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WASHINGTON, 25 (U.P.) - .A Casa _Branca ,anun-j' O �.��pítulo 'da politica exterior está col,ocado �sob o

j-:anü,ctatü _Pi.e::;id�n�ía.
I que o, p,:Hydo .1eVaJ.:á. i: s.' e! e,içõas

dou esta noite que Thomas J, Gavin votará em nome do signo dos estorços de paz: "a paz na. honra e o maior de em, novembro proxrmo, A oratórta para api esen tat os

presidente T. ruman.
em favor da. candid�tura do gover- ,t.Odos os nossos objetívos". O p�rágrafo seguin.te decla- pret('ndente� a essa eandidatur.a e. man,ifestaç?es.em ��u

nador de Illinois, Adlaí Stev.enson. Exphcou que o' pre- ra : "Prometemos incessante- esforços para evitar uma favor levaram o t-empo' das _PYllllelraS noras ,!·'_'st.'t tarde

siden-te' dera instruções à Gavin nesse sentido.
,

outra guerra mundial, Estamos decididos a evitar aos até boa parte do anoitecer. .

.

_.
.

.

,

': CHICAGO, 25 (U.P.) - O programa do Partido De- homens essa terrificante prova". E: provável que as .votacões comecem esta noite. O

mocr;:tta submetido' ao Congresso de Chicago está colo- Declara' o programa que a paz e a segurança .pode- pretendente à candidatura presidencial que parece con

cadó sob a égide da Idade Atomica. Declara o seu .prí- rão ser salvaguardadas se a América não' se desviar da taro com mais apoio é O governdaor de Illinois, Adlai Ste
meiro parágr�fo:,HA nossa nação entrou numa idade -ern política exterior "praticada e coroada de êxito", enun,- venson. Os dirigentes' da convenção esperam que. IIeIo

.' que ii 'Divina' Providencia permitiu ao genio do homem cíada e executada 'sob os auspícios do Partido Democrata menos sejam apresentados, oficialmente, doze aspíran-
penetrar no segredo do átomo". depoís da segunda guerra mundial, aerescentando : Avan- ! tes

à indicação. Também esperam sejam dados alguns
,

Ú preâmbulo �? p�·ogram.
a co�s.1;itui um panegrrrco �aremoL; :esolutamen.te na t�refa construtiva de, encera- ',votõs ao presidente T:uman e 'ao vi�e-presidenté. Alben

:da obra que o partido Julga ter realjzado em 20 anbs de jarnento a paz". Barkley, apesar de nao serem candidatos.

poder: a prosperídade e o progresso, a paz na honra 'e "o CHICAGQ, 25 (U.P,) --_ Com discursos e manifes- I
.

Segundo os melhores observadores, as preferencias ,

fim da era trágica do isolamento; .loucura que contribui: rações ruidosas, os democratas iniciaram, às '13,10 ho- 1 iniciais dos delegados estão assim distribuidas : Kefau�,

para a segunda guerra mundial?" '_ ras, a 'sessão de SlJ3 '(:I))1v("nc;;o Nacional para eleger o'
. iÇoritinlÍa na· 8a página

• BUENOS AIRES, 25 rv,
A.) - A subsecretaria de

informações publicou ás 23

horas de ontem o, seglJÍl1te
,

comunicado "Parece delica
do o estado de saúde da sra.
Eva Peron, segundo. in-for

. mações' esta noite os médi
cos que. Assistem a· ilustre

lc I R enferma".

Rp!!p'�v� _ ��'�!��ta o �'dM ! !.!o�n"a�n� o ,n�o�,rD�O�
t SO

.a�OSI· ��:�:nr.:;:i�lem�:lF�damo!" públ íco contra os novos preços para a carne ver- ,;arne, O prefeito municipal protestou junto ao governo com destino à Argentina, os
de, desenvolvendo-se, inclusive, .um "movimento popular- .io Estado, e o Circulo Operário Cruzaltense, composto médicos -Hein rich l\:alk e
no sentido .das donas de casa não comprarem carne em . .e 700 associados., telegrafou ao governo- da República e ! Paul Uhlenbruck, que exa-
sírial de protesto contra a majoração. O consnmo foi eon- ao governo do Estado, lavrando enérgico

-

protesto,' com I minarão -a sra. Eva Peron.
sideràvelmente reduzido, como, aliás já, noticiamos, -de a dec laração dos associados de que 'deixarão de comprar

, '1' A rsepeito da doença da
acôrdo com os informes -oolhídos junto ao". retalhista? carne POl" falta absoluta de recursoso ., I_,

I
.

'. '. , •

• Sra. Eva Peron, o dr. Hein-
nos últimos dias. I Porém o movimento das vendas nos ' A Câmara ',Municipal, pela unanimidade dos seus 'I' rie h Kalk, declarou:

. �lçougUes diminuiu-ainda mais, criando-se um clima de membros, representantes de todos f)-S partidos politicos, i "Na minha qualidade .de
apreensão entre os retalhistas e' rnarchantes., protestaram contra o aumento excessivo do preço do prin- especial ista- de metabolismo

Informa-se que 15 estabelecimentos suspenderam in- cipal alimento destinado à população pobre e trabalha- basn'l, fui convidado para ir'teiramente seus pedidos aos marchantes, Todos os de- dora, autorizando o prefeito municipal a abater gado pa- à Argentina. Trata-se de
mais reduziram suas qu-otas, alguns em,50%,. Contribuiu' "a o abastecimento da população. nm paciente cuja Idenfida-
para ;js�'o, a.lêm €la, elevação do

...

·

BreÇQ", a, má qualidade do ;'. ,� .' -. .

I
' ,

,_, -. •••_
'

_..IIII.�..4!l\., ': de ou car-áter' da enferrní-
produto dIstribuído. a08 açóugÍles nós 'últimos 'dias. Os

D'
.

-
.
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Jáde deE'con1;)eeo, ml:\s- ;POS-retaUiistas estão 'sendo "J)re,iúdicados, pois uma redncii:o' ; O ta' 'pre:pam, ',- um aOlp .0 . ,,6' dGf'l" qu� '_pelo mesmvno consumo' irilPlica a diminuicão dos se�s lucros.
.

I
VIBRANTE A REAÇ-O POPULAR r'el 8.10'rI

li

O 50Abre OS ,Ia' los
motivo viaja o dr. Paul Uh-

. l' A
. PELOTEN� E 'lenbruck. Este é uma auto-

PELOTAS; 25 (V.A.) - Hoje, quando a Câmara de
\ 'ridade em doença do cora-Vereadores e.stava reunida, .debatendo o caso do aumen- de sua' adm,J Dl-stra I'a-O' ção e chefe do hospital det,ú do preço da carne, numeroso público que assistia aos .' y.' �rocedente do. Rio de Ja-

Vencenz, em C.olônia. Des-

t:-aba1lhos1 el1tusiasmou�se ao ponto de obrig_ar' o legisla-_ RIO, 25 (V.A.) _ Não é manda tempo _ disse. E a- 11;11:0, onde se encontrava a, conheço qual é o estado dehvo oca a. suspender a reunião e transportar-se ao pe- para agon;' o amplo relató-
.

crescentou: .' vanos ,meses, ,em tratamen- saúde da .esposa do. pl'esi,i_stiIo da Prefeitura, !mprovisando��e, então, 'um verda- rio do ex-presidente Eurico _ "Será um relatól'io, to de sua �au<Je, regr:essou d t P F' convidadeilío' comicio popular, em represália àquele. aumerrto. Gaspar Dutra sôbre sua a'd-' mas não terá por tlbjetivo I a.
esta Capl�al, o sr. Celso d�nc:m e��;�nc�� pelo-,pró•

. Discur�ara� vereadores e, populares, pred�minando es- ministracão. Esta informa- estabelecer polêmica, mas

f
Ramos, PresIdente do DÜ'e-

prio embaixador argentinot:s t!ltlmos em a!aques aos,homens de gov,erno �espon- ção foi prestada pelo pró- alinhar os fatos de minha tório Estadual do .Partido
em Bom�. Desr:onheco a no'8-

saveIS pelo .!:�fel"ld{) aum_�nto. ,
'

.

prio general Dutra à repor- gestão. Ao c,ontrário do que'
Social ,Democ�ático, e ac�- I

sa missão".'
"

"

� O presIdent� da -Ulllao .

�stadtlal de Trabalhadores ',tagem. _ Está-se proce- 'se pensa demorará algUlls tlLdo llldustrIal e comerCI-

alI presente concItou o operariado a entrar em greve ,en
'

,
. .... ante .

. .. _ , ,. .."
- I dendo a um estudo que de- meses e, talvez, um ano". '.' � ',' '. ._._...�..........�........_._......,;o.

ea�lI1hando-se a muhtdao ate a fabrica de tecidos e

t
� Ao ensejo de sua chega.'.

. ..

�mho' Pelotense, cujos operários aderiram ' imediata� ,1" ,,' I- .

'/.
. .. I1DN

.

I'" I da, o ilustre político cata- 'e t·atI '

'�e:nte ao' mo�ünent�: OS'�l�deres _do 'movimento pro�s�t:,,:: DC' lDa-S'.e·,·· ,.�',a ('�
- .• ;;,<>.,�;,p;8,� IS a rinens� t.�:Y,� a

opo:.tnni�hl.déi
,uma· 8

...
a ',p8ua'

gmram a maIcha, Visando a adesao unânime dos traba-I" _ L'. G
-..

.

de receber- as malS gratas '\d DlO'rta . dalhadores.'de Pelotas.
'. 'para o apoIo· a .' ucas areez e vivas prova� �e �l�izade .., ti·· ti

_ SANTO. A�GELO, 25 (V.A.) - A população desta, .....
.',. _ .',

de ·seus cOrl'ehglOnanos e
, eRllaz',.

,

c1dade está mdlgnada e ameaça tomar represálias contra S. PAUI,O, 25 (V.A..) - DSSlm a mod1flcaçao do MI- amigos, não só na Base Aé.-" "
.

.,
o 8l)ynento do m'eço da carne, que de seis cruzeiros pas- ,Os circulos da UDN pau- nistérib. ,e a. paI"ticipaç,ão rea como, posteriormente, ','

.

sou ti ser vendida a dez.
.

lista ü�formaram a sua a,.. num govêrno de coalizão. em S1Ja residência. WASHINGTON, 25' (V�
·0· prefeito municipal:, a:gi'l'):db�- ]Yõffderãâa-behfe;- �o�n-- q-uieseêne-Hf -à' __ �tFega-· ,da.- -- - O;;--gov-ernadOl"eS udenis- ''-O ES'1'ADQ", associan- A.) _' ,o p�siden te Tru-

se'guiu normalizar á situação, pela menos nô 'tnome�to lid'erança. na Câmara, ao tas par�� tanto i1'-iam plei-' do-s� .às manifestacões de mau cotnutQu; hoje, a pena
eom a volta do produto ao preço ant.erior de seis cl'uzei� . sr. José Bonifácio. O parla- tear á revisãb de atitüi1es, l'egosijo p�lo seu 'retorno. de morte dó portoniquenhCt,
}'(}8 o quilo:

•

mental' mineir? � vis�tou São a ,fim. de o �a:t�do seguir apresenta ao ,sr. C�lso Ra� Oscar 'Cojiazo, transfol'-
ORUZ ALTA, 25 (V.A.) - Tôdas as classes estão Paulo, em �ompanhIa'do sr; uma lmha �mtál'la ao lado mos votos sinceros pelo seu mando-a em pl'isão pel'pé--

Bilac P�lltO, tendo reali�,ado I do sr. Lucas Garcez.
.' €ompletQ restabelQCÍcmento. tua.
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-B- . c:�7i:�::::C��E!�:-·1 ::�t:E,::a;�:��:,�!�:: T·e··,··o8iõõ;;'ã'ãiiõ;;i"ae,,··o·a,ae••v"e'_qu'e a UDN procura fixar agôsto, época em que se es-

R ar
,uma linha politica, partin-I peram acontecimentos para do' aço0,el eCI e do' da união com o govellla-1 a concretização de novos

� ,'o

,

.

