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�m�is antiso�.iá- � Incidentes
no Ge s. Catanna � ,. t.� na roo eira

Ji n� XXXIl( .. r.ro,l1 (v. A.) _ .. - ° pre-

, �.. sidente da Repúbl ica enca-

t N. 11.4·20· mínhou ao Itamaratí um te-
.. legrama que recebeu de con-

,.�-.......�_-..__• .,.........,.;..---! terrâneos de São Borja,
_.__ . _ /. ." --'--_.___ ____, membros das famílias de

"

Plorianõpolis, Quinta·feira, 12 de Junho de 1952 80 CENTAVOS. dois brasileiros mortos por
.-----,.-.----:----------......-...:..------------- ...._-_.... gendarmes argen tinos às

margens do Rio' Uruguai.
'I'rata-se do quinto inci

dente veríficado nas fron
teiras do nosso país' com a

Argentina. Aliás, em conse-
quência das decorrencias.
anteriores, o Itamaratí, pu··
ra agir, aguarda apenas as

informações que solicitou a

respeito ao governo do Rio
Grande do Sul.

'� OIRfJ OR li{ Ru"ens de

'! - Arruda Ramos )
� GERENlf �

� Domingos F. �
ée Aquin·, �

�
w�·..,...........-.-.-..- .......

Edição de hoje - 8 pags,">

Nega�a
'

a
. Pris80 Preventiva ,

Berres para 8 E�ropa
RIO, 11 (v. A.) _ ° ex- a apresentação de documen

governador de São Paulo, tos provando que tem auto

sr. Adernar; de Barros, soli- rização para' sobrevoar pe
citou permissão ao.Departa- los países da Europa, cons-,
menta de Aél'onautica Civil tantes do itinerário de sua

Avionou O sr, Ademar de

RIO, 11 (V. A.) - No pê- r nos dispositivos do Codígo a, de 28 de janeiro de 19,50
doido de prisão preventiva I de, Justiça Militar alegadas e onde o Ministério Público
formulado pelo .coronel A- i por aquele ilustre encarre- não tem interferencia de es

maurí Kruel contra o major! gado do inquerito. Me�mo: pecie alguma. Só um conse

de Infantaria' Leandro José que o .major Julio Sergio ti- ! lho de justificação poderá
Figueiredo Júnior, srrvindo vesse confessado ser mem- conhecer a especie e julgar
atualmente em �. Paulo no bro atuante do Partido Co- indignos do oficialato os mi.
4° R. I., o promotor Amador munísta, o que seria. uma Iitares que sejam' passiveis'
Cisneiros proferiu o seguín- prova plena corrobarada pe- dessa ultrajante. condição. I Sucessã9 de Getulio:te parecer: las acusações constantes dos Nessa conformidade, nego
-' "Nego meu assenti- autos .de estar agindo "em meu apoio à prisão preven-

mento ao 'pedido do ilustre favor das atividades desse tiva cr.,) major Julio Sergio
"

coronel Amaurí Kruel para partido, impedido de funuio- Machado Oliveira", Declarações do Governa- N·
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ser decretada a prisão pre- nar legalmente no país", eu

L N Gventíva do major Leandro não teria competencia para
.!"••."..-.......,........-"...••._.••_•••••__• .". dOr . ucas. a f<:ez RIO, 11 (V.•Ac} :_ ° pre-

.Tosé Figueiredo Júnior. pedir sua prisão preventiva, RIO, 11 (V. A.) - O go-' siquer a metade do período sidente da Repú!lica assí-
O aludido major não cé- por não haver crime militar A Coroacão da veràador Lucas Garcez, ano de governo. Da minha parte, nau decreto, nomeando o dr. ,

menteu crime algum de na- ao punir. , te o discurso que o deputa- volto a declarar que estou Gabriel Obino, procurador
tureza militar, não existiu- Ser membro ostensivo ou Rainha Elizabe1b do alagoano padre Medeiros unicamente preocupado em do quadro permanente do
do testemunhas que de cíen- clandestino do Partido Co- Netto proferiu sábado últi- administrar o Estado de S. Ministério da. Fazenda, em

-eía propria tenham declara- munista ora na ilegalidade LONDRES, 11 (U. P.) _ mo, em um banquete pol iti- Paulo; ju1gando prematura a substituição ao dr. Sergio
do essa circunstancia e nem não. constitui crime militar. Está sendo anunciada oficí- co, lançando a sua candida- discussão do problema". de Oliveira, que foi comis-
existem indícios veementes Não posso portanto, agir almente, em todo o Imperio tura à presidencia da Re- sionado no cargo de diretor
de que haja ele, indiciado, contra esse oficial superior Britânico, a data da coroa. núbl ica, fez estas declara- Quanto à emenda constl- da Fundação da Casa Popu-
incidido em qualquer díepo- dó 'nosso Exército, cuja ati- ção da rainha Elizabeth II. ções : tucional do deputado Nelson lar.
aitívo penal. vidade cabe ser: apreciada ° texto da proclamação, "Continuo dizendo que é Carneiro, conhecida 'por di-

"'_.u _ _-_ _ _"'_ · - - .--Ii

Não está portanto o caso por v. excia. sr, ministro da marcando a cerimonia para muito cedo para tratar da vorcísta, o governador pau- N!II fro,ntel·ra com"sub judce" enquadrado Guerra, face o que preceí- o dia 2 de julho de 1953, foi sucessão do sr, Getúlio Var- lista' assim se definiu: ii
.,. dentro dos dispositivos do tua o artigo 2° da lei 1.057 ontem aprovado pelo- "Con- gas, que ainda não atingiu "Sou contra o divórcio".

O 'nar�gDa"lCôdígode Justiça Militarnão. selho da Coroa" e assinado .lit••••C)G.8••0••(!H••a__.O OO.aI�..,:tIl).1 r u

podendo o Ministério Públi-' ....,.,...,..__ _ ._._ -.........
pela soberana. RIO, 11 (V. A.) - A po-

��oc�:c���e;r�;� .�?;:�i:�� Os Em·presUmos. ......"._ _..._.--.
Convocados os A splranles ���i: p��.::�U:i�l�i�lu!r���:�

da autoridade policial m1h-
.

B
"

I'
, d ,p III .. 'R g'

- leiro, que na fronteira de
'tal' que. preside o inqueri-, para o� . ras, -r». IIF b

·
.

J a rlmelra. ,e. 180 lVIat? Grosso com. o Para-
to"; O ca.so em .apreço pren-' I WASfiNGTON, 11 (V.A.) lí-Im ,31Xa !i'O� 1!1 (;l,11 '(VI. A."':_ (') cd. -então dl>s' a�piTantes -obede-· ff\l�l, ,Jn!U;ur:'\m ª- hro,,' um

de-se ao mquento para apu- _ Após a visita que fez on.14 't" d mando da P Região convo- ce às instrucões do Estado- pohclal que os surp�eendeu
rar as atividades subversi- i tem, a� secl:etário de Esta-

I posen a o cou todos os aspirantes da Maio� do Exêrcito, só caben- contrabandeando artigos co-

vas
..�a tr.o?a da Primeira I do norte·americano, sr. De- RIO, 11 (V. A.) - O' pre- Reserva do Exército que ter- do, portanto, a esse orgão mercJais. Os criminosos são,

'RegIaO MIlItar. . , . an Achesou. a quem apre- sidente da República as- minaram seus respectivos modifica-lo se achar isso o maogrossense Angelo Niz.
O fato v�m, prendendo a I sentou o convite formal do sinou decreto aprosentando cursos .no ano passado; pa- conve�iente aos i�teresses paraguaio de 33 anos; 801-

atenção geral, poiso �esm.o I governo brasileiro para uma no cargo de embaixador o ra preencherem claros nas nacionais. Na 'verdade es- teiro, o carpipteiro Veniz;
promotor Amadeu CIsneI- viagem ao Brasil; o embai- sr. Moniz de ..Aragão. chefe Jile:iras das unidades aqui sa incorporação deverá ve- 'Caniguas, de 22 anos, e o

r�s recusou�se a pedir a pri ... xador Walter Moreira �ales da rep�esentação diplomati- sediadas no prazo de três rificar-se a partir do pl'óxi. lavrador André Pedroso\. "

!\ao preventIva do quarto 0- declarou que envidará todos ca do Brasil junto ao Impe- meses. Como essa convoca- mo mês, mas não serão cha- também paraguaios.

fi�ial ?� Exército. que lhe os esforços para obter um rio Britanico. ção está agitando os meios mados a servir. Na arma de Todos ,eles se acham deti
fOI sohcItada. Mamfestou-se empréstimo de 100 a 200 Trata:..se de um velho di. universitários o coronel Infantaria, por exemplo,. ,

dos à di�poslição do Ministl'()

aS,sim ? 'pr?motor da primei- miihões de dolares, junto ao plomata d,e carreira, cujos I Paulo Torres deu hoje estes nestá capital, dispomos d� I da J\ustIça.
:!'a audItOrIa: governo, afim dg aCl:ldir a serviços ao país no estran- esclarecimentos aos interes- quase quatrocentos jovens, I

....-...-:-.--":!"--:--:---.�;.,.
- "Não posso concordar '}xpansão industrial brasi- I geiro sempre tiveram o mai- sados: _ '

mas só incorparados,' cerca 'ISO da cIdade •.•.

mais 'uma vez com o pedido leira. ( 01' relevo.
.

_ "Esse plano de convo. de oitenta, ou seja, o neces- "-;::;:-�--r::::>'-��

que faz o coronel Amauri'
.

sario para suprir nossas ne-

Kruel para qu,e v. excia. d� ••._· A.1' _ • _ • ._ ••••• • • ·....,. • �· , ._............................... cessidades.
.

i:rete a prisão preventiv,a I flausa do Desastre do «(Pras,"den"),do major Julio Sergio Ma-. II tJ ti
.

-ebado Oliveira acusadQ por'
---------------......-----------

três elementos corno sendo
() elemento destacado do
"'conf" que é a organização
eomunistà encâr.regada de
dirigir e controÍar as forças
:annadas do país e que se a

t�ha vinculada' diretamente
a comIssão executiva do
Partido Comunista do Bra�
flil _' Prestes-Arruda Ca
-mara-Aamazonas".

. O pedido não se enquadra

_;_ Estão dizendo que os

pasteis do Diário da
Tarde ,e' da Evoluçã(}
'são melhores do <tue 08

meus!? .,

para viajar em seu novo a- viagem.
vião para o Velho Mundo. Ontem, às 23,30 horas,
Dita licença porem; só avionou do Rio para a Eu-

lhe foi concedida mediante ropa.
'

.........................
'
•••••••••HO...'JtJ.. « O·· ESTaDO»)

'Em virtude de o dia santi
ficado de hoje, O ESTADO·
não circulará amanhã.

Na seleção dos que deve
rão servir, diveJ:sos fatores

"Ruptur'a . da'
.

s'. Hel·lces" ����Oi��;:��:e; ���s��::::
rem respeito aos interesses
par'ticulares de cada um. A-

RIO, 11 (V. A.) � Oves- \ mente com outros motores queles que servirem, recebe-
pertino "Tribuna de Impl'en- nh�m para esta hipotese:: de agas, teria caido de qua- rão salarios correspondentes
sa" informa oue "as conclu- Ruptura das helices. condu- , tro mU e quinh_entos metros ao p()sto que ocupam, po
sõ�s' do il1qu�rito realizádo zindo, na queda, parte duma' no espaço de um minuto e dendo optarse preferirem,
pelo Ministro da Aeronauti- asa e um motor encontrados, meio sobre uma grande la- i pelos proventos de suas

ati-Itica sobre as causas de de- a mais de um quilometro'do ; je de pedra, morrendo to-I vidades civis, casos sejam
sastre do "President" na local dos outros destroços,l dos os tripulantes e Pàssa-! essas mais bem remunera-

selva amazonica, se encami- ° bojo do avião, junta- geir.os". das de acordo com � lei".

