-
patifar-se na baía de Pina«, víador Mauricio José Assis, Ouvimos ligeiramente no gente Arighi saltou do avi- Nacional dePesquizas e se-

RECI.FE, 24 (V. A.) - capítãoavíador Francisco Hospital da Aeronáutica os ão antes do a p a l' e 1 h o rá montado pelos professo- mos a redação deste jornal,

Conhecem-se novos deta- Edu'àrdo Muller Botelho, dois un ícos sobreviventes tocar na água. Está ligeira- res Herbert Andersen e
deram-nos o prazer de uma

visita os nossos bons amí
Ihes do desastre aviatôrio capitão-aviador Americano do desastre com aviões da mente ferido. Muller talvez John Marhall, que serão

,doO litoral. Mentzer., (americano), 10. FAB: capitão F. Muller Bo- perca a vida. contratados e;peeialmepte gos S1'S. Agenor Fabio GI)�

Dois aviões da FAB, um tenente aviador Santos FIa- telha e radiotelegrafista A NOTA DA 2a; ZONA "AÊ- para êsse fim. rries Vereador pela UDN 10-

�'B-12" (Fortaleza Voado- vio Sião, 10. tenente de co- Amadeu Arighi. Ambos ain- REA cal, e Dr. João
-

Collodél.

ra) e um "AT", de treina- municações Gil Saint Yves da traumatizados apenas RECIF]!�, 24 (V. A.) ................-............... __�4.� primeiro suplente de. Depu-

mento, estavam realizando e Derci Allan Pernardi, pr í- disseram três palavras. A 2a. Zona Aéi'ea distribuiu
I tudo Estadual pelo PTB,

um vôo ·de treinamento esta meiro sargento -radíotele- Mull.e.r chegou. pratica-jllma n.ota, .c_onf. irrh.�ndo .q_ue O;estado da .ra qu�: vieram s?lieital' nosso

h I·
•.. -

.

.

. 11 u., apoio
no sentido de ser or-

man ã no itoral o primeiro grafista Amadeu, Luiz Arí- mente ,Ir ao fundo com, o B- as trjpulações' dus avioes
, .

E
'.

p
.

ó
.

ti' gan ízado Hl11 movimento
aom oito tripulantes em seu. ghi e o segundo sargento 12. Estonteado' com: o' ba- .siulstrados eram compostas va er D .000
bojo e o outro com dois.

-

mecaníco D'ílson Lopes Gui- na F, Voadora] pelo major U· popular, pró Busto de Ali.
#'00"""""""'-"'"�'L.�•• - -.....

• d ,. d nor Vieira Côrte, a se)' co-
Compreendia o exercício ma'rães.

• -'.- •• - --�.

Mauricio Assis, capitão DUa ii rc� O
o lançamento de botes sal- A tripulação do '''AT-6'' A êl A Muller', tenentes Sião, Saint

'. (J II locado i10 jardim da praça

va-vidas.· Precisamente ás era composta do 10 tentne = O ao gov�rDo Yves, capitão norte-ssmerf-
-�

.

Lauro MulÍel'.
I

>

P ,"'lU BUENOS AIRES ::>4 (U A idéia da.queles
.

10,40 horas, nas imediacões aviador Ailton Lopes 'de 0-

para apress r
cano Metzger e sargentos . ,:.. .. - nossos

'(ia Praia de Pina, numa "ma- liveira e 30 sargento foto- a Arighi, Itaí e Sevelo. Esca-
n ited) - O govêrno in for- amigos, como é natural,

nobra infeliz, a "Fortale- grafo José Inacio Santos. t· param, apenas, o capitão
ma ao povo que o estado da mereceu nosso imediato e

za Voadora" colidiu com o Em consequência do ací- O aomen O Muller Botelho e o sargen-
sra. Eva Peron continua de- :franco apôio e com maiswa-

13equeno aparelho de treina- dente estão desaparecidos, RIO, 24 (V. A.) A to .Aríghí, tendo este se sal- licado. Em comunicado ofí- gar, em nosso próximo 11Ú-

meato danificando-o, e em o major Assis, os primeiros União dos Previdenciários vado de para-quedas, cial da Sub-secretaria de mero publicaremos .. maiores
.

. Inf
-

d I detalhes a respeito,
'

I consequência caiu ao mar, tenentes Flavio Sião, Derci dirigiu-se ao presidente No outro aparelho iam o ormaçao e mprensa,

submergindo rapidamente, Bernardi, Gil Saint Yves, o Getúlio Vargas, solicitando tenente Lopes e o sargento
diz-se que, apesar da me- Alinor Vieira Côrte terá

A "Fortaleza' Voadora" capitão dos Estados Unidos a adoção da tabela apresen- Inacío, achadando-se arn- lhora experimentada sába- seu busto a honrar nossa.

t b desecu il M t 2 t nu I
t d 1 M' t P' b d don

. .

t d d cidade, e Canoinhas pagará
�lim em

.eSeq�l
ibrou-se en zer,. o �al'gen o 1 - a a pe o OVlmen .0 1'0 os mortos. o e omlllgo, o es a o a

;em consequencla do choque son GUlmal'aeS, e 30 sar- Aumento de VenCImentos Prosseguem os trabalhos ,..
.

a sua m:n:.0ria um preito

� S1O!U comandante tratou de gento Inacio Sartos. dos Servidores. Pedem que de .recolhimelltt� dos des- �nad EV� rperon contm�a, de gr�t�dao, resgaiando

aterrissar na praia da Pi-l gstão recolhidos ao Hos- seja enviada ó mais depres- troços do aparelho e dos' :en o
... � �cado. �.dboletIm duma .alVlda .que há muitO'

ua, conseguindo-o. i pital da Aeronáutica o êa- sa püssÍvel ao Parlamento corpos. Observam-se �enas .

o fl1meuo expe 1 o

acer-j
evel'la ter s:do saldada.

.

O avia"o precl'pl'toll-Se ao II pitão Frederico Mllllel' 1;;0- a mensu"'em nesse sentido, I
'

t"
•

d p'
ca o seu estado, desde a (Do "BarrIga Verde", de-

-

." a�cmal1 es na praIa e 1- noite d d' . C.' h ).
�ceano, mas não afundou. telho e o 10 sargento Ama- pois os funcionários estão na onde as famílias dos in-

. e. ommgo, unom as,
. "

��:��!::nst:ívo::r�!���� Ldeu Luiz' Afighi. l,

:����::����o uma

sitauçao. ,.����l�:���a���:�.S aguar-

JPlõ
...

·�xií*·��SE�-ÔI·R·IG---E
...

·

Muller Botelho e o sargen. UM· TRIPULANTE SAL-
to Amadeu Luiz Araghi. VOU-SE SAL'l'ANDO NUM

t!I ,.,..............................
AOS R.USSO"'$

,

Escaparam os dois tripu- PARAQUEDAS' A L-d'
.

d
.

B
-

12ntes, enqua.nto mais oito ; RECIFE, 24. (V. A) .1 . erODça a aacada. CASTEL GANDOLFE,

I
guem para que seja devolvi-

\'!stão.desapaJ:ecidos., .. _·"",__ ... ,__ .S._a.b,._e.:-s.',JL,Q"e... o.s�_a.yjQe.s._que f d I d 'lJ
. 24 {United) - p Papa Pio do ao '''aflito povo" da Rús-·

O brigadeiro::lvo Borge;,- se
..
'cijoca�am pertenciam

'.

e era
-"..

iI�" D'N---
.,

.

� -XII em cada ,dirigida
. a.? si4·eomunista. "paz e libel'-

l:omandante da 2a. Base ambos á FAB e realizavam RIO, 24 (V. A) - ConTo apôio 'das bane'adas de di- povo 1'1lSS()j cond.�nou 'Ü co- dade para professa}' a fé".

Aérea, dirigiu 'pessoalmente exercIclos de para-quedis- um dos candidatos poten- versos Estados, inclusive de munismo como sendo uma $m.,carta apostólica diri

()s trabalhos de salvamento. mo..Cairam no Oceano, na cias á liderança na .Câmara, Minas Gerais. Contudo o S.l'
doutrina que priva os povos .lii:.çlu,ao povo russo, o Sumo-

Pouco depois das 16 ljo-' altura d� Praia de .Pina regressará,
.

dentro em pori.. Afonso 'Arinos continuaria "da dignidade humana e de'i Ponti{ice volta a· qualifi-
ras, o rebocador "4 d·e Ou- Um. trIpulante conseguiu co, ao Brasil, o sr. Afonso acontar com � maioria dos justa liberdad.e". car ó comunismo como dou-

1ubro", com o allxilio de salvar-se, . lançando-se de Arinos. Entrementes, foi deputados ude-nistas, sendo trina que despoja a hqma-,
l.tID escafan:<ll'ista deu inicio um para-quedas, I' lançada também a candida- êle preferido, aliás, pela

O Papa Pio XII exortou a nidade da "dignidade huma.

ao trabalho de l'eboque da Outro tambem ,se atir.oil, I
tura do' sr. José Bonifácio. corrente delib'eradamEmte tod.os os católicos que 1'0- l�a e da justa liberdade" .

. "Fortaleza Voadora" para a mas o pal:a-qued�s não fun- Seu nome surge com o I oposicionista.
• -

teria firme. M· 'd 4 d
RELAÇAO DOS- TRIPU-

�-. .,

��_ _ _-...-JY .........,.",._ .............., _.......... aIS'
.

e 00 ia ios. ··gaiapós
.J"ANTES - DOIS HOSPI- E

.

d
·

d b estão ata"ando o BPI da
�A�;(�D::n��I����: _ men -as crlan o ver as 8aralthD (ParA) .

v

rue, ·Z4-\V.. N.') ·:"':'_.,04 g,a�,(' : ,RIO, 24 (V. A.) - O ........- de sua parte em l"eluça-o .ao eXl'st"ncl'a de' ve"bas '110S RIO 24 (VA \ M' I 40(\ 1 d' G't5v .

�
<CO , •

., '.. , ••-1':�
'. aIS .. (. e' \}'.n lOS' _Tawpós estãO'

;."k<���, binete·do,.·min·isbp .�a,..:.A�n:o- vêáro.·solicitou a suspensão QsslJnro:cA{imlo�bqu.e,o go- substitutivos do'projeto go- at1lcando furiosamente o posto do SPI, em Garantin, no
.náutica �i�!.t}l:iuj!! ,li se�ip:�" _� ,votação do' projeto r:c de _�mo·.;:inslitii'á' em! seu pon- vemamental. Dai. a ,razã·o extremo sul do Pará. Essa noticia foi divulgada pelo
te. ,���t� a, �,mpreusa:

..
' <'". e1'laçâo do mercado livre to de vista, uma vez," que do pedIdo de acôrdo com o "Diário da Noite", que acrescenta: "Os índios há mais

- "O Ministério· da Ae- de câmbío, em estudos na considera a medida neces- presidente da Comissão, pa- de 15 dias vinham estudando a tática para o assalto e-•
.

":�',, .T'()ná?.ti,ca."te� .. pe,zar ��m"ct?:-..��8sãO de Economia",,;,ili! ·'sá.,r,ia ,ao' país" ' 1"8. que fôsse s-us-pensa a agora as flexas cortam as selvas em todas as .direçõeli)�.
mumcar que durante um amara. A respeito, o mi�' Salientou o sr. Horácio 'discussão I�ara melhor en- espalhando a morte. A rebelião dos. G�Üfpós., que sãô tãt�
vôo de instruções na Base nistro da Fàzenda, sr,

HWá�r
LafeI' a neceRsid.ade de ha- tl'ot'-."lmel1to dos dois pode- belicosos como os Xavantes, teve fumo motivo um desel1�

Aérea de �ecife, quando &8' cio Lafer, esclal'ecell nã.() ver uma cool'denacilo me� res, através de entendimen- tendimento com indios de outras tribos residente em pos�
___ ex:r�i:ta-:",a ,1�O !.��çaJ_nent.() ,,�,ign.i�jcal· a a�itud€. � _g� .1�Ol·,._e:n:r-·e_ o EX:Cl�t�vo e o tos que serão efetuados tos do SPt Sab€":se que as autol'idades do SPI esmo ten.�

ire -bütes salva-v1aas, ocor- \·êrno qualq.uer· reslstencla Legtslativo, em VISta. da brev€menfe�
-

tm1do, tini ácoN:lo com ó caci-que dos s-eivagens reb.eldes.

Colidiram no ar um Teco-tece e uma fortaleza
Voadora; oito mortos e dois sobreviventes

ClclotroD para
o Brasil'

. Quand'o do
curso do senador
Chateaubriand, em defes
do capital estrangeiro
exploração do petrôleo, in
clusive com, a entrega dês
a Standart OH, o senad
Hamilton Nogú'e� 111'seguinte aparte" ,i.fii; �;u
exemplo do perigo
mico dos trusts:
.. 0 sr, Hamilton Noguei
ra - Como poderemos te
um trúst dominando enc

nômicamente os senadôres
por exemplo?
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR� ANTÓNIO DIB MUSSl
l1-êdh'OII

Churgill-Cli.n.i('!l Garat-Partcs

�1!'<'v<ço "ülll,p4Ho I' <!><.pe.ciaiizado das DOEN'CAS DE SENBO

fÇ "'''', ""(1. Ilu;tJl!HwS mi).1;{Hj'J<l di:'
-

d'iag-n-ostko.s e. tratamento.

"".';'l..f" �'·q;Oi-·l.>\ '. _0"., H,fSTE'RO
•

... - S-A.L.PIN,GOG RA.FI.A -- METABO-
.....

USM·I)' B.!\.'SAL
, R"til1;'t�nI.Iri�· pl'lT andma eurtaa-Eletrocoagulacãe Raios Ultra

DR. TOhENTlNO DE CARVALHO
\ ,

.

Aperfeiçoamento E!lD Pêrto Aleg:re e Buenos .'\'''''1'
ouvroos - NAJUZ -- GAR.GANTA

c4n&uJtório - Joãu }·ffiH., lS - 1° andar

Diàriameate das 1-5 às 18 horas

DR. i, LOBATO FlLHO'
1lllem;:u,1 do 'lI.pllrefho. reSJ;lil'.Móri&···

T t.) fi fi: f{ C O J� .o S E

r. ..dj)(l(;RA.f'J,\ g HADW\s'CCH':lA nus PULl'l10.i:S

.'-';>1.Q

�".,,(J: Das fi ás 1� hurll:eI. -- Dr. Musai.