'.

dor Lucas Garcez. Inclui:r� rumos à nação. WASHI�GTON:. 25 (U'I mento dts I:�'ç?es aliad�as f;)"
,

. P.) - FOl resolVIdo o

corrol para
o comercIO do paIS.
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�IA:::�e:i: ;-C:::�::n�:� J ao?, rePf::��t:�t�s d��.a�;n�'
procur:;t dos forpos dos'·a- -movido _ para-- Garanhuils, .... . 'ti,.. '

_ .' , '. O presidente, Truman fez,i_prensa que fóra infOI'mâdo
-viadores mortos no' desas- sua terrà :n�t O torpo do ' TEERÃ,' 25'·" OJ.P.) Unidos, Os comunistas' en-- questão de anunciar, pesso- pelo sr. Philip, Murray,.
ire d� anw-onwm, na' p1"ah�. oficial,2norle;.;a'lllerica'llo"ofoi :.COID gases' lacrimog.eneos e cabeça-l�m,;uma revoltá an:' almente, aos jornalista..g,; presid�nte do Sjndicato doe
-de Boa Viagem. Divei'sos eU'lTiado pa.ra,1. ;os': 'Estados "ca."lHe-t-etes''.- a policia Stl- ti-norte-amel'leana,;",em.,< t;Oílo ; es� tarde, que acaba de ser. Trabalhadores do· Aço, e'

escafandristas continua- Unidos. O capitão Me-flz-g:er focot; um IDotimo-comunista o. Irã. Qs ,vermelhos uniram; Il'esolvidO o conflito do aço,
:
por Benjamin Fairless, pl"e

'Pam, hoje, ,as� pesqnis,as, en- não tin�� nénhuma pessoa no centro desta. �apital, se à no.�a coalisão da Fren�
.

que manteve" para1isa�a, I
sidente �� "U. �. St�e} �O\:'�

eQntl·ando. t.res co�pos: dO'[ da famlha em Recife:' p(i)uéa,s he>raR de.P\:Hs';'\que a te.·NaC1Qnal ql�e' .1'ecoJ?c?u ,��ran.te tanto tempo, a l�-l de._que as seIS pm:cl�alf;:
-c�. MaUI:l�,lO .JataI: �;omaJ�- , q�I\�orme

,

apurou ,a re- turba d,e ,:,e.rlJ.,el�os g()lpe�}U no pode'T ao, prlluell'(iJ mmlS- ctus-tna do aço norte-amerl-
, us-ma� de aço e os smdle�

dante d? R:.17, capltao nOl-
! portag.em, o c�ronel .Jatat Íl\ um fnncloná:lo do

exel'.1
tl'ú �ohamed M:ossade.gh, can:.,. cOlIl o. cons�uente 1 tos, .de .�. tra�,a;lha-dores ,tJ

te-ameT1cano Metzger e �ar- l assuIDU·..,a no dIa ant-el'ior O-I cito l1o,rw-amencano e al.>e- d.epo�� de denotar o gover- preJULZO no fqrneclmento ,nham chegadÇi" a um aCQl"-

---���.J��l�;'- .. ,,�;re.���!.�?t-,.�, L�:��,�E?to_O, "dd?"�Q:�n�dl��.(!e__ 1\c.!:-.I}t'�}_C:!� __ .o:_ '��'C_�di�6ri? ��.�. ,�:.�, ..�{:, r::.�_�Gl�d?..�A�ri���_. par. ��_��t��:l pa�a ,a' g-u�hrra I ��� S&brel.to:s ,principais pau-
..ao u(Jsph.a ua "",eron ..c. ,1- namen e ua nmotores. r t\mC',lOnárlO .os Estados' 'Ulm""", na"an.

< ú� '-'""-'tela, para o apare.> a- . ",,,q em_, 1 191<l._
,

..
I

-'.

�:l
J} A"u'da Ramos �.� , ,GERENt(

�t Dómingos 'F. <

l, de'Aqu'''''' �
�••"'''''''''_.�-J'a....-.-_•••_."....

Omais antigoDiá·
rio ,de �. �atarin a

-

D-elicudo
·

O esta-
do de Eva _P'erOD

Ano X'XXIX
N. 11.4 ;"6
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DJlA.· WLADYSLAVA W·. MUS�I. .

E
DR. ANTÕNIO DIB MUSSI

.Médicos

Cirurgia-CHuka Gera.1.-Parto&

�� eempleto e especializado das DOENÇAS DE SENRO-.

..,Jt5.. ".rZ\O modernos mêtodos de diagnôsttcos e, tratamento. '.

f'f1��n.PlÀ '_ IIISTERO _ SALPiNGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

",)J}9t�T.3lJria por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra

1o'1.,i2�1la 41> lDfn Vermelho.

�tt.rio.: .Rua 'I'rajano, n, 1, 10 andar

�"'.
�ilrro: Da. 9 às 12 horas - Dr. Muni.

Das 16 BII 18 horas - DTa. Mus�i,

Residp.'llcill Avenida 'I'rompowskí, 84

Edificio do Mon·

�...,.
.:.._-_-..!'.w.-. -.- -.-.--.--.- -..- •.-.-.-...- .-- ..- -.•-.-••�: -.-.-... �.._w_. -.v -_.. ·.·_..". � ·

DR. TOLENTINO DE CARVALHO

OR. A. SANTAELA
(:Fm'm�O pela Facq-.dade Nacional de Medicina da tlninrai

hd>e ® 1Jl'.uil),

(,0'" $".t" ..1 .'
.

AperfeiçOa�nto em Pôrto Ale;re e Buenos Ayrea
OUVIDml - NARIZ - GARGANTA

Consulti.H':i-o - João Pmto, 18 - J:O andar

Diàriamente dás 15 às 18 horas

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

DR. I. LOBATO FlLHO
Doeneas do ·apaNlho regpi.ratÓri:o.
TUBERCUl.OSE

RAUIOGRAFlA· ri RA!)lOSCOPÍA DOS PULMOES

Ci.tll.n,ri-a do Tora:!:

I"oro'."do pela Faculdade Nscloúal de Medicina, Tiaio-loginll, �
'I"is�oeit·u.l"gjão do Hospital Nerêu Ramos

Curso de especiafizaçâo pela S N. T. ·Ex·interno e E::l-assietentlt de
CiruTgia <tI' Prof. Ugo Pinheiro Gním�rãe8 (Rio).

Consultóeio . Rua Fnlipe S(.'imtidt n. 8&.

Diàriamente, das 16 às· 18 horas.

Residência: RO:l Felipe Schmídt, n, 108.

o ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

',.

Iledaç;i-o e Oficinas., à rua Conselheir� H.h., ..�

Tel. 1022 - Cr, Postal. 139.
.

; ,

Direto'!': RUBENS A:RAMOS,

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Represeutantes t

Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 -- 6° andas.

Te!.: 22-õ924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliv-eira, n , 21 - 6° and.Jr�

1.'e-I .. ; 32·-9873 _.: São. Paulo.

ASSINA1'URAS

Na Capital
Ano. .. ::... .... ....... Cr$ 170,98

..

Semestre
..

,
... Cr$

No. Interior

c-s 200.0fl

c-s nO.lI•.
Anúncios mediantes co nbrâto.

Os originai ss , mesmo não publi-cados,. nl., ••lI'......
devolvidos. .-

.A. clir<e·ç-ao não se responsab i li�.lI pelos �4)n".�·
emittd.oa nos art ígos assín&do.s.·

"'ADVOGADOS
. lIItiItic.o por eencurse da Assistência

.�

�-mterno do Hospital Psí qutâtrtce e

fl4lltti_'l 1"t!denl_
lb-ilOltm'nu da Santa Oasa de Misericórdia do Rio. de

DR. ALVARO DE CARVALHO
a Psicopataí do Distrito

Doell1;8s -de CriaD�asI Consultõrin: Rua Traj.ano. sino Edif. São Jorge - 1° andar.
ManIcômio Judiciárif' da

� I 14
.

15.:saa8 e _.

I Residência: Rua Br igade iru Sitva Paes, s/no - 3° andar. (cbá-
Janeiro..

.

cara do Espanha).

lB�cla: 'Rua Bocaiuva, 134.

*i:e..»HH! Das 1� às Iil horas.
'!'e1efone: DR. M. S. CAVALCANTI

· <:.oj!)".�tório; 1.268.
, c_Jínica exclusiv�ente �e ctianca.

��ê.��._·:_1._:s8_5 .....,:.._.::_.--.-_
t .
__R_u_8_s_a_ld_a_n_b_a_M_ar�i_n_1l....0,_l9_.__T_e_t_ef...,1)..,.n_e_(M_.)_7_�_'_· 1

Climra Médica - Doençae Nervosas.

�_il!tWiO; Edifkio Am-élia Neto - Sala t.

BIt. .JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Clínk:a Geral - PEDJA1'lUA
Rua 1lt de MaiG, 16 - Itajai

eUERICULTURA _ PEDIATRIA _ CLINICA GERAL

C_;tóriê e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

...$i*» � Florianópolis.
lSI4Iir.ã!lie: '8 às 12 horas - Diàrrarnante.

I
&

IEspe.cialillta do Hospital
Jeeõuna Aparelhagem. I
�Il de Fenda - Hetrator - Vertometro etc. Ralo X. (re-

'

�patiaa dA Cabéça) - Retil'a(jB de Corpos EJ:trllllho8 'do Pulm_o
... Jhe!&R·a.

IB.teüa p,Úa UBO de Oculoi!l.

C_Uinin _ V18_�onde de Ouro Preto n. 2 - (Altos dll Ca'a
a.te B(liJ'jZDlJte).

:QLHOS - OlJVI.oOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

......êacl. - Felipe SCbmidt, 101: - Tel. 16611.

Da. ANTôNIO MoNIZ DE ARAGAO-

CIRURGIA TREUMArOLOGIA
.

.

. Ottoped'ia

fo..o-.�itlJrio; Jôão .Phíto, 18.

Dá n ti H' diAriamente.
Re.n08 a08 Sá.badoa.

· l!tQ.� Boi:ailÍva 1315.
· Jrml.'a. "lU.

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

.

DR: . ROLDÃO CONSON"
ar.r�. GeRI'''_ AIt.a. Cil'1lrCiIt..- Molétt!la. d. Sit!n"ôràa'

-

- CiJurJiÍt dPIf Tumora'-
:b. p�j�e. de Medi"ina.,.� UniTenidaihnle' Sia Palllo .

.Iis-A..�te1lt. de Gj'l'Ut:iil� dOj\, l'�feIl8()réll AliVio Correia.
.

Neto.e Sy(la Ma.tos. ,

C'i;m� do fII.tomago, vesIcu·la e viaa biliares. intestinal "d.l�
� � 1I'f'OB!I&" til'Oid.e, rins. pl'ó.stata, bexiga, útero, ovtriOI _·'troDi.·
"... Vark:oe�le. 'hidroeele, varizes e h��a. .

.

_

:..' ."

'1C_lta.: �s 2 àl' 6 b"ra�, tua Felipe Sebmidt, 21 ,(.O'���d�!.- Te19fo;ne: Lli98. .

.

.

' ., '

RetlhJi1ld.� Âvenida Trompowaky, '1 - Talefone 1.'1'84. .

'"
.

" ' .
.

: ,':.. :'.�. �-�' � .. ,-' :

Atende diàrternente das 14 hs. em diante.

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

DR. CLARNO G. GALLETTI
- ADVOGAOO �

DR. RENATO. R.AMOS OA SILVA
"; *

- ADVOGADO -
, ,.p. 'H.a Santo8 Dumínit, 12. - Apt. •.:.(

DR .. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ,\J)YOGADO -

DR.. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
. Cí inica Médica - Doenças de criança.1I

I
. '

l'fratamento' de Bronquites em aduJt.o� e crtanças).
. Consultório: Vito r Meireles, 18 -

- l° andar.

R,>rário: D2s 10,3.0 às 11,36 e das 2.8.0 às 3,3.0 hor-as,
Residêneia : Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.64.0.

Caixs l'ol!t.al l!<-O - Ita.iní

----------�-------------------------

DR. THEODOCIO MIGUEL A'1'HÊRINO
- ADVOGADO -

Rua "I'rajano n. 12. l·· andar. sala n. I

(EsCT. Dr. Wl<lrlir Uusch).

Telefone - 1.340.

Edifício São J.,."..

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia- gel'al' '_ Doenças de Senhoras -. Proctoloe1a

Eletricidade Médica
Consultório': Rua Vitor Meireles, n. JS - Telefone 1.5.07 ..

Consulta s : As lI,30 boras é à tarde das 15 horas em diante.
Residência: Rua Vida! Ramos, _._ 1'e·lefone 1.422.

._------

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

DENTISTA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

ClltURGIÃO DEN'rlSTA
.

I{oa Felipe Schmidt - EdiL Amélia Nl'to - 8a1. 1

Tr-atamento cirúrgico e 'cura da Píorrêa AlveOlar.

Tratamento. ('irórgico e cu.�a de Abcessee. Grlt.fl.ulma., Q.•''"

radiculare!!, etc .

ATENÇÃO: _ .. Grande ·redução. 'de preços nas DENTADUll.",$.
para as pessôas que vivem de ordena0"

.

LaooratóClo .Pl'o.té�ico sob a direção de Thnico c()J)ual.llào -

pecialmente no Uruguai. fll'l'r>:.ad·o sob a orie"'�açã� de Ilm doa .:m.....,.,

credenciados especiali.stss da América.

l)enllldura8 sem o Céo da Boca (Ab.:>biuia ,.Iatt••)

Punh,s MoVeia e FiD8

Todos �s demiti. Trabalhos PtiltéÚcos pela ;-écll}.,.. Dai. ...,...

centil.

DR.� MARJO WENDHAUSEN
Clíni"ca médica di! adultos (> <:riançs9

ConsQUórlo - Rua João Pinto, '10 � Tel. M. 769.

Consultas: Das 4 às 6 horas.
ResJd�lIcia: :aua Esteves Júnior, 45. Tel. 812..

Do. Serviçoll de Clínka Infantil da .\,ssistêoda Municipal 41 no.�. .A V I S O.

pital de Caridade-' O DL I)jlllma .MoeUm.anu avisa à sua distintà clí'UIt,ela -11-
CLIN1CA MÉDl'Ç�,D� CJU"uJÇAS. E ADULTOS

estará auseht.e até o mês de setembro em viagem de ,.*nd" ..'.
,.

.

.
� Al�"'.w , Amhica" do Norte. .

.COllllidtó_rio: Rpa:. Nunes Machado, 7< - Cons,!ltall dll' 1& ire 12' Comunica a;ndlj que. (). s'eu ln8ti-t�to de diagnôsbco cU�í� ee•.
e das l5 à.s 1'7 ho()l-.as.

timia,.r�ncio:n.a.ndC? de ma.neirõ regu}llc,' licalldo cumo seI} !I�,"""
R.elitden-eia.; atlll .Marêciral Guílb·e.rme•. I) _. Fone:

.

�. '. .

0.' competente clln�c� Dr. Orlaooo SC'b,l'oeder que há mai..
·

d. IU_

,I.------...,.:.-,_..-----.,.---.......,......----....:...-- IAno, \"em �co.mpanh.ando, �sw Sol p'aSso: ôS SI��::fOO e»lIi�. IS..

Casa de Saúde São Sebastiao, e -..e seu eonsn ...,..10.