I

. .

\
� ..,.•.." · - - ..-..- - ·.-...w _. w;,.· -....." .,,_.,...&..J'! �v.-.. .,.
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UMA ESPERANÇA A MAIS constitúi. sem dúvida

REG'IS.'T'.O
Revolucionando a ciência médica, vem agora outra

alguma, para os milhares de doentes do pulmão, no Bra·
.

dróga, que já iniciou o Brasil a sua fabricação e a sua

si!. a recente descdberta da HIDRAZINA ou HIDRAZI. caminhada. HIDRAZIDA ou HIDRAZINA, ,cujo nome a-

DA. . inda não está perfeitamente firmado, constitúi uma e&-

Na luta contra a tuberculose estão a ciência e as vi· perança a mais para a classe médica e muito particular-
timas; A ciência, em demanda de QUALQUER fator que CESAR 'AUGUSTO mente, para os próprios doentes. Cóm éla, vêm os mntiv08

-� '" venha elim'inar os bacilos álcool�resistentes. As vitimas, novo medicamento, cujas experiências anJInciam �s labo· de novas preocupações resultantes da sua marcha que e-

-e,o; i·,u.f'�'!."l"wg. ajudando·se a si próprios, na, obediência ce· ratórios serem otimistas, são êsses doentes tomados de voluirá, na batalha que inicia no organismo enfêrmo. Vi-

ga ao tratamento indica.do pelos especialjstas. Ambos - verdadeira emoção. E procuram, então, conhecer das poso rá, então; a grande sensação nos momentos que se segui:"
dência e vítimas - no mesmo campo, combatem, lutam sibilidades de obterem o medicamento milagrosó. ·Procu. rão à aplicação das' primeiras dóses. Então, o pacient�

,

contra ..a grande demolidor.. da saúde, que é a ehaJJtadac;, 'r� Jiornais, ouve.m rádio, palestram com amigos, �scre· que já teria experimentado outras drogas, que n[o ofere ..

PESTE BRANCA. {. vem a parentes, na luta da conquista da milagrosa cápsu. ceram nàda mais que esperanças. só esperanças, se seu..

, Conhecémos\ésSB titânica-bátalha, 'porque sômos 'cO-" la' ou d(l' miraculoso· injetável. E essa luta S'e processa, tirá melhor com os resultados psicológicos ...
f-dborildores na obra de assistência aos tuberculo�os. Sa· até que - co}tados! _ chegam resultadós não muito a·

'

bemos o custo, aqui em Florianópolis, pelo menos,. ·dessa ,nimadores, porquanto na maioria dos casos não houve Não há dúvida que ainda nada mais do que 8'�r nutr..

terrível doenca. Sômos dos que se esfórçam para cercar salvvção.,.
'

_
eias chegadas poderá ser dito ou afirmado. Praza ao"

êsses enfêrm�s de todos os recursos necessários à sua Assim foi com os antibióticos, surgidos há anos. Foi Céus, rogamos a Deus, humildemente, não sela a HIDRA

-cura. Acompanhamos, pé ante pé. os que lutam dentro assim com a estreptomicina. E com outros tantos. " Foi ZlNA ou H!DRAZIDA tão somente lima esperança a

-de. um hospital, debatendo-se contra a moléstia' grave e a luta. e essa .luta, pela' aquisição de medicamento que mais ne�sa luta que se nrocura vencer contra os terrfvei;;;
e�nfllglÜ':;:a (lue é a tuberculj}se. MATE mesmo o vacilo de Kocn. prossegue·nos laborató- bacilos de Roch. cllja batalha o Brasil procúra I'evlll" de

(iua�úio sur,;e. nus Estados Unidus, a notíc:.ia de um rios; nos hospitais" nos sanatórios.. . rendda, para salvação de grande parte' doS' seus fmio8'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLÀVA W. MUSSI
E'

-'DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Mépic08 ,

Ctrurgia-Cltniea Geral-Partos
. :Servi\,o completo e e�pe�ializado das DOENÇAS DE SENHO

-fi .��, ':Jn1 modernos mêtcdos de diagnósticos e tl"atamenw.

S'IH.POSCOPI..\ _. fnSTlmO -- SALPINÓOGRAFIA -- METABO-
\

.

.
LISM0 BASAL" . I' .

.

Radioterapia por. ondas ('·urtas-Eletrocoagula.çã<l ,Raios Ultra

�" ..ieta e Infra Vermelho.
ConsultÓrio: Rua ·'.rrajano, n. l� l° .andar

""''''0.

:g"l'árlo: Das 9 às ui horas -- Dr. lIl\.ssi.

Das 16 à.\l 18 horas -- ·DTa. Mllssí,
.

Res_i'�lê!lcia Avenida Troltlpowski.,' 84

l�difício do MOIl-

DR. A. SANTAELA
, I F'orrnado pula Faenlda.de �a.eion.al de, �fe<lkif.la da Universi

àa:rle
.

do Brasil).
MMlco :P-"1' correurso da A•ss istênoia a, Psicopatas do Distrito

]i�1k:raJ.

.Ex-íntern-o do H()spital PsiqllJátrico e !'91anicômio Jud;ciál';O da

'�2:pi Federal.

Florianópolis, Quinta.fe�r�_12_d_e Junho d�_1_9S.� ,

DR. TOLENTINO DE CARVALHO.
Aperfeiçoamento 'em Pôrto Alegre. e Buenos A}'res

OUVIDOS - NARIZ - GARGAN'I:A
'Consultório - Joio 'Pinto, 18 - l° Bllctar

Diàrtamente das 15 às 18 horas

o E'S rr A D"'O-'
ADMINIS"rltAÇ.�O .

Redação 6 OfÍ('lnas, ii. rua Cl)n8elheko·�laba. iii. ��""

'l'el. 1022 - ex .. Postal. 139."

Dh'ator: RUBENS A. RAMOS.

(;erentel DOMINGOS ,p� Dl� AQUINO ..

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

• Rua Senador Dantas, 4{)' �- ô� andae.

Tel.: 22-5924 - Rio de' Jàneil·o.

Reprejor Ltda. \ '

Rua Felipe de Olive;ra, n. 21 -- 6° and,.:�

Tel.: 32-9873 -- São Paulo.

ASSINATURAS

Ano

Na Capital
Cr$ 170,1)1)

c-s' ItO.O&·
'1"0 Inteeior

c-s 2iMl,&�'

DR. I. ,LOBATO, FILHO
Doenças do aparelho respiratório
TUBJH'tCltl.OSE:

RA,t)lOGRAFtA E RADIOSCOPIA D()S PULMõES'
Cirurgia do 'l'o�

Forraarto jJd'l I·'acol.dade Nacional de Medicina, TisioJ.vgista·e i
. l'isiocírurgião do Hospite] Nerêu Ramos I

Curso de especíadzaçâo �ela S. N. T. Ex-interno e Ex·assistente de

Cieu rgia dO' Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (Rlo ).
Consultório: Roa 'Feli� Sehmidt n, 38.

Diãriaman H>� das 15 ·às 18 horas.

Residên<'j',,: ··Ru.... F-eli pe Schmídt, n. 103.

&\ntesf.,re.

Ano ....

Semestre Cr$ 110.0& �

Anúncios mediantes ceutráto.

Os' originais, mesmo ·nilo. pllbiicad01!Fú-i<It'··:\�
devclyidos,

A direção não se respoasabi liaa petes CD'1M!'»l�

emitidos nos artigos aeainados.
- a--------------------\�,--

andar, sala n .. 1,- Edlnei� Si.. h�.·

_--------........_--!..--.--

A,DVOGADOS'
DR. ALyARO.DE CARVALHO

D®DÇ3S de CriaD!;aS
. DR. CLARNO G. GALLETfl

- ADVOGADO -
'

Rua Vitor Meirelles, 60. - Fone 1.468. - 1�lorianópnrii!J.·.Consu.ltôr ie : Rua Trajano s/n. Edl:f. São Jorge - 1° andar,

Salas 14 e 15,
Rio· da Janeiro.

Reaidênciu: Rua Brigadei ro Silva Paes, s/n. - 3" andar, (chá-
1<�-inierno da Santa Casa de Misericórdia co

CYniça .Médica --- Doenças Nervosas ..
Consultório: Edlficio Amélia Neto Sala 9,

'l!tesidêl1cla: nua Boeaíuva. 134,

Consultas . Das 15 As 18 boras.

Telefone:

�-":llisultórjo: 1:268.

Besidência: Ul85.

.._' .r_ .... __....-...·.-,..._......,_..;. ...,,_,.,..�"#_.H_�_ ..._ ... ...__�

,

,

DR. JOSÉ BAHIÁ S. BITTENCOUR1'
MÉDICO

Clínlca Geral - P�DlATRlA
Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí

f'UERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAI"
Consultório e Residência - Ru� Bulcãc Vtana n. '7 (Largo 13

42 M.aio) - Florianópolis.
lIorário: 8 às 12 horas Diàrtamente.

OLHOS - ouvmos - NARIZ E GARGANT.'\

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital.

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

mOga'afiai; da Cabeça') - Retirada de Corpos Extranhos do Pulmão
'.rl' 'E.s.ofago.

'Receita para uso de Óculos.
C.oneultório - Visconde de Ouro Preto n. 2 -- (Altos da Casa

'Selo Horiz,?nte).
Residência - Felipe Sehmidt, 101. - Te!. 1560,

-
,

DIL ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CIRURGIA TREUMATO�OOLA

Ortopedia
'Collsultório: João Pinto, 18.'

Das 15 � i7 diàrilllDente;
Men�a aos Sábaóos.

j(�.: Bocaiuva 136.
Ji'ooe )1. 714.

._--------�-....._- ..._---------..

DR. ROLDÃO CONSONI
Ckllrgia. Geral - Alta Cirurgia. - Molésti&ll de Senhol'&1I

- Cirurgia cI(IS Tumores -
Da Faculdade de Medicí1H\ da Universidade de São Paulo.
Ez.-Assistenj;e de Cirurgia dos .Professores Alipio Co�ia

Neto e Sylla Matos.
'Cirllrgia .do estomago, vesícula e VIas b.iliueB, intesti'IJ!)S deI,

. ,.Iil� � ,g:osso, tir�í<le. rin�, pr�stata, beXiga, útero, ovárílM e

trom-I
;;r;a;.... 'I. ancocele, hldrocele. var)WS e hérnia.

Omsultaa: Das 2 às 5 horas. l"Ua Felipe Schlpidt. 21 (sobrado).
- �efone: 1:598.

�lridêneía: A-;enida Trompowsky, 7 - Telefone 1,7{14,

cara do Espanhu ).
Atende diár;amente das 14. hs. em diante.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA',
- ADVOGADO

Rua Santos Dumont, 12. � Apt. ,i.

....__

S. CAVALCAN'l1."·UR. ·M. DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal' 156 - Haja. - Santa Cttarhl»

Clínica exelesivamente de erlaneas
Rua Saldanha MUl'in�(), 19, .:.._. Telefone (M.) '700.

. I DR. THEODOCIO l\UGUEL ATHERINO:'
- ADVOGADO ,_,

DR . .JOSÉ ROSARIO ARAUJO
.Clínic:: Médica - Iloenças de crianças

(Tratl;lmento de Bronquite-s eu, «duttos e crianças'.
Consultório: Vítor Meireles•.18 _.- 1° andar.

rr"rári!l: Das 10,30 às 1l,30'e das 2,30 às 3:30 horas.