I)as til 'às 1-8 b"(lr1l.;S _ Dra. MU;flii.

ReS'íapI1Cíll .I\,VE!1l1da 'Prompoweki, 84

I :Cirur:gla dQ .�1'a:x
.

Mon- ! le"r,,' .ó" 1'"1,, F"."·uld.al�e N"d��l d.é M-e.d�cj.na.;· 'r:iili"olíigista 8
.

I'
,

1';si'oci,ul'gião do Ho�pi:tal Nerêu RIIU!11$
eú.r�" ·de e>;J)ecialhação pela .g N. T, Elr-·i.ntern-o e E:lt-ltsshtent1l d"l!

i (irurg-l'i u'-, Prof. Ugo Phteirc Gu.lmarlres iRi·o,.

I, !�on"ilItório: Rua F.e·!ipe Sehuri·tlt o. 3.8.

Dià:l'iamellte.. o·as 1., às j-8 horas.
I

J(:on..,,,h6No.: Rua 'hajar,o,-n.",l, 1° andar - Edifício do

..�-_._.�-----

DR. A,' SANTAELA
<.Formado fJ.eb, ·F'lI:cúfõadtl. Nadons1 di!' Medicina da Oniveni

.. .1. (h� !lrasU_),
�édÍ<'lJ por concu ...." .d·& Assistência li PlÍkopatu do Dietrito

\J>tdey'a·l.
1il�-;I"'te"1l0 <lo aOs�it:il PSiqui:t:tr"ic"o .,' Malllcõw;o Judiciá:ri" da

H��htê-nc;n. Ru:. Fe lipe Schuridt, n, lOS,

--------�----_.----------�---------

, .

DI�. AI..VAltO DE CARVALHO
Ooellçll8 .d� (';rÍ"ançus

Co.naultót io : Rua TraÍ'ano &(n. El!if.. �SJio J'Oí'ge - 1"· andar,

-CJi1l'ieLt Médica - Dcenças Nervosas.

:f"l"hH Federal.
R('sidência: Rua Brigadeir.o Si.h'a PReSo s/no - 3<> andar.

....�11·n·eTnO da Santa Casa de Misericôrdia .lo Rio de Janeiro. ,"'� ..

cara do Espanha).

Rf.llas 14 o' lf).

1 __ 1,
_

!.�
-- ·--�-'-----·---_-�'·_----··l DR.

OLHI>,S � OUVWOS - NAR"iZ E GARGAN1'A '! Ciru.rtia geral

DR. 'GUERREIRO DA' FONSECA iEspe.ciallstá do Hospi'tal .

Iil)oo"derna Aparelhagem. '.
:Lâmpada dll Fend'....- �efrato7. - Vertometro etc. Raio X. (ra.

'!b...�a.fm.s da Cab-eça) :...... Retintda de COl:t'O:O ExtrS4l1uos. �.'Q pu.11l1âo.I-----
..........----....-----�--......------..

.• .Iiô..,lllg'o.
RIl�-eita pl>fa 'uso de O".u·los. DR. MARIO WENDHAUSEN
�.u.lt4ri.o -. Vi"lilc:on'de de OU1"O Prew n,'2 -- '(Altos da Casa

. ....m Hora\).:tte).

C"1I8ultórkl: Edifkio Amélia Neto

jl��êne1a': Rua BacIIIU'\"&, 134.

'Cenultas: O"a-s 1."6 à"s 18 horas.

"rlll1lfoue.:
r.onsllltõn·ó: 1.368.

Sál" i.

!
._�._._--- .. ----�""'.�.;..,_.-,_.�._-,-,._� .._- !

!

I
í

DR. JOS� BAHIA S. B!'l'TENCOUR�r
.\til:DICO

Clínica Gerâl - PEDrAl'RIA

Rue 1-1 de l\faÍ·o, lô - H&jal
.:PUERiCULTURA -- PEDIATRIA. -- CLINIÇA GERaL

('A.luIiIUório e Residênda. ;- Rua Bulei'o Viu1la rh 7 í LaTg" III
JOiEIt .•aio " _.- Floria.uój::o!1s.

..,..dênci'a - h!ipe Schm:idt, 101. -;- Te!. 1660.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE AR;\GAO.
, CHUlnG]A TltEUIfATOL'OGlA

Orttrpecfia
CQIlSuliá.tio! João P!ntn. 48,
�. li ..�17 4iàriI).Ih�nt.e.

1'4"110•. aO!l Sáh-ado•.
!I.u.: 'Bocaiuva l�li.

.J'fln4I ,.: !1l4,

ROLDÃO CONSONIDR.
" 'Ol'llra:la Ge(.1 - Alta el'.f'II�'..iI, - MlJlkti.. de SeJl.6r••

'- Ci.1'Ul'J'la due Tnwrea ....

'Da Fa·c.uLdIl4.e de Me'di('hl-a .ÓJI, Univera1diide d_ Si" .PaI11o.
. '

�-A,s'i&'tenj;1I d.é GirurgilJ, d<rs. PlotenOl'ea J\llpio Curteia
.

'

.
Neto (l SyU. Ml1to&. ' .

,

-C1:rurgia ao est.amll'�:n; ve:sicu1a e Vias !li1iar'l:l•• intestinu. deI
�,,' .. grosso. t.iNid,_lI. r'inll. I)róstate,� bexiga. «tero. ovários 6 trom
_."

.

Varicocele, hid�cll1"e. varizes e h-érnia.
;\'Am(luJt.aa: Das 2 *,.!\ horas,' rua Felipe SChtliídt, III ( ..obrado). J

.

':r,llliefolie:' 1.698,' . .. .

IJl'Hhlêactia::, Avollnida T:rom.powgky•. 't ;_ Tele"f1J�;; J/i64.
.,

, '

J .•.•• , ,.l'

1
I
I
!
!

t\.ceode diàriamente das 14 hs. em diante.

o ESTADO
AOM1NIST.RAÇAO

Keliaçio e Ofi"dnas, à rua Can8elheiro �Iafra l�

T1II. 11122:'" ex. Plll\.tai, 139.. . _ .

Diretar: RUB.ENS A. �AMOS.
Gerente: DO-lIÜNGUS F. DE AQUINO.

Re:presel•.tIlP.tes.:
'

:R,e.p·resen-taçôes A. S. Lara, Ltda. ,

Rua Se·;""d.or Dantas, 40 ..

-� 5? andar.

Te].: 2"2,õ.92:4. - Rio de JaneirQ·
n"l1rtijoF Ltda.

!tua F-el"i:pe de ü·n-veir<l, u -Ó;21 .. - (j0 lIu"da7..

)'e1.: 32'\)'R7.3 _. !ião Pau.lo.
A :'I9lN !\ 'ití'RAS

;o.'·a CaJ1i1:lI'l
Cr$'···17i1�4)
Cr$ 00,1)1)

,
"-',� �'-"'�'.'-'

AUI: .... '

N·o' fnte:r.iur

�r.$ 2.l).fj,()1l

Cí'$'- nO,DO

DR,' M. s. CAVALC"l\N'I'1

Sem-estre , .. .' .

!l.ná.n-ci·os mediantes COI!t.l'áto.

('19 UJ'Í-ginR"Í'a , m esmu 'rrã<L p,"blicado'l, oJo •..:rll>_

deV'ol·vidc;s.

A' rli:I'''ç,ltcr- rrão se resporlsabili;a pelos C()rico;$�"",

emitià().� nos al'ti"go8 asarnados.
\

Clinka exelbsivamente de· cti&n�lI
Rua Saírtanha Mar,in·}Jo.( 19 ... - .. Telefone (M.. J 7116:

-----------------------------------------

JOSÉ ROSARIO ARAUJD
CI;nke l)'J.édiea .:_ Ooen<;as de �rj:t.l>ças

I"fl'atamento de Bro!l'lui-tes «!ri utiultos e e.l'i'lln·ç/.l,.,).
COlllIlJltÓ"rJo: Vitúr Me[l'etes, 18 _. J;" nndar.

thrári.." DJV> 1(1,3:0 às II ,:;ü te lias 2',:l1l às 3,30 h"raa.

Reljit.1ênd,,·; .'1 "-enid!1 Rto B.'tall'C·ú, J 52 -

.

li\lue l..õ�l}.

DR,

-\.-.------"------r-

ADVOGADOS,

1(0& ,'i to. !\1"iN>HI·!I. li". � Fone i.4(j.�. � Fluriamlpnlh,.

NE\VTON D'AVILA

(CU-I
- 1

- ndell�.as de Sen!IOYII& -. P�octotoC'ta
Eletricillàd.e �Iédh:"!t

ConsuHórin: Rua Vitor Melre!es ,,: 1.& - 'l'e'IHone 1.,507.

ConlloIt..'!: Ali! ll,ll:O haras e à ta)'dê das 1'6 p.oras em diante.

Rellidência: R�a 'lidlÍl Ramo!!. _' Tél"fime 1.422..

Cli"nicn médicá de aduH08 .. rrla.nças
.

C"nsalt6ria - Rua Jaão PilitQ, 10 - T-e"l. M. 769 .

CàJtllIlltas·: D-as 4 às G bora'S.

R"'l\ltlp�cia: 'Il"ull Egtev811 JÚ1ÚOf. 4fj. Te'). 8.1:2..

DR" RENATO RAlVIOS OA SU4VA
.....! ,\.!)V(j(:-'AOO ---

Il ua 8antot' Irumunt, 12. - AIIL 4.

DR .. ARMANDO V1\LEHUl,DE..AS$IS. . ' ,.",

'Mt'DleD
DOI Sel'ViçQ8 II� Clíllre. InriOttil d'a Á6é"hrt.e"'"nda MUl:liei"pal & JJ'Qs,

"lts 1 ;te Ca'l'i1la:de
dLmWÂ M.mIll"CA DF; OR.1A.N'Ç:AS l! ADULTOS

- At�a�.
/

ConaQltóri'?: Rua N�tnll!. Mà�hadt), 7 - Conn1t!1s da,! 10' à. 12
e da$ 1.5

_

à&-
. X? �h"O:r�s, .. ,

Jl_idêllda; Ena Mlll'e�bttl G'Uílb:erme, t; - Fone: 78.,

DR. 'ALFREDO CHEREM

, •.. , ,-�--�-_.�._--'-_ -

ENTEAUS
por uma semana

BIt.' JOSÉ MEJ)EIROS VIEIRA
:;- .Ó»:Úl\'1}�;AJ)O -

- naia; _, S1fnt.a (:lItttr.i"nA
,

,

OR.. TIUX}l)OCI0 MIGUEL _1\THHRJNt'
- i\:J)\'OGAOt) - (

1.2, :.0 1I"R1!:IT...mt" n. J F.d1fi"\tiO 8.(> Jn:,lJ''''
.

Kar. Traja.no II.

:E�n. Llr. Wa(;j'ir Hlls"h).
Telefo'ne - 1 .S�·O.

._--------------'."!' -

DENTISTA
.

DR. OC'fACILIO D}1] ARAUJO
CllUJR.GIÃO DÉ1'':\:(S'f_.\

RIJa ",�ni>.e Scb.midt - Ed;t. Amélia N"l.u '- Sal... }

'fratamenl0 drÍlrgko e cura o'à Piul'l'j!a A Iv ..'1IiIl1".

TraiamelJÚ. cir'Úqü�:o " cura de Ahce.sB�8., G.ranllhna;\.• Qllí..-a._.

''-'.;

tadit'u'larea, etC.

-ATENÇÁ.ü; "_ Gt<tlLde redj)�iÍ<\ de jlr.e'f�s U'li. DE:-iTAlllJ;B!�.�_

par." 1<:; pe�s·i'.ràl; 'Jl.lê v.i"íe!l1 de ordena0".

La-boratiÍr)b Pr().té.�ico s�b a dire�ã.o d'e T",.n·ictl cMI.t;r.1.Iitd� ......

·!,e.ci'almente nu Uruguai. forll!lldo �&b � orie"�aéão d"e um .à�. nu,,:,:"
:re-den.cia-d<ls e5p.eci"a1istn dt" An,é1'ica.

iÜ'ellla.dll;""1Í sem (J Cio da BOl."3 ("tb:lbadà_,. t''ialln.:a''
. • Poutt:e lHot'eill e Eh:al!

Toaos Cf9 d"ntlljs ',('i·a;!)l'.JhQs l'rotót-i-cos p.�ta i'êcf>!c't mai:t r ......

CEUl te. .

,'"
I

---_.---_._

A V I S O
.0 D}. Dja-lrira M'oellrrranu �\li:!fa à· SU'" 4il$.tin1:& r.ljqrn:J;t,;la ',,-

res.tará ausen-te até o �Il d,'ll satelll'hr.o am .lfi!tg�ll'l 'à �I';'nd.f!. {lo,..

-'\lll:étí.ca. d"Q No:�e..
, .

Cam.rmk.a s;;hda Qcre o. se.u Ins.tif.,Iltll cte dl�(Jatjct> cli1!)lw_

ti'n-1Ía íu.�cl'onallcr() de nl8n�i:ta t:eg\llsJ? fÍCando <!onHI 6�.u Ilti'blt'ti'ill_

a ca:lrtlle.tente
'.
élini'ch Jl}:i:> O'l'lando St!'l.roed'e:r qve

.

h·. mlll. &iê ila.

an-o., v;rd lI�bll'l'J.T<Ul"tr:;mdo.. llaaso a Jfa;s8g� O!l
.

·s.e.rvi.ç:o!! c1i'liicb",. .....

Casà de Sa.11da Sito &ihas"ti�Q, e <te l!tlll c:ansult1'l:ri'o•.

Os s:�r'i'i!;<IS d" l'"é;di'o dia.lrn(1s'tte{l� l'arJ.toter:api"ll à o." d.· 11.»"'1'.' .

,
• '" r

.
•

cório dí.ui.:n fical"á"ô 11 cargo do·Jlr·, Paulo Tev-I!.r.ell. U('_ 1I®.j ·

àl-eute' }!oD'hecido em nosso meio. peTa SITA :rrr;o(jcíêndlO' fi, d1tdh:IriCt. .

oas ditas' e'specl'ltlidadn.

cll'm:....