I 'Os serviços � cldro diagnÓS'Uco.. radioterapia .. o� ó. �J""'-

t tório. clinico. ncaMo .a· cargo do Dr.- Pa�lo 'f'á'V'a.r_eà, ;.'II&me �J ,

me-nte �onbe-cido. em n<>sso meIO, pela �Ua proficlenCJII .• deJS�.� .

nàs dita.s és�rcja,líd8deS.
•

.
.

.

...

. -'
.....
í :-i,i;-'

.; ... ' -

� f • � � -

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
'-MÉDt'CO '

"
."..,...

DR.' '1\LFREDO . CaEREM

AUS E'Nr ,E:
.. ,

por,uma, seman_
, - .

"OQ M,!,c!;III.� o�..�.,. 3fl, J;. csnJlu 1-.,
....." .).,,0'

'fO"t.'5,.., '.161 4e:J.S- ç.:..a.·,,�at ,st$

C'URITIIIA ".
. .

rdE.CIoA"', ....OSE_ 1'.-" ,_

.

"

... -', ,',

.

.

.' :Sabão
".'

,\7irge'm ", E2s'fel'e'eía I id'ê}de
da Cio. WBTZIL·-·INDUSTRI4L�JoiD'ille. (marca regi·stradu)

:1.)ro"· a roupa. 'branquissima'
.

• , '. o,'.
__ .....
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1'- a Social O Cinema no Brasil
.J\NIVERSARIOS: Laura Probst, filha do in- Pedro Antônio Cherem.: Com o correr dos anos a dades nesta palicúla, pois Recentemente em Canes,
JJR. AUGUSTO DJii PAULA dústrial Walter Probst. Há tempos, quando f'ala-, VERA CRUZ se impôs como CAVALCANTI J um nome por OC8SlaO da realização'

Transcorre na data de ho- Paraninfarão os atos, no va-se em cinema no Brasil, a melhor e mais .organ iza- que pôr si só significa su- do festival internacional de
je, o aniversário natalício civÍl o sr. Mario Abreu e ,0 assunto não interessava à da produtora nacional, ape-: cesso.

'

cinema, quando em exibição
'"!í..io Dr. Augusto lo'errêira senhora e Leopoldo Jacinto muitos e tudo quanto se di- sal' da saída de CAVAI.. Em ,110,SSO país atualmen- ! o filme brasileiro, TICO�
«Ie Paula. clinico abalisado Martins e senhora, no reli- zia respeito, não passava - CANTTI que desentendeu- te 'existem diversas compa�! TICO NO FUBA, o público.
'qLW durante' muitos anos gioso o s r. Walter Probst e de meras aspirações que no se com a referida produto- nhias cinematográficas

ca'l'
irrompeu em calorosas pal

«exerceu o seu apostolado senhora e Hermundino A- conceito da época' eram as- ra, Será interessante notar d-a qual querendo sobrepôr- mas por mais de duas ve
.nesta cidade e que

.

atual- breu e senhora. pirações na maioria irreali- que os filmes apresentados se, cada qual produzlndo zes. Ora meus amigos leito--
mente reside no Rio de Ja- "O ESTADO" envia aos sáveís, posteriorment.e a saída ,do mais e melhor. ' .. I res, isto é uma grande hon-
::!leiro.. .

nubentes e seus genito-, Hoje a sétima arte tomou célebre homem' de cinema, I' ; SÀb PAULO é sem. som- ra para nós. Se o extrangeí-
. Nesta eaptial (J aniversa- res os s-eus sinceros votos tal� vulto em. nOS8.0 país que ao contrário do, que se .es-

,
bra .de dúvida. a' capital do 1'0 admira o que é nosso, é

v.riante exerceu o cargo de de felicidade. é� unia· reandàde� S�tgirani (pel'ava saíram bem melho- ! cinema brasileiro e recente- prova que algo d'e muito
"Dil'etOl� do Hospital de Ca- estúdios técn icamente per- 'res, pois quem já teve opor-

I mente mais uma grande bom deve haver. Eu já as-
.r idade, onde prestou r:l:- I.. ,-

O"
-'. f,;it�s, fôra� :ontratados tunidade de assistir ÂNGE- : companhia foi fundada: a sisti TICO·TICO, e confe$o- ,

'v��.ntes serviços a .cole�lV�- CIDI...... laRI· t.-c.c,mcos �a.
cionai

r.

S e ex�ral1- LA e TICO-TICO NA FU- MULTIFILMES, que tendo so que em algumas ceb-á!\ \
'ilude corno facultativo eme- . ,IIJII'- ' !. :gr1ros, d��,et0tes., artistas BÁ, duas das ultimas pro. I a �ll:,eção MÁRIO CIVELLl, fiquei tão

�iHilSiasmad(:)['ríto e dedicado à nobre ",;,-;.'
"

-fi 'enF:I'naiol'Ía or'íúndos da, ti� duções, por certo pôde V�l'V anteriórmente- diretor da que "vibrei" na, poltrêna, .

I -missão da medicina, RITZ balta e rádio, enfim uma _ficar. o gráu de adiantamen- J MARISTELA, promete um com uma vontade louca de .,
As muitas felicitações Às 4,30 _ 7 _ 8,45hs verdadeira legião de homens to sob todos os aspéctos :

I

programa de produção ex- aplaudir.
í
_

'

r.que receberá nesta data Ruth ROMAN _ Richard dispostos e sincéros. quer na parte 'ínterpretati- traordinário., Já terminada Quando este artigo es(í�· I,
'<'0 ESTADO" se solidarl- TODD Wercedes Me As primeiras películas, va (f'atôr que carecia nas a primeira pplicula MODÊ!. ver circulando, talvez este
-sa prazeirosamente. CAMBRIDCE Zachary poucas B defeituosas, co- produções anteriores), quer LO l�, que por estes dias filme já esteja em nossas
:$HA, JOSÉ SILVA SCOTT meçaram a surgir, prenun- na parte técnica e diretriz: terá seu lançamento 11a ca- telas e então os leitores te-

:U.nivCÍ'saria-se 110 dia em:

.

ciando uma nova etapa do, Atualmente A VERA pital da República, inicia- rão opoturnidade de assis-
Ie hoje a exma. sra. Maria CIUME QUE MATA cinema indígena que até CRUZ está produzindo em ram uma, outra que será .10- til' e fazer suas próprias de-
''(',el(�stina da Silva, virtuosa No programa: O Esporte então vivia em quase pleno. larga escala e num padrão tograf'ada em técnicolor. duções, Quero apenas citar
.esposa do nosso prezado na Tela. Nac, esquecimento. Melhorou-se sempre melhor. Nos estú- São poucas as noticias uma cêna para a qual cha-
"'úntenâneo SI'..José Gil, Preços: 6,20 - 3,20 o maqu'in�rio com a aquisi- dios de SÁO BERNARDO divulgad,as sobre este fil- t mo a atenção dos leitores.
,da alto comércio. desta ci- Imp. até 14 anos ção de diversos aparelhos r o d a m simultãneamente me, porem sabe-se que se- Passa-se no carro de
<�ade e proprietário da Pa- ROXY dQ extrangeiro, foram fun- CANGACEIROS, sob a di- rá feito pelo citado

estúdio"1
BRANCA, quando ela quer

-dar ía "10 de Dezembro". Às 4 _ 7,45hs dadas associações especta- reção de LIMA BARRETO com diretor brasiléiro, ato- convencer ZÉQUINHA que
Dama de reais méritos, - Fredie 'STEWART lizadas e verificou-ee ins- que já nos brindou com dois res brasileiros, tema tam- parta com o circo. A meu

,alia um cotação bonisaimo, em: tantãuearnente o entusias- ótimos documentários: PAI- bem brasileiro e técnicos a- vêr é uma cêna exepcional,
motivo pelo qual muitas ho- FLIRTANDO COM A MOR- mo que até' então não se 'NÉL E SANTUÁRIO este mericanos e patrícios. Esta 'Muito bem iluminada, na
menagens lhe serão presta- TE descobrira. Mesmo os que último premiado; VENE- produção será rodada em qual ANSELMO - DUARTE
das pela passagem de seu Jonnhy -Mac BROWN antes não acreditavam, NO. que reúne ANSELMO combinação com um produ- e TôNIA CARRERO estão
riatal icio. em: eram agora os verdadeiros DUARTE e LEONORA tor americano,' e terá dis- absolutos e os cortes opor-

"O ESTADO" felicita-a

I
PIRATA DAS PLANICES entusiastas da arte. AMAR, atriz brasileira que I tribuição nos ESTADOS tunos dão um realce de tal

r espeitosamente. , O FANTASMA DO ZORRO SÁO PAULO tomou a li- radicou-se no MÉXICO on- \ UNIDOS, sendo isso parte modo que a sequência fica
,SRA. FR.ANSCISCA LUIZ ( ,No programa: Cinelandia- .derança, tornando-se . .o ce11- doe tem contl-atos no cinema' do contrato. A músiea do ).com grande efeito.e beleza.
DE ALMEIDA Jornal. Nac. tro cinematográfico do e tel.evisão; SINHA MOÇA, filme

..

esta-rá a, :Rl'gO' dO'I' �sto sem falar na direç�()'Transcorre nesta data o -

Preços:' 5,00 _ 3,20 país. Dispondo de ótimos e dirigido por TOM PAYNE, composItor patl'lClO WAL- eerta e segura de ADOLFO
.�lliversádo natalício da ex- Imp. até 10 anos. .

bem aparelhados estúdios, tendo á frente do elenco TER SCHULTZ PORTOA- CELLI que dirigiu mutio,
'ml.. sra. Maria Emilia de IMPERIAL duas novas produtoras. téc- �LIA,NE LA?�, a rail??a do LF,:_CR_E, .qUe ,já ,m�lsic?u di-! �elhor.que das vezeE' ante-
-::'()i:lza-, filha ,do nosso gaudo- ,Às 5 _ 7,45hs, n'icamente perfei-tas, come- cmema braslleIl'O; e Ja em veI sos fIlmes naCionaIS. llores.
1-\,') conterrâneo SI'. Raul To- Joan FONTAIME çaram a produzir com tanta término: APASS,IONATA Veremos, o I que resultará I Imaginem 08 ,ieitores! eu

Iklltino de Souza e esposa, Laut'�nce OLIVIER continuidade c�mo nunca E NADANDO EM DINHEI- deste empreendimento A�ue queria escrever,' de� mo,� I,.,:J(l Sr, Francisco 1..1.1iz de em: ante.s se produzn'a n� BRA- j RO, tendo já em preparo me�'ece tod.o o n�sso apOlO e I do �eral, sob��i.' � situ :::�r .....JJ�lmeida. REBECA A MULHER SIL. a VERA CRUZ e a uma ouÍ-l'a pehcula, O CRI- estIma, pOIS ass1r.n o B�A. �do cmem,( bras Ilel"'"" '" 'lkfttl
\Pelas suas elevadas qua-. INESQUECIVEL MARISTELA.

.. .ME PERFEITO, que prova. SIL ultrapassara, na cme'l estou descrevendo cenas de I

lidades morais ver-se-á cer- No programa: Noticias' Com a vinda de ALBi\!R.. valmeilte será dil'igida por matognl.f-ia. a ARGENTI- i um filme. ,Ma". eá eIltr�
..ada do carinho € dRs ma� da Semana. Nac. TO CAVALCANTI, famoso ANSELMO DUARTE, qlie NA, MÉXICO, ITÁLIA e I nós, isto não é cÍnema? -

t:ifestações de jubilo de Prer;os: 6,20 - 3,20 cineasta brasileiro que por I é o' aut
..
or do Script. tantofl outros países que: Claro que é: CINEMA .. , e

,tjuantoB a conhecem, que IMPERIO muitos an-os dirigiu na EU- A lHARISTELA. sempre, desconhecem o tecnicólor. 'BRASILEIRISSIM01 ...
lH�sta oportunidade apren- Às 7,45hs ROPA grandes filmes e Der!,ditante no fatôl' mO,1e-
!;a.rão signifieativas home· Bud ABBOTT Lou uma série de documentá- tál'io, P{)js não tinha bases
'nagens, as quais., jubilosa. COSTTELO Katrine rios, -e sel,1 ingresso como �ólidas na questão financeic
'mente nOR assocÍamos. I KAYSON - John CAR- diretor geral da 110vél VE, ea. começou como a VERAt;;lRTA. LILI MENDONÇA I ROL RA CRUZ, apareceram 2S CRUZ, a produzir sem· in·

O venturoso lar do nosso

I em: primeiras películas por ele tetrupção. Não foi muitoconterrâneo Sr. João José RIO RITA orientadas, CAIÇARA e feliz porém na escolha de
lllIendollça e de sua exma. No programa: Bandei- TERRA E' SEMPRE TER· seus argumentos, resultan.
-t>sposa D. Maria Gomes rante da Tela. Nac. RA que foram o prenuncio do que na maioria; suas
Mendonça se engalana fes- . Preços: 5,00 - 3,20 dessa nova etapa, no 110SS0, p'l'q4-u�ões fqranv frae'as�,üvamente nesta data. Plí!lo Imp. até 14 anos cinema, pois eram películas S08 sôbre fracassos ea úni-. transcurso de mai" um ani- ODEON senão perfeitas, porém do- co. película que teve algumversário de ,sua galante e À-s 7;45hs. - No Palco tadas de todos os l;ecursos- 'val-ôr foi O COMPRADOR
}!�errdada filha Srta. Lili ,LING

.

técnicos, carecendo .. apenas) DE FAZENDAS."Agr;;t).�_an\lJVIendonça .. , HIPNOTIZA'DOR!! ! de matedal humano, essên. do-se a sittiação financeira
A aniversariante que SENSACIONAL cia do <:ÍMma arte. a MARISTELA se viu for-

t>ossue largo circulo de a

mizades oferecerá uma lua·
, _...