Residência: Ayenitll\ Rio Branco, 152.. "l<'l'lle U;40;

Rua Trajano n. 12. l°

, (Escr, Dr. Waldir Busch).

I 'I'elefone - 1.340.

DR.' NEWTON D'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctologia

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n, 18 _.- Telefone 1.507. '

Consnltas.; As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante.

Resídêncla i Rua 'Vidal Ramos, _ .. - Telefone 1.422.

DR. OCTACILIO DE, ARAUJO
(JIRUllGlÁO DENTISTA

Rua l�elipe Scbmidt - Edi:f. Améli'a Neto - Sa!a l

Tratamento cirúrgico e cuu da, Piorréa . Aln�6!a1',

1'rat�mento cirúrgiêo e cura de' Ab.:es50S, GrllDulmas-. Q�m
radícu lares, etc,

ATF:NÇÃO: .... Grande redução de· preços nas DEN'fAD'!1�àS,,, •.

pura as pessôas que vivem de ol'denauo.·

. Laboratório Protético sob a direção de Técnico c"nt?�,· .,

I .

! pecialrnen te no Uruguuí, formado sob:'a ol'ientação de' um d_ =h:;"

I credenciados especialistas d� Amffi'iea,

'I
Oentaduras Hem o Cco da Bóea (Abobada Plati_,

P0I!tes·.�lcweiB ,e-,·I"ixa&

___. .......
Toaos os derni.Us Trabalhas Pl'otftico$ pela Técni>= �'-;r_.

I eente,

DR. MARlI) WENDHAUSEN
Ctíníca ll\écÍica de adulto!!, e crianças

Consultório -..:. Rua .loiio Pinto, 10 - Tel. M. 769.

Consu'ta!l� Das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Estevús Júniol', 45. Te]. 812.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS-
MtDICO

DIJS Serviç$s de Clí.niea InfaatH da Assistência Municipal e BOIl

pital de Caridade

CLINICA M!l;DICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

-

C) Dr. Djaltna Moellmann avisa à eua distintl!. di"",,,�j.. �.,,.

estará ausElnte até· o mês d.e setemb.ro em viagem �. '03-t:54;_ .. :li,"
- Alergia -

. • I.AmériCIl do Noi,te.
,Coni\ultório: -Rua Nunes Machado, 'i -- C�n8ul.ta9 das 10 'as 12 .

Comunica ainda que o seu Instituto de di.agnósticl> etlci� _....
e dns 15 às 17 homs. .... '

tinúa funcionando de maneira regular. ficando como �u �u.",�WllC> ..

. Re�i4f;'nci3: 'Rua Mare<,hal G,lilheTma; I) _. Fone: 7-&'1.
O. comp�u:nte clinico Dr. Odamlo' Sehrwdcl- que há- mam·� ·Dm;,,',

I ano,
,,·em acompanh'!mdo) paS5&' à. Jl:8sso, os senriç()-s cl�\!'t�· .!Ôli'.�,

l
C«"a de Saúde São Sebastião, li! de' eeu consultório. ,

Oe serviços de rádio �agnóstico, rodioterapia e' 08 � .'?'lIi":'J'lI>'c,
. tórío díoico ficarão a cargo do.. Dr, Paulo Tavares, lHH_ ..�..

I
mente conhecido em nos6�" meto'. pela' sua preficién(:i.a (,; d�i!:�.".·

.

nas ditá", especialidades: i

f
-��.

·1

ALFREDO CREREM
Curso Nacional de oenç3l! mellt.als

'f;x-dü'etor do Hospital Colônia 'Sant'Ana.
Doença"s llel'W>S!lS e mentais .

hllp'otência Sexual. 1

Ftua Tiradentes· n. 9. ,

Consultas' daR 15 às 19 horas.
FONE: M. 798.

.

I
.uo Mnr.cI.", D•..,,,,o, .141.1.0 ,,�d.J fONt$ .. �,w. '4VB�R"'a4�

�.

«;!11IUT_ TIUCIr"....,"..OS""'..A9 I .�;!.-Res.: Ru.a Santos Saraiva, 54 -- Estreito.

#

AT'L,A NTI DA A'A O, O
os MI'�t�UnRES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

/

BADIOS - ELECTBOLAS - AMPLwrcAnORF.�
.t:Ne�:RADJ4;m,AS GELADEIRAS-

TR '\�SMISSORES blseOS TOt;A·lJKSCOS AG{JLIL",�
UQUlDIFICADORK.C;; BATEDEIM.s, - VALVULAS ALTOFALANTES':,,- mi:,

\ .

'"

SlSTENCIAS CONDENSADORES �

•

o maã!'ó <'nmrteto :estoque de peças pata raflió
l�w;i- '�. de Stlt:mbrü, 21 e 21,A - 1;�It)rian6polk �,,�.,,:. ��'.I!,";: �..." ... "",' ,.fo'. ,_,

.•�;"
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Vida Socíel ViDe�DiáriOA Semana Internacional 'I
Emb f,," t

f 1- 'f" d h'
'. .

_ qrn o aro JI!. enna vCJ.e!. lCR o a varres dIas,'
seus resultados e comentários ainda perduram. É o caso I

._".'�Nl""EBSÁltloS ,Sra. Arnaldo Pinto de OU. da-s eleições italianas, para o preenchimento dos conse-

lh'. lte&lfó Tietzmann! veíra lhos das províncias e para a eleição dos, prefeitos da

I)CQn"e, hGje. o aníversâ-] Ocorre, amanhã, o aniver- parte sul e da Sicilia.
RITZ RÚSEANNA

-!lfio na.talieio do dr. Rodolfo: sárionatalicio da exma. sra,
Defrontaram-se três grandes par-tidos: democrata Às 2 - 5 - 7 - 8,45h8 ,

No programa: Noticias

"·Tiet.zmann, advogado na cí- • d. Ondina de Oliveira, espo-' comunista e o Movimento Socialista Italiaho de tendên- Van JOHNSON - Elíza- : da Semana. Nac. .

.dade de Brusq1Ure. I sa do sr. Arnaldo Pinto de cias fascio��onarquistas. A m,aior,surpreza, por nínguem I
beth :AYLOR' .' Preços: 6,20 - 3__,20

O ESTADO cumprimenta-

I Olíve.ira,
representante co. esperada, ror o avanço extraordinario deste último paet.í-

em. . Imp até 10 anos.

· ''!'.I. mercíal nesta praça,
do .. Em Roma conseguiu levar para suas hostes 100 mil I'

A VERDADE Nl0 SE DIZ IMPPERIAL,
·

81'S. bdzs Riht ' Sra. Darcy Uti'hares eleitores de De Gásperi. Uma terça parte da Itália foi' No pr�grama: Cinelandia Às 2 - 7,45h8.

'1"'r:'��sorre,. �?je, o ani-, A data de amanhã regista francamente favorável à direita. Seu número' total de vo-l
Jornal. N,ae. ....

Odette JOYEUS - Mada-

· versamo �atah�lO .da exma'j o aniversário natallcio da
tos foi seis vezes 'maior que o de 1948, conseguindo tomar Preços: G

..
20 - 3,20 leine ROBINSON

.sza, d. Luiza Rihl, esposa do exma. sra, d. Maria Antonie-
o poder em .Napoles, Fogia, Barrl,

.

I

' Censura livre.
.

em:

:'ir. Roberto Rihl, diretor-ge- ! ta da Silva Linhares, esposa Ante tal fato, temos para nós uma grande pergunta. f
_

ROXY DULfJ!: PAIXÃO DE UMA

T�nte da 'C?mpan'hia Telefô-I do sr, Darcy Linhares, .Chefe Porque tal movimento, depois dos fatos que todos nós) As 2 - 7,45hs. NOITE

· rnca Catar'inense. do Serviço do Departamento conhecemos, de cujas consequências, o mundo ainda não I Mauren O'HARA - Vi- No programa: Noticias

i\s homenagem deque se-I Regional dos Correios e Te- cO:l�eguiu .desc�brir? O fato �a vitória, i.neg:wel, nos I'
cent :RINCE da Semana. Nac.

nl. alvo a ilustre dama. às de ! iégrafos, neste Estado. deixa em sttuação confusa. Afinal de contas, se o fascis-
em, Preços: 6,20 - 3,20

�U gSTADO. O ESTADO cumprimenta- mo foi tão desastroso, foi tão vilipendíado.rqu., seu fun-I BAGDAD Imp, até 18 anos.

Sra. Eduardo 'Santos '1, resneitoaamente.
dador foi morto em praça pública, seu cadaver desrespei-j John CARROLL - Adele IMPERIO

Passa, hoje, o anlversãr!o FAZEi1 ANOS, AMANHÃ: tado, se o fato de haver morto' o Duce foi um feito tão ex-l MARA Às 7,45hs.

''ftatalicio da exma. sra. d., _ Sta. Jeanete Pereira traordinário que seu assassino foi imediatamente nomea-!'
em: '. Farley GRANGER - Jo..

.

�lLora Oflvaira Santos, espo- Ivias, filha do sr. Manoel do ,senador, porque voltam os italianos preferir um parti- ,

A VINGANÇA DE EL MO- an EVANS

12:: do. nG�so yrez�.do conter-IDias, funcionári? municipal. do que tem programa idêntico? Talvez que o fato .da vitó-I
CHO em:

7,aneo, S1. Eduardo Santos, _ Sra. Ursulina Castro, ria se deva aos monarquistas, que querem ter novarnen- .

No programa: O Esporte ROSEANNA

_tarmacê11tico e elemento esposa do sr. Alipio Castro. te no trono o jovem rei Umberto atualmente exilado em I
na Tela. Nac. No programa: Cine Jor-

>óestaca<io -do comércio local. iuncionário estadual, apo- P_ortugal. Se 'isto terá consequênciasvos italianos o sabe-I Preços:, 5,00 - 3,20 nal. Nac.

À ilustre dama a socied:a-' sentado, l:�W melhor �o que nós,_ e uma �ez contentes, eles, o mun-I
Imp. ate 10 an,os. Preços:' 5,00 - 3,20

, e catarinense tributará 'ho.: . � Sta. Nemésis Oliveira, .uo quer queira quer nao devera submeter-se. Os motivos

I
ODEON Imp. até 14 anos.

'. menagens, às quais nos a-s- fil.ha do sr. Oscar Soares de de tal desencanto talvez venham "dos f'raéassos da polítí-
Às 2 - 7,45hs. CINE CLUBE LIMOENSE

·

..ociamos, rospeitosàmetrte.. Oliveira. ca externa italiana. A situação de Tríeste abre aos olhos
John CARROLL - Adele Às 7 _:_ 9hs.'

...:_ Sta, Marilia Silva. fi- ao mais desinteressado pela política internacional. A ci-
MARA Hoje inauguração; com a

'::F.t\ZEM ANOS, HOJE: lha do dr. Oliveira e Silva. dáde se divide em duas zonas: A e B. Úma delas é in-
em:

,

grande Produção da Warner

_ Sr. Nelson de Almeida advogado no Rio de Ja:1eiro: tegraln;e�te governada pela Iugoslávia e a outra parte
A VINGANÇA DE EL MO- Bros.

'

:�Machado. ,_ Menino Norton, filho pela Itália � parte pelos aliados. Dizem os italianos: que
CHO A CARTA

� Sta. Neuza Yára ou. I do sr. Elias Paulo. r.a�e� os allado� e,m nossa parte se da outra a Iugoslávia I Farley rGRANGER -. Jo- com:

�'i7eira. filha do sr, Telêmaeo . _ Sr. Arací da Costa
e u�ICa mandatana?'Outra questão' é a das colonias da I

an EVANS Bette DAVIS - Horbert

., ..ie Oliveira. Silva, Sargento do 140 B.C.. AfrIca...
em:

.
.