. '.' ,
.

'O"LS.� -t.l>. (:;.u.. i'....1..5!àI

'''�R_À ._Ja.iClf'AJ(A.Jo PlllostSRAS

.1 ..

i: Sabão,

-'\t'irgem
'i,

E:S1=>ecia lide)de
,da Cia,. IBTZEL INDIJSTRIIL-doiuIUle.. (matea re,tslradD).

Tt; roa. a roupa :branqHissim�
,

, ..

'.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oe Ia i JUIZO DE DIREITO DA da União, po; edital os in.!
•

ANIVEltSARIÓS:

jChadO'
do comércio IOl,;al 1 COMARCA, DE BIGUAÇU teressados incertos ,e des- I O T' R' O'V· A""" O

'DeR. NEWTON D'AVILA _ Sr. Luiz Crespo
,

I .
conhecidos, todos para a-I .I

•

/. N� classe médica desta _ Sr. Tia�o Orumiché, i .
O doutor Osmundo .Vi�i- companharem os termos da "

,",_,apItai, o d:-, Newton, Li- funcionár,io da .. firma .'Ma_.tf,DutratJlliz de Direito presente ação j de usocaPi_I.A,nossa tur�a.de caça- Acompanhava-os á dia-

f"�lhar� d'Avila desfruta de ehado S. A. . ,..
'
da Comarce de Bíguaçu, Es-' ão, por meio da. qual deverá dores era �speclahzada: em tância pelo mato e quando

.' ;,-:sôlído prestíg io pelas qualí- CASAMENTO
'

'

. ! tado de. Santa Catarina, na ser reconhecido e declarado caça do chão. Urús, inham- sentia um tiro corria rápí-

"dadeH de espírito.e de cora- "l\I!EDEIROS--eo'STA
' Fórma da Lei,. etc.. o domínio dos suplicantes bús ê,macucos sempre en- do a juntar a ave e dispara-

,�ã{t. Reali�al"-se-á amanhã em l FAZ saber aos que o pre- sobre o aludido terreno, fi. feita.vam as nossas pencas vil longe para come-la.

lj"llcultativo' humariitArio' Araranguá, o enlace m;Úi- ! sente edital _virem ou. dele cando 'citados ainda, para ele paesarínhos. Era� nos- Já era noite escura quan-

.
' oe �omfl'etente, cavalheiro de monial da 'gentil senhorinha i c-onhecimento tiverem que, no prazo legal apresenta- sos eompanhelros os Irmãos do chegamos sem mais no

tra.to lhano, culto' e de in- Raquel ,Medeiros, figura de 1 por parte de WAUDRILO rem contestação e para se-
Oliveira e estes nunca ti- vidade•

• ':,\iejítYeC capacidade de tra- relevo nos meios so-ciais da- ,DOMINQUES DE BITEN- guirem ,H .causa até
'

final veram o prazer de trazer á Ao desembarcar o Oscar

.e '\halho, (l dr, Newton Lirlh!h. queii cidade sultna, com -a i·COUR11,. .por seu ássiste-Íi:j;e 'i�.ef)t�nça; ,so,t fla penas". da" .

cinta um macuco:.
..

-, ergillendo'- <1 macueo, notou

,

_"<e!'. d'A-vi!a. tem conqüiata- nosso" 'conterrâneo, se.- Car- i"iç._dtciário. o, advogado' Dr, lei. 'Dá-se a este o valôr de, O João não Be··'aventuM!.'; :q,U;ê .y��té Sóln'ehté exi�tiam.

::li!). f. estima e o respeito dos los Costa, competente fiscâl-; Walter Jorge José, lhe' foi Cr$ 2.100,00: Proteata-se va ao recesso da mata, lo- .o �scoço e' as azas..E' que

sef, ..•,�llegas, amigos e �d- da .Fa�enda no " ,1'l1unícípio ,; dJ��,�jda a pe�iç�o 90, teôr por todos 0.8 meios de, pró- cal. ���feri.Q.o pelp cjnzentão ,durélIlte !l;"Y����ill)-?-, �l'Ovã.o

;n�rradortos. ,', ' :d:ei'TIl,itvo; .:filliú d:'t<S-i;;�,tt!Hs�i'
�,egu�l1Je,: :--7',·Exmo. Sr.,Dr. va admitidos erri direito.' D. sol itárío. G��almente caça- aboletaáQ,,.,$�tá:â:� pernas do

'A data de hoje re!i1[hà pim cifÜo da Cost� �'dé -;r lJ'uiz de' Direi-tô da-Comarca 'e A,., esta- com 01:1 itrclusos va atÍlihpanhado, porque �açadoi-" tr!����ir,a1Pen,te aa-

"-::é seu .anrversárío nata licio Maria. Costa.
'. de Biguaçu. Waudrilo Do- documentos, Pede Deferi- não tinha muito' tino para

boreou o 'clnzentão sem que

"'f!•. ness� oportunidade, muí-] AOR jovens nubentes, com' �in�ues de Bitencourt, bra- mente. Biguaçu, 24 de Abril se embrenhar sozínho. fosse notado.

:�.a� gemo. as h:)'tnenagens seus cumprimentos, O Es-I sIl€I1'O casado, lavra�or" _e de 195�. (Ass.) �alteI' Jor- Quando não achava com- Apático e ao mesmo tem-

"�-ue l�e tributarão quantos TADO formula votos de P€- s�a m?lher D. Altamira Ma_l ge. Jose: Em a dita petição panheiro, de distância, pe- po encolerizado o Oscar jó-

,r;�' estírnam e admiram. renes venturas.

j'
ria Bitencourt, brasileira, fOI exarado o seguinte des- las pícádas, marcava o ga fóra o macuco, isto é o

.O..ESTADO, .1'.e.g.Í3-trando ," _. _cas.ada.-, doméstica, ambos pacho : A. como requer de transcurso com pedaços de que sobrara do banquete

:,0 transcurso dessa eféme-
residentes e domiciliados signam-se dia e hora para a jornais, garantindo' assim a do Trovão e em tom de de-

.±:}de., leva ao ilustre conter-
em Jordão, Município de Bi- iutsificação, cientes' o Dr. volta. O caminho ficava to- safio ao cachorro dis : "Cão

'_i:"�n� dr. Newton �jnhare& O TEMPO gua?u, po� seu advogado Prom?tor Público e a par-
do t;n�eitado, parecendo até do inferno, si tu fosses gen-

'of:-AVlla o seu cordial abra- .._

'

... ,'

abaixo assinado, vem mui te. Blguaçu, 9/5/52. (Ass.) bandeI,I'olas em festas de te um de nós dois ficaria

c�(l de felicitações.
Prevlsao do tempo até às respeitosamente, expôr e .José B. Salgado de Oliveira. I

arraial. Quando se arrisca- aqui esti�ado ... "

-'i7UIVA AVfAM.IRO GUI- 14 horas do dia 25. requerer o seguinte: --:- 10) Procedia a justificação foi va u� p�uco fóra das pica- No mesmo instante o 1'ro-

MARÃES Tempo - Bom. Nevoeiro. Os requerent.es há mais de esta julgada por senteça do das, la dlstend�.ndo um bar- vão, par.eeendo entender.

A data de hoje a,_sinala �emp�ratura - Mantei·.' 30 anos, sem interrupção ou teôr seguinte: Vistos, etc.
bante pelo trajeto. Na volta soltou um rouco latido e

..�: aniven;{irio natalicio da s,e-a balxa. oposição de qUem quer que Julgo por sentença a pre-
era só vir recolhendo o fio. nós uma bruta gargalha-

.-<exma. sra, d. Cora Seára Ve�tos, - Rondarão para seja, .estão na' posse mansa Rente justificação, para que
O Oscar era mais atila- da...

<Guimarães, viuva do

sau-II
sul, frescos. e pacífica de uma área de produza os seus juridicos do, sempre trazia algum,

· j�so c?�terrâneo dr. Alta- TemperatllrRs -. Extre- te1'r�, de fórma irr.egular,. e legais efeitos. Façam-se,
urú ou, inhambú, mas nun-

'.1'myo Gmmarãeiô. m�s.de ontem: MáXIma 17,4.' medmdo ao Sul 693 metros pOl' mandado, as citações
ca matara um macuco.

-._-_ ....

Resídind�\ no Rio de Ja- !YImlma 8,4. com terras de Gregório requeridas na inicial. Os Até que enfim, naquele

S
r:1..eÍl"O, a ilustre dama _uni- Henrique da Silva, ao Norte interessados incertos deve- dia, ainda cedo, lá pelas no- ulfonas
'''-el'sR-riante há de, por cer-

693 metro�' com terras de rão ser c-itados por edital ve horas, o Oscar conse-

'.�I"', rec�bel" hO'menagens' do',

C.
'

.. '.
Lueinda Anna de J,esús, ao com o prazo de trinta (30) guiu atirar um macuco.

,.,., e' ,- L,·e·pra
's!?u vasto circulo de rela-II IDe OlarlO Oéste 40 metros com o Rio dias, publicados três (3)

Fez uma algàzarra in-

�çõeR, ás qt1�is nos aS80�ia.
." Jordão e a Léste 280 n:etros, I vezes em jornal da Capital fer�al., Não mais quiz .ca- O tratamento de sulfonas

�::os', respeItosa e cordIal-I ' .. (!O� terra,s de Antolllo Ze-, e :u�la (1) vez no.Diário
çal e Juntou-se ao Enéas está se revelando excelente

".nente. !1ITZ" fenno dos Santos, 20) Co- i OflClal do Estado, :luntan- que preparava a nossa fei- para a' cura do mal de Han-

MANUEL FREDERICO As 5 _ 7,45h;; mo o suplicante por si e' do-se aos autos uma (1) via joada. Pendurou o macuco sen, é o que nos informa a

DA 'SILVA, IMPERIAL por seus antecessores pos.-
i
de cada publicação. Expe-

em um galho de arvore, re- , revi!:!ta "Damião", que se

Oc:orre, nesta data, o a-
Às 8hs. sue.m o aludido terreno há l ça-se para Florianópolis a I compondo-o

de todas a� pe- edita na Capital Federal

'u.Íversário natalicÍo do nos-
David O'SELZNICK mais de 30 anos, mansa e! precatória de citação ao Di- nas alvoroçadas pelo tIro, com o objetivo de difundir

,_gfl prezado conterrâneo sr. apr€Selüa: Laurence OLI- pacificamente, sem oposi- retor do Serviço do Patri- .De guand? em quando os progressos da ciência no

jlfanue] Fl"edel"Íco da Silva,
VER - Joan FONTANE ��o ou embargos de espé- mônio da União. Biguaçu, al�sava o, :lllzentã� e sen-I tratamento de.ss-a ,moléstia

'funcionário público, esta-; em. _

Cle alguma,· quer agora le- 11 de Julho de 1952. (Ass.) tado, euforIco, admIrava o' bem como 'de mcubí', no e1-l-

dual e tesoureiro do Hospi� ! R�BECA
T. , giti:nar sua. poss.e. no� t�r- O. Dutra-Juiz de Direito. seu primeiro macuco ab?-ti-j píri�o do povo, maior soli-

tal 'de Caridade. I No programa: NotiCIas l?o� do art. 550 do COdIgO E
I
para chegar ao conheci- do., .

danedade aos enfermos.

O aniversariante, que
da Semana. Nac. I C�vll, para que: ,30) Requer. me:qto dos interessados, I � hora. do almoç.o brmda-I .

Nas colôn�as de hanHe-

-exerceu no Govêrno Ader-, Preços: 6,00 _ 3,20 ,
dlgne-se V. Excla .. ordenár passa o ;.resente com o pl'a- ,mos

u feIto com vmho, mas! nIaIlOS, o numero de altas

Dal Ramos da Silva o eleva- j ROXY I
a designação de dia, hora e I zo de 30 Qias, publicado e: o. dono da caça não consen- ,cresce dia a dia. No Sana-

da cargo de Tesoureiro do' ,

Às 7,45hs. local afim-de gue tenha lu-I afixado na fórma da lei. Da'� I tlU .,que_ se espargisse sobre: tório de S. Roque, no Para-

"Tesouro do Eiôtado, em �ar,la Della COSTA _

i
gar a .i�stificação p'relimi-. do e _passado nesta Cidade

o blC�o, com? de praxe.
, i ná" registrou-se verdadei�

,�uja Junção prestou servi- Olla.ndo VILLAR - Tonia i nal' eXIgida pelo art. 455 do I d; BIgUa�u, ao� dezess.eis I, A�o: a feIjOada contmu-: ['o recorde: a cura radical

1:�OS ao Estado,receberá, hoje
CARRERO I

C. P
..C., �n: a qual, deverão dIas do mes de Julho do ano I

amos �açando, porem o nos- : de 140 enfermos, livres de

'1�r sem dúvida, as mais ca-,
em:

'.' seI: ,

mqUlndas as tes!emu- de mil no:,ecenios e cin-I s� a:n1gO desceu para a es- I doença, graças às sulfonas .

.ras homenagens dos seus a-
CAMINHOS DO SUL

. I nh<ls, que comparecerao in- quenta e dOIS. Eu, Orlando
trada.

.'

! Em Pernambuco, 40 doen-

· tnigos e admiradores às No pI'ograma: O Esporte: dependente de citação: _ Romão de Faria, Escrivão,
À ,tarde e.ncontramos o tes deixaram a colônia, em

l1u�is O ESTADO, com pra-
na, Tela. Nac. Manuel En.éas da Costa Fi- a fiz datilografal'. e sllbs- h�r�l no melO de uma róda Santa Tereza realiz.ando-

zer. se associa. . ,. Preços:. 5,00 _ 3,20 lho, �llastácio de Souza,' creví. .
d� matutos floreando a sua; se nessa oéasião uma festa

EMILIO MEYER I
Imp. até 18 anos Fr�ncIsco Wollinger, todos Biguaçu, 16 de julho de caçada.