1;3, mesa de dêces e finas

Congresso da Juvenillde. ES.'[, pirita Ca'i1rin'énse �

REUNE·SE· HOJE O PRI-, de 'Joinvile, Laguna, Lages,
MElRO CONGRESSO DA Itaiópolis e Bom Retiro, que
JUVENTUDE ESPIRITA foram recepcionadas por

CATARINENSE comissões da Juventude Es- .

pírita de Florianópolis e da
Juventude Espírita do Con
tiÍlénte (Estreito e Coquei-
1'05 •.

O temário do Congresso
é restrito à fundação '--d
Depart:1mento Federativo ()

qual será instalado às 20
horas de hoje na séde da
Federação Espírita Catari·
nense, à. Avenida Mauro
Ramos 305. I

tóres.

� Missa de 7· Dia
çada a eerrar suas portas.
Hoje porem graças a um

grupo de homens esforça.
dos, continua produzindo -e

tudQ indica que dessa vez

acertarão com o filme que,
Ol."a está sendo rodado, SI
MÃO o CAôLHO, que tem
como diretor nada menos

nada mais que ALBERTO
CAVALCANTI, "endo por
tanto essa a primeira vez

que o famoso cineasta patrí.
cio dirige em :nosso país .

Fj<omel'-i-l �Re g'l"2Jndes novi·
----�---------------------------------

.Com a finalidade de ins
talar o Departamento de
Juventuqe, da Federa_,çãq,
E�piríta Catarinense: 'reu
ne-se hoje, ne�ta capital, o

Primeiro Congrefiso Juve
nil organizádo pelo Espiri
tismo de Santa Catarina.
Já se encontram, em Flo

rianópolis, as delegações,
das Juventude." Espíritas'

iguarias.
Felicitando a aniversari-,

:lnte -pelo sigi1ificado desta
data torna-mos estes vot.os
"xtensivos aos dignos geni-

ENóE }<'AGUNDES DE MELLO GUIl,HON
José Roberto Bricio Guilhon., filhos, genros, nora,

irmãos, netos, eunhdaot-\, sobrinhos e demais parentes.
agradecem, as man ifestaçõe:-\

.

de pezar recebidas pela
'morte de "ua extremecida espôsa, m.ãe, sogra, avó.
cunhada e tia e convidam seus amigos. para a Missa de
70 dia a realizar-se dia 11 tel'ça-feira ás 8 horas na Ca
tedral Metropolitana. '

,

Por este ab de religião confessam-se agradecidos.

FAZEM ANOS, HO,JE:
,

'- Sr. Pedro . de Freitas
�rdoso .Junior, funcioná
_tio dos Correios e Telégra·
fos nesta cidade;

. '_ Sr. ltalo Balbi, ativo e

;�énqtlisto representante 'co
mercial;
- Sra. Zilmal'ina da Sil

, "a Eckert. virtuosa esposa
',dO .Sr. José Edgard Eckert;
- Joyem João Alvebia

fles, filho do distinto ,�aS-a1
Antônio Q. Brito - lVIa1'ilia'
Silveira de Souza Brito.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECÀ '-�-

A<.;speciatist-a di) Hospital
H('celta de (kulos - l:<:xhn1l" OI-' F'undo de Olho pkra

Ghi;ssifir_,.ação da Pressãu Arterial.
'-(,,;1"1'1'\11 Apar�·lhp;.:em
Consultório - Visconde de Ouro Pretq, Z.

----------------------�----�--�--------�----�----------------
..t ... : :
,;:.. .. AV.,EN,:TU,RAS 0,0 ZE"M�UTRETA.:li "'.

.

.!,_..;',';,,;.' � -.:� .....-;;;:-� ;__...... --. _ ..�",
• • •

CASAMENTO
R'ealizu-se hoje, na Cida�

«i� de RIO do Stj:l, o enlace
, matvilnonial do.. Sr. ,Dl-. Nel-
1,'on de Abreu, filho de tra
dicional família de Bom Re

.

Uro, com a prendada Srta.

qUANTo MAIS SAlGA0" FOR"
I4I:."lJA f)O MIfR TIIMTO Mt41S .

SlftJbAIJ& ! ,""

... SERIf'Ó
. '\ 8ANII_O
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t

r
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.
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efá 'inicio, am�nhã, ° <,(ampeQJlató (itadi:�(fde"Profissionais,
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:1 _ ti .....�. �
... -'l:He .. Adernar Ferreira. da .... tados Unidos, com .. :15,39.:

� H" ,. . , '.
. , Silva nas eliminatórias CQ!l quinto lugar, Rune 'Neislen,

,. ;":,
.. seguiu clasáificar-se com da Noruega, com 15,39: com

:"0 P'
.

I" T'
r,'.'

;I�
.ÓÓ» ."

,
' '14.32, sem fazer muita for- 15,13 metros : . sexto lugar,

..

'

...

'

, ...... ,., ..... �S.·..

ta.. ,
',"

'. e
..·'.<::egrál.íce, ,camp.. eãe de 5..1,; I,oi ,o· veneeder.. ça, e mesmo,à-ssim derrotou Yoshio Limuro, 'do Japão,

um finlandês e o seu .com- com 14,90 metros.

�ap,arec�u-:,�eDi,�6 Colegial,: classificando-se em 2·, lugar:: �:,t�%os�e�.�:ore��iz��iVo�� Apoio moral de Teles a A-
.

" . '" ".'.

.tra tentativa para mais tar- demar

uma gi'àll.cle . é Firial.-:- i x 1, sendo au- C�l-�gial, tento de. sabino.. .'.1
Venceu o Postal. Tele.gráfi- de então quebrar todos os

ntusiáetica- assistência;" tec ron do .ernpate o extrema Fmal - Colegial 1 x O." co. recordes, isto ..é, brasileiro, H-ELSINKI, 24 Pela.

'e lugar, 'ante-ontem, a 110i- Oltvio. COLEGIAL -:- Colaço, Fer� Vencedor _ Colegial sulamericano olímpico e pr imeí ra vez.o Brasil obte-

te, na praça esportiva' da, 'Decisão dos penalts rar i e Alfredo; CamiHi; t Juiz - Anselmo "Für1a- mundial. ve um primeiro lugar nas

Praia. de Fóra, :0 torneío Venceu o Irís.
..

Buca e Bastos; 'Savas, 'ZÓ, (netto (bom) "

. Com esse recorde, Ade-,IOlimpiadas de Helsinkí,
"Inítuim" com 'que ,u F: G.. :! '. IRIS ---;- Tercio, Enicío e Sabino, Barata e Nazereno. { 10 tempo - Colegial' lxO. mar é o primeiro atléta bra-: graças ao feito . de Adernar

T. inaugurou a temporada ..

'

Moretto; Renato, Ren'ii e
I

AMERIC:A.. - Rubínho.} tento de Barata. ",. s ileiro a' sagrar-se campeão Ferreira da Silva; atleta
amadorista,

'

,

. i Rosinha; Laércio, Neri Mau I Lang e Armando : . Mário, Final - 1 x O,. para o olímpico, O atléta que mar- do clube. paulista São Pau-

Campeão' o Postal Telegrá- Il'iti, Gessi e Waldir." "'i'rilha e Jacaré ' Jacó Lua Colegial.
.

COll o novo feit6,bras-ileiro lo F, C, Conseguiu para o

. �. fico C"",':, "·4' BANGU _ Airton,. orJ:'jDidico"Hercílio'e Da�iani. 'Quapros _ os mesmos. parecia estar yvoando sobre salto tríplice a marca' .de

,., Sa�;'Ou-se: Icampeão .,0 i
valdo

..
e �elci; :A�i, Ci?ade 50 j()g� - Postal x Tre- 7.0 jogo .(Final) - Postal a pista, a pouca altura, ele- 16 metros e 22 centímetros,

.onze: do Postal 'I'elegrá- I e Benjamín ; OhVIQ, Seixas, ze de MaIO ."
'

x Colegial'
..

varido-se graciosamente no que é recorde brasileiro

I1CO que evidenciou bôa o,r- [Pinto, Tito e Orlando. Vencedor - Postal 'I'ele- Vencedor - Postal Tele-
.

ar, até pular três vezes. . sul-americano, olímpico·' e

técnico.' I. 40 -jogo ,-_:_ Colegial x A- gráfico
'

.gráfico.
(

Executou o primeiro sal- mundial'. O feito' anterior

Sua Vit0X' oi -justa >e mérica .Juiz -_ Acari Marbaridâ Juiz � João Sebastião da to longo, o.segundc foi cu.r- pertence ao mesmo atléta,
, iro. '2,C lugar elas-

'

V�ncedor _:_ Colegial (regular) Bilva to e o terceiro foi mais tentativa recorde realiza-
'.'

Í)..•• \ eC\.\ê)pé do Cole- Juiz Mário Abreu 10 tempo __ >0 x O, 10' tempo - Postal lxO. longo que o 'inicia1. Logo a- da em São Paulo, onde C'OIl-

gLr,"'1t�--tm'\'ll.}ém fez exce- '(bom). -Fmal � O x O. i Final - Postal 2 x O: pós os medido-r\es tornaram I seguiu 16 metros e.1 centi-

lente :{ignra,
-I

']0 tempo - 1 x O .para li', ' 'IÚc'isão �'(!bs penaltsv .Quadros - os mesmo, posição, a fim '(te conrerir '�' I metros, supérior, portan�o,
Salientamos a disdpTina exten·sao do salto. i a marca consegulda pelo Ja- .'

tios 'oito conjunto", contl'i-,"I C ....mpeoD�lo de' r'stre', VITORIOSOS FLUMINEN- QUándo terminou o salto ponês Tajima, de 16 metros

buindo no máximo possivel. i
.,' O u � .. '1 SE E CORINTIANS. cujo recorde mundial já e que era detento do reco!"-

.

para Q brilho .da magiífica : an'eQ "de Àtl eí."" c:.mo \'
'

,

era seu, fotografos e cine- de mundial e olímpico.
l1oihida. I ' I". foi. '�

,

�
I .

Nas primeiras p�rtida� gl'a:fistas ce,rcaràm Ademar, j. O feito do atléta ;'colo-' >

Resumo dós Jogos' , I das se�i"finais' da Taça"e o público, calculado em l'ed" foi festivamente> ,co""'

10 jog'0 _:__:g taJ Tele'gl<í HliJ· a e amaDn-a- a f}-eo'sacl·ooal "Rici" realiza.das quarta e 'mais de 50.000 pessoas, lhe ,memol'ad'o
.
entre os comp()-

co x F.lamengo, Vencedor

I'
.' 'if V

"

�� ". qpiríta-feira, 'n9 Rio e ,�ão ItÍ'ib'utou tremenda ovação, nentes da 'delegação, após 'a

staL .'
. ...,' COmpe ti"ão ,da f. A.,C. Paulo l'8spectivamente�" o I enquanto o atléta chorava confirmação oficial .da me-

Jlli: '- Mário Abreu .

" Fluminense levou. a me- de emoção por ter assinala- sa de controle por intel'me'-
om)'.·

..

.'
, I

.

Promovido pela Federa- A's 15,30 horas 200 m�:. lho1' só b r e a Au�tria, ·dó o primeiro recorde olim- dio do serviço ,de' alto-fa-·

10 tempo - 9 x o. '. I ção Atlética Catarinense, I tros masculino e feminino. por.1:c O, ,en'quanto que ,o T;>ico. na história do despor- lantes do Estado, que anu�'l
.Final - 1 x O paTa Ô inicia-se, 'hoje, ás ,15 horas ,A's 15,20 horas - Arre-· C.ormbans superQu, o Pena- . to, brasileiro, obtendo a mar ciou -a. quebra "sensacionaF,

·

Postal.
..

no estádio "CeI. Nilo Cha- Ínêsso do peso nútsculino 'e ·r{)l por 2 x 1. ca de 16,22 metros. dó recorde mundial de saI-

doleador - AlCino: '.' ves",·. do 140 Batilhão de I feminipo..
.

'.. ,Ambos os quadl:_os naci-o- A emoção chegou ao c-li- to tríplice que estava ··em

POSTAL � Wilsoit; Ag- C�çadores, o 1 Canipeonato . A's 16,30 hOl�as __:_ Salto nais exibiram um .fÚtebol max, quando Ademar subiu poder do mesmo atléta.

alOo e
.

Pedro; Pé de Fe�"- Citadino de Estreantes .
de tríplice masculino. técnic-D � vistoso, merecen- 310· posto de p1'1meil'O colo- Todos Og atlétas que es-

o, Baiano e Filipinho; AI� :Atletismo Mascurino e'Fe- A's·17. horas - Arremês-' do por ISSO os aplausos d,o cado, ladeado pelo russo tavam nas pro�i.rp.idades do,

ino, ;E:e.rnalldo, ;Bica; DeJa-1 minino.
"..' ,

S? do dardo masculino e, público, do Maracanã �- Pa- :{..eonid Shrba:kow e pelo v.e- 10c,uI do salto pi'orrompe-
mal' é Adércio.

..

.

l'
Ao sensacional cért&me feminino..

"

cllembú. nezuelano' Arnaldo Dev'o-, ram em vivas ao Brasil 'e'

FLAME:t:WO .
- Nilton. qú'e prosseguirá na manhã A's 17,30 hôras -'-'o 4xÍOO I �-;;r�;;:Íi�:--""'-"""·oI'\ nhe, para receber a. meda- liO atÍéta que havia assina-

·

Ni:a e' Ventura; .Osni �, de a�anhã, competirão 'à. metl'os revezamento femi- A'-s 9,4Q. horas.�.,Salto lha', ô!impic-a. 'A' bandiúl:J} I!:tdo o grande feito. Em 'se-

Ento e Aroldo,i ,ZlCO, Sadl; tlétàs do ,Caravana do AI' e -nino. em distânCia masculino. braslle�ra era has.te�da n_o .. güida, Ademar foi carrega-
Mazola,. Valmor' e Cliinaco.. dfubé Átiéti�o CatarÍnense" Amanhã .