MARSHALL

_ Sta. Antonieta de Bar- -,-. Sr. Francisco' Cabral Um fato que parece haver-em todo o 'mundo, é

ode-I'<'?'CIS Alves. Nunes.
.

sencanto pelo próprio regime. A Itália quer sair da repú-
.

_;_ Sta; Neli Macuco, fi- - Sr. Waldemar Dutra. blica. p�ra a monarquia ; o Brasil quer a?andonar o presi- A
.Iha. do sr. Newton lI4aC1!Ico, - Sr. José Madaloni. .dencialisrno para o parlamentarismo; os Estados Unidos

. 'Presidente da Caixa Econô- _ Sr. Antônio Bayer, co- ao que tudo indica, querem um novo partido no governo�
'{nica FederaL merciante em Tijucas. uma vez q.ue os democratas, durante 20 anos, chegaram
_ Sta. Maria de LOllI'des - Sr. José'Varela Júnior. agora a decepcionar os povos do norte, e encontrar-se na

,)aeques. _ Sr, Solon Carvalho e
triste situação de não ter um hOlnem que substitua Tru- tem, a moderna aparelhagem

'_ Sra. Nair Sardá Linha- Souza. man a não ser ele próprio; a Inglaterra recem-saida do de que dispõ.e o Hospital de

li'eS, esposa do sr. Hercinio _ Sr. Oswaldo Alves. sociali�mo de �tlee a ele quer retornar. Até nos países Caridade, obra de assisten.

'R. Linhares.
-

------
comUnIstas a sItuação parece modificar-se. A terrível cia social que vem sendo

_ Sra. Maria de O'liveira Ana Pauker, a mulher forte da Rumâni'a, não mais foi mantida pela lrmandaru. do

�.Ramos.
nomeada para. Mi.nistro do Exterior. Senhor Jesus dos PassÕ;' na

_ .íovem Joaquim Geral-
Ass:m pois não é de extranhar que os italianos pro� luta cOlltra as enfermidades.

'90, filho do sr. João Joa-
eurem uma nova forma de governo, e nada mais"fácil do Aí está, no. esforço conjuga-

'.l.j_uÍm Rosa. que voltar à primitiva. 'a monarquill.. do de quantos ali exercem

..;_ Sra. Alice Sales An- x 'X x missão de amôr ao próximo,

�ríani. esposa do sr. José A situação ,na Coréia continua a d::r dôr de cabeca a maior organização hospi•

.Ândriani, sóCio da firma F. aos aliados. Não falando da intermináveis reuniões pa;a talar, sem dúvida, do Est.a-

.Andriani & Cia., de Tijucas. a di:,;cussão da trégua, surgiu outra pHula' amarga para do de Santa Catarina, quase
_ Prof. Mário '0. Goe}.d. os aliados. É que desta vez, o velho presidente da Coréia bicentenáriamente' a serviço

,:ncr. d.o Sul, sr, Sing'man Rhee, entendeu de fazer-se reeleger. da coletividade barriga-vir.
..._, Sr, Erico 'Grumiêhé. Como porem, não o conseguiria pelo método atual de.

_ Sr. Ro.dolfo Veiga de qual seja o da eleição indireta pelo Parlamento, uma vez O moderno aparelho d�

?aria, telegrafista.
. "lue os· deputados lhe são todos contra, nada melhor do Raio X, STANDAR X RAY

-Sta.•Juracy'Nunes, pro- que r.e�ormar a co�stituição, de tal maneira que lhe seja com capacidade para 500
. :!ess<>ra no G. E.·José Brasi- permItIdo o sufl'aglO popula,r; onde crê ele·, terá·a maioria;' mil ampéres, ora' instalado'
.. �\ci'o, d� Biguaçú.

.

Como nem isto os deputados lhe permitissem enten- é mais uma das muitas 'á�
Dep. Barros 'Lemos PROCURA-SE URGENTE

deu de prender 12 deles e decretar estado de sítio. A BBC quisições daquele Hospital
. Transcorre, amanhã, o a-

�hamou ao caso o "extranho conportamento do sr. Sing- que procura, dentrol de um

-'4dversàr.io nataIiCi{)- do 'Ir .-.
1 - 2 comodos regulares ma�n' Rhee". Truman sentiu-se esca�ldalizado com o prcn sadio patriotismo e espfrUo

'Dep., Ãntônio d(l':Barros Lê- 10m QU' s-em pensão para ca- c:edlmento do velho, Presidente e as Nações Unidas fize- de humanidade, apenas ser.

d
sal euroDO.usem Cl'iHJl""S I

.
.

·.mos, !l bancada da 'UUN na
..- �am ver que ta sItuação não pode perdurar. O sr. Rhee vir quantos necbsitem dos

Assembléia LegiSlativa do possivelmente próximo ao l'es�ondeu então que se a ONU não cesasse o boicot, reti-' seus serviços no terreno da

'Estado, a quem cumprimen-
centro. ;a�l\l-, s��a3 tropas da frente de,c?mbate. Esta é muito batalha �ontra as doençàs.

.

;t.amos.
Oferta com preço sob.... ooa. Afmal de contas, quem esta lucrando com a campa-

.

Tratar no Hotel Metro- h C"?n a na ,�rela. O sr. Rhee ?� as tropas dãs Nações Uni� ------------------------

pol - 9uarto n. 16, c.om o das? CreIO que Jl, resposta e mequívoca, uma vez que a�
S€nhor Micha.e1 KovaJenlw; t.ropas democráticas que lutam no solo daquele long!n

quo país, se lá estão é apenas combatendo uma idéia sem
-,-- _ ..._ lucro ma.terial algum. Gostariamos de saber a opinião de

mr. Singmann sobre este propósito: quem lucra mais com'
a luta na Coréia?

.Bâtalha C� ntra Heroismo de
as Enfermidades um paralítico

S. PAULO, 11 (v. A.) -
O menor paralitico José Ce
cilio, observando que da ca

sa vizinha
.

desprendiam-se
grossos rôlos de fumo, de
onde tambem partiam gri
tos dê crianças, dirigiu-se
ao local, tendo como pl"imel�
ro cuidado desligar a chave'
elétrica da instalaçã.o. As
sim, conseguiu ele salvar 03
menores Sueli e Neíde, que
se encontravam no int-erior
da casa em chamas. e que,
pela sua pouca idade; com

certeza pel'e«eriam asfixia�
das.
As crianças são filhas de

Raul Costa e Teresa Costa•
. quJe se' encontravam'causen�
teso

·VENDE .. SE
Uma bicicleta c.

mar-

caMONARCK.
.

Tratar nesta redação
com o sr. Lino Cunha .

Sr. Erico Couto

Lira Tenis'
. ClubeOeurre, amanhã, o' aniver-,

:'tino natalício do sr. Erico

�{;outo, encarrega'do do Ser

�iço de'Meteorologia nesta

{'.apital
O ESTADO cumpdmenta-

Celestino Sachet
,--_._--- ...------- .._--, .... - .

- HOJE-
DIA DOS NAMORADOS

SOIRtE COM INICIO ÀS 20 HORAS
Uma soirée para "Ele" para "Ela" para ''Todos''.

OS NAMORADOS '

Original concurso "QUEM SERIA MINHA NAMo..
RADA ESTA NOITE". .

.

Iniciativas do "CLUBE 'DA COLINA" para seus As
socIados. .

RECREATIVO CLUBE
CONCÓRDIA

Menino 'Paulo Rlimos
Festeja, amanhã, o seu' a-

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

ZE-MUTRE'TA"
- __,-----------------_._-----

�;;AVENTURA·S
•

DO • • •

.,_.

�sposa 'd. 'Cesf:en da Costa i

?Roll-rnoo. •

:

Paulo. Que é aplicado alu-I
ifi(! (1.0 •

C0I6gi-o 'Cu tarinen se, I
.reu'mra, nesta. dnta. na r-e"i- ,

·-rlenci.a dps seus' genitores, OH i
-:}teus amiguÍÍlh')s. pnra co-!
"�emorarem a''!estiva 'efemé-l
rufe, com lauta. mesa ·de fi- i

·nos doces e gua:ran"ás. I
A "p

.

I
I

o au 0, os cumprimc!l- i
êí,o'l de '.,quantofl:,u:cmi trabll.- i
·MWTon.

.-

I

�
\

�..��� �.�7 ��

•

,
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Prepara�se o Avaí para o importante
prelio de' domingo com o America
i

Hoje
,

individual e amanhã coletivo

MELHORA o ESTADO DE IN'
. ...

d 'J'
• "1'1

'

SAUDE DE FANGLO

! .' ,eIICI'SS ·e.· o_nvl e
Monza, 11 (U. p.r - A ' :

proposito do estado de ju- (Do Correspondente, espe-cial para o "ESTADO")
an Manuel Fangio, os médi- /

cos que o assistem no hospí-
.

MOTOCIC;LISMO E AU- - O apreciado esporte' {fu
tal de Monza, contam com TOMOBILISMO -"-' Estão bolão, largamente difundido.
uma melhora mais nitidade :programa<Jas pelo 'Motõ' Clu- nesta cidade, conta com,va

e decisiva nos próximos be de Joinvile,. para o pró- rias agremiações que o pra
dias. : ximo dia 15, nesta cidade, ticam com maestria. Até 3-

A dor do olho direito di- no Velodromo do fim da Rua gora, no entanto, as compe
minuiu ligeiramente, mas o Duque de Caxias, sensacío- tições tem sido norteadas
vol'ante argentino deve per: nais corridas de motoci-. some:p.te, em caráter amisto
manecer na penumbra para' cletase automoveis. As cor- so, verificando-se f'requen
que a luz não prejudique o ridas de motocicletas são I temente j�gos. intermuni�i-'
nervo otico. Depois de kI- para maquinas de 125, 250 pais e ate

...
ínterestaduaís.

gumas horas de repouso, na' e 500 cc, havendo já Inseri- .Soubemos que o sr. Ivo Va
tarde 'de hoje, os' reflexos, to varíos eoncurrente, es- rela presidente da LANC
do paciente melhoraram e o perando-se ainda o éoncurso foi procurado por . alguns,
pulso voltou à 84. Os médi- de corredores de Curãtíba e mentores desse esporte. para.
cos confirmam que Fangío 'Blumenau. Para a corrida organ isar sob os auspícíes
será submetido hoje a um de automoveis, prova para dá "Eclética" um certame
exame radíograf'íco. carros de turtsmo, força li- desse genero. O. mentor da

vre, converge gi-ánde parte LANC, ao que nos 'informou,
da atenção, estando assegu- acolheu' a ideia com muita

PORTO ALI!IGRE. SÉDE- rada a presença, do ICOIlsa- simpatia, e se tudo for bem,
DOS CERTAMES NACIOr grado volante catarinense encaminhado, criará, uni de
NAIS DE GINASTICA E Miranda, Raul Lepper e. partamento na Liga Atléti-•

VOLEI Francisco Saidel competirão ca, dando cunho oficial ás:'
Estão marcados para ou- igualmente, tendo, todos competições.

tubro e novembro próximo, realisado proveitosos trei-
/

em Pôrtõ Alegre, os certa- nos na pista do Moto Clu- w..-..._....-........._ .....�...."'-.I"...._.",.

mes nacionais, de gíriâstíea be.
de aparelhos e voleibol mas-lb�l1ino e feminino.' CAMPEONATO DA' L.J.
__ "D. - A Liga Joínvilense de

• Desportos já expediu Nota
,to MIL CRUZEIROS DE Oficial abrindo as ínscrí-
"BICHO" RECEBERAM OS

ções p�ra OR. campeonatos
\ PAULIST�S _ de futebol de 1952, para a
Ao que se anuncia em Sao pt e '2a Divisão. O certame

P.aulo, cada .i�gador do sele-I principal, bem corno ó se
cionado pa�hsta, .

recebeu cundár!o, no entanto, ,deve
da Federaçao Paulista de rão ter início somente no
�utebot;, �ela. conquista 40 próximo mês. O prazo paratítulo maximo do futebol na- a solicitação da inscriçãocíonal, a apreciável soma

i para os 'clubes foi .fbçad'a pa-de 50 mil cruzeiros
.. bO " '. ra o dia 15 do corrente.