,

i por ser a primeira vez que

Passa, hoje, o aniversá- ODEON resldentes .em Jordão., Mu- 1952.
A nossa condução de re-: dali sairam enf.ermos cura-

-no natalício do nosso dis- i Às 7,45hs.. nic�pio de Big�açu., 40) R,\!- (Ass.) ."Osmundo Vieira �?rno era, ':1m : c!,minhão a�! d?s; ]la B�hia, cinco, enfer·

.�;mto col1terrâneo sr. Emilio ! .' LI�G e 'TAMARA ·Qu.er, oU�l'cis�i�n; ',depois
.

de Dutra, 'Juiz 'de Direito .' I õe�to <Jso qual'I,u;pro\'isamós ,', mos que tiveram alta sub-

.:Meyer, almoxarife da Dire- Preços. 15�oo - 10,0{) f:lta a Ju!:!tlflcação a cit.a- Confére com o original
uns b�ncos de taboas. ,meteram-se a. exames cons-

:h)ria ,de Obras Públicas. \ �ITZ; .'
.

.

ODEON çao pessoal dos confrontan- afixado no logar de costu- 'E�flamos a nossa caça' tantes durante doze mêses,

,

: De'sfrutando de estima i DOMINGO. I tes, bem como do Represell- ·me..
.

abatida dentro dos bornais" tendo s-ido 'o "resultado sem-

fie:-al T('U .sociedade local, o, TICO-TICO NO FUB�<\. tante do �inistério �úblico I . O Escrivã<:), Orlandó ' Ro-
e amontoamos, as; m?ch!las P7e negativo. Deixa assim Q

muvel"sanant�, �u,e é cate- I
,

.

Anse�mo DUARTE --: To.-
e do Se1'V1ÇO do Patnmônio mão de 'Faria

. em ,um C.flnto do cammhao.
I
mal de H�n�en de ser a do-

· g&n.:ado funcJOnarlO do Es- .

ma CARRERO -'- Manza
'lodavla o Oscar, para onça tradlclonalmente in-

1000, será alvo, sem dúvida, : PRADO
não arrepiar as penas do curavel, que segregava as

rl€ homenagens dos seus a-
I IMPERIO

macuco, pendurou-o ao c:a- suas
.

vítimas do convivio

....: ,migos e ,admir,adores. Ás 7,45hs. O Clube" R. LI-I"'u'eose fi? da espingarda que tra- da: soc�edade. Sta. Catarina

O ESTADO abraça-o, cor- Charles STARRET
ZIa entre os joeThos. 21' foram recentementes

iii.almente, desejando-lhe em :

Os cães de caça vinham curados na Colônia Santa

prosperidades. ,

I PIRATA DAS PLANICES
'

. deitados no fúndo do veí-. Teresa, em S. José.

F�EM, ANOS, HOJE: O FANTASMA .D�ZORRO convida os seuS associados e as Exm�. culo e dentre eles o Trovão,
'

_;_ Dr. Danilo Carneiro No programa: Cmelandia Famílias para o baile di 26 . ,. ,

. cachorro de prepriedade do

Ribeiro, advogado' do_Ban- Jornal. Nac. •

j'}'
, a com lruCIO as Guedes. CAl:!,A.•�Ü.LA7i1A .""U'"

�Ó do Brasil, no Rio de. 'Ja- Preços único: 3,20 :..1,30 horas, e 27 domingeuira com início ás Já velho e decripito, o baidon.OI BUIH.·a.e..&.

Miro Irop. até 1.4 anOSl 6hs. ás OO,OOhs�.
Trovao era o fantasma dos flltor. V6Inl DlHeL .

_ Srta. Nice Farias, fi-
I caçadores de passar.inhos.·' ••• eo laetn Jlab..

:�:l"1�� sr. José Augusto de :'�í'A":EN�cJ:R�S ·,··D'O ";,�-7'E' ,i.'M".·U:.: "��E"T f."

_ ,Tovem Sergio Ferro
.

" .' 'I R.

',�)ereil'a, filho do dr. Ar-
'""

--------
nr-t----1t------

. mando Simone Pereira, ad-

.

,"99
.

'.

vo-gado em São PanIo

�l

. - Sr. Euclides 'Pereira,
toflmel'eiani:e"

'

.

- Menino Francisct), fi

�}f9 do H.r. InoceJ1cio. de Cas
:. tilho
- Srta. Celicina Campi,

filha do Maestro Orlando

Ga.mpi, residente em Haja,
- Sr, Luiz Fernando Ma-

Jurerêm irim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
.
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ViÍJrou o �s.pDr.e brasíleír«: CÓiD O; feite,' sensaçiooar d!,,·,fXI{àCl ..�jnario .atleta pau
.tísta A.d�m·àr. Ferreira. da,' Silva. conqàísta ..'do., 'àn1e-o'l;ltê_ - em ,'He.lsinki, o 'primeiro

t�lu.lo . �olhiJpiço' para o" Brasil oa modalidado' de salte triplo'., Viya o Brasil'!
'

.

" "
" .'. ' •

• '. •

'...
.

I

... ,.' ..' *
.

,

. I
.

� •

..........� M!••� II•••�w w:.:::::"'::,�� ,�� !I ....

··.·rO .
-,

•

,- '� .

;J_ :.

.
'

.

... '

'.
",.' .

.

....

"
, "

,',
,

I

C\.J.
o"

.,..,...,..,..... �.�:.;....:... - · � -..;-.,.;..._ ·.·•••v.· · y •••••� _.-••..; ;. J"•••....- -_ - .,.__ _.

Será",inidado" no',' proxi'mo' domingo,. 'o (aDrPéonàto'(itadino',.1
. .' .. ' '

,
"

"
"

"
'

- de Profissionais, _ preliandó .os "conjuntos do
,

'Atléti'co e Figueirense.
'

. .'

.

'

•

.......,.-....,-.---"---,--------_.,. ... , ... �-,_\., .. , .. '---o- ... " .. � .. ,..-------.,-----__--......-- --....-- ,........---'"""',......".__......_

Vollarão :a ",se delro,ntaf Avai e Carlos Renaux'TremulOu a Bandeira ��a�iI�ira
. Asse'ntado .paro o dia' 6 .e

. encontro .

"no Mastrq da Vito ,13.

Deu entrada ontem rra se- de, Brusque, no' dia 6
'

de entre os dois fam'osos e1u- •.:1,a má' {ase, necessitando de
.

�'spetacu!ar' feit� .conse- I Hels�1ki para o �ras�l, ba:
(,retari�'d'a, Fedel'façãó .Cata- .

ágosto próximo, no estádio bes.v .' I uma reorzan izacãô -cornple- I ,gUlU 'o atleta braaileiro Ac, tendo o record olímpico do

r inensé de Futebol um of í- da ruà' Bocaíuva. ,-' -Achamos imp:'ópria: a da-' ta.
e >

, I dem'3;l: Fel'rei�a d{i Silva ao. salto tríplice com 16 ,m.. e

<':'10 do AVai,.soÍiGitando li- ,,O pedido foi 'logo deferi- ta para' o Avaí responder .De qualquer maneira o!conqtllstar a 1�, .medalha 22'em,
'i

cenca para efetuar um no- 'do pelo maioral' efecefeano, aos

..
10 x t qu-e lhe foi' im- público assistirá em peso

0'/
de ourg �das O'limpiadas de ,Adernar ,�onsegulU, tam-

,

.

t
. ,

'

O' M II
"

I' t' 1 '.. de T', �

t d
-

'ih"
' ,bem o record mundial, O

turno amis 080 C01:n o es- sr, sm e o, - pos o pe o conjunto é 'el- encon ro o campeao 1 eu '

..

'

'I I' b 'I" ·f�· 1
-

, . .

'

,
" " at eta rasi en'o 'ez a vo-

t:uadrão do Clube' Atlético
.

_ Vamo,s ter, flh�lmente; a ,xelpn�a" �,ma vez 9,ue .o es- com o poderoso "onze" brus ',,'
"

,

", .',
.

ol imi i '. j 1 Jiran-
_Carlos _ Renaux.: da cidade tão esperada 'rechanche" quadrao' "iazzurra'" tatraves- quense, �LABORADO 9 tALEN· i

ta p ca ,s:n( G c e c

,
,

' 1·' DÁRIO DO AUT.oMOVEL j tem�nte ovacionado.
'

'�. _:__ CI,UBFi",DO BRASIL,PAR� I Paraben,s Ademar! Para-

1952, '\ bens BrasIl! • .

.Camneonato CitadinO de'
'

I THEINo.S,._I?G PAULA RA�, E' o seguinte -,o c11endá--l
.

Cf. ... I 'MOS E AVA� rio do Automóvel C1:�be do:
.. ___,_ ... _----- -

, Fútebo'·'1 ,A,mado'f' 1", ." \ I Brasil para 'o 2.0, seméetre i' Si�RIA NO BRASIL O
, .! Para .seu prrrnerro 'eon de'1952:, .v i CA'\iTPEONAT' u T

'E t' d"'" FI T' ze de t, t C t Cít ,,' ., ' , o lH 1, Q M NDIAL

DeCI'dJ'tl-Se, no último sâ-
s a marca o para ama- ,cos,)C. a:m�n.g? e 1e" _' �c o ;10 r<

ampeona o :�: � .�e agosto --:-'"" n ,pre;plO. DE PENT�TL'O DE i953nhã .0 iníc;ioiaó Campeonato ��1O x Herclho �uz. Do I dmo :, d� ;)2, o que se, d�ra, Cr,9nlc�.!l �sporhva., PaulIsta I" "..'
,,',ado',' no Pa', la'CI'9 dos Espor- G;�'--d'� d F t b l' A 1 h te emos d 1'" d t f t'-' '!cc. mo· e u e .o' ,ma�, m�go pe ft man a r

,

.

n?' Ia ."" e ago� o, re� e (Interlagos)' ,

" Em Helsinki a Uni,ã� In-
'tes, em ,Jóinville, local. de, dor,' ',promovidü peJa fede- dOIS .outros _bons enco�t�os ao B�lcaluv.�, e�ta anu�cJa-1 10 de }��osto -:: Q,nilome� I t�rn::.,cional de Pentatll1
yarias pelejas do 20Q: Cam�'. ração 'Catatinense de Fute� em que sel'a_2 adversal'los do parª hOJe, a tarde, no trQ de úrancada na Lagoa) Moderno anunciou .ontem à;

,

neonato Brasileiro de Bas�, boI. ,os, esquadrõ�.s do Ban�ú e I�stáqio,�a, F, C,'F,.' rig�ro- R. de Fl:eítas" -"
.. ,

',Inoite, que o campeonatoquete, ú certame. joinvileu- Da .' rodada . ínaugural, 1rlS, e ColegIal e Amér�0a, ,Jo' :x,erclclo coletlvo ,das., 17 de agosto -:;-- I Circl.li-I mundial 'd� Pentatlo será.
loie de Bola ao Cesto, tendo dois prélios' serão levadüs a ,É, �n{}r�ne o entuslasmb eqUlpes ,d? Pa_;,ula, ·�amos. tb- do Castelo"'"": ,I realizado n.o Chile .ou no>
o Palmeiras derr.otado seu efeito amanhã ,á tarde. . pel-os. Jogos. sob a'orlell41çao teclllca de 2"4 de "lj.gosto :___ Sulnd'a 'Brasil no decorrer de 1953.
velho: rival o' GuararÍí, pe� São ele Postal Telegta-fi- Nãó percam, Waldemar Forner<tHb' ,', dás '9anoas

'

,',
.

, '! For�In " d-efm:idOs os -re-
:la contagem de 36 x 29,

'

.
.,' .. ,

, A' noite." Gom início ás. i9 3'1 d'
�. ,

,

t S b'd !'
. ' ,

.

, .'
. e r agos o' -" U 1 a querimentos de admissão.

Com esta vIt.orla .o

camJ3€-'I'"
'hor,as, ellsaHná o Avaí" nre� da' � 'Gáv�a·· t', í', .

,

t, d
'

} R··,' ,_, ,
" . ". , ' apresen a os pe a USSla.

'l_o cat-armense co�s:gu:u ,o
�' t 'd' B SQU'"ate pm;::tndo.:sê para o mat� do '1 de setembr.o- '- Subida:, Africa do 'Sul, Vienezuela e

tet�a-campe?n�t� JOlllVl:;�- Campeona O
, e, a "�'\ ' dia. '3 'de ago��, qu.ando ,1;_l:lr."� ,'!-I�;T'Oii"', • 'Alemanha Ocidentàl. •

se, A cons,tIt,ulça.o .. �ú fl-, 'Dando andamento �o' Cam Portanto, hoje teremos rá p,ela �rente o esquadrão 14 d� setembro' ___: Subida ..,

ve': �almelrellses fOl a ��-,!peonato 'Citadino' d-e 'Blls-lmaiS u�a explêndida noit�- do ?uar�nL ", de Sa�ta Tere,za
'

gmnte:

Bu.b.,a;
Pempa" B.lI-.! q.uetebol,

a

F'.A'
C, fez rea- d.

a, jOgand.o ,os �ua.�ros t.:- ".N,Ize�a,. o. ,novo.... coa.C? I. 2.1 de.,.
setembro '_ Su_bid'a

�kho�z, 9h1IlO, StrolmeIeI e

.Jizar. t�rça-feii:'a. no magn�- t t�Jares,da, Assoclaçaq, Atle- aV�l���, por nos,so,mterme-, do ,Grajaú < '

•

,.

NÉDE DEFENDENDO AS
t:\8,ntana,

. ,

..

, I gfico Estádio ·'�StJla Catan- i,tlCit Bal'nga V�rqe e . 40 ,dl.ol convO"t!a todos' os, "2.8, de setembrq '- Sublda ÇüRES DÓ MONTE ALE-

Nos. aspu'antes _

tambem, ni." mais uma atraente 1'0- . Taubaté, qu'e reuI/.€m oon'8; pJayer.s '�ápzurras".u com� d,á )Tjj�ca . -,

,. GRE
se ,sagrou Icmapeao o Pal- d'a,da' 'Rob. a.s l'lzes d:c&. refle71,encestadores,'

,
"

.

•
.

pare�erem ào·estádjo da F, 5 de outubro :__Tl'avessia Por'"
.

t
- , .

i ,intermédio do méd!t}
n:e:l'US, ao ,:enc;�, seu ,1'a:- ,tor'es. .

'

", '.
.