A's 10,30,'horas --:-:,.àrre.� ,.l:t1as,tr;Q da vitól'ia,-fiI:fq.ua!lto do em 'triunfo pela pista.
20 jogo ___:_ Tre(le de Maio os' quais : deverão travar A's 9 horas - .'�OO metros me'sso" dó: iMartelo rti'a'S�U:li: �{Wr��la8. ,brotavam nos sendo vivamente ac1amad�

x Hercílio Luz. , bons duelos.' masculino.
. , ' .

, olhos 'de Adernar, sensibili- pelo numeroso público que.·

Vence.<lm" Treze' 'de Reil1a.jn�rêsse desusado A's 9,10 horas Arremes� nQA,s 10,40 horas.:'_" Salt.o �a�d� todo·s. os presentf. compareceu ao Estádio.
lVIaio.

, pelá sertsaci<;>nal, c0n1peti7 80 'd9 dií?GQ_I:nasculino .. e fe� com. .. :vara :maoou.-lm-o.- .. - .. -.-�:.-·o :prmç;lpallI!8l1te os. atlétas
. Aiuda·.sob a -emoção prQ-'Juiz - Acari lV.largúida· ·cãô,·.vist.o que os venc,edo- minino. A's 11 hOI'as 4xlOO. nacionais que for.mad.9s, ,

J '. porcionada pelo triúnfo, A-
{bom). ..' ) l�es serão os primeiros re- A's 9.3'<,) horas - L500 metr'os mascU'lI"no, entoavam o Hino Brasilei-, '

.

.. âemar ·disse á reportagem .

'lo tempo - O x O. .

.. cOl"distas' dà 'categoria. 1'0.

Final �O x O.
.

Colaborândo com u' inia-
ÍIiIIIia.:.•..:t:f.:t:_lItl�.� •••.• ",... , .".! iiI '" ;f &. f·' '!rf:.�"D Assim, teve final emoc,io. que havia cumprido o seu.:

• .. dever de atléta, porque dento
Decisão, dos penalts tivê{'da F. A C.,.:o Conselho E t t d

• · nante a·gJ:ande prqva', que o tít.ulo ao,Bràsil.
.'.

la Natalin"o :(Treze 3 x VaI- Region.a.i de Desportos ofe-
. ,S. fi a.r .e os )ogo,s Jnl·c,·a',·s demonstroú o valor do atlé-

(
.., , '.. , Revelou que o seU trilln-

mor Hercího) 3. , 'teceh' iuna artística e valio- d C t d A
ta brasileiro em ,terras es-

....
. "

.

O amp""'on'" O e mad
'. fO,deve ao treinador, q.ue2a Natalino (Treze) 3 :4 sa taç'a ·pà.ra s.e1' entregue

",
e ,,'

'. ores'. tranhas.
lhe submeteu, á intenso trei-

Valmor (Hel'cílio) O, Veu,- a·o cl"lbe calP.pea-o. �.'-0 campo do .ast.a'dl·o da A M 'd
- . '::., ',' ..

"

, -� '-' cary l' argal'l a, ;re_specti�: ",y 'i' , namen,to desde há 8 meses·

('eu o Trez-e de,Maio. A.o';,.aÚétas vencedores rua 'Bocaiuva, com dois _vamente.
. 1\., classificação em São Paulo. Por outro

'TREZE -:-,Glímaco, Nata- serão entregues. linda.s me- bons encontros, sera 'mau'. Of' J'ogos para amanha�
" i., .

' ,

T c,

F' TI Ih
.

.
. '" HE�SINl{I, 24 (United) lado, tambem os atlétas Ge�

mo e unas.;. qte o, Wal dalhas'. , gurado o Campeonato Ama- Amanhã, no periodo d'a b. b,k..:a�ileiro Adernar l'aldo Oliveira e Te�es Con..,.
dü'; Tito, Guede,s, Walter, O nl'ograma<e.'stá assim dorista de l<',utebo·l.

I .

I
., ,

F
'" -t, manhã, no mesmo local, se- IFerreira .da' 'Silva, sagrou- ceição este heró,j ,ao saltu

d,maun e 'ortekanm. ela.boI·ado·.' C l'
. ,

orno pn� Immal' veremos. rá complet::Hla a prlm,eír� sé boje canipeão Qlimpico. em altura" obtiv�l'am
..
colo-

HERCTLIO - Wi:lson . Hoje·· em ação os players do. Pos- d d
.

f
... .

.

Waldir e s.�nt!?s; . Gerson: 'A's 14. horas"":"" Conc.en- 'I tal Telegráfico,. 'cam. lW>.' a-,'o
1"0 a a, con rontando-se ás em Salto Tríplice. A 'classi- t ca�ões' vara a�Ainais. Sobre

S L'
j"_ equipes do Ban:-gíí x lri's'e jic<'lç.ão geral da prova,foi a participação de José'rTe-

... o!).sa e lvramento; Oe- tração e ,desfilei dos ·atlétas. do ano passado e do" Fla- Col.egl·a.·j x.Am'e'rl'ca, sob '-a"s I'

O'd'I
' a seguinte.: primeiro lugar, les va e acentuar que, ele

'nar, 1011, Narbal, 'VaI- A's 14,30 horas - 100 nle'ngo. A 'partl'da prl'nC'I'p,'1
'

D'
.. 'ordenm dos árbitros Ansel- Adernar Ferreira da Silva;· sómente entrou na· prova.01' e Jogo. metl·os masculino e fell1i.ni- terá

..

início !ts 15,3D horas, mo e,Abre ..u, respectivamen,- '�om, 16,22 metros (recorde: para dat a'paio moral.ta A- .. ;�
30 jogo -' ll'is x Bangú. no. �og'ando- os con'J'll11tos do te'

.

..

1
.

'd
.

.

..

,

V· d'
,.. .

, munclia ): seg.undo lugar. emar. ' ",

ence 01' � 11'is A's 14,,10 horas - Salto Treze de l\saio ·e' Her"Cl"l'O' O'
J

.
.. ]. - j' s l11gressos serão vendi- LeoÍlid Schrbakow, da Urli- José c011seguiu a terce_ira

. UIZ � Anselmo Furla- em distância masculin'o e Luz (lue p·romet.o.. nl· tIm" boA a d,.. <v �<

..

OS ao pr<><>-D único de dóis ão Sovie'tica com 1598 mo coloca�ão em salto .em altu-
netto (regular). 'f.eminino, disputa. .

�" "
.

I "'- "

1 t l" 1
." cl'llzeirós, çonfol'me, ,deter- tro& (recol'de eUl"opeu)_: ra e sómente há três dlaa.

o empo - rIS .x IJ, A's 15 hb'l',as'� 800 me- .' ;Dirigirão as partidas aci- lllinação da F. C. F.. ·em sUQ. ter'ceI'r lt'gar Arno'ld De h
. . . ,

eeto de Enisio, de penalts' tros "il1'ii'ScuTino;'-' i ......

ma' os s1's. Mário ,Abreu e reunião de quarta-feira.
"

• vonhe
o

d�'
.

';enezuelao co� p:�\ I�����dfl'i��r:�:�ento
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"O ESTADO"
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}i'lorianópOlis; Sábado, 26 d��.rulho 'de 1952 f 5 j
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<JLUBÊ DOZE' DE
,',

.

Dia 8' - SEXTA-FBIRA - JANTAR DE CQ,NFllA-I;FF.HnVIl)ADJ.;S EM COMEMORAÇÃO AO 80ó l'ERNizAÇAO =r: Entrega de dipJon\R$ aos SócJOS',RE-
.

'.iNIVERS�iuo AtIDOS. .:.. ",. ,

DIA 9 ..i SABADO - GRANDE SOIRlm com útna
. agradabil�im;·surpresa. .

..

"

,

DIA 10 _:"OOMINGO - Grandiosa excursão-á chur
.

IHA 6 - QUARTA.FEIRA .; B1r�GO E8'PEC1A1� ',_ raseada, Local: SANT'ANA.
c. LrftmittS: Uma FRIGIDAIRE e outros premios valiosos. DIA 11 �"SI!,'GU:t'iDA.FEIR.4. - NOITADA' ES.I�OR.

DIA i - QUlNTA-FEInA - SESSAO;'CINEMATO. TlVA � Jogosde Basquete - Vole.i - Esgrima. .

,,(jRÁF1CA L'Om uma grande prOdução da WARNE;:R BROS. DIA 12 - TERÇA-FEmA -..,- GRANDIOSO BAILE

'DE GALA - Ornamentaçãq deslumbraate aos salões.
.. NOTA: As inscrições para 'O JANTAR DE co.Ni

TERNIZAÇAO e para a EXCURSÃO. a partir ...
dia 25, poderão ser feítas por todos srs, asswc"
desejarem tomar 'parte. Também cotitinúa aIJeda .a fi
de inScrição para as senhoritas que��

Horário do expediente na S�Tétaria: Da!; ti às
horas .diàriame�te.

.

•

.' .1 1
....

r:'. -'r ",

.'

t{;aréca . perm'eoecer(t",.'Rtf ·1 :;'
,

Atlé'ica" .'; ",.

I'CfJ.mo ,...d,i'f:Ü�€nl.(js -, em nossa Segundo informou-nos o
.

-",,[.n-c3emção sôbre os qua- cécnico Capitão P:'!-ulo' Men
.<"::1)"«'& que estiveram em ação dança, novos valofes do as

;,,·t';t} '·initu.im'� de domingo, o sociation tanto'. desta Capí •
.. � :h�be AiléÜco Catarinense cal como do iríterior

"

pre·
_::'úlj de todos o que deixou' tende engajar o conjunto do
··:p,....Jhor j-mp�BsãQ� Estreito, informando-nos

De faw, G, tricolor do Dé- mais que ia renovação" <to
·,dmo· Quarto Batalhão de contrato de Càréca, seu me
I C:nça,dores, deixando eviden- Ihor elemento 'na última
'i.�� O� esforços dos seus di- temporada é assunto Iíqui
"';'�f".Iltes. organizou um con dado.
'j,mt� técnico e entusiasta,
(;.om jogadores em boa for- O jovem crack

'

posaivel-'
".,}.fi. desde o arque.iro, as mente estará em, ação '-jã
-extremas esquerda. domingo envergando aja;'

I>Ya.g. não fi�a'!ll ai os 'di. queta tricolor f�en.te, ao Fi:-
_,"'Ígent.es atleticanos. . gueirense.

Distribuidor
. ,

.' C."RAMoS S/A
"

ComereÍo _:,Tra:risp�}rtes
nua. João ,Pinto, H :FpoH,�

tO: ,"

, .

Viagem 'com segurança
e rapidez·'·_

r 'NRI?IÔóo::sõt:ai!(illil;-�
� Fi"lnanópolis - Itajaí - J-oinviUe - ·Curtuoa
J - ••

�

i
j
J

1

Age
A

'nC'l·a" .' &ua DeOOol'Q esqufna da

"j ,w,

, ', •• ' 'Rua' '1'en-e=nte . Silw.lr-a
'1

,
.

�
·21

.

I

� "

. v� .. �_,

\:,,�)r '.'

Diariamente'

\. r:
. ,

.

'. ,

,
"

�•• 0'1

�.' .

RIO-SANTOS - PARANAGUA'-: CU,RITI.BA":' JOINVILE -ITAJAf
-

FLORIANÓPOLIS .. tAGUNA - TUBARÃO - LAJES - PORTO ALEGRE
.

SÉ.O.E.: i/_'·ORIANÓPOi.JS - Santa Catarina

ELiMiNADO O TEAM DE P ,,_...,'_
..

'r FUTEBOL 'DO BRASIL, ,ar.IClpaç�O
'Paulo Felipe e Aracy. de

�Oliveira Felipe. jiartioípam
'os parentes e pessoas d�
suas relações, o nascimento
de sua filha REGINA-MA.
RIA, ocorrido na Maternida
de "Dr. 'elidos Corrêa":
hoje.

.

Fpol is., 19-7-952. .;.

o quadro dê futE!bol, do
Bras il, foi eliminado

'

das
Olimpíadas de' Helsink ao

ser derrotado pelos alemães
na la. prorrogação . por 2
tentos a O. Nos 90 regula
mentares registroú-ae .

um·

empate de '2 tentos cbn se
guido pelo· nosso adversá
rio ao 44' e' 30" da fase fi
nal. O Jogo foi realizado

<=> � em Helsink, e o árbitro foi.ç::-�.:;;:;;.- -�-'
-=c c=

..
o inglês Ellis, prejudicíalu I

_��..s equipe nacional.
_

_"- <fL......._
-

. O· quadro brasileiro:
-� aO ar =-=-. --: Carlos+Alberto ; Mauro e

��_IIIi''''--, [',oe de sern'dôo� oum
-�--

iii US r � o� Waldir ; Zóz imo; Adésio e
"- \) asse sed 'ou\icio da C\ � : c()l1'l';..._ -..r .

\ e o d \lO,tara Edson; Milton, "Humberto .

._- \ivre, ong
to de 00 e 1 t:..;" Larri, VaVá e Jansen.

razive\ recan \ om M
'

1 dãp
5 energia". ..\ e ôSfôdáve c , arcaram

.

os geais o

�7' " noO"'''Jau�.,t\�IOD\�:��"á.!��aMntemostor,
'

a'M._
�;:a:i�9���:\:. :Ó�!�Oeta���;

u ,.. respectivamente.
.,

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

• H O R S � . Quer conhecer o seu' passadó 1
,$ f A •

22 H p. O Professor Rubens Peiruque que 'se encontra hos-
pe 2.6. a .' �. pedado nô LUX HOTEL, apresentará gi'atuitamente,' a.

través das colunas dêste jornal, um estudo sôbre o .pas-
__""",. ,

'

.sado, presente-e futuro de cada leitor. O CUPOM abai..P�. '5,$'
,

. :.-',
"

"

,

'

O''m, deverá s�w devidament-e' preenchido com o PSEUDÓ·� seNIMO do leitor, e 'as indicações necessárlas, que são : da-

,ta, mês e ano do 'nascimento . .Assim como : lugar "da na-

-,.1,. /.,..', ". ,.' �, II ,', DutwrrE'
:. ' lillDtl·' ..�.