,'Sem dúvida u� ,", ícho .,

gordíssímo.
-

' í· CERTAME' DE BOLÃO

Estado.
Domingo será travado o

Jlré1io decisivo do Campeo
nato Estadual de' Futebol
de ·1951 que terá por dispu
tantes na meta final 9S :es

quadrões avaíano e amert
cano. Vai ser' uma das pele
jas mais 'empolgantes e sen

sacionais de história do nos-
. BO futebol e para tanto não
ae descuidam as duas equi
pes. Só a vitória interessa
:a08 dois grêmios; já que
um empate pedirá uma ter
ceira partida.

OS CAMPEõES BRAS!-'
LEIROS DE FUTEBOL

1922 - Paulistas
1923 - Paulistas
1924 - Cariocas
1925 - Cariocas
1926 - Paulistas
1927 '- Cariocas
1928 - Cariocas
1929 - Paulistas
1931 - Cariocas
1933 - Paulistas
1934 - Paulistas
1935 - Cariocas
1936 - Paulistas
'1938 - Cariocas

.

, 1939 -, Cariocas,
19,iO � Cariocas'
1941 --;-- Paulistas'
1942 "/ Paulistas
1943 - Cariocas,
1944----Cariocas

,

1946 _,. Cariocas
1950 -'- CLl.ri�cas
1952 -- Paulistas

M Blumenall jogaram do
mingo os quadros do Grêmio

\

Esportivo Olimpico e Guara
r:í, vencendo o primeiro, pe
h 'CQntRgem minima.

i
iII�-
�1 '

,

O Avaí que surpreendeu Para hoje, á tarde,

mar-]
Quem dirigirá o encontro

2' togos 'empatando no ú!t�- cou � !- v�í :�m rigoroso de domingo nesta Capital ?
mo domingo, com o Amérí- exercicio Individual e ama- Até o momento em, que re

ea, no reduto dos rubros, nhã um coletivo que servirá digimos
'

a presente nota na

vêrrí 'se preparando cuidado- como "apronto" para o gran'. da havia ainda sido decidido
samente, visando a conquís- 'de partida da domingueira ': sôbre o assunto.
.ta do certame máximo do com os rubros joinvilenses.

!

Aguardemos.

Agora. que o Lira adotóu a' Barriga Verde tinha a pri
esgrima' é que nos' ocorreu mazia da esgrima e prorno
as seguintes comparações : veu a fundação da Federa
Só 'o Lira inha ténis e só o <'ko de Esgrima de. Santa
,Bárriga Verde tinha esgri- Catarina, de cuja. fundação
ma; o Barriga Verde criou participou o Lira; esgrima e

a sua Seccão de tenis e ago- tenís são ambos desportos
ra o Lira .� sua de esgrima; fidalgos e tidos pOI' muitos
o Lira tinha primazia no te- como praticável 'somente pe
nís e, foram os seus tenistas pa grã-finagern devido o ele
que promoveram a fundação vado custo da prática, ernbo
da 'Federacão de Tenis de 1'0. isso. não seja verdade
Santa Cata'rina da qu�l par- pois não são ricos os esgrí
ticipou o Barriga _Verde; o mistas e nem muitos.doa te

nistas. A esgrima é' liderada
pelo Barriga Verde, enquan-

I to que o ten is o é pelo Lira;
somente os dois tem tenis
narCapital; mas se a esgri
ma conta na capital com 'Do-

RIO, li (V. A.) - A Con- ze não tem mais ninguém
federaç.ão Braaíleira-de Des- no Estado, enquanto que' o
p�rlo�, festejou em s'ua' sé- tenis 'já. existe 'em várias ci

de, ante-ontem o seu 380 a� dades. Lira e Barriga Verde,

niv'§rsário de fundação, com pelo que vemos, no setor dos
uma solenidade a .que com- desportos elegantes,. estão

pareceram n'umerosos", des- irmados em idênticos com

portistas, entre os quais, ,9S

•

promi;isOs: I..utarão
<

juntos
srs� Vargas Netto, Luiz Gal� pa,ra assegul'ar '8 Santa Ca-

10t1\i, Ciro Aranhfi, Gilberto tar'ina e perpetuidade desses

Cardoso, Fabio Carneiro de desportos?
Mendonça, A_rno Franko Temos notado que a Fede� i
Luiz, Vinhais, Osvaldo -Lis- ração de Tenis . não revela

boa, SÚvano de lirito, Val- 8tivida-de; porque .. Lira e

ter Wanderley, toda a dire:- Barriga Verde não promo-
, .

, .: 'vem '8" atividade do' -tenístoria da entidade maXllna e

ou tros. il1héli?
'

O presidente Rivadavía
nENÊ TREINANDO NO, Corrêa Mayenlirigill os tm- PAYSANDÚ 3 X PAIJMEI-
PAI..ESTRA, DE' CURiTIBA balhos, tendo usado da pala- RAS 1
, Notícias vindas de Curiti- vra os srs. Vargas Netto e

Brusque, 11' (V. A}
ba -diz�m que vêm treinando Castro Filho. Na ocasião, o No prélio efetuado domingo

d I t 1 d presidente do C. N. D. fez a-com agra o no p an e e último, nesta .cidade, entre,
p!:,ofissionais do Palestra, o entrega' das medalhas ofere-

o 'Paysandú, local e o Pal
�xtrema catarinense Renê.' c,idas pela C . .B. D. aos c;:\m- .

meiras, de Blumeriau, foi
AdialJta a iiIformação que p�ões pall�mericanG8-:' o.s. �- vencedor o .conjunto brus

� bem provável que o .ótimo tletas canocas que partlcl- 'quense pela contagem de I
dianteiro do Olimplco e da, param daquele certame com-

3 x 1. . 'I,'seleção barriga-verde seja I p�reeeram 1lo�and.o-se,

�O-1contratado pelo clube de rem, a au�encl!l dos paulIs-' _'___ --...::... !L-eonidas. 1 tas. •

.

•

t 'Os srs. Renato Pliulino e CLAHEL REINGRESSOU
Enio Juvenal Alves, foram ( NO GR�MIO

'

os dirig!"lltes bandeirantes I Clarel, o explêndido za-
OLlMPICO 1 X GUARANI O que se fizeram pres(�ntes. gueiro gaucho, ex�efensor

Durante a solenidade, foi do Vasco, acaba de reingres
apresentada pela F. 1'. F. ii sal' no Grêmino Porto Ale
,C. B. D., um artistico bron-

! 'grense, que assim consegtie
,ze representando a lüta en- para a temporada um refor-
tre o Leão e a AgHia. !,-ço consideráv�l. '

A RENDA 'DO 'PRÉLIO
AVAí X AMÉRICA

Segundo nos informou a.

F. C. F., o prálio realizado
no último domingo, em Join
ville, entre Avaí e Amêríes,
pelo Campeonato Estadual
de Futebol de 1951, rendeu
Cr$ 12.775,00, importancía
considerada fraca, mas que

representa a melhor renda.
do certame." "

Quanto renderá o préliÚ'
do próximo domingo 'nesta
Capital, entre as 'mesmess

conju'ntos.
.

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

COMEMOROU A C.RDo
SEU 38° ANIVERSARIO

DE FUNDAÇÃO

••••••••i c
.

.,

INTEIRAMENTE
,

,

N,OVO

MOOHO o o 10 H fi

r �

�.
I
I

j
j
I

j,
L

I

I

PONTO MORTO

MARCHA AV ANTE

,MARc"HA A iH:
TANQUE INDEPENDfNfE:

.

CI MEDIDOR DE GASOUN;'\

!Jl",! rHlIl idorlCI'i
Co HAMOH S/A

('fl,mê'rdo' .;._ .. Trl'l,n!'lpilrtf!s
Hi18- .João Pit'\to, :; Fpoli ..

,

.\
---_._--

•
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DIA 21 DE JUNHO - SÁBADO'_ TRADICIONAL FESTA JUNINA, AS.21 HORAS __;. CASAMENTO NA ROÇA -- ;QUADltl� .; .'.

LHA - DANÇA DA RA'l'OEIRA � CONJUNTO DE ACORDEON .. EXECU'l'.ANDO MUSICAS CARACTERISTICAS' _;_. ;ORNA� ."� ..
o {(I

MENTAÇÃO A CARÁTER - DISTRIBUIÇAO DE PINHAQ, AMENDOIM E QUFdMADA - OUTRAS SURPRESAS.,RESERVA -DE .>.
MESAS NA ·JOALHERIA MOIUTZ NO DIA 16 DE JUNIlO.

.

" �.

,

'.,::.

. o: F. de 'Melo (filho)
Não é que êles, antes, nos

·:g-�s8ém absolutamente des
·,,:<.:&nn'p..cidos. Muitos neurótí
'·,�:03 já os tem fabr icado,
..Quant.as vezes Vicente Ce
'1estino,' Caco Velho, Doris
Day foram surpreendidos
,�m M'CÍQ a seus mugidos e

.miados, arrancados da ele
" .trola e lançados, a jato, por
"i;!una .i;mela?! Uma vez vi um
·desses. Ele se elevou,' rodo-
;piol1, 'mas, em vez de parar
um P'OllCO e desaparecer
',!OMq contam os jornais, ele
'veio espetacularmente' ao
r�háo. Os sons infernais que
emitia, quando arranhado
�)or uma agulha, foram su

,',bstitui-dos' por um "plac",
�8eco e breve, ao partir-se em

·

,mil pedaços.
Mas o caso é que nem

. �mpre eles são assim. Esses
'�1!.lc aviadores tem persegui
,do; que serviços secretos'
iem investigado, não podem

,

-;ter aído lançados por um
.

�apel furioso com as conse

quencias musicais do gosto
, -""e<J\!a-eola" da filha, ou no-

velescas emoções (Ia sogra.
'::.5im muito grandes; voam

-:muito alto e com velocidade
-excepcfonal, Devem ser no-

';a� a terráqueas armas .de

��?:�I�I�j:i�:::I
.

L!.I!�H!!�I!c5T��!� I ��I�JS���:�o�
. ·uho contra li realidade. cantora francesa LUCIENNE DUGARD, com início às DRIGUES DE BUITTO

E' tão bela, tão lírica, a :W,30 horas. Depois do Concerto haverá "Soirêe Dançan- E SENHORA
·
idéj[� de que são- os discos te". Q RECITAL é em homenagem ao Sr. Almirante Cc;;. participam aos parentes e

rif' outros planetas, 'que mui- mandante do 5° Distrito Naval. pessoas de suas relações,' o
·

5-08 já não podem passar sem 21 de JUNHO: ,TRADICIONAL FESTA JUNINA, nascimento de sua filha
,,"\'Ja... São os sonhadores, os com início às 21 horas. ELIANE, ocorrido a 9 do
�llmi1des candidatos à mo- NOTA: �As Mesas e Cadeiras para os CONCERTOS corrente, na Maternidade da
7atória em Utopia. Não se acima podem desde já s�r reservadas na "Joalheria Mo- Casa de Saúde São Sebas-

. iYl�regSam pela forma dos citz", á Rua Felipe Schmídt, I

.discos; nem por sua velocí- Reserva de Mesas,para, a "FEwrA JUNINA", a. par-

,<jade, oü modêlo, ou meca- dr do dia 16 do .corrente.
��!smo. o que importa é que
venham de Marte ou de Sa-
'P.ll1'l1> e sua tripulação seja
;:;. mais exótica possível.
.Amam-nos, enquanto vivem
:;0 Espaço, enquanto não se

·

materializam de todo, e não
'3� . transformem nuns p�>U
'-COOS amontoados dealumínío,
",ou outra coisa destas, foto-

'., " �lI'Jif!.fados num' campo, de a·

terrtsagem ; expostos aos

�ihai"es duros dos engenheí
,'ias, cercados, por militares
da Terra, tudo da Terra,
''4n�tdnhamente da Terra ...