' ,Não haverá
, p�'eliminar, C, K, �o h�rário acima, Pe�'opolis � Te}.'ezÓpoli�' W I rdlClonal ad\ersano "POI 20.

_, Ubl'l:atàn e Clube, Doze 4e V,lsto,O.' . .x.JlUb.a,.te,_n.ao coml1ec 'R' .""'ISTA, .A·POlAR oi ,"KlD.'
.. ,.12· de -,outu,br.o, _ ,Data"

' a � li' soube a nossa re-

""-J. J;:). pôi-tagem'"enéõfltrar�se' 'em -,

'x 19,., "

... ', ,!.. Agosto for!l-ffi 08, Hti�antes, til' Ui) 'certame
..
de aspiran- .

GAVILAN' v'ága, _ .

..
' ..

. ,Monte Alegi.'e, defendendoA lenda fOI de CI$ .'",

atraindo QS coteJo� uma te8, " 19 de olltubro - IV Clr-
,1,615,00.: ,4

• � '_' AnUlIGÜ,t'se ae' Havana '. a� cores do clu,be ql.!e tem
grande e selet!1.asslsten�la. VENCEU b BOTAF()G{) que o Presidente Batista, ',cuito de Petrópolis o nome d,aqu'ela ci<!ade pa':

V SPORTIN,G RM SA�T.9S A. preliminar, disp1,lta_d;a .Jogando ánte-ontem na proIlleteu o auxi)io nec,essá- 26 de outubro - Quilô- raríaense, o meia: direit:!i
pelos aspÚ'antes, 'apres-en� Colombia" a eq"uipe

'

Qraii., rio- à orga,uização de luta métros, lan(�do na RodOVIa gaúcho Néd,e, que l;ã P'OUC{DOS futéolístas 'portugu.ê- t' .

t 'ltado' .

.

,T'-. '.:r t n tI'a
.

,u @u o segum e resu ; leira do Botafogo abateu a, entl'e,.o campeão mundial,' rr8S1uen e -""u <. ' tempe .iniiitou no esquadrão.
8BS do Sporting, 'atualmente .Doze 32 x Úbiratan 18, dô Milionários por 3 güals Kid Gavilan, e.o nor,te:- ame-

. 2 de nQVembro ._ I Cir: do Figueirense.
'

;w Rio, exbir-se-ão na cià-a� .No e'm'bate 'entre os titu:'. ' cuito.·. do 'Maracanã '

. . a 0, aumentando o- c.orteI de -ricano' Bil-Iy' Grahnm,,' Ba� O excelente player 'contf-
de de Santos, mediante ,a laí'es a vitória: sorriu �io U;; vitó�ias tle quadros� naéio- tists assegurou, ,durante, a

9 de novembro -,-' Dáta
nua em :fOl'ma,' , brilhando

"uota fixa de lOQ mil Cl'U- b';,I'atan', pela' éontâgem de vag,a 'p"ara q:uàlq�lel' Iyrova .

'.."
. ". nais, no exterior, ' visit.tl d"o' nug'i,listll" um a ti·' ,no 'soccer da�s araucádas.

zeiros,
'

. ." 29' x 23," ,

Marcarm:it os goals 'dos xilio' de 40,000 dólares, adiada"
.

Esta I)Ul'tida seria r'ea.liia "A b
'

1" t ns
' 16' d'e 'no'vem'b

'

C'
'

I
, "

. in as as p� elas ra -
, d' Pa,rag.tlu:;O A:.ltr"� se"a' Otlttlbl'O

. 1'0 -'--_ Ir.: .- .....�.�..-..............--_.....,.......w.;a.._ :
. " d' 9.7' d"

'

"d bo
# vence OIes, • e l.<t. em

't· '1 t
'.:',

40 no prox�TI1o 1-3":,,' l<f� c9rr�ram J:e,ple�s·, _-e,.' ,

ns Jaime. .' I'pró:sdmo, CU,! o .

n erna::onal da, ...

pendendo ,110 ent.a,��o,. de

la.n�{lS,. ,_:€vld,ellC}Un,d,(h .as.._ '.
,

QlIm ta da B0!i, VIsta ,

..Ij Par'fiei p::Qt ça-..O�ol1�,rmação.
.

"

".' , ,e�mpes ap�r<? (teclllCO a,C€-l- I "

.., .•

23 �e n�ve�b-ro, - Trel- .

:.' .,' li"
ELIMINA.:D� A- AUSTRIA ,tave1." ' .

fEstrelam hOJe O.C" b - squet-
nos IntelIlaClonalS em In- � a�l.o. Feh?€ e Ar�l_c?, de

, ..
",' : BA�RIGA VERDE X TA,U-l .,' ..

"-'; r
. t€rnagos Ol1vell�a FelIpe l);iJrtlClpam

Dando pl'osseguime"l1to :�s �. '

" BA,'l'É ."

b'al 'er� braSI··'·el·'fO '5
30" de nov-e�bro ,'Cir. aos parente-s ,e pessoás de

eliminatórias '-de,' futebol. Os prélios cestobolísticos I '. .. .

.
- ...

'. 'culto' Internacional dei In- suas relaçÕ€:s, ü naseimento-

das 'ULiml?iali1às de Hels_in- 'COn;fO\l�me {i��er:ninação do I' _H.oje, eli1 Helsil1k. a ,se�e- enc�titl·o" os 'bl'a,sileiro,s terlagos, \'" I de sua fíl�a REGINA-�A-
ti, a, SuéCia abat�u ,a ÀUs.

- Conselho, 1<ecl1lc.o de BU.::"-. ç�o dei bosk�.t do Br.asll fa- f
realizaram um match-trel- ' 7 de .dezemb�';;

'- "aga 1 RIA,: o�{)nl�lo naMater,n:d:.
-teia por .3 tentos _'a 1, de- quetebol da F, A, C" sao l'a sua estrela, enfrentando 14_ d�. dezembro '- XII

1 de,
Dl. Cado's COI rea •

poi: de estar l)redendo por, efettla,dos ás _t_erças e sex- o selecionado cunad(mse: ' no contra a equipe de Cuba, G:'ande Pr��io Cidade do hoje.
,

J.. li O,
, ' Üts. :t;elI:as, . I Preparando-se para es,s-e vencendQ"a por 88 a 79. RIO de JaneIro. . Fpohs., 19-7..:952,
�' )

�'

PELA·4a. ;VEZ CONSECU.
TIVA CAMPEÃO JeHNVI·
LENS;E DE BASQUETE O

PALMEIRAS

0" _

,

t' ,_

J'

.'
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VOÔ ESTAJ;>O�' ,

.
.

. :riorianÓlj�lis ...Sc?'tà-fcirài 2S·de Julbb de 1952 - . i ,('
. -:: '
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"�D'I"'(O',: ..,[. 'DtE'".

....
i

. �. . ��.
..

.

.' .:' ., • "

!

.•

,• '!:)ia 8·'- 8EXTA-:Fl�mA ,- .JAl\i"TAR DE CONFRA�

". TERNIZAç.�O �-- ��tr�ga d-e, dipl,oUl!ls !los SÓCIO,S RE_' DE' Gál.A - Or��méntação déslumb�ante no� salões.'
'

"l\UDOS.' '

.

'

.' ,

.

, ".NOTA: As iItserições'para ó JANrAR DE CONFRA�

,. DIA 9 - SABADO' -- GltANDE SOmÉE com uma TERNIZ,AÇÃO e para ,a EXCURSAO, à, partir doo Pl"óxu..
P R O G R A MA. .

. agrádabilísslma 'surpresa. ,

.

dia 25, poderão ser ,feitas por '�o<los i srs. assoeíadôs qüe
,

'

,

, ',.' I DIA 10 __; DOMINGQ,- Grandiilsa. excursão é chur- desejarem tomar parte. Também continúa aberta 'a .lista
UL\ 6 ,:._ QUARTA-:FEIUA - BING-O ESP'ECIAL._l raseada, :I..ócal: ·SANT'AN'Á.

.

.,'" Ide inscriçã6 para as senhorftas que desejarem debutar;..
':'r'muios: Uma .FlUGIDAIRE e outros prémios, .valiosoS.· DIA 11 J:_' SE�IJNPA-FEiRA-:"""_ NOITADA ESPOR- . .Horárío do expediente na Secretaria: Das 8 'à,o; II

UlA 7,-:-· QUIN-l'A-FEIRA - SESSÃO CiNEMATO- 'TNA ..:_: Jogns de' Basquet�',- Volei .:_ �8grima-:
' .

horas diàiia)l!ehte_
'GH:AFfCA C(Hl1 uma grande produção da WARNER BROS. ,DIA 12 ..:_ TERÇA· ....�,EIRA - GRANDIOSO BAILE -:-

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

. � - '. �.
" . .

Iler conkecer O seu passador
,() 'p1'úfe�801' ·Ra!}êns Peiruque que se encontra hos-'

:'i}t'..,la.;!,(j no LUX ,tfOTEL, �lpre8elltará' gratuitamente, ,a·
través d;:.. ;; co!tlna;;'dêste jornal, um estudo sôbre o pas
�:tô_,,_;. presente ; futuro' ,de·cuda leitor, O CUPOM abaJ';'
xo , d.,vl?rit :-<er devidame'l'l-te preenchido:' com o PSEUDO>

.

i\',Df(J d(J leitor, e as indicaçôes necessár-ias, que são: da.
-tI;·, ::n€.i-1 e ano do nascimento. Assim corrio: lugar da na.
't1vidade, estado civil e profissão, Sendo ;possiv'el,' indicar
:vunbém a hora do nascimento. Cada pessõa interessada

. 2m CQn hecer seu futu ro, deverá RECORTAR '0 CUPOM
'.fl,h.J.i�o, e -indicar com sua própria letra; os dados neces
"":;H;;p� ao estuco. Isto feito, endereçar-à redação de nosso
..:."-?:'na.l.

'.

,CHICAGO, 23 lU,p:) dos' do Misaisaippi e Virg i- P,) - Num telegrama cuja "sj�ples', hipótese':' 'e que
Os demócratas -sul inos fi- ,nia, que COp1 os outros. tres .titulo se' estendeu por oito Truman só dará .i, conheeer
caram i;�ita(ios' com a' exi- Estados já, citados formam' colunas" o jornal conse}'va- o seu favorito ,no prímeír»
gencia de 'promessa de Ieal- o grupo principal dos Esta- dor' "Wâahingten' .'Datily turn6 do escrutinío da f;p-n
dade -ao partido, aprovada dos sulinos, ern que' domi-, Ne�vs" diz. estai' em condi- venção ,de Chicago, por- .in
pela convenção, nas primei- nam os chamados "díxiecra- çõei; de' afirma» que Tru- termédío de seu 'del�dG'

. ras horas desta madruga- tas", esperando-se a. reso- man terfa decidido. apoiar o suplente, Daqui ate lá. :t�',
da, a instancias de elemen- lucão mais tarde. governador Stênvenson co- crescentam os intimas du

• tos liberais .do Norte, que· mo candidató democrata à preaidente.j não; haverá 'ne..!'
ameaçavam dividir o lta'rti- 10 'FAVORITO DE presidencia .. dOl:l Estados nhuma declaração .ofiçiat.
do do governo.

'

.' I 'l'RUlVIAN' Unidos; Na Cafia Branca a- sôbl'e a eseolhr. de Harry
.

. O· mesmo ocorreu em WASHINGTON, ·23 CU, firma-se que se' trata de Truman, '.

1948, quanqo çhegaram à
levar um ,candidato próprio
à presidepcia e n'ão apoi'a
ram Truman, cujo n�ome
nem sequer 'pôde ser apr'e-
sentado à consideração dos
éleitores. "

,

, Os delegado�, de' Çároli
na do 'Sul,: Geol'gia e Loui�.
siana, tlepois das reuniões
realizada aproxim,aclameJl_te'
1:10 meio-diá, anunciaram

(Q REGlJLADOR VIEIHA / 'que 'nào �ceitavam a pro-
,A ,mulher evitará dore. messa, de. lealdade que os

ALiVIA AS C(lLlCAS lJTEH\j\,,�� compT0metérill a lutai' pa

Emprega-se com vantagem pan
ra que a foi'mula pl'esiden

combater as Flores Branca'J. Colí ciaJ 'seja proclamada. pela

��:::::��ô::��:;:::�'iL:,: �����:��!{,!�:��L�;:�:,: ,. 1:lOcitadas. a não comprar carne verde
dor <) e � l'n

' liDOS resolveram ito mesmo I PELOTAS, 23 (V, A:) �'t "Considerando' que are- lação pobre � faço, . sem

"'LUXO SEDPArTINxA"e.,
e

lC.1�. "tempo ,não ::ibandonar li BTll pblblicação "A Pedido", rcente majoraç-ão dos' pi"eçOB intuito politico, véemente- a-
, p.: a !!oUll c.tlW, .

.

"J 1 d 'I' 1" 1_'
d '} 'd d' .

"

'd f'
�

é 'i ... ' i�onyenção, m;:lS permanecer no orna, a are e , o ve- na carne ver e €m nosso pe ° as onas e casa. pala .

.,IOva a e lescI8 recel lI"a pvl ,'..
1 1\1'

'

G t 1 OI'
, , .

t't"t'

Mi '1
. nela até que o dito congl'ei� reae 01' l' ano ai' aue ,1- mUlllc!plO cons 1 UI gn an- ·que não comprem carne,

m ces lustres.,. ,.,'
, ,

l' 1
'.'

t t ·t t' d .

b 1 d t' t
'

d'f' da
FLUXO SEDATIN' ";;0 os obrIgue a SaIr de seu vell'a, ,1O.1e ança .. o segum e

I
e a en a o "a o sa o po- a e que es eJa mo 1 ica . �,

, A encontr�.ii-. em -
" .
.' ..

-1 'd 1
'

'1 te'"
'od

.

,ela, Nao se '.conhece toda- ape o as' onas e e casa: VO, prmClpa men 'a popu- angustiante situação.
t aparte., _

.

,. .

....
' . ...., __

v!a. a resoluçfio dos 4eleg-a.-" PAPEL P.�REDE.,
, -,

licina de Bicicleta Nely. _.�,. :-;�:-.�:: -

.;(LT:n MO��Rl':' :;I�WE,YS%Kp!��gôs' AIRES

{{!:%t; ,'.0'
•

.