.

tividade, estadó civil e profissã<l. Sendo passiveI, ·índicar'

* ,uÍlllb-ém a hoz;a do nascímelfto. Cada pes.&ôa interessada
em conhecer seu fu�uro, ,de,'crá RECORTAR o CUPOM / �

'.
- '.

abail\o, e indicar êom sua própria letra, os dadoa neces· .•

.

- .,�. nos'. 'VA1JI:'JOS·'!.ários ao estucio. Isto feito, endereçoar à red"ç.ãn d'e 110'SSO
•

,

jo,nal.

S" Prof",�rÇR�b�sO�,yqU'

•. y

�M'""D.f,�Redação do ':0 Rstado".,N_ CapU,!. /'.... ..:
.. Envio. os : dados abaí�o, para rece-

oer 'an:ot�ções· sôbl'e meu pa.8{l.a.do, pre-
sente � fl1tur�, livr� de desp€sas.

'

PSl_!;-gDÓNIMO, ••..... .' . � , .•...

NASCIMENTO ..
'

__...•. : � ..

L{JG!A.R Ue;> NASCl.MENTO .......•.

EEit4PO CIVIL � .. '. � .

'

',' ; .

PROFISSÃO .

Oficina de Bjr.ieleta Nely ·A'
.

d .', 1/;
Acha-se aparelhada para qualquer, serviço em Bi- vocacla

cicletas e Bicicletas a motor _:._ Ticiclo ----c' T'iCo-Tico -

carrinho - Berço, etc.
Pecas e Áce8s:ó.rios Novos e Usado·s.

P'inturas, Soldagens e, 'Parte MedU-iiC'a..
Serviços Rápidos e Garatitido, Executados por peso

'�,ual especializado5. '

- Rua' Padt-e Roma, 50 -

e
. '(ontabilídádê

DR., ,ESTEVAM FRE:GAPANi
:...:.... Advogado � .'

ACÁCIO GARIBALDI S. TUIAGO
- Contabilista _

E(1íHcio "I?ASE" - 50 andar.

. .

'mA 26 _:_ SÁBADO _ GRANDE REAIMR'I'UR
DA BOlTE DA"COLINA 'NUMA INEDITA ArRES
TAÇÃO - PARADA DE SWETTER COM MAG
DÉSFILE' DE MELODIAS" - RITMOS AO PIANO
LOS DE· ACORDEON - VARI'OS CANTORES - P
�'IlOS RESERVAS D_E MESAS NA RELOJO���.

,

'

. RITZ ," .

.' .

-
.

r�'PEL
.

PÂ�JtEDE
•

�. i'

ULTIMA' MODA, EM NEW YORK•. BUENOS
PAlUS,'RIO E SÃO PAULO

MODF;RNi�E f?UA RESIDENCIA FORRA..�DG·A
'Pai'! sala- d'e jantar, quarto, c-GjJ'a., etc. _

.

.

�, , .. .. - .............

Dístrtbuidor e Representante roeste Estado
.

.

IVANDEL . GODINHO

Rua' Pedro Ivo - anexo Depósito FLOR2DA
,�rtigo de pronta .entrega,

.,....

VIVER!'M'ORRE'
O .... ''';� do angue. O H'f'lgt,fe i fO· Ijfi

.

Tonffique-se com SA1�U
NOL que contem ·exc'el
elemento!" tônicos, '!ais C�

f6�foro, Cátci{)�, Vanad.amr
Arseuiatt) ,de &'idj��' �tc_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,,'
�

man�ã·.Simultaneamente
.

'.
.

III às 2, 4,61/2 e 83/4 hs. DDEDN às 2 1/2, 5 e 13/4 hs.
1 IOO�TICO NO IrUDA'

O filme· Orgulho- da Cinematografia NaCional
• ••

,

a' crls'e' fgipCi8 !P .li-
sar o'S britânicos da zona do canal de Suez e do '\.lO

,I ,.�
TRANQUILIDADE NO CAIRO

nf0I"Fl0u-se que Naguib convocou os chefes e of í

da guarnição de Alexand-l'ia, para q.IDfl" reunião, . a_;;.
e certificar-se da exata posição das unidades do'
ito aquarteladas na capital de verão do Egito. En- '26 DE JULHO

nte, no Cairo, reina completa tranquilidade, Solda-
'

A data de hoje recorda-nos

e baionetas caladas guarnecem os pontos estrate- que

da eidade ,e seus acessos, porém os tanks e carros
- em 1,612, a expedição

a � foram retirados à noite passada das' ruas re- franceza' de Daniel de la.

o-se aos quartéis. Antes que se anunciasse de Touche, senhor de La Ra-

tia que Aly Maher havia formado o novo Gabí- vardíêre, chegou a ilha D

atual primeiro ministro declarou que seu gúver-. paomiri, dando-lhe o nome

, em sua maior parte, independente, embora dei- de Sant'Ana, que ainda con

bérta a porta a todos aqueles que desejarem aju- serva;

ra fazer com que nosso país se torne independen-: - em 1.635, sete dias de-

.•lU grado sejam filiados a outros partidos". pois de capitular a guarni-
DUPLO PROPOSrrO ção hõlandeza a quatro de-

credita-Re que Maher exercerá também pessoal- pois da evolução de Matias

as pastas das Relações Exteriores e do Interior, O de Albuquerque, ,entra em

rouk nomeou Maher primeiro ministro a pedido de Pôrto 'Calvo o holandez Sie

.que se proclamou comandante em chefe do exér- gemundt von 8chkop�.,
ssumiu a autoridade no país inteiro" depois do, Mandou reunir os restos 436604 L' B b

'

, .,
- U1Z �r osa . , , ... , , . , . , , , . , , ..... , .... Belém _ Pará

Militar. Naguib declarou à imprensa que não- ti- mutilados de Domingos Fer- )92002 J '1'" '. '

-. CdUI o Antunes, Barreto , . ,

'

Parnaíba - Piauí
'j1oiçóes politicas, e qu.e o exército voltará às suas nandes Calabar e sepultou 256,112 -, Antônio Saraiva de O. Landim ,. _ J. do'Norte -r-r- Ceará
, normais uma vez conetituído () governo: prestando honras, funebras ; 43:3.4;3(; _ Luiz Celso de Araujo e Engrácia Nascimento

suas declarações à imprensa. Naguib disse que
_ em 1.645, chegou a I A'

'

.

(e .i�rauJo .... , . : , , ...........• , . , .. , . C. Novo _ R, G" Norte
que dirig iu havia tido duplo propósito, a saber: Quicombo, em Angola, ex- H1.330 - Clovis de Carvalho Padilha , .. Areoverda _ Pernambuco

,�, O restnbelecirnento do regime constitucional; 'pedição do Rio de Janeiro, L9.S�;:; - Geraldo Rochael Pereira e Eiza de Paiva
-- Alijar do exército todos os elementos -eorrompi- comandada por ,Francisco r , -Perena ", .. ", •...... .'; .. " .. ,-.:., .. , .. Th'já _ ''Minas

Souto Maio)'; 28U,451!2-Casemiro Collares e Maria de Lourdes Col-
- em 1.733, tomou posse 1ares .. , , , , , , Montes Claros _ Minas

do cargo de Governador o ''123.789 _ Benvindo Miranda da Silva , , P'irangn _ Minas
Cap-itão-general da Capita- 528.929 - Caetano Lourenço Saramago , , , : , .. , Tombos _ Minas
nia do Rio de Janeiro, exer- 328.146 - Alberto Lima Rodrigues .. ",., .. " ".1'.' Otoní _ Minas
cendo-o até 10 de Janeiro 0')1654 EI R Ih� .

_ cy o Ia Guerra . , , , .. , .. : . , S. D, do Prata'� Minas
de 1.763, quando veiu a fa- 329.164 - Cyr� ,Nunes das Flores , , , . Saquarema ;_ E. do Rio
lecer, o General ,Gomes 326.443 - Fel ieidado Marques Machado , , .. , .. Distrito Federal
.Freire de Andrada, mais 319939 L' M h d dOI'..

,..

-

azar� ac a o e íveíra .. , , N, Horizonte - São Paulo
atrde Conde de Bobadela; 439,940 _ FranCISCO Salvador .. , , , . , São Paulo _ São Paulo
- em 1.823, o Almirante 526.272 - Adhemar Norberto da Silva ,. _ Rib. Preto _. São Paulo

DITAL N, 5 pois de feito préviamente Lord Cockrane, depois de 320 731 Alb t G ll i
,

-&
-

• • '"p IH
•

- er o azo 1 , .•• , .. , ; . Andirâ - Paraná
'lR .....NCIA PuBLI- um depósito da quantia de aprrsronar a nau' edro 4f.::6927 A tô

.

B d LD.. - n ,0mo ernar o opes , , JoínvilIe _ Santa Catarina'

CA : quinhentos cruzeiros (Cr$ expediu, da barra do Mara- 31�.173 - Isa�c Ne�etz
'

,
, , S, Borja _ R. G: do Sul

'

:,pf : 500,00), para garantia da nhão, uma proclamação aos 46D.284 - Jose Pereira Ramos , " .. " Quirinópolis _ Goiás
,.' Idem do Snr, Prefei- 'assinatura do contrato. habitantes e um .ofício a NOTA: O sr; Antônio Bernardo Lopes ,jái;te,ve saa apólice' n. 456,927 801'-

licipà'l de São José, I A Pl',efeitur-a',re8er�a-se o Junta do GOVêl"nO dacapí-:
ao conhecimento de; direito de rejeitar todas as tal, anunciando a próxima

teada em li}-4-51 com Cr$ 10.000,00.

interessaI; POBS�: que 1 propostas apresentades, chegada da Esquadra Bra- "A EQUIT,ATIVA nos ESTADOS UNIDOS DO BRASIL", já distribuiu
azo. de rvínte dias, a,' uma vez que as mesmas não aíleira, com tropas de de- .

em sorteios a importância de Cd 46.238:000,00.'
� data, acha-se' satisfação os interessei' e sembarque e convidando os

a concurrência pública necessidades locais. membros da Junta a reco- () l'JWXIMO SOIiTEIO DEVERA SER 'REALIZADO EM 18, DE AGôSTO
arrendamento do Tea- Nesta Secretaria, em to- nhecerem a Independencia 'DE 1952

Municipal desta cidade, dos os dias úteis, das ÇI ás 'do Brasil;, •

,

t d d I 18"0 1 3 f.::
'A EQU,ITAT,IVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL"

m eressa os everão ,IR toras, encontra-se pes-
- em ,vo"os o, o, DO"

sentar suas propostas: soa habilitada para forne- 70, 80, 100, 140 e 160 Bata- ,Sociedade Mútua' de Seguros Sôbre a Vida
ecretaria desta Prefei- 'I cer as informações p,reci- lhões de Linha, 270, 290, o'<'d A R' B

'
'

" t.Yt:; e: 'v. 10 l"anco n. 125 - Rio de JaneÍl'o
, em duas vias, em eu- sas. 500, 530 e 550 Batalhões de

DEP H'TAME T
e fechado, acompanha- Seeretai'ia da Prefeitura Volutários, sob o comando

I, i,', N O DE SEGURO FAMILIAR COM SORTEIOS ME�"SAIS

t-ova "''de quitação Municipal de São José; 25 db General Jacinto Mãcha- -, " -'Trva. do Ouvidor n: 22 - 40 andar
, zenda Municipal, de julho de 1952. do Bittencourt (catal'Íllen- l\{.1 •

f
)

, ,anue-nos In ormaçóes sôbre o' seguro familiar com ""·l'.4�1·.n" m�<'''''I'S
ás I horas do dia 13 Henrique BastoS, Secre- se, travaram os combates ,.,.. ."' v� ""'0.0«

gôsto p. vindouro, de- tário nas águas da Jagôa do Cha- NnlTle , •... '." .• " .•..•••••.•• ".:,., .... , .•.. ,., •. ,." .. ,.,.,.,.

co e em Isla-Poí; contra os Ji:ndl'l'eço -

paraguaios que vieram- a se 'I4ocalidade' :.' .. , " , ..
'

" ,':.' ,

' ,

'����.,.,
".,." , .. ,.

l'enderen! a 5 de Agosto; , , , ... , , , . , , .. , , ,

-'em 1.874, em São Leo-
I poldo, no Rio Grande do
Sul, os voluntários de João
:Dan�el Collin travaram
combate com os fanaticos Perdeu-se um ,bl'úC'hE.>' de'j
"Muckers", nas matas oe Po.rcelana, Valor estimaUvo.
Ferrabraz; Gratific�-se ,bem a quem en-

- em ,1.879, fal.eceu Jo- . .tn;�r nesta Rooação...
sé de Araújo Ribeiro, Vi

�_...._......... _...__._._......... l
,

&- neste Estado, foUnaugura- .1conde do Rio Grande, que do um, Grupo Escolal' que I
foi Presidente da Provin- tomou, o nome de Maxechal
cia do Rio Grande do Sul FrunRcisco Carlos da Luz,
de Dezembro 'de 1835 a Ja- catal'Ínens-e ilustre e guer
neir de 1837 e quem orga- I'eil'o destemido, nascido em
nizou a res-epção contra o 29 de Outubro de 1830 e fa-
movimento revolucionál'io lecido em 21 de Junho de
de 1835; 1.906,
- -em 1.947, em Jara-guá,

Resultada. dI 2070 Sorteil dé Alulices da·
,

'

"AEQ'UIT:ATIVA"
REI,AÇÃO DAS APóLICES SORTEADAS EM Ui DE JUJ�HO DE 1952

-
.