Otltros tem sensações me ..

'ouoo abstratas. Querem ver

'Os discos de perto. Segurá
�os, estar ,dentro 'deles; es

tudar-lhes a forma e a en

�en!\g;:m1 ;, examinar para

-I,'US.O })or pa,'afuso, .lâmina!{lOr lâmina, fio por fio. B,
'

· �iepois, fazer outro igual, I
?�Ifehê-lo de bombas e ir jo-

,:�!'ã-lag em outros continen
"tes, ufanosos em serem os

pd'1le!ros.
-'ténho um amigo em quem,
?ll>""'" l11t.".

'Discos Voadores , II!'.

AtNKJ .

MfPJIAfIJ

'0"

Conêurso de, Monografias '.

Prêmio "ROBEB,TO. SIM.ONSEN·�
.

sonho, e de maneira espeta
cular. Ele acredita, piamen
te, .

numa visita de Marte.
Acha que lá moram espírf
tos mais adiantados - mo
ral e intelectualmente .-c .

que nós, os da Terra; que
eles estão procurando man-'
ter contacto conosco, mas
se assustam com tudo o que. ,

vêem por aqui. Aproximam
se, dão uma espiada na Co
réia e vão-se embora, a toda
velocidade, horrorísados
com o n9sso grau de civilí
zação.

, O meu amigo, quando fa
ia destas coisas, cai em pro
funda melancolia. Um dia
me disse que não tem mais
esperanças' de que os mar:
cianos desembarquem 'na
Terra. Foi numa noite em

que ele olhava distraída
meu te fi céu e me dizia:
-' Eu hei de morrer e ir

para lá ..•

Para pronto alivio em dores no peito, dores nas

costas,l'eumatlsmo,nevralgia, lumbago; contusões,
.

'

I

aplique Emplastro Sabiá. Leva calor à parte afeta- ....

da, suavisa os centros nervosos, eliminando a dor.

.
r-

•

.

A Federação d�s Indústrias do Éstado de São Pau.,.
Io, os Sindicatos patronais filiados da indüstría de São'
Paulo. o 'Centro d�s Indústrias-do Estado de .São Pàulo,
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrtàl (SENAI),
de São Paulo e o Serviço Social da Indústria (SESI), de:
são Paulo

'

,
,

desejando render um .preito de' homenagem à,
memória de quem tanto fez em favor das classes
produtoras e. do trabalhador em geral; sempre.'
visando o bem estar da coletividade e a 'gran-

.

deza do Brasil - resolvem instituir um concurse
de .monografias sõbre ROlmRTO SIMONSEN-&
SUAS IDÉIAS.

.
,

J, BASES DO CONCURSO \
I - .i;\s monografias, originais e inéditas, escritas em

português, deverão ter, Pelo menos) 150 (cento e eia
quenta) páginas datilografadas, em espaço duplo, for
mato. ofício, e versarão sôbre a personalidade e, especi
almente, sõbre a obra de Roberto Símonsen,

II - O prazo para 'a apresentação dos trabalhos sem
de dez meses, a partir de 25 de maio de 1952, devendo a

entrega ser feita na Secretaria da: Fl€de-ração das Indús
trias do Estado de São Paulo, à rua 15 de Novembro L
244, 10° andar .

III _ Os concurrentes assinarão seps trabalhos com

pseudônimo; fazendo-os acompanhar de envelope fecha.
do, do qual constará, além do pseudônimo usado, a. res
pectiva identificação (nome, profissão, endereço).

IV _:.. Para o julgamento dos trabalhos, será consti
tuída uma Comissão de cinco membros, sendo três ..,.

livre escolha dos presidentes das entidades promotoras,
um indicado pela Academia Brasileira de Letras e outJ-&:
designado pela Academia Paulista de Letras.

V'_ Dentro do prazo de 60 dias a Comissão que seF�
presidida por Um dos membros escolhidos pelas entidades.
patrocinadoras, procederá ao julgamento das monOgl'l(..
fias, não cabendo recurso da sua decisão.

VI - Aos primeiros colocados, serãb concedidos oif,
seguintes prêmios, entregues solenemente em reunião�
en tidades patrocinadoras:

10 - Cr$ 60.000,00
20 - Cr$ 30.000,00
3° - Cr$ 10.000,00

VII - Em seu parecer, que será divulgado pela im.
prensa, póderá a Comissão propor a não concessão ele;
algum deles ou de todos os prémios, sendo que, nesta út
tima hipótese, novo concurso será realizado, nas HJeS
mas bases ou em bases -díferentes.

VIII - As entidades patrocinadoras, por intermêdíe .

de uma casa editora, publicarão 'a monografia cl'assifiea;
da em 1° lugar, cujos direitos autorais lhes ficam per
tencendo.

..

Atenç�o'
Aluga-se uma casa de mo

radia, no melhor ponto. Ala
meda Adolfo Konder, 8. Tra
tar na mesma Rua n. 2 "':"':'1Armazém.

�

\ EMPLASTRO

SABltt

.Clube R� «6 de Janeiro».
. ·(ESTREITO)

.,

.

PROGRAMA- PARA O l\U;S DE JUNHO
Dia 14 - Soirêe com início às 21,30 horas.
Dia 28 - Grandiosa festa "Caipira" com inicio iI-B

.21,30 horas.

(.ompre,.peló me-,
nor ,pre.ço �a. cid......
de o seu' refrigera
dor NORGE, mo
dêJo 1952;' coira ,•.;

ran·tia real de
,$ anos.'

tião .

Fpolis., 9-6-52 •

...-----...... '--'R--7·

OsnJ Gama & Cla

..t"SP'.

Caixa postal, 239
Telefone, 16,07

. R�a Jei'onimct �

; . , Coelho, 14 ,,'
. .

I Fi-ORIANOPOLIS
- .... -"""" .. � ,-,.,,-.. , ....._.,_""--_......"';'"...._---_.-_..._..___._---_-_---

,.

Sabão

\7irg'e.n1 ESper:i'aJidadé
da Cla. WETZEL I.N.DUSTRI�L-.JoinvUle., (marca registrada)

Torna ii rOllpa, brô.nquis§ima

. � ...

PREGUIÇA E· FRAQUEZA
V A N'A O I O L'

"

" ., MOÇÀS DÉSANDUOÁ81

HOM&"iS . SEM' ENERGIA.
...Não é sua culpa! ' .

É a rra<lu�.za.·que',() deixa eau,adó, ·p.Jtdo,
com,molesa no corpo e .olhoe sem brilho. ,

A" fraql��� �trll88 à vida 'pOrque rouba
'

.

. .
'

.

ali rôrcas para ,0 trabalho,
VANADIOL'

BRIDAS. UU1lA'l'I8.�'
.' PLt.QU lIJ'u..mo.lJ

'BUli.' d13 NOqDelri�
.Ml....o .USUN ..... m

PAR7:::;:S, ·1
EeZE.MAS,
INFlAMACOES,
C ale E I R A

U'FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

mrnenta ()II �Ióbulos sanguiiltoS e VITALIZA o aaOAne eQ�

f!'aquecido, � de 8osto deUeioso e pode' leI' usado em todas
. '.,.' .

., , u Idades ..
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Ia. Assembleia· Legislativa ,Fioancialçoto .\,
A U'DN e o prB "O Ira aI8��,���t�)8Ir,��i�I " n -

retor da Carteira de Credito

F d· I-
-

,

d E t d Agrícola e Industrial do

e era Iza�ao a s ra a Banco do Brasil, sr. José
.

Y
Loureiro da Silva, informou

da Base nosontem qu.e o financia-
mento pretendido pelos ma

mente à C<:missão de

�inan-I deireiros
do' sul do país es�á

ças, o projeto de Ieí que na dependencia da solução
concede o auxilio de.: ..... 'que a Carteira de Importa-,
Cr$ 200.000,00 à União Be- I cão e Exportação do mesmo

14 neficente dos!'Chauf!eurs. I �stabele9Hriimtó venha �arEstrada Base Aerea
. I ao escoamento da 'madeIra

Em dlscirssão o

requert-I
em suas fontes de produção.

mento do deputado Siqueira Assim, não tinha � mini-
Bello no "sentido de ser con- ma jprocedencia a noticía..

Dia do Marlnheiro seguida a federalização da

I segundo
a qual o sr, Ricar-

O deputado Tenório Ca- Estrada" que conduz à Base do :Jaffet, presidente do,
valcante requereu uma' ho- Aérea, falou o deputado Banco não estaria inclinado I

menagem ii Marinha pelá Vargas Ferreira, que apoia \

a fazer aquele financ íamen- i
passagem de mais um ani- a iniciativa, dizendo da ur- to. Para prova disso, o sr. l
versário da batalha do Ria- gente necessidade de ser di- Loure'iro Silva ainda nos I'chuelo. , ta estrada submetida a re- forneceu este detalhe: aliás
Justificando a iniciativa pares e, possivelmente, a já por duas vezes cheguei a

aquele parlamentar enalte- reformas, pois como está, é indicai' data para receber
eeu a Marinha de Guerra do um perigo constante. os representantes dos sindí-
Brasil. Tambéni fala o deputado catos dos madeireiros dos

INo mesmo sentido falou o Bulcão Vill,�a, que lança as estados do sul ora nesta ca

ceputado Bulcão Viana. que culpas aos governos ante- pital, tratando dos interes
havia requerido identíca ho- .riOl·es, pelo pessimo estado ses de sua classe. Deixamos, I
menagem.. em que se encontra dita 1'0- porem, de conversar sobre 01Agencias do Telegrafo Na- dovia. aludido financiamento, que Icional I Depois' de outras consíde- correrá pela minha carteira,
A • agencia telegráfica rações, acha o orador, que em virtude da CEXIM não

mais próximo de Turvo fica I não se deve pedir a federa- ter ainda chegado a um a

a 22Krri. daquela cidade: Há. Iízação desse caminho, mas cordo com os interessados
1'01' isto, urgente necessida-" sim, dar ao governo recur- ,para a exportação da madeí-
de de se dar a Turvo servi- SG.3 para macadamíza-la. ra em estoque.
ços telegráficos conforme o Em aparte, o deputado
reclamam os interesses do Wilmar Dias acentua que

progresso, Afim de pleitear I em diversos Estados, as es-,
esse .melhoramento, ocupou I tradas que conduzem aos ae

a tribuna o deputado Lecían roportos pertencem ao Go

Slovinski, que requereu um I verno Federal e por ele ma

telegrama à representação I cadarnizadas e conservadas.
eatar inense, no Rio, solici- I O deputado Bulcão Viana
tando-lhe providencias pura! tece ainda considerações e

que o' orçamento da União II conclui pela necessidade de
consigne verba para cons- ser a estrada melhorada.mas
trução de uma Agencia Pos-

I
oue isto pode ser consegui

tal Telegráfica na referida, do pelo Governo do Estado.
Comarca.' � Vai à tribuna, a seguir, o

O deputado Francisco Ne- ! deputado Ylmar Corrêa, que
ves ocupa-se das qeficien-: discorre sobre a matéria
cias do Posto de Saúde de í lembrando acordo havido a

Tubarão, onde a maioria das! nos atraz, entre a' União e o

crianças pobres não conse-j Estado, para melhor conser
gue ser atendida. Para sa-, var a estrada que conduz à
nar o mal, o orador apre-I Base Aérea. Como, entretan
aenta um projeto de lei man- to, nada se faz para dar à
dando criar, naquela cída- rodovia, os melhoramentos
de, um Posto de Puericultu- reclamados, não vê qual-
:ra, quer razão para que não se

Correio para Chapecõ peça a sua federalização.
O deputado Paulo Mar- Não interessa - diz o o-

cues deu conhecimento à rador que a ,estrada seja;a. ! _"

Casa, de dernarches por ele mun icipal, estadual ou fedé'�'
empreendidas' no Rio, para ral. Interessa, sim, que ela
eonseguir um prédio para os sl'!ja melhorada como o re

Correios e Telégrafos de .c lama o progresso da capi-
.