..•.•• Vo.. . � l\1@nE�"'JIZ}1] SUA RESIDENCIA rORRA;NDO-A
.Aç�,..se apál.-elhada para qualquer s�l'viç(} em Bl- ". '.'

,'.'
\'.. Mi· <Para' sa,la de jantar, quarto, cQpa, etc .

.
��::�oe. Bii::l�Set�.m.otor

_.:_ Tici.c�o·:- Tico-Tico � :"�,,.,}�o. ':, '

'

. Id�''.�<\';jjjJ1! Di�t�;i.bllld()r Ie,1.�N.ell.D"l'Ee.s.LenGtranODteINHlieO.8te Estado

'

.. )
PeJ"."as e Acessórios No-v'Os' e Usa.do�:'; ...

in i� It:tfi} �-

, ����!el� Ja;:���o�b��;.��;dOS por 'pes- jcAu-:t. ',� �"'(;"'A R�'�' �"'ed!'o Ivo - anex� �epósito FLO'RlDA
�"-:àl e:s.peciali.zad1)s.. ',' .', '

';'

'13'��' 1'1 -;\rUgo de })ronta entrega.
- Rt1.ét Padn� Roma, .5ü _:

.

', .. '

.', ,�-','fJA ..

".
_�__-_------

'��i::;�;o:a:�5.b;;:?d:�EPAS.I','"$'�OJ
"Sendo' o bexigo o parlo de saida dos

I A
-- '

substâncias tó�icos' e impurezas q�e os
./ f .

I

rlhs separam �o sangue, sofre· se dores

*
.

.' .

cr:Ci.ontes quando esse deli�odo orgã_o - . OURAIITE T(JIJ(J 0fA
está inflon;odo, devido 6a co'nta�to com / � no'� "IInF "'OS·

l',

tals�

su,
bstonclos. O exagerado desejO

I-
, J '1-t1<L ti,

de al:viar a bexigo, 05 ardoresem' ,

!'�;��:t;�o�os�:�a;�d:,nó�:�dod��:I:' $::

•
.tl

D��,jI..�,tt' fi.�.Wd""--"'d··.-----::P,lulos de"Wltt paro 05 Rins e- o Bexigo .....
,?" = DOr' a OS'

SUO ação calmant� e ontisética, faz·se -; r: iIl ":' � � � .. '

,

.'
.,

/
.sentir 'I��o na be�iga, 'no� 'rins e em

. �:'li lP
"

S?n�o'ra com gr�nde e&:
todos' os vias unr.oFlos. , pecl.Bhdade em b�rdados. a

As Pilulos De \Xldt são lob,i. miUl e àlmaqlJ.ina aceita m-
eadas eS'peci,q!me�te poro' os-_ --,-...., ,

, __ ,�, _ •.. ,' ·comendas para ellxova,is de'

Advocadil e (00 tabilidade .

do,,,,,

:••lIRu'
i

nlsa·esdO
"';'0,

L IRA TEN I5 CLuaE :��;.: ���:::�;�:=...
. , .... DIA 26 - SABADO - GRANDE REABERTURA --- ,----

D WITT
DA BOITE DA COLINA NUMA INEDITA APHESEN· Pe·.rdeU-SEE � TAÇÃO - PAI{AIM, DE SWETl'ER COM MAGF..sTRAL

. ,/ DEtWILE DE MELODIAS..,.... RIT;MOS AO PIANO SO,
para 0.5 Rins e a Be�9Q I OS' DE� ACORI

.

,

Em vidros de 40 � 100 r.iiula,.r
.

lEON - VARIOS CANTORES - PRE,

O !llllnde e mais eIOnômi(í) 1\1108 HESERVAS DE ,MESAS NA RELOJOARIA lUO-
.

'-RITz

'CL'DB/E'
-

..
,

"
.

.

_. "'. . I
l' � "

..
' :? ,�',- ; .!., �

..

, ";
i

c,

'0"" � • ". •

.
' I..! •• _ ....._--. .'

• ! ,'_,_�

FESTIVIDADES 'EM COMEMORAÇÃO AO 80°,

ANIVERSÁRIO
'

'

. ,C, U P O M
SI', Pr0feS80l' Rubens Peíruque
Redação do ';0 .Estado". Nesta" Cauital,

Erivio' os dados abaixo, para 'rece
bel' anotações sôbre meú passado, pre
sehte f> !utÚl'o. JiVl'e de despêsas.

.
'

,
,

PSEUDÔNIMO
NAsciM;ENTO : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::

.

LUGAR DO NASCIMENTO '. """

f�STADO CIVrL_ "",.,.. , , , .', ... , , ,

PROFISSÃO , , , , , , . , , , .. , , , , , , , , '.

,
.

"

. \

1 Viagem co,m segurança .

�� .e rapidez. � .

"
.

fSÓ NOS (,'ONFORTAVEIS r.uCRO-ONIBU� Dt)'

1 BI?IDO «SUL-BRASILEIRO))'
� ,j
I
1

i Agência:
�

Fbri" nópoÜ8':_ lf4ja.i - J-oinviU� � oúMiHJtr·
,

"
, .

. ,

I\.ua D-eodor''() e-�quina da

R�a' Tene,nte t;i)v�i,!'3
.'

DR. ESTEVAM FREGAP�Nl
, ._ A\:Ivogado -

.

ACACIO GARlB�LDI s. THIAGo
- Contabilista -

.

Edifi·do "{PASE"" - 5.0. and.ar. í:�'

..

..
�

,

. �:

"
�
.. .' ".�.": ,I

.
'

�.. �
.

'

.

{ ,

co .. , 110\' •

O· s••N'qUI11
carA •••.
I,OS 5 E

'STEVINSON, Democráta, ,

As donas de' 'ca,sa, 'em Pelotas,

..

KOLYNOS

A dência moderna de
monstra que o creme

.dental Kolynos c6mba�
te efetivamenteas cáries,
A esptlPla concmtrada.
suave e penetrante de
Kolynos,elimina os' ád
qOS bucais. pcr.furoa o

hãllto e rende mais.

Perdeu-se um oroeb('o óe
Porcelana. Valor estimativo.
Gratifica-se bem a quem en

Lr-egar nesta Re-dação,
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISJISlas dI Prl'. 'Peiraqa IÀaugura��. do «(Olaria."F� C,» HOJE NO PASSADO
AOS LEITORES' DO ES TAD,O ' ,'Nã� ·obstante. 'r.;.mau"- tem- e�apa inici�l, R2� �nt�l'mé-I 25 DE �ULHO 'Col'veta "Maria da Gl:l'ia."

IX> reinante, fOI Inaugurado dto de

MaSmhO;-iTermman-IA
data de hoje recorda-nos comandada por Teo,doro de

DOMINÓ jamos si tem boa memoria: na tarde de dornmgo, mais do então. a primeira etapa que: Beaurepaire ;
Você é tão garotinhá, e já

.

Em 1920você teve um .3.-! um time de futeból qu.e te- .com a vantagem do OLARIA - em 1.63.3, tropas de - em 1.836, na Bahia, fa-
er abser os místêrlos do .

no realmente notável. prín- • rá por objeto eleva}" bem por um tento 8.'''ZerQ. Irricia- Pernambuco, comandadas leceu o Cons-elheiro Dr. Jo
atino. Pois bem: Sua prí- eipalmente .

'sobre sua for- alto o nome futeból várzea- da' a segunda etapa o re- pelos Capitães Antônio, An- sé Lino Coutinho, ali nas

eira e forte modificação mação' de carater e vida no: L�, cem-inaugurado voltou ao dré, Estevão de Távora e. cído em lo de Março . de
á aos 19 anos de idade. educacional. Depois, em, Trata-se do OLARIA F. gramado com .maíor dispo- Manuel Aritônio cón-eia,,' 1.784;

-

.

nhará alguns premlos em 1�26, houve um�. etapa decí-
!
C.- ·fundado a meses passa- sição par� a ,.luta, tanto.que cho;am-se com uma coluna - em 1.�9, David Cana-

teria, embora .

pequenos. srva, O 1929 foí de fato, al- i dos P()]� uII} g.rupo de pes- logo aos 6 minutos Masmho hclândesa do Forte dos : barro, depois de' ocupar a

�, vejo que você é muito tamente agradável, e você' boas, que desejam ver em assinala o segundo tento, Afogados; I cidade de Laguna, procla-
die p�ra os es�udo,s. �ão .bem sabe o. que aconteceu!

i destaque o nome do fute- aos. 16 minutos assinala o � em 1.7TJ, o então Go- tI).qu a República em Santa.
a assrm

..
O ,Lulzinno é"d�-, ".1932

- .e':;i933 'foram afliJs bô); .vareeano de Fl�riart-: 'fetce�;i'ó; �têhto';.e ,a��a:. ,hoâ.: ;Vé��adõr.-�o Rio Gra,h<le, �O�14. Çàta��na: . Com à �'eti,l"�darente, pOIS alem de culti-] tristes : e'morreu um paren- polis. 20 minutos asainala o quar- SU.lI ,�anu.el Jorge : ·Gomes das forças revolucionárias
J" as letras, estuda pintu-l te. em 1933. Ml1s" smbos-fo- Para tanto foi convidado to tento. Somente aos 33 de Sépúlveda (ou José Mar- foi dissolvida, a 15 de no

, e .ag�ra, .vivE1 sonhando ram anos sombr-ios, Perto

I
p�ra seu primeiro antagn- mi?utos Virgilio assi:xaI.a o c�lino de. Fi�eil"ed-o). pe- vembro do m>�smo ano. Re

im o rnísterío dQs astros. dos 30. anos e antes dós '35, nísta ·0 AVANTE F, c.: da qumto tento do Olaria. A dIU ao Viee-reí Marques do cordemos o fato, com orgu-

ATIR você- teve ...uma- ,.tremeix.dà ' v.jzinqa .íocahdadé de Santo: , partida • decorreu �o �aja Lavradio- a transferência , lho e p,a:ra a devida homena-

Recebi seu telegl'�ma e o provação moral, e morreu. Antônio de Lisboa. As cerí- amplo aspecto de cordíalí- da sêde do govêrno, do Vía.. .!te·m a memôria dos idealisa.

UPOM. Muito bem. Você alguém que o entristeceu

I
mõnias e peleja inaugural dade. mão para 9 Pôrto dos Ca- dores do regime, sacrifiea

ierece uma atenção especi- amargamente. Lembra-se realÍ7.aram-se no gramado Os quadros entraram em sais, chamando-o �e Põrto dos nas suas tentativas.

I. Em 1938. você teve uma daquele raio, que caiu bem do AVANTE F. C .. Inicia- campo assim constítuídos : Alegre. Esta mudança foi mas vitoriosos num idear

as fases mais tristes de perto de sua casa? Você te- rum-se as cerimônias, com OLARIA: Agapíto, 'Ma- autorizada por carta -, de 6 'posteriormente coneretiza-

;tl;t, vida. Perdeu um .Emte;. ve um padecimento forte o oferecimento e batismo galhães e Sarará; Ramon, de Setembro; do;

'uerldo. E suas condicões ho:.{oelhô, e ailiaã-tein--i 'éi: 'aãc o1irid'iiil'a::;'pela '"1tladl;nha Virgilio -€ Nestos - ,-:(.{f�iS'· ,-

._...·,"€m ·H124, ·ehega-ram a ,�- em ,-1..842, .-.depois·- de.
• ';;1 cati-iz, Sabe que lhe calunia i'lr�. Maria da Cunha Lis-' Cid); Ladinho, Maainho, SãO' Leopoldo, no Rio Gran- vencida a rebelião dos li-
oram Iarnentáveís. J,' as,

i)31 fui cheio de esperan-
mm de maneira pavorosa'! boa, neste momento fez uso Joãosinho, Ranulfo e Ivaní. de do Sul, a primeira expe- berais na Província de Sã�

f 1936
..

'

d Sua existência tem sido I da palavra o' Vice-Presi- AVANTE: Elvaldo, de- -dição de colonos alemães, Paulo, o intrépido Luiz Al-
as orrnosas, fOI e- ,
aatradovE devemos dizer cheia de revezes repenti- dente do OLARIA F. C. sr. pois (Osmar); Osmar. Val- sendo presidente da PrO'- ves de Lima e Silva partiu:

ue 1936, foi pior do que
nos� Você está .dia?te de &.def'lar �ilva, .que em. n?-l n:i:o; P�péco, Jóca e �bí- vi?cia Feman�o Pinheiro, de. Silvei�aspara. Minas Ge-'

938. 1945 foi exb:emamen- uma estrada mUIto mvulgar me da DIretorIa. eXprImIU 110, Ollando, FranCISCO, VIsconde de Suo LeoIXJldo; raIS e fOI assumIr, a 30,. !T

� decisivo. 1945 foi ano de e

est.es
anos próximos exi- ') �eu contentamento ao ver Mário. Aldo e Hipólito (de- - em 1.824, durante a

I
comando em chefe das for-

gem Cllle se prep-are con� 'lntl'ur em luta mais um ba. pO'is Euch,·des). "Confederação do Eqlla- ças em operações',randes agitações em sua

ida. () seguinte, 1946, ata- venip.J'ltf�l'11P,nt;e. Vellhn <ln talhado!' incançável do fu- Dil'igiu a partida o sr. Jo- dor" deu-,se O' aprisiona-
.

- em L868, Humaitá, ti.

ou sua saúde, e houve LUX HOTEL, e venha ime- .