SORTEADAS COM Cr$ 10.000,00
SEGURO FAMILIAR

F-28,668 ---; Pedro Venâncio Silva , , , , . , , . Bana Mansa - E, do Rio
F-OO,160 - Deodato M;.aia .... " ,., , .. , ., , Distrito Federal
F-23.620 - Nelson Jacintho de Fréitas ," Distrito Federal ,

F-08,089 - Alberto Ferreira " , ., " , , B. Horizonte _ Minas
F-23,983 - Antônio ÁUgusto de Castro , ", Juiz de Fóra - Minas
F-22.305 ---: Maria José Dua.il iba Murad ,., .. , ... S, Luiz _ Maranhão
F·04.543 - Hermes Tenório Macambira , , . Pedra - Pernambuco
F-l1.372 - Ernesto Satto , , , .. ,. , .. Jaú - São Paulo
F-2!).327 - Adolpho Barbosa Góes ,., _ , . , .... Cur-itiba - Paraná,

,

SEGUROS "BÃSICOS

Sua referência ao restabelecimento do regime' cons
ional foi interpretada no sentido de que breve serão'
zadas eleições gerais e será levantada a lei marcial.
Asseguro-vos - prosseguiu o general que o

o não intervirá na política, pois esta corresponde
Iticos",
,

-�a:fl TAL

urso 'de Carie e Coslura
7 METODO W'OGUE
Rua- Felipe Schmidt, n. lS1. ,Pe.rdelrS.E'I: l'J�l.bL It;A ,.; .'UAQtJI1ZA,

VANADIOL

André �ilo Tadasco

lube R. «6 :de Jaoei'B»' �tt,K.;A:-! nt<:SlI.NC",,,,üASI

,

nO'tEllol>1 �&')f ENEOOrA�,
: ;.,.�iio· ê' sua' �u.tpa,:

i'."'�

� 8 fraque�a que _o deixa .can!i!j('o, paJida.
com m{)�e<Za no ç(l{'pO e olhos sem �rifho.
" ff'1tqut'u atrasa a vid.a tprtl"que rouba

li!! filrclt� para I) tl'alllllbo.
\'ANAUT01..

AVISO -:- N. 52/1
Avi!lamos aos nosso distintos :lssociados; que, 'a par
�sta data, não mais será permitida a entrada de pes
estranhas à Sociedade, sem o necessário CONVITE,
ora apresentadas por sócios.
Para al-1 festas futuras, deverão solicitar ao SE

.

RIQ GERAL, (À� convites para Heus eo�vidados,
;ndo a indispcnsavel antecedência, até 4 horas
nU realização da festa.
:reito, 15 de Julho de 1952

A DIRETORIA

q",·wu'� ••" l(f-"Nlt",� 'fNfl�H'r,�{J� � VJTALrz ...
'

o �a"f(UI' �n

'1\�H(fU,"wffl fi' .,.......�trl d .. fi�i(l�.(.l e 'v.:,d'!' ...er U581k> f'fft �odv
iii! ifla-de. ,

/ ,)

,'I :
"

, I
I

t

I
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o .aTADO Florianópolis, Sábado, 26 de Julho de 1952
.-----��------------------------------------------------ '-'--'-_.��-----�._---------------,:"

'farde Dançante - Início às 19 horas. Dia 26 Sábado - "BOITE DA COLINA" _; Parada de' Sw-ette:r-- mici. às 22 horas. Reservas de mesas na

Moritz, a partir do dia: 21.

-

convida os seus associados e as Exma.
Famílias, ,p�lli1 o baile, dia 26 com início ás

21,30 horas, e 27 domingeuira com início ás
6hs. ás OO,OOhs.

COMPRA E

v&:n.OA OE.

(ASA';! 1tRJI{no�

tlIPOTtCA�
", AVALI!'CÔE5

������==��==�'
""" NQIHUIO • Jo)

,.'t14lAwdII>tJUS - :I_tA C"'''A<lJmA

CASAS Ã VENDA

}{ UA BOCAlU VA -- 4 quartos, sala 'Visita, sala jan-

tar, copa, banheiro, cozinha, depós ito, ate. ....

'}WA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, sala visita,

sala jantar, copa, cozinha, etc. . , , . , ..

:HUA SAO PEDRO \Estreito-&lneário) _. 3 quartos,

ante-sala, sala visita, copa, cozinha, ínatalaçáo
sarutá ria compJ,,,ta, e duns casas pequenas nos

fundos ' , .

AV. RIO BRANCO - 2 quartos, sida" varanda, cozi-

nha, W; ·C., etc..

TRINDAlJE -- 5 quartos, sala jantar, copa, cozinha,
banheiro, grande varanda e depósito , .

:COQUEIROS -- 3 quartos, sala, coz i nha, banheiro,
et.e.

SERVIDAO FRANZONI - 3. quartos, sala, cozinha,
W, C, cl" chuveiro, etc. . .

SACO DOS LIM.õES _ Rua Ge'ral _. 2 casas de mâ-

deira novas , , , . , .

JOSE 'BOITEUX t no principio) - 2 quartos, coZi�b.a,
varanda

'COQUEIROS - Rua ::3. vnatovâo - 2 casas de rua-

de i ra. uma com 6 peças e outra com 3, terreno

22,,550 rnts. . , , , .. , .

DUARTE SCHUTEI.. 2' casas, 'uma com 4 quartos,
sala janta)', sala visita, cozmba, W. C., etc .. ou

.• tra c/ 2 quartos, sala, va-randa. cozinha,. W. c.

c/ eh uveiro , .

ES'fRElTO· -- Rua 1'ereza Cr+stina -- 2 quartos, 510-

Ia, varanda.' cozinha, terreno frente i.!õ mts. fun-

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

.RUA MONSENHOR TOPi' - 3 quartos, sala ·visita.
-

sala j arrtar-, cozinha, depósito, copa, etc.

ESTREITO __ o Rua ;:I 'de MI';o - Sala pj negócio, 2

rências pelo .Mo-ntepio ou- �nNtitutos:
TERRENO A 'VEN'DA

SACO LoOS LIMõES - Rua Geral - com &3x&tlÓ: mts.
ALAMEDA ADO,t,.FO K-ôNDER-. - com 15x30 mts. .,

'HIPOTECAS

2Ó{1.900,oo

lOO.�OO,oo IBordados
. I· Senhora com grande es-

lOO.OOO,(.\() ! pecialidade em bordados à

·1 mão .e à maquina aceita en-
110.000,00

I' c.()�enda8 para enxo,:ais de
nOIvas e· recem-nascídos, .

6f>.ôOO,�o I Rua General Bíttencourt,

I'
n. 9'7.

40.000..0i! . . . _ ,_.: .__

_

36.000,00 IPerdeu-se

180.000.0('

2MJ..OOO.O('

I
.

. .

( ���tS&Ô 1>1,2 1 .)
. '. .

Ja.,OOO,oc
75.000.oc

Recebemos e aplicamos qualquer importância C01� gar:antia bi
. AD.l\HNlSl'RAÇAO DE· PRIl:DlOS

I'DIDAS.
: UUJlA�•• ,

• I'U.OU' IIÚ'&1'l'IGAI

Enxi, de·Nogueira
......... �dI.., .....

...-ua••'" tia .ú'itu, . '. /1 1 \"'::MerlillJlte modica comissâo, 'aéeitaroos procura.�:·õe,. par'a adro!
nistrar prédios, recebemos aJ'u?,ueis, pagamos lrnpostos, e te.

PROCESS08-.f�rOBILIÃRIO�- Re�fri�nu-se ?
Organiaamos processos imobÚiári�s, para os Institutos, Ca-ix�

'

...0. "Satoain" é um exce-
Eeonômic�, etc .. temos tamb�;m !i9ssibilidadê. de: cct;llllgtlk (fllallÍu·el. clenhi;"pa'ra' eombater as cón-
d'lCUIlII'ntn sôbre imÓveis. . ·'·i·. .' .' ..'

.. l.sequêncías <los" resfrfados r
FJCÍ1Á�IO » •

.

irritações dos . bronquios,
O cliente que desejar comprar casa, terreno,. sitio, chaeara, po- tosses" catarros, Peça ao

ii ..yi.i vir li séde- dêste Escritório e preencher uma fich,a dizendo o seurfarmacêutico "Satosín"
pe deseja adquirir' e assim consguirmos avizaremoB ao intere!Íla� indicado nas traqueo-bron
do, sem despesas para o cliente. "

.

quites e suas manifesta-.

INFORMA.Ç6ES

," ""r"
. -

.; -.;'.

NOVA FASE�
..

�OVA A�M_'N/STRAÇÀO
, . ()'lIea lua ·'Vtltta .

.

ao: Novo
�lÚCOX.ASem compromisso, para o cliente, damos

dos neg.ó ci os imobilijí'rios ..

.

. ções,
qualque:r inf91jJaç�: Sedativo da tosse; e expec- "

._

. : ."�,,� ; torante.
.

� �tt�""j�..J. .'
_ � '.

, '«,

.:., '
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cumprimento' do dever, fulminado quando
linhas de Energia" Elétrica '.. .

. .

.

.

Lamentável ocorrência verif ícôu-se, ontem, à tarde, .vranoei José para o Nec rotério da Delegacia Regional de-

no sub-distrito de Saco dos Limões, da qual' resultou a Homem afeito a esse' mister, por certo sucumbiu em Polícia, conde foi autopsiado,
. ,

morte de um operário, quando no cumprimento de seu consequencia de uma fatalidade, uma vez que a rede' 'Na mesma oportunidade, foi aberto o competente in--

dever profissional.' ele energia elétrica se encontrava ligada, qué�·jto. e arroladas as testemunhas, para apuração d "

Segundo informações colhidas por êste jornal, o ele-
.'

Ü inditoso operário contava 25 anos doe idade,; era lutuoso desastre. I
"

tricista Antônio Manoel José, do Serviço de Fôrça e Luz casado 'e filho do sr, Policarpo José, 'O' ESTADO, dada a tardia hora em que teve -co-'

0,0 Estado, foi fulminado por uma descarga elétrica, Comunicado o fato à:Policia, esta, depois' das forma- nhecimento. dessa lamentável ocorrência, fdcou impossi-,
-quando revisava as linhas existentes naquele bairro da' lidades legais, procedeu a remoção do corpo de Antônio bilitado de obter maiores e melhores detalhes sôbre tãc-.

Capital. 'tl'i�te fato. o que será feito em sua próxima ,edição.

Morreu no
•

revisava as;

S� PAULO, 25 (V,A.)' -
Verificóu-se tremenda ex
plosão na fábrtca 'de polvo
ra de Guaratinguetá, de

propr-iedade das Fábricas
Reunidas Brasil. Os prejui
zos são' conaideráveis, mor
rendo 10 operários carboni
zados.

Não foi solucionada a cri- onerárlos e famílias terão EXPLODIU O 1>AVTLHÃO
se da madeira ,- Aplausos diante de si, apenas um fll-. DE 'POLVORA NEGRA
a uma iniciativa - Dia do turo angustioso, um' futuro S, PAULO, 25 (V,A.)
Colono, de fome, Para que tal' não .São conhecidos novos deta-
Nas�são�quinb4cir� ���ç�odeyubdoSi�uei- lb�� _��ãonaUbcica �

•

da Assembleia Legislativa ra B'elló propõe,' sendo a- de' pólvora de Guaratingue- I(i; .. :4.'1!It li .. A ... r.' ... n

O deputado Anto'nio' Go- proyado, um telegrama ao tá. Ninguém até agora sabe «Quanto menesmes de Almeida "fez. uma presidente da República, como explodiu o pavilhão.
saudação ao jornal Bra.si- pedindo as providências dó 10 operários que se'encon- Exerelt0"Alua]" que acaba de apare- Chefe da

N.ação, .no .senti.do I travam n.o
interior do com-

001' na cidade de Mafra, ,e de serem defendidos os m- partimento onde ocorreu . a BELEM, 25 (V.A.) ,_,requereu constasse um ato teresses ,nacionais no carn- I deflagração da pólvora, vie- Procedente do Amapá che
um voto de regosíjo pelo a- po das finanças, mas sem o I ram a morrer um após ou- gou 11 comitiva da Escola
parecímento de mais ese im- violento sacrifício de toda tro, 'carbonizados e',mutila- Superior de Guerra, queportante orgão do periodis- a essa expressiva coletivi- dos pela catástrofe. permanecerá nesta capital'
mo barr-iga-verde, a quem dade de trabalhadores. O sinistro, que abalou a até sábado. O general Nel-desejou longa vida,

Dia do Colono cidade, ocorreu, ontem, às son de Meio, abordado pejaApl�usos a 'uma iniciativà 9.0,30 horas, quando 'todo o
'

.

E
.

d'
.

- reportagem, dísse :
O deputado Francisco Ne- m expreSSIVOS iscursos

dirigíram d
_

, estabelecimento se encon- - ."Quanto menos' falem
ves, que representa o sul do I'. sau açao aos

,

h d 'C trava em plena atividade os generais, melhor para o
Estado 'pelo Partido Traba- nossos omens o ampo, '

I d na produção de pólvora, di- Brasil", IIhista Brasileiro, trouxe ao
pe a passagem, ontem, o ver: 264; Russel: 197; Stevenson: 188; Harrfman ; 106 ;,'

. D' d C I d t d namite, estopim 'e material
.