Chapecõ. •. tal.
O deputado Wilmar-, Dias Por último falou o depu-

pede ao orador a publicação tado Siqueira BelIo, autor
'!lo seu Relatório sobre essas do requerimento, que deferi
dernarches, tanto mais que de as providencias solicita
corre ter ele pleitedo nova� das' salientando a ne,cessida
mente a criação' do Territó- de de se dar a Florianópo.
:rio de Iguassú.

'

tis, maiores credenciais de
O depu.tado Paulo Mar- cidade moderna. Infelizmen

ques declara que não plei7 te, os deputados da U.D.N. e
teoü tal medida, mesmo por- do P.T.E. votaram contra a

qu� é contra aquele Territó- federali'zação, negando, as

:rio. sim, a Florianópolis, utrt dos
ü' deputado Vargas Fer- mais preciosos e urgentes

:reira acentúa que não há na- melhoramentos - reclama
da de comum entr-e o pedido dos pelo nosso progresso, a

por ele feito na, vespera e exemplo do conseguido por
as demarches do orador 'na outras capitais, mais, feli-
capital federal. ze$ do que a nossa.

De mai� a mais, .tudo 'O deputado Siqueira'Bel
ql,lRnto o deputado Paulo lo, indo à tribuna, 'di-sse que
Matques pediu ao seu grano embora rejeitada a' sua in
de amigo 'Getúlio Vargas, dicação, dela dará conheCi-,

. :n�o foi atendido até apre· mento ao presidente da Re- ,

}:ente data. pública,
J

êbm fotografias .
Hospital de Ibirllma mostrando o pessimo esta-

Na ordem do dia"foi apro- mostrando o' pessimo esta-
vado o crédito de '.. eia.
Cr$ 212.500,00 a favor do
Hospital Miguel Couto, de
Jbirama, para pagamento sle CASA JfISCBL.AJUA .h�'
dívidas. 'loidor& I!l('i$ RUiM Il.cU

"

U. B. dos Chauffeurs vtdl}Y' Ví1lln!lt.� 1; fHr.,,.,,,.
'1<'oi encaminh!l.do llova- I R�� (�1.t�*tf,t$li7'� .....tf.ú·. ..j

Conduziu os frabalhos de

ontem da Assembléia Legis
lativa, o deputado Protóge
Ines Vieira.
A sessão começou às

horas e trinta minutos.
O expediente careceu de

importância"

No Estreito
Aluga-se uma casa de ma

deira, forrada, 5 comodos,
ao lado da fabrica do, Scar-
pell i, '. ,.

ITratar: na Casa doi Povo.
Praça 15 de Novembro

I11. -

.-,
":-

::- :�-'.

Renresentante.r Comércio & Transportes C. Ramos SoA.

Tremor de Terra no Chile Espiando,
,

SANTIAGO, 11 (U.P.) - teorológico local anuncia
Forte tremor de terra ob-I que os sismógrafos registra
servou-se ontem, nesta ca- ram um tremor de terra de

pital, às 20,35 horas. O mo- regular intensidade, cujo
vimento .sentiu-se desde a epicentro seria no oeste' da
cidade de La Serena até Argentina. Informa ainda'
Rancagua, com epic�tro no que-as províncias de Men.
norte do país.

'

doza e San Juan foram se�

râamente afetadas. San Ja�
un é proxima do local des
ttuido há anos passados por
outro tremor de terra.

------------�----�------��----�------_.�

Repercussâo na Argentina
BUENOS AIRES, 11 (U,

P.) - O observatório Me-

,

a mere

gemam.,

Constituiu sucesso absoluto, 'que por certo ficarn

inesquecível para todos que o presenciaram, o desfile de.
modas "Bangú", apresentado sábado, dia 7, no Clube DQ-
ze de Agosto.

'

Antes do mesmo, já era grande a ansiedade dos pre
sentes, notando-se a presença dos maiores políticos e

magnatas de Florianópolis, não deixando também de �J
tal' o grande número de famílias' tradicionais da capiw'
que ali, nossalões do veterano Clube, se reuniram.'

Galeria de Peças e acessórils
,

- SÃO JOÃO-

k'.meia�noUe." foram " 'suspensas -as "danças,- e, 'apóS'
palavras de agradecimento aos que contribuíram para

que o êxito da festa fôsse alcançado - proferidas pelo.
sr. Acy Cabrfll Teive, foi inici�do o desfile, anuri�iado pe-.
lo conhecido locutor, e descritos -pela-isrta. Doris 'Brug- .

'de
..

JOÃO VIEIRA & elA. LTDA. E, numa maravilbosa demonstração de arte, graça �

Rua Santos Saraiva, 250 beleza, desfilaram diversas senhoritas da nossa socíede-
ESTREITO - Florianópolis � Santa Catarina í de. Laila Freysleben. Nadir Ferreira, Alvina Moellmann,
Peças legitimas em geral para automóveis e eami- i E�lália M. Dutra. Dóris T. Alrneíra,' Tereza Fialho e Eli·

nhóes - INTERNATIONAI. - DODGE ........ FORD

-1al1e
Fialho.

'

,

CHEVROI,ET, etc. I"
"

•

Oferece as melhores vantagens nog_pr�.Ços das mero Sendo tôdas aplaudidas com merecimento, quer pela
cadorias,. favorecendo desta forma aos senhores consu. perfeição e beleza dos trajes Bangú, quer pela graça cmr�

midores. \
, que cativaram os presentes. Esmeralda, Dominó ,e home

nagem à Rádio Guarujá, nos deixaram maravilhados, ten
do o último inódêlo - homenagem à Florianópolis, apre-
sentado pela srta. Laila Freysleben, atingido o ápice de.
arte aliado à beleza daquele conhecido ornamento da nos-"
Rã sociedade.

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

ReODeios ,ara a argentina
Firma estabelecida em Buenos Aires, com larga

atuação no ramo de madeiras, aceita representações de
�xpottadores desta' praça, ...

SOCIEDAD BRASILENA DE PIRETRO. 'SRL.
, ,

Cásilla de Corre0 4.865 - Bu�nos Aires .

I
BAtiCO deCRffilTO POPULAR

I� AGRíCOLA I I

RANCJ..��,16
..

'-','
" lJ . r'

f"L9r�,IA,NOPOlIS _, 5�ó-,e�IU1M,'
' '

APós o desfile, foram as mais altas autoridades pre
�tentes, srs. <rlJyerna<lQl' ,I;rineu B.ornhauS'cu1 contra Almt;'
tá,nte Carlos Carneiro, ex-governador Dr. Aderbal Ramos
da Silva, presidente do Cl.ube Doze, Sr. José Elias, e ou-'
trÓs, convidados"a-dan�a-rem com as senhorinhas que há
instantes proporcionaram ,aos presentes tanta. beleza,

Conseguirám assim, os membros da Diretoria da S0-
ciedade de' Amparo ao Tuberculosos, um êxito soeia!
completo llêsse magnífico empreendimento, que foi o des
Ele de modas "Bangú", e esperamos que, monetáriamen
te, tenha sido maio,r o sucesso, para a alegria e salvaçã(t
dos que sofrem da tísica, êsse mal terrível que corróe e

mata tantos brasileiros.
A SAT, aR nossas ft!licitações calorosas pelo sucesso<

�)sol1Jto eO�lseguido sáhado, no Clube Doze de Agosto!
Passoni .Jiinior

!
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7

.. __.. �. E>:. , 'D\'j'�: _
.

. i.:'. "

. PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO ,

.'. _

'.'
�IA.15 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE. DIA 21 -.' SÁBADO - GRANDIOSO CONCERTO:

A SEGUIR "SOIREE". NO'fA. PARA O CONCERTO FOI CEDIDO OS SALÕES DO CLUBE AO EMPRESARIO� DIA 29 - SABA ...
,DO - TRADICIONAL ,FESTA J)E SAO PEDRO. MúSICAS REGIONAIS. BATATA .; PINHÃO � QUEIMADA - AMENDOIM
E MUITAS SURPRESAS. CONCURS(fDAS SAIAS DE CillTA. - NOTA: A DIRETORIA PEDE AS SENHORAS KSEHORINHAS
A COMPARECEREM COM VISTOSAS SAIAS DE CHITA. MESAS NUMERADAS E A VENDA1\PARTIRDODIA20. TODAS AS

'

.. QUARTAs-FEIRAS, BINGO E ÇINEMA. INICIO AS 20 HORAS.- .

.

c
.

UI._. '.I .;
,

. ) AGOS','. "'. -"', .. :...., I
�

. I..

, .

�., .i
.

.
.

.

� L!:_..
"" :" � ........ __ "

""" o(

"�" . .-" _
..

I
I

...- I
Distribuidor e Representante neste

IVANDEL GODINHO

�" ,

CI.GAUOS ,

I
PAPEL 'P./\REDE

. ULTIMA MODA EM NEW. YOH.K, BUEN'ÜS AIRES,.
f PARIS, RIO E SÃO PAULO.'ELMO MODERNIZE SUA RESlnENCIA FORRANDO.A'

'Para sala de jantar, .quarto, copa, etc. .

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito FLORIDA ..

.

Artigo de pronta entrega,
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Páscoa dos Ban-lA Batalha Contra as Enfermidades
câríes e Securitários. _

' ,

'

"
'

Vaa sendo comemorada,' terá lugar na Capela; às 8,30 Com a ,IDsta,la�ao de possante' Ralo X,' de 500 mil ampéres, com-
,�ndeca;�t�:!:���t: �;�.��: ,!��ad�:tl��l����!er�� DIeta o Hospital de ,Varidade os re�Drsos da moderna técnica d&
�w:� �:�t:á�:r!a�e� ��i�ti���o�o: b�na���:·i��tr: estabelecimentos a88istêDclais� O aparêlho' receo-j,Dstalado é o maior�
�:::�ia�e ����::�::::� ��c���i!ri�:\::b���o :eo:a�s6 atualmente, em todo o Estado de, Santa Catarina.
J.i� na Colégio Catarinense se

.t!'ealizarão as seguintes sole- musical, a cargo de diversos
nidades: 'às 7,30 horas - bancários; às 10 horas, sor
'MIssa 1! Páscoa, presididas teio de valiosos brindes e,

gx;ir S. Excia. Revma. D. Joa- às 10,30 horas, torneio es-

�-'�im' D. de OÜveira,' Arce- port.ivo, entre os diversos
!;P','iPO Metropolitano; ato que hancá'rios e similares .