+.ebóI varieano. sé Leopoldo do� Santos, que m�n!o do Brigue "Consti- J cé!ebre fortaleza paraguaia..
nmdes preocupações' ,por diatamente. Há indicações Logo após realizou�e a tev� b�a atuaçao, apesar de tUlçao ou Morte" e da Es- fOI tomada pelas tropas bra

ausa de seus parentes, de enorme significado para oferta e batismo' da bola prejUdICar os locais, tendo cuna "Maria da Glória':, sileiras, entrando em pri�
Desde 1946, sua vida tem voce. Estes anos de 1950 . pela srta. Virgínia Jacques. comO' auxiliares Edvilson em o pôrto de Pedras, aque- meiro luga.r a 5a. Divisão·

1951 e 1952 foram agitados' Em nome do OLARIA F. C. Dias e João Pereira. 10€ c.{)mando por João Metro- de Cavalaria comandada.ido tristonha, mesmo por-
Ue tem andado muito do- em sua vida, e principaI- a srta. Cecília Maurício -fez vitch e Guilherme Ratcliff pelo então Coronel Câmara.

nte. Em seu passado. hou- mente o 1951, onde voéê sO'- entrega de uma corbelha ao Fic,a assirri retificada e como imediato e esta pO'r mais tarde Marechàl e Vi&-
.

e graves complicações do-· fren.' intr.igas tremendas.:' PreElidente de' Honra do esclarecida a nota, publica- ,Joaquim da· Silvai Lotu:eiro. conde de Pelotas.
, , , �

rl'i:> Você nem sab� o que V6c AVANTE F. r. o sr. OsnÍ da na Secção Espõrtiva do ,Foram aprisionados pela André Nilo Tadasco
.1estIcas, oposlçao?T pa- '-f Jornal "A Gazeta" de 23.

entes, incômodos com-
mos para sua existencia, Raul Lisboa, que de rápido '

11e t me
' . .,

d de julho de 1952.
unhadas. Desinteligencia s es ses prOXImos.' �mprOVISO agra eceu-a em

om vizinhança, e persegui- Mas, não se &ssuste. Sua nome do seu clube. Termi-

ií,o de uma rival. Esta cria- viagem pro.ietad�, vai sair. nando, assim, as cenmo-

ara foi a causa de toda fa- Grandes surpresas para nias teve início às 2,35 ho- _,.

alidade em sua vida. Lem- 1953. ras a peleja, A partida logo
de inicio mostrou-se de as

pecto muito agradável, de
\'ez que as equipes busca
vam incançávelmente a a

bertura da contagem, que
só veio aos 33 minutos ,da

·rlH\e daquele acidente?
Aind{\ tem reeól'dação

taquela queda, e sofrimen- Si é verdade que você

o no joelho. No momento, nasceu na data, indicada
'ocê está sendo vítima de para- nosso estudo, pode fi

erríveis influencias ocul- cal' certa
. que seu futuro

as, e daí, seU estudo atual, ainda será aformoseado por

,uas pertubações nervosas, bençãos muito grandes. Do •

uas ideias sombrias, e 'os· presente até agosto de 1953,

taques de tristezas a ínfeli "linda terá fases aborreci

iva que constitue a infeli- das, mas, aos poucos as

idade 'de sua existência. coisas, irão tomar rumos fe-

Você poderá livrar-se lizes. Todavia, antes de

estas influências terríveis, 1955, não haverá realmente,
para istO', bastará aplicar uma elevação completa.
·'PRATICA. JJIPITERIA- MILORD

Você j á deve andar tris-
te ,por nãó ter lido sua I

.

resposta desejada. Aconte-
ce que estamos recebendO',
cerca de 900 cartas s�ma
nalment,e. De to� MX.te. do
Estado, estão chegl'mdo mis
sivas com pedidos i��uais PO

seu. Todos querem saber al
guma coisa do futuro. E
imagine, dia a dia, vai au
mentando o numero de con

'lulentes! Já pensei em ter
,nJRITI UI!) secretário para·..a,·wnder..

Você anda triste pór mo- taiit�8 e tantas· cartas.
,�

E
"vos secretos, mas, pense sei que o STEPHEN, pode
almamente, visto que há l'iá fazer sucesso, visto: que
eios de minorar suas COl1- ele demonstra uma facili
ições. Um ra'paz tentará dade enórme' .

para minha
rrasta-Ia a direção· indig- ciência. Porem, passemos
as. Você deverá contro- adiante: ,&lu destino será
l'-se e solicitar um estudo muito aprazível, visto que
mplo s/obre seu futuro. vai realizar muitas iniciati

vas valiosas, Não é elogiar
sem fundamento: Você é

Recebi sua cartinha, a- um brasileiro que promete
radecendo 'Os benefícios fazer muita coisa útil. Eu
uíeridos com H "PRATI-l acho que você aproveitará
A JyPITER�AN�'�. I extremamente, si vier cO'n

�mto �cm. Co�tlllu,e se-l
snItar-me; pois sua ·inteli

umdo mmhas mdica-çõe-s, gel1cia e capacidade realiza
I:. �ai.R, alguns dias. E' dora permitem aproveitar
fICIente fazer üossa prá- todas as altas orientações
c.a, durante 5 minutos, ao q\le 11ão é possível dar a

ItRl', ou pela manhã'; ao todos. Venha ao LUX HO-
vántar.

.

'TE!.., e será atendido im�
.

MELINDROSA I diatamente, O 1957 será o

�abe 9-ue tenho grandes l.ano maLs luminoso de todO's"
lentaç:.oes para você? Ve-: os anos próximos.

.

TA" por espaço de 10 dias.
.

Porem, é preciso que lhe
dique cO'mo aplicar devi
amente esta .

prática. O
953. "ài ser ano de aCOl1 te
imentos excepcionais.
Prepul'e-s.e, portantO', des

e já, para' enfrentar as

oridições anormais do pró
imo ano. Venha ao meu ga
inete de estudos, no LUX
OTEL. Venha com qrgen-

DISCIPUl�O

OLHOS - OUVIDOS NARIZ E"GARGANT'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
�spt'ciali .. 1 a do Hospital

,
Rf>{'elta. d.. OculiH,-':"_ Exame (fé' FündQ· de'üthu ll<t.ra·

�Ia�t:ifi'}��ào dê< f'les;.:âo Arterial.
\fe.opnla Apar::!lh"'t:iem.
Consuttórió - Visc�nde de Ouro Preto. 2.

... :�

*IA �OLUNTAR!OS 0"'" p.\.TRr"", N.� 611

'.

1�.�,
14M.
1950 -

.

5.116

'951 - .11838

I
I

'
\

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tarde Dançante Inieio às 19 horas. Dia 26 � Sábado "BOI'fE DA eOl.INA" -:- Parada etc Swett.er__:_ Inicio·às 22 horas. Resé�vas dê mesas 11a' Reloioariã

t\J!oritz; a ,Partir elo dia 21.

E!\�� !�f.P= YB����:!� I
·?..=s aP�o�fc,c�W' Q'���r�(!���g�� RuaMajorCosta. I N G L E S 'Aeê-lo? SUa pele racha, descasca- ou 'llratar n-o mesmo ou com .

��s �U:ã��:���mca���c�;;: ,f�é Antonio à Avenida �."�·
..

r-I�I-""I""(""i,-""i,-r-a�I-"'t�•

-,,esP'!olhou 'no !'llundo ínteíro '" é H.el�c'ílio Lu», n.2. l: t' J
,;(!O�e(!ldO sob diversas denomina-

__ l_!_ __;_
"!iões, táié corno Pé de Atleta,Co·. •

:. � ;���Eà;alll�;����Y�es� ·.-----_-v>.WolYV'_....·. f O N I C A .' A P E R J T I V A
�frimentos senão depois de elimi
'BIll' o germe causador.' Uma nova
-dc!!COberta, chamada N i x od. r 1ft,
,,",,2; .parar a 'coceit;a em 7 mínut.os,
eernbate os gerrnens .em 2� horas e
�ma a pele lisa, macia e llmoa
em 3 días, NixodeNR dá tão oons
.l'e&ultados que' offjrece ::I garrntln
'ide eliminar a cocêíra c urnpar ii

:pele não só d o s pés, como na
�ori.a dos casos de af",cçõe-: cutâ
:Jl!!.as. e�pinh$, acne,', r:rierras e.
�bnpingens dó rosto 0\,.' d() corpo.
'P,eça Nlxodarm, ,.ao sau ,farmacêu·
"tico, hoje mesmo, A nosSa gà-

J&zoder. ���t�ato�
\ ......... CIIIutJ pl'O,teçao.

Pilla ret�r()u de pa�ta a emenda.parlamea- jPdr'iCiPaçã(�ltJútríO 'ela M.eíropole
. ·larJsta para trco·mpor as, linhas .

. Peàl',� � Izabel Kinche's-
.

.
'

.

" kt parttcipam a-os parentes .

.

INJUSTICASe ."DI·CI-8'r a lula POII-II·c·a'.' e pessoas ami�'a:-1 o

naSci_'j'
r

'

.
'.

" � mente de seu f ilho 'Fadeu. ' "

lUO, 23 (V. A.):_ Na t....
'

." prõpríameute pol itie'o da' Maternidade <{r.."'Cln:... (Alv8rlL� de .Oliveira)

'I
dos os rinções. Aqui se vi,;e.

sessão <.l,f: ,hoi�,,:;la Gârp,ara.J as Iínhas atuais, dQ, parla-, .iJ1ta,'" A maioria 'poderá, em, ,tos CO�'rêa' J,8-7�52.
• O earioea pelo seu gênio se luta e se goza l�a I?ah

{I sr. Raúl Pilla apresentou mentarfàmo, hoje um tanto qualquer momento, fazer c'> 'expansivo, pela sua hospi- democrática "f'usâo ínteres-

11m requerimento que ímpli- dispersas, em virtude de di- voltar ao plenário a emen- r�®ez,e., em serei !t;tleira .sociabi1idad�, é dos tadual. Seria .a coisa mai«
ea a retirada da pauta dos vergêneias' de forma e não da,para votação. E,"" ínteres- UI"""�.AtaaIA povos minbs bairristas do absurda talar-se em se�al'a ..

.r,i'a:b�lhos do projeto de -re- ,de fundo.'6'S'l'epl'esentantea· -sante salientar que os .M- IIIIIIV 1JltiU_I_ Brasil. No Rio se .m-esclam tismo no Rio que. se JuhF-\
.forma, constitucional para a.sslnám êsse requerimento. ;(fi.renos -P;stados aderlrm em.

' ',' (Sthle:it:a)·. brasileiros provindos de \0-' muito bom brasileiro.

-adoção do parlamentarismo, Agora, o 'líder do movj.- massa à emenda parlameu-
. ;

, Mesmo no .esporte, a pla·
A medida visa' recompor":' rnen to ·en tra no terrenc tãrista. ,téia.

.
do Rio está de tal mo-,

C (;fMPRAE do educada que no mundo
VENOA'IJE �.

C4S4SfrmfPlO inteiro -ganhou' fama.' Aqui
+lIPo�tCP.? perdemos o Campeonato do

AVAll�ÇÓ[� Mundo de Futebol e aplau
. dírnos os uruguaios, tanto

que dêste recebemos pla
ca de bronze comemorativa,
homenagem do' povo uru-
guúio ao brasfleiro espor-

300.000.0(
tista 100'1;, Aqui perdemos
a Copa Rio, felizmente gan-

40(),OÓO.o<. ha por clube de São Paulo
a Quem o car.ioca'aplaudiu'
e cujo torcida recebeu hó
men;gem do PairÍ:leiras ....;_:

260.000,()<> orgulho do Brasil espoxti s-
ta. Aqui perdemos a hege-

100.000,0'0 monia do futebol brasileiro,
que tendeu para São Paulo.

lOO.(J.()().,O(, merecidamente. O-'cel'to ei'1t
v.a ,há 10 anos.. (10m os cario

\'0.000,0<
,cas e não teria graça se eOl1-

tinuasse en.tre nós. Ainda
6&,(Mí.l.o< .

mai;; que há jogadores de

'I todos os Estados no Rio' co-
4IU)ü().oC) <.'- I" J' E

. ,

:mo em ....'ao au .0. ,ha pau-

&U,A B-OCAIUV" _' 4 4.uar-ths, sam' vrstza, sala [aa-
,

t!(r, copa, banhetro, cOllUl-l:ul, depÓ-siti.>, etc, ....

{WA TENENTE s.�VEmA. '--, 5 quaztoa, sara visita,

..aIDA8, DtJKAt'I8.. sala jaI}tar, copa, cosinha, etc, .............•• ,

.

• n.AOU lIII'aftIUI t
·RUA SÃO PEDRO (Estl'ei'to-Balneâ:rio) .- 3 q1lados,

1111 I d' N
.

eI . I ante-sala, sala vi.!li·ta. C0P-<i, cozm-ha, i.ustal�()

.:.},!.�J!�. !! I .

' ;;:�t:sria. �������,t:a: .e, .����..c.�.a.8, .������$••��
VENDE.SE

'

AV. RtO BRANCO -,_ 2 quartos, &.a:t� varanda, cozi-

nha, W, 'C., ate. : ....••.•.....••...
,

TRINbAl.tE' - � quort()s, sala };!intaT, copa, cozinha,
""'_ .....".II!" "._,.. .",..,. ._��.,._ ....

.:�AM18C.Wa ..�m
oa1dOl'••01 .&&481'". a........
Yi'lOr. ·v6l....tr.a. 01•••,-

.

.a•• Co.Nua...,..••1iI..

Um fogão econômico, mar,
ca BERTA, com poueos ·mê·
se� de uso,

i Vê!' e tratar à rpa SaM&
.

nha Marinho n. 15.

banho!iro, grande yaranda' e ,h�'P\)sHi) ..... , ....
'

qOQUE'IR.OS -- :3 quartos. sala, cozmba, banHeiro,

e- t(,.�. .. , • � ..•.•

'
...... - � ... � ... � .. , ... ,. . - ••.

,;'ERV!DAO 'Ii'RANZONI _.� 3 q""rtos. s�12. cozinha,
W. C.el "huveiro, et'c. .. .. ,', ..

�·!\GO
.
D'OS tlMôf;�S ._ RUf. Ger<>J - 2 <;:-,.}$as il'e ma-

de\ra n,)V8S .•..•..•......•..•... �
I

J-O·S�� BOlTE'UX (r,Q prin{'jpio) .-' 2 (;�"t!)3. cozi n·b a"
., c. -list.as aqui, como há cario-
<i."OltU.o, '

P 1'"eas na au' lcea.

Muito hem: - Ma;,;' exis-
I

'

•

I tem comentado.l'cs que 111'0-3&.0;10,(" I .

'curam envenenar a.s coisas
e se fosf'e um "imp1es Cl'í"

ticó de 'futebol não dial'ia-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Ffortanépolís, Sexta-feira, 25 de Julho de 1952

Combate a Mendicância
A Ação Social Catarmen- ! dada tomará as _providên

i'� entrou em entendimento, cias para a solução de seu I

com 0.8 Exmos. 81's: Secre- caso.
_.

tàrio da Segurança Públi-:
.