Sôbre a hileia, o generaleonhceimento de seus pares,
la o 10 ono, os epu a os (

. Kerr : 44; Diversos: 226; sem preferência: 207,
C", M d

'

'Iíd d congêneres. O pavilhão de Nelson. Melo reconheceu
telegrama de aplatísos que

assro e erros, .I er o Entretanto, não há solução ainda para o caso das.
P t· i dR' t

_ pólvora negra, sinistrado, que é um assunto de tráns- C 1 drecebeu, pelo .proJ'eto enca-
ar .rc o e epresen açao três delegações rebeldes do Sul: Virg in ia, 'aro ína a"

P I v, t S h
. está situado no meio da fá- cendental importância" sô- ' .

minha do á Casa, e' noqual opu ar; icen e c nei- Sul e Luisiana, que negaram a assinar o compromisso-
pleiteia um posto de pueri- der, representante da mes- brica,. que se e�palha por 16 bre o qual o Exército deve- de lealdade, exigido a todas as delegações em virtude da>.

,

1" alqueires e meio. Dentro de I ria opinar através de seu .

1
-

F' 1 tcultura em Tubarão. Nesse .ma gre i po ítlca, eleito pe-
,

_ rr , ,_', nova norma aprovada pe a eonvençao. .

rovave men e, .

documento exalta-se, a im- los colonos de Chapecó; um barracão de lO metros

I
Estado MaIor e orgaos

tec-1 produzir-se-ão incidentes na hora de votação,
portancia do melhoramento, �el'Ilando, Oli�eil'a, do, .�ar- quadrados traba�?a.vam 8 nicos, acentuand,o: Retiraram-se dois candidatos à indicação, o que fará!

principalmente para - aqu�-I bd? SOCial D�mocrabco homen�, que dIarlam�nte - "Não se1:eI:_eu quem com que Stevenson receba maior apoio, O senador Bark-,

la ciãade, onde é grande a eleJt� pelo elelt?rado de recebIam recom�n.daçoe: devo dar. oplllmo., Agora ley retirou sua candidatura de "filho preferido" de Ohio"
população menos favoreci- Canomhas; e J�lIo Coelh.o ex�ressas _9a admIlllstraç�o sou um simple� aluno da anunciando que votará em Ste\'enson, Dos 54 delegados,
da da sorte, �e Souza, sy�-l,l?er da. UnI_.-:

a f'lm q.·e na.� �umarem. D01� E�eola Superior de Guel'l�a, de Ohio, 27 hHviam 'se comprometido a votar em I?ark-,

I ao Democrahca NaCIOnal, outro� o_pelallo� foram ate nao te;ld? nenh?ma funç�o ley e 27 no senador Estes Kefauver. Outro que se reti-,
A crise da Madeira rep.resentante do o€ste.' o pavllh8;0 de polvora negra, no ExerC,Ito: AleI? ?O m�Is tou foi o senador por Connecticut, Brien McMahon 'qUE."

Em telegrama dirigido ao 1 Endossando os comentái'ios com a incumbência de reU- todos nos
.
brasIleIros, m-

se encontra enfermo, num Sanatório
.

de Washington�
deputado Siqueira Bello;· de todos os oradores' que

raI' um carregamento já. disctÍtivelmente, devemos Mais da metade dos seus 16 délegados votará e� Steven- '

l'�presentante: do munic�� ? �rec,ederam, falou, por I pranto p�ra entrega. A.ntes confia� elU nossos. pod.eres son, na segunda votação.
.

PiO de C�çador, os madeI- ultImo, o deputado Osvaldo i que
os lapazes ,se,

rebra[;-'I,executI�oS
e leglslabv?s. Quase ao mesmo, tempo,. MasSachussets cleeidiu dar

.i'eh·os mostram-se apreensi- Cabra.I, que incluiu n,a home I Si!m" seI? ��e _

se saiba a Eles eXlstem 1)ara zelar pe- 15 e lúeio dos seus 36 votos a StevenSOtl, em segunda vo- '

·vos com a formula ,eucontra- uagem da Casa os prImeiros j verdad_elra razao, tremenda, .

" tação. Mas, ao mesmo tempo, outros candidatos seguem::,
-da pata,'atender a 'crise da colonos, ,portuguêzes ini-I explosao desmantelou com- -.,.".....y. ..,.,..._..__ n�; dIsputa, O senador Kefauvel' que nas somas não -ofi-'
madeira', pois tal "foi'mula,; dadores das atividad�s a-

I pletamente a construção, le-; . ciuis' contin,ua ocupando o primeiro posto entre ,os ,pre--
só virá dar v3,ntagem: aos" gr(�olas entre nó's, e os pri- yando par� os ares p�rte"do DISlrib'Uleão�mall tendentes à candidatura presidencial democrata, e Ave--
t'.xportadores e deiXArá ", nai m'eit·os colorios . brasileirqs, telhlW.o; ficando somel?te l'e11 Harriman entrevistaram-se secretament� para, tra-"
'mesma situaçvão afliitva os que, como aqueles; conclui-' quatro colunas de concreto Justas das rl_oe- çar j estrategia destinada a' impedir qtle tome mais vi,._
produtores� O ilustre pal'- ram obra' gigantesca .em

I
:�or () movimento em favor de SteV�l):son.·

lamentar focaliza com mui- benefício do nosso pl'ogres-
F
...

::I
....

-e·';;I::m..:-.W&.,.-e'..,,-D
..

-.'O
...� zas, :DreoOo Z8

.

O senador Walt€l' George apresentou a candidatura
ta propriedade o problema, soo

'

V "U do senador Richard Russell, aliás o primeiro a ser apre-
pondo diante dos olhos' dos Presidência da sessâó JUVENTINO DOS SAN- ft PaD � sentado assim, A candidatura de Kefauver foi apresen-,
J'epresentantes do PQVQ õ PreS'id.iu a sessão' dOe 'sex- TOS BARBOSA

' '. ta-da' pelo -govirnador do Tenesséê, Gordon Br'owing, e.c
doloroso quadro de -nÍiseria �'feira, o deputa,'do 'Braz DIJON,F França, 25 (U.. em, seguida foi apresentada a do senador Robert Kérr., " Acometido (le mal súbito,.que espera toda essa .popu- 'Álv€s, em virtude' de terem f 1 P,) - Em carta rnariuscri-,' A candidatura de Ha.rriman foi apresentada" pe]&-,.a eceu ont,em, em sua resi-lação op�rária espalhada :via.jado os depubdos ProtÓ� d�

.

'R O 1
ta 6?d.ereçada a"o Congresso �membr() da Cãmal'.u d,os. repr,es,entantc,s, Franklin.D. R�,. eHela a ua 8wa do Cruz, ' I ,lias zonas onde a indústria genes Vieira e Bulcáo Via� 463, no Estreito, ,nesta Ca-
,Católico de, Semana so-., osevelt .Tr., que' é tambem ,dIretor da campanha pré-elei-·

da madeira era a mais im. ha, presidente efetivo e prl� pit.al, o 81'. Juventiu-ü dos
dal" que se realiza nesta toraI de Ilarl'iman. Antedorment;e; foi ap,l'esentada a. do"

portantê f@onte -de renda. meiro vice4 :respe,çtivamen� Santos 'Barbosa,. antigo e
cidade, o Papa Pio XII dia- ,wnac}ol'. por Arkansas, J. William Fullbright, de mo<k�,-

Paralizada a indústria, os te, 'c'

conceituado comerciante . .o
se que os fiéis devem empe- ,(ju-e às 16 horas tinham sido aprese)ltados, oficialmente�

" , . passamento do extinto foi
nhar-se no sentido de se ()s nomes de eiIlco aspirante's à candidatum presid�nciaL

••••I4I.MI.H.�.�••"M.ifI �.4 II.".M I4••• ,

mu'to "_'d 1 'I conseguir uma distribuicão A c<lndidatura do governador AdIai S. Stevensno foi a-'
" .'

. I sen �I o pe o seu ar- .,

t d": d' .t;,
•,

A
"

go 'rc 1.J I - maIS JUs a a nqueza pa- p'rese,ntu, a depOIS pelos governadores dos Lstados de,

d C ·

1
el II o ue te açoes en- "

. , .

cor o ' omerCla tre Q qual desfrutava d� só- r� fazer desapar:ce� o a- !nduma B Del:ware, respectIvamente, He�ry F: Schr!-
lida amo d D' f

blsmo que separa rICOS, <:l cker e Albert N, Can·el.

Bras.-l Arq t- Ieci�o, ��i�ve:'a :.��"oA:�, pobl:es". R---,-lvi--d------,.--------�-...
-

-

' ,� en IDa Coelho Barbosa e netos jor- . Dl.�se .q_?e o �roblema d.a-' eso a a c,'Jse egitp"'ia· S'Obi�BlJEN'OS AIRES c)'" V A h
.

t t 1 d C l' ta A� R'h' . dIStllbUlCao deSigual da 1'1- ,
"

". '" "-oi) ..� aVIa ra ac o cqm o r. >a- n� IS s ar I el1'O e Sél- '.
d' 'd--? embalXa�Ol' do Bra,;il, I fiel'o sôbre a marcha, das

I
x.as Netto e ,senhorita Ma- ql1eza :ntre, os m IV1 uos � «) dO'millio' ,do' ex:ército::Ifah�ta Lu�arQ.o, em :om-111�1f�fiaçõ-e8" a8sinala�do:. f!np'a.'de,Seixas ll,ibeiro. O

as �açoes,se .ag:avou ,�l, ',;,,' �" , .- ':
,

"

.. �nlnl). do chefe' <la ,mISSão l,,,.<\.s negociações 'vão' bem enterl'amen,to Si!l'á "efetuado mot1lvo da ultIma. gu�rrda, � I !tIO. 12� (U,P.) -- O'ma'Jor-general. Bey',' Mohamen�:
,I •

1 D" J" f
'

.._'. qu:� acentuou,mUlS am a ,t N "b' '1'''' d E" .�,!?mel'Cla • lm� unlor, na nossa oplIlIao. Posso a- ,hOJe, no �ap.soléeo da famí-l d'
'. _ '

"

'

b 'II.
agul conso !uO!1 Rell po er no gltO, no segundo" dIa,

I. , ;" '-!resc-enta;r: que ,estou', wn- 'lia no' Cemitério Público de
lVlsao entre !leoa e}')o ��s, �o golpe militar incruento, ao ser prpcul'a,do pelos che-,

compareceu ao Dépal'tí:t-
_ �ente e peço d�sculpa.s Wr' It�co�bí•. saindo o feretro co�verten��� nllm pro e- les de unidades do exército dest�adas em v4rias partes

�e�to de AS8u.ntos Exteno· nã.o poder ofel'ecel" maifp· da �ua ,?swaldo Crt1z, 46.3, II ,ma,l11!lndml ',,,,,,,,,�_ do país, qu-e aC-OlTeram ao S&u..,�;:ilii�.ete,.�al'a mantfes-,
!6S, c�nferenclando durna- pormenores. Ambas as par- no EstreIt.o, às 9 horas da tar-lhe sua leald-ade. Ao m�smo tempo, Aly Maher Pa8ha�'
te :'45 minutos c,om o 1'es- tes mantem otimismo, exis- manhã.

. Ci\.S4� 'llftlft. eJevado ao c.arg-o de primeiro min�<rtro' pelo golpe mili
pe�tivo chefe, dr. Cafi-el'o. onda a cren�� de �,lue S{l .À farniHa enlutada, envia.- ! Ind'ora'" ...... a.o..A. ta r, c6mplewu a formação do novo Gabinete, '1u� �a OOl'l'!-
Ao retirar-se, o,. embaixa. -_posM_ çhegar, -a"urn�"·bom::-a- ,moo sentidos· wtcs- de pe..' 'Vtttar. "'traiu. J)in-fI: "promete' d� antemão" a depurar- a' 'lidmiiiist'ta'çã:O 'púf)'Iiea':

-rl_;n' 'hJ':C:�l�c!l'(') declarou que ::.ôrdo, dentro de bre\'c". saro
'

.iitli.at C.,•••l••ih liI&fra (Cóntiriúà na 6a pág.)
"

-

-'-=======:::::':;:-;-W�=_

.

I '% ,� ��i&,�,.

'Exploslo de uma Fábrica de Polvor.
RFSULTADO: 10'MORTOS

fixadas ao solo, Em segui- vocando como que um Iigei- i
can do á explosão dos gOG'1

da, �anif€st6u-se .-

violento 1'0 tremor de terra, que foi i quilos de pólvora.tTambém
incêndio,' tendo as labal'e- sentido por tôda a popi.tla-! se acredita que o, próprío
.das atingido vários. caíxe- ção de' Guaratinguetá. . atrito das rodas ,de carr i

tes . de madeira que se en-] Consoante informações nho no solo tenha lJYOVOca-,

centravam 'no pátio ao lá- colhid'a� junto à adminis-: do a explosão; porque aou
do. No pavilhão onde ocor- tração da Fábrica, varias tra forma não era poSSÍV€.I-,
.reu a.iexplosâo estavam 300 são as explicações sõbre as a: ocorrência, :Os l)l:<:j!_lí��s
quilos de .explosivos, O es- prováveis. causas da explo- .. são avaliados em 600 mm

tampido f'oi tremendo e a- são, Acredita-se que
,

dois I! cru�iros, .� a policia, reali
balou a fábrica, voando os rapazes 'timham deixado zara perrcia nos cadáveres.

vidros em .estilhaços ,e pro- cair um elos pacotes, prnvo- carbonizados.
, .

F'lorfanôpolis, �ábado, ,26 de Julho ttr,1952"

... "

os

pára
los intere�ses ?a naCi?�al�-I,rais,

a, todo momento f:zer-,
dade. Sena ate uma InImI- mos alarde de dcsconf íançaa
dação, nós oficiais gene- nos poderes públicos",

falem
melhor

generais'
'

do
o Brasil»

la Assembleia Legislativa

4tI ..,.

Truman dá seu .apeio
a Stevenson

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