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

a.�gará, 6a. Ielra, O .Mi-! '

818'ro Nelson Hungria I. Não há �muito, quando da, em. sala aproprtada, o novo e elucidação com seriogra- i tric_?, teats alergicos, trans-.
<, 'mau�uraçao da �ova ala do I RaIO X, �TâN�AR X Ray, mas, �os �a�os d.UVldos?s e I f?l3aO, �e sangue, laborató-

_ ". COMISSAO D� RECEPÇAO Hospital de Carld�de, o?ra I de 500 mil a�p:res, equipa- dos �lagnostIcos ImprecIsos'l r:o clínico, broncoscopia, ra-CONVITE eminentemente assistencial, I do com acessorros para exa- Alem dessa aparelhagem díum, ondas curtas, díater-.

R Exeia, o dr: Nelson Hungria, Ministro do Supremo que já conta com quase du- mes especiais, com seríogra- completa, conta com mais as

I
mia, Ionisações,

-

massagense
"TrIbunal Federal, realizará, no dia ,14 (sábado), às t7,OO zentos anos de serviços à fo automático e tomógrafo

I
seguintes: radíotezapia, des- elétrica, raios ultra-violetas....

�s... 116 Clube Dôze de Agosto, a terceira -palestra do Cur- população desta Capital e que acaba de ser adquirido tinado ao tratamento de to- raios, infra-vermelho, ter-.

'30_ Tenho a honra de convidar as Autoridades, cursandos do Continente, tivemos en- como a maior aparelhagem dos os tumores" cânceres, môforo de Bíer, electrecar-.
� 10 povo, para recepcionâ-lo à chegada, que se dará às seio de fazer breve' referên- em Santa Catarina. I doenças da pele e inflama- diógrafo e tubagem-duode-,
if:2."OO lis.• no Palácio do Govêrno. cia sôbre a aquisição de um E' um aparelho completo, ções em geral; metabolismo nal,

'

Vieira da Rosa _ Presidente possante aparelho, de Raio com capacidade para aten-. basal; oxigenoterapia, car- Aí está, em rápidas'notas,
CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL X, para aquela casa de saú- der todos os casos que se lhe bogenoterapia, banho suda, tomadas pelo repórter; - em:..'

COMISSÃO DE RECEPÇÃO de. destine e a sua instalação, anestesia pelos gazes, 'eIec- visita que fez, à tarde de on-.

PROGRAMA Com êsse novo aparelho, em aquele estabelecimento, trocoagulação, bisturi elé- íContinúa na 3a pág.)
PALESTRA DO MIN. NELSON HUNGRIA aquele estabelecimento, di- vem manifestar o interesse .,........ _.....,_�

1- DIA 13 (Sexta-Feira). rigido de maneira patríõtí- da administração daquela

F h-l- ltajaí. ca'e humana pelo sr. Comen- Casa, em dotá-la de todos aa - Chegada pela "VARIG" às 1l,30hs. dador João da.Bilva Medei- os recursos da ciencia para

,. ',,""'e,G '1· an · O;'b - Almoço em Cabeçudas, às 12,30hs. ros Filho, coadjuvado pelos melhor servir o povo =+. I •
e - Partida para Blumenau, às 15,(}ohs. ilustres membros da Mesa rfnense,

2 - Blumenau Administrativa da Irmanda- Com essa instalação, com- :e velha aquela história de um jornal português..
a - Visitas. de do Senhor Jesus dos Pas- pleta o Hospital de Caridade que, ,em priscas e longinquas datas" noticíande um"�

b +: Pernoite. sos e por legião de piedosas a seguínteaparelhagem ; um passeio real ao Pôrto, informara: "O REI fez-se a--

II - DIA 14 (Sábado). Irmãs da Divina Providen- Raio X, portátil, para radio- companhar de S. M., a BAINHA".

1. - Partida de Blumenau às 08,00hs. da, o Hospital de Caridade grafias e radíoscopias no Motivos especiais, da época, deram conteúdo ao"

'2 - Chegada em Florianópolis às 12,00hs. estará com recursos sufici- leito ou em domicilio; um pástel tipográfico, levando a rainha a exigir retifi--

a - Recepção em Palácio., entes para cumprir a missão outro, de procedência ale- cação. E esta saiu com os chavões 'do estilo e mais,

b - Visita a S. Excia. Governador Irineu Bor� nobre que se lhe destina. mã, com potência de 100 mil ' outra barbarídade : Por, lamentável equívoco, na 10-,

� , Ontem, a nossa reporta- ampéres, para exames de ro- cal em que, há dias, noticiávamos uma excursão de,-

il - Almoço a S. E�cia. no Lira Tenis Clube, premo- gem,.na visita que fez àque-I tina e o recem _ instalado. S. M., o Rei, à cidade do Pôrto, dizíamos que' o- acom- ,

�iiD pela magistratura catarinense e Ordem dos Advoga.IIa
Casa de Saúde, onde fora S�AND�R X RAY, com �OO panhara S. M�, a BAINHA., Claro está que querfa-»

dtos# as 12,40. A Exma. Família de S. Excia. almoço no
em busca de elementos para mil amperes. Este, que e o mos dizer S. M., a TAINHA".

,

�be Doze de Agosto com as senhoras e senhoritas das noticiário local, teve ensejo f mais possante em todo o Es-
,

Depois disso, prudentemente, o diretor do jor-

T� comissões do Curso, às mesmas horas.
i de admirar, ali instalado, tado, se destina à realização nal fugiu.

'4 - Visitas .

.a - Tribunal de Justiça, às 15,OOhs.
_

b - Penitenciária, às 15,40 hs.
:s :-- Pa1estra,' às 17,OOhs.,
iS - J"antar íntimo no Palácio, às 20,OOhs.
7 - Recital no Lira, às 21,00hs.

'

m +-,DIA 15 (Domingo).
,

1 - Visitas da magistratura, Advogados e cursa0.
� uo Hotel Lux, às 09,00hs.

'

2 - Partida para o Aeroporto, às 1l,OOhs.
Vieira da Rosa, - Presidente

, ,x '

O nosso ilustre conterrâneo,' sr, Marcos Konder;..
de regresso da Europa, escreveu para o DIÁRIO "DA_.
TARDE uma série de crônicas, sob o titulo ,,·ltrtpres--

'

sões de viagem". .

'

Na que focaliza Paris, começa por dizer que não".
quisera regressar sem primeiro visitar 'outra vez a
P�tria do bi-milenário, aludindo aos dois mil anos;
ha pouco comemorados, de existência da capital d&_-,

�rança..Mais adiante, digressionando pelos varietês;
cita Fohes Bergéres, mundialmente famosa.'

,

O DIARIO cochilou na revisão, e onde estav6J..,
BT-MILENARIO saiu BI-MILIONARIO e- onde estava ,i
FOLIES BERGIr:RES saiu SOLIES BE�GÉRES.

Isso, na edição de 28 de maio. Na de 4 do corren--;..'
te, veiu esta notabilíssima corrigenda à lusitana:

"No artigo do nosso ilustre col�borador 'Cel.. '

Marcos Konder, com o título "Paris I" por um dês-
ses cochilos de revisão; diga-se: "A Pátria do bi-

mil�onáí-iQ".,lê-se: .

bimilionário. Onde se imprimiu:::.:
Sohes Bergel'es, dIga-se "Polies Bergeres".

x x

, x

�

Vir ao encontro de e v,ir de encontro a são expres
soes de sentido diverso que, frequentemente,' andam'�/
de trocas boladas na imprensa.

,--,,--

.

.

Os políticos, segundo eles próprios, estão sempre"
VIndo �o .encontro dos anseios do povo, enquanto seus.,

adve�sarlOs se colocam sempre de encontro a esses
mesmos anseios!

Noticiando a nomeação do nova. Seeretál'ío ds',
Seguran.ça Pública, o jornal NOVA ER'A, do Rio dtJ"
Sul. aSSIm conclui: -'

,

"NOVA ERA deseja ao il'ustre amige dr. Fe:r�
nand? de .Melo, eficiente atuação, e qtie seus servi-
ços v€nham sempre de encontro',aos interêsBes de
Santa Catarina".

O Amigo da onça seria mais cordial�..

_
GUllHER'ME,'1AL

;F1Ol'iailÓpolis. Quinta-feira, 12 de Junho de 1952
,----, --------- ,-------_._----

'(urso de fxpansão Cultural

&s brilhantes comemorações de
ontem DO V· Distrito Naval

As comemorações, ontem, nesta Capital, do 870
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, reall-:
zadas no 5° Distr.ito Naval, tiveram cunho eminen
temente patriótico e se coroaram de brilhantismo
invulgar.

As 6 horas da manhã, foi o sr. Almirante Carlos
da Silveira Carneiro, Comand�nte do VO Distrito Na.'
val, homenageado com a alvorada, frente à sua re-

•

sidência, à rua Rui Barbosa, levada a efeito pelas
Bandas de Clarins e de Música, da Polícia Militar.

As 10 horas, foi lidá, pelo sr, Chefe do Estado
Maior da Armad� c,om formatura geral, a "Ordem
do Dia", em que focalizava êsse a<:ontecimento da
história pátri<!, pondo em relêvo a bravura dos nds

,

sos patrícios na epopéia do Riachuelo.
As 11,30 horas" na séde do VO Distrito Naval, o

sr. Almirante Carlos da Silveira Carneiro e sua' bri
lhall-te oficialidade receberam os cumprimentos das
altas aQtoridades, ,entre os quais os srs. Governador
lrineu Bornhaqsen, General Cândido Caldas, 'Coman
dantes e Oficiais das Fôrças de Terra e Ar, além de
outras personalidades da sociedade catarinense.

Encerrando essas brilhantes comemorações foi
oferecido, pelo sr. Comandante do VO Distrito Na

- vaI, na séde dêsse Disrito. um baile, de gala, ao q�al
eompareceu a sociedade barriga-verde.

.Em tôdas essas solenidades comemorativas o sr.

Alml,�a�t� Çty"los da Silveirll; Carneiro e sua brilhan.
te oflclah�ãde foram prócJlgos em gentilezas para.
com os que, nessa oportunidade, manifestaram a sua

admi.ração e o seu rEspei.to à Ii:l:arictha ti_(.) Brasil
"

.

/
I

Be,'elíõtiCi-.wífüSâiéJ---
O deSarlDalDento

NOVA YORK. 11 (U. P.)

I
país não discutiria nenhuma

- A União Soviética reieí- proposta sem a presença dos /

1rou "plano ocidental para a delegados da China comu
''!!'imãtação voluntaria das for- nista, desde que o arma
cÇaE ll�adas das potencias. mento dessa nação tambem
O -delegado soviético,

s,r'l
seria atingido. ,

3scob MaIik, declarou à Co-
missão de Desarmamento ------� _

du Nações Unidas que o

:plano 'IIos Estados Unidos,
d4l Inglaterra e Franca ti
?�l'm por finalidade evitar u
ma, �dução verdadeira das
;arrmas e evitar a proibição
lias armas atomicas.
A -proposta" aliada foi sub.,

metida ao referido organis
mo -conm resposta às exigen
�� nassas de redução do

.s.nnam;ento em um terço.
A71'teri-ormeúte, o sr. Ja

�'Íb 1!.Ia1ik disse que o seu

o TEMPO
Previsão do temJ.')O até às

14 horas do dia 12.
Tempo -:- Bom, com ne.

bulosidade.
Temperaura - Estável.
Ventos - Do quadrante

Norte; frescos.
Temperaturas �

,

Extre
mas de ontem: Máxima 22,3.
Mínima 10,2.

..
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