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Yaans ,�e . Guerrá. e� 'Movimento �))lo.." Mediterrâneo
ESTAMBUL) 29 (U.P.) ;-Illha -:anunciou- que 'tomará t_râ'ngeirbs, especialmente chancçler :lHlt'hQny" Ed�n: '13-(lOgiand'f:!. sua: ação.: ó-, .rouk destituíra ,.dO YO"'er11o,

Cinco vasos de guerva bri- "providencias ener�i(;as no contra os br itânicos. preparou um l'elatório:âJ;Gâ- bJ�dO o-rei Farouk a ab- «iepois
'

dos desastrosos mo-

tanicos e canadenses., que Egito, caso as VIdas e as 'MENSAGEM DE 'mara dos Comuns sôbre
"." méar:- Apo}a tarnbem 'Q"par-' tins de janeiro 'último, nes-.

le.':'a�am a efeito �f!1a visita
I propriedades dos. bl'ita�,i<:?s C:aURCHILV as'sunto,·. '

• tido'a promessa do,' gilJ.' ta' capital. Mustaphá reter-
of'ic íal a esta' cidade. da sejam ameaçadas em virtu- LONDRES, 29 (D,P,) AO LADO DO GAL" NA- Mol1ammed le levar a ca- nou àS, primeirâs horas de

'Turquia, .deixaram ,iriespe- de dOs' últimos aconteci- O efubaixadCll' britanico no GUln O PARTIDO bo, Incessarrtemente, 'uma hoje d�', Europa, Fontes' do
xadamente o porto- ontem, meutos.: .Egito, sir Ralph Steverison, \v,AFDISTA ' lirq,peb n0S círculos gover-" Partido ";Walfdista decla�
.seguindo para rumo desce- , seguiu para o Cairo, levan- CAIRO, - 29 (U,P,) O -narnentaãs, ,afetado; d� "su- ram 'que 'o\..m�smo, que con-

nhecido, Acredita-se - nos
'

As últim�s noticias rece- do 'uma mensagem" secreta. poderoso Partido Wafdista, horno e corrupção", Tais quistôu a, maior' vitória nas
meios b�m informados, que bidas do Cairo não . anun- do primei.l'o ministro, sr. do Egito, expressou jubilo- elogios à# ação de Naguib últimas eleições gerais, a-,',
easas unidades devem ter. ciam novidades nesse setor, Winston Chjrrcb ill, aos di- sarnenta o seu apôio ao 119-_ foram feitos por Mustaphá poiarâ Naguib, e seu,' novo
tomado a direcão do Egito" não tendo havido manifesta- 'rigentes do atual governo vo.' homem-forte do pais, o el Nahas Pahrá, presidente prémier Aly' Maher Pashá .

.

O governo da Grã-BoI'eta_- <;iões 'públicas .contra os es- e.gipéi0, A.,o m!sn}o tempo, o g_�tl���_��!Ôh�e� Naguib do partido, a q1;J.em � reí Fa� Ó 'general Nagliib' se -en-
.

---.'-

•
.J

, .,.. _ ;.................... centrava no aeroporto; para
,

• I
( abracar Naba's pashá,' na

,Omais antiso�Di'á,-�� chegada. "Gi'aç�s a Deus o

• j nosso, povo pode conf'Iar 'a-
rt� de S. (af.rina � gera rio brilhante coman-,

; ,\ $ dante do 'Exér�ito. Pecamos
A no' XXXIX '�'

a Deus' que dê êxito :�> hre- ,

fa empl'eemlida pelo gene-
"

ILI 11 459" , ralNaguib". Mais tarde, de-"
J"!i.'." , .

� pois de. uma conferência

_ __•__ - _ com Naguib, no Q. G, do E-

xército:. Nahas chamou-o de

"salvador do país".

, ,

t,

I .

--------------------�----�---------/�--------�,�--�----------�----
Edição, d'e hoje �,8' pags. .

•

• Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Julho de, 19,52
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Prot�rída· Conslernaçã.o· :Envol- ,Acalnetidi.'deedeJlB 'polmalár
. .' , i,o víee-presldente

_

Café' Filho
,e.

" ,'.os .A, r·�.e'D.,to -Ino'
-.

S' I - RECiFE, 29 rv, A.) ,-- juntamente', o sr, Alcides
& . I Acometido de. um edema Carneiro, ..

BUENOS AIRES, (V,A,) Um' luto