I
---w-.--------�

ca, Prefeito Muni�ipal e i
.,..............-.r..1V.... a_�.�-

Dele�ado da Cap.1t�l no

I
'

*
•.\ Polícia Civil está

sentido de ser proibida a
* * 'Ievando a sério' a

.m{)n�icância na� ruas des-

'I questão complexa da
ta e�dade, considerando os

mendicância, nas ruas
seguintes pontos:

, da Capital.
'.

\. Até' que enfim, 'dize-
I - Que inquéritos so-

.

mos nós, pois. o proble-
.

('iais realizados in loco, por
ma já várias vêzes le-

elementos dessa entidade
vado a estudos, não te.

mostraram Que é ponderá-
ve, ainda. nada de prá-vel o número de' pedintes tico. Apenas. ficou nos

em condições de prover, ao
papeis, nas reuniões,

menos parcialmente, o seu Inas pa estras. . .

próprio sustento, numa pro- AgQ,ra" com as medi.
fissão honesta e definida; das que o atual delega.
2 - Que da mesma ma-

do regional pretendeneira foi verificado ser
efetuar, parece que a

ponderável o número de
coisa -vai caminhar, ..

mendigos oriundos de loca-
Ainda. está em. plano,Iídades vizinhas, que con-
sem medida prática.

vergem para Florianópolis; .•

I 'dMas. " ja sera a go e
3 - Que é igualmente

novo, quando a autorí-
ponderável o número de pe- dade tem os seus olhos
dintes que exploram a pró-

para o assunto.
pria invalidês, preferindo' Ninguem desconhece
permanecer nela do' que

que a mendicância cons-
procurar os recursos de titui . ponto fraco na
que dispõe o meio para 1'e-

Capital. Já, bastas ve-
cuperá-los ;

zes, tivemos comentá.
4, - Que o pretesto da

. rios para essa melin-
falta de serviço é muitas

drosa questão. Publica.
vezes uma fuga ao traba-

mos, há meses, uma
lho e que, contraditória- "enquête", movimentan-mente, é grande a recusa do-a. Falaram, sôbre a
para trabalhar em serviços matéria, algumas desta..

domésticos, no caso do sexo cadas personalidadesfeminino, e igualmente pon- da sociedade local, eh-
derável a procura do traba-

tre as quais o sr. CeI.
lho masculino; sobretudo Lara Ribas, atualmen-
agora que se iniciaram em

te à frente da Caixa de
Florianópolis, várias cons- Esmolas aos Indigentes
truções de vulto, e respeí- de Florianópolis, cujotável número de pequenas pensamento consigna.

indústrias;
mos com prazer, deitan-5 - Que não raras vezes
do luzes sôbre pontos

os pedintes possuem paren- 'controvertidos na ques-tes em situação razoável
tão. Secretários d'Esta-

com obrigação moral e eí- do, inclusive o da Se-vil de ampará-los;
gurança Pública, com

6 - Que feita esta sele-
outras autoridades, fi-ção, o número de 'mendigos ieram mesá 'redonda eREALMENTE NECESSI- discutiram o assunto.TADOS e DOMICILIADOS

NESTA CAPITAL, poderá
Mas, a. mendicância

.

.' .

permaneceu, sem solu-ser sàlisfátói'iamente ampa-
d I A

. -

d
.

-ção aceitável ...
ra o pe as ssociaçoes e Com a notícia .

queben-eficência existentes em
publicamos em outroFlorianôpolis. local desta edição, pa�Em vista disto, a citl;itla.
rece que o atual dele.

Ação Social espera que fJ gado regional, vai re�.
público compreenda as me· solvê·lo, mesInQ... Pe.didl1-s repressivas que de-
vem ser tomadas pelas au- �o menos. pro�ete ..••
toridades e ·que colabore ,., ..,... � _ _

neste sentido do seguinte

m�d� Não dando esmolas tiOIIferêucla sA
nas ruas, �orque ess� t!po 'bre Bldatldosa.de esmola e a que maIS lm- 11
pressiona, mas a que menos Dia 28 do fluente, s-egull-
concorre para a eliminacâo da-feira, nos sàlõ.es do Clu
da mendicância;

..'

be Doze de Agôsto, será 1'e-

2) - Encaminhando seus alizada uma conferência
donativos a uma Associa- sôbl'e o tema HIDATIDO
�.ão de Caridade desta Capi-. ,SE, pelo conhecido clínico
tal que 'tenha' progi'ama _es- dr. Mário Meneghetti, dedi-:
tabeleddo, e que tenha con- cada às autoridades, médi
tl'ole pê-rrn<Jnente 'sôbre as cos, professores e alunos
condições de seus socorri-' dos. cúrsos secundários e

dos; ( superior.
a - Oferecen.do ;de pre- � A conferência terá início

f-el'ênc�a>·· t.ra�a1Po '; às �es- �s., 2().30 na séde daqt\ela
soas aparel�t�epte válidas � tradicioi13,l sociedade e con
�ue porvel!tura. venham a

.

tar.á·.,c_om a prqsença de uma
$.ndigar'''' í:l�fidest.iiíamen- ilustre à.ssistênc.ia.
te; ..pI'. �ál:jO Meneghetti é
NOTA: - Os mendigos :n!rêâicci� especializ.ado .em

realmente nec.essitados de- ,HID.ATIDOSE e atu.almen
verão ,dÍl'igír-s-e à. Ave'nida I te exerce as altas funçõesHe-rciho Luz n. 125,· onde' 00 Prefeitt>- de . Pelotas, a
�soa c!:-;:·:'b:ne::J.tc cr"derl- lindu cida-de gaúc.ha.

800S•••
festa n .: A·h rigo de Me.Dores,
o aniversário do Revrno. da Taça "Irmão Adelrno",

Irmão Adelmo, diretor do

I
oferecida pelo Exmo. �r.

Abrigo de Menores, será ho- Dr. Aderbal Ramos da Sü�

je comemorado com o se- \'a..
.

guinte: .

Às 19,30 horas - JÕgJ:7�
PROGRAMA GERAL de Basquete, entre Pindo-·
DIA 25

.

rama e Bangú .

Às 19 horas Sessão
w-........;......,.;.-.......... ..,...........w""Festiva no Auditório do

Abrigo .de Menores, em Ho

menagem ao Revmo.. Irmão'
Adelmo.

DIA '26'

MACONHA
BELEM, 24 (V.A.) .-- A.

Policia eetá desenvolvendo"Às 7 horas - Missa em

Acão de Gracas e Comunhão

G;ral, às" in tenções do
Revmo. Irmão Diretor.

Após a Santa Missa, Ho
I
menagem intima .

Às 8,30 horas - Carinho
sa .recepçâo aos Mestres e

Funcionários do Abrigo.
Às 15 horas -- Encontro

futebolístico, entre Pindo
rama e' Bangú, em disputa

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

grande campanha contra os

viciados em maconha, ten-·.
do prendido numerosos fu

mantes e, em flagrante, um.
comerciante da Doe" de vs.,
repeso, que vendia cigar->
1'08 recebidos do J\laranháD•. -

A secretaria queimou gran
de quantidade da erva mal->
dita apreendida.

O "saudosismo", em nosso meio, ainda man

tem raizes profundas. E é por isso .mesmo que
ainda nestes dias certas pessoas raciocinam e

agem como se estivessem vivendo a um quarto
de século at.raz, esquecidos de que as condições
e garantias democráticas evoluíram, cresceram
e deixaram de ser casos de polícia. . .

.

Essas considerações nos ocorreram ao fa
zermos um retrospecto da ação. desenvolvida por
certos elementos, no apreciar os fenômenos da
atual conjuntura econômico-financeira, e espe
cialmente da natureza variada dos múltiplos im
postos; de suas diversas incidências e mecanis-
mos da arrecadação;.

Se reduzissimos de fato a política econô
mica. às atívídades fiscais, sem deslindar os

.

nexos entre a produção, as necessidades daad
ministração, a capacidade dos contribuintes, e .

'assim por diante, nada haveria em verdade de_.
mais fácil que gerir o Estado ou o Município, e

crear rendas ao infinito. Ninguém exagerará
afirmando que essa. tendencia freqijentemente"
nas suas

: expressões quiméricas, seduz a mais
de . uma administração apostada em arrecadar a

todo o transe, sem o estudo prévio das condi
ções da' produção, e da resistência de cada um

de seus elementos.
.

.

Nesse sentido, pensamos, dever-se-ia fechar
os ouvidos à grita dos interesses contrariados,
mas procedendo sempre através dos tributos.
mediante o ,exame antecipado das condições de
cada produto, das margens de seus lucros, das
despesas "de circulação. O mesmo critério que
sempre levar à agravação de impostos, também
deve inspirar, invariàvelmente, conforme o caso,
a respectiva diminuição. É êsse como reajusta
mento

.

que nem sempre compreendem os espíri-
,

tos superficiais, Inclinados a considerar o ím-.
pôsto pelo aspecto' singelo do simples aumento,
e não através do estudo rigoroso das condições
de produção e transporte, das resistências erea
das pela margem maior do lucro, ou das fraque
zas manifestas pelo rendimento menor de cada
mercadoria. 1:sse critério, aliás, apresenta va

lor indescrttivel quando se cuida por tôda a par
te do fenômeno da carestia da vida, e quando.
como tantas' vezes temos recordado." nada há mais
contrário às normas do bom senso que se fixa
rem preços, sejam mínimos ou máximos, pouco
importa, de produtos ou gêneros cujas condições
de transporte e de produção se ignoram, ou se

não consultam, aos elementos das zonas e esta
ções, que são tão variáveis em 'nosso país, e tan-'
to influem sôbre êsses ou aquêles preços, con

forme a situação geográfica dos centros de pro
dução e a época do ano ...

E como seria interessante, agora, ouvir
quantos ontem, insinceramente, deblateravam
sôbre o que não intendiam, e hoje, comodamen.

-te, politicamente, se escondem sob essa mesma

I
'

ignorânda... .

� ...

Em- BJumen8u

Aniversário ila Ass. Médica
., do"·,Vale, do "llajai-

Em comemoração ao seu do do 10. ano de .a.tividades,
primeiro· a.niversário.· 'de m_onstrando a t.odos os pl'e
fundação esteve reun.ida Ee:qtes o .magnifico trab.alho
dominge.·último ·em Blulne-' realizado pela diretoria
nau,. ,em sessão extraordi� neste cUrto pra.:ilo· de exis�
nária,' a A&sociação ��di- tencia.
Cll. do, Vale do Itaja.i. � Bas-

. ,

; Lante concorrida; contou a O sr. dt.· Danilo
.

f<'reire

jl'eferida 'reunião com a pre· Duarte, conf.erencista .da
sença do sr. dr. Moniz Ara- Associação Catarinense de
gão, Presidente em exel'cí. Medic.ina, proferiu brilhan
cio da Associação Cat.ari- te' P!l�estra sobre a an�ste
n·ens·e -de Medicina. sta . nos doentes portadores

O 81'. dr. Antonio Haf- de cardiopatias, a qual

fOi)ner, presidente da entida-' bastante aplaudida pelos
de, apresentou um relató- seus colegas presentes.
............................................

Congresso de JDv:e'_J..d�
Esplrifa

'

Os jovens espíritas do Congresso de J.uventudes
Estado de Santa Catal;ina Espíritas do. Estado' de San
estão de:tparabéns, porque· tà Catarina. .

um grande sonho seu verâo Assim, 'os dias 26 e 27,do
concretizado. corrente, sel'-ão de festas pu-

. Como produto de intensos

I
ra a familia espirita bar

'labores e· estudos, surgirá o l'Íg'a-vel'de., Um bem
/

elabo
Depal'tamento de. Juventude rado programa será levado
da Federação Espírita Ca- a efeito, na sede da Juven
tarinense, na opurtunidada tude Espírita' Catul'inensc,
em que os moços espíritas à Avellida M�ul'o Ramos,
'eatarinenseS"se encontrarão' 305, edifício da: Federação'
reunidos' reálizando o 10 i .Espírita.

Congresso da Mocidade. BVaDgel'iGã�
DIA 25 - 6a. FEIRA

8 00 - Reunião Devocional.
Dirigente: Dr. Laércio Caldeira de Andrada.
Tema: Personalidade de Cristo.

8,30 - Expediente.
9,00 - Estudo: "Queetão Sexual"

Estudo: "Questão Sexual"
Dirigente: Dr. Daniel Egg, médico
l1 00 - Levantamento da Sessão.

14:00 - Estudo: "Cristo Fascinante".
Dr. Laércio Caldeira de Andrada.

14,45 - Informações sôbre as UMPJ8.
1530 - Lanche - oferecido pela UMPI local.

16:00 � Mesa Redonda '.- Conf'ederação . Eyangélíc.i.
do Brasil.

17,00 - Levantamento da Sessão.
19.30 - Culto.
Pregador: Rev. Domingos Fernandes
Pastor d� Igreja Presbiteriana de Fpolis.

(para mqgos)._
(pu ra :r�tl:iças)_
em Cu'l'itiba.

..................8 �;

'Iastitute de Apflse'otadoria t
I Pensões dos Comerciários

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

A VI S O

O DELEGADO DO, INSTITUTO DE APOSENTA·
DORIA E PENSõES DOS COMERCIÁRIOS, NO ESTA
DO DE SANTA CATARINA, chama a atenção das fil'-e
mas construtoras desta Capital, do· interior do Estado.
� dos demais Estados do Brasil,' para o "Edital" de con-

corrência pública para construção de um edifício para

renda, com seis (6) pavimentos, publicado no "Diário
Oficial do Estado", n. 4.703, de 22 do corrente mês.

Florianópolis, 23 de julho de 1952.
.

F'rancisco Câmara .Neto �- Delegado.

............................................
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Quando, há dias, o auto de um S�cl'etâYlc. .

d'Estado passou com duas chapas - uma parlieu,
lar e outra oficial - aquele her.ói que, em plena 'ro
da do nosso <linâmico presidente Gallotti, ainda era:.

contra o monópolio estatal, teve o argumento
,

la�
pidar:

- Vejam. aí as vantagen's da economia míxta!�

,.:r
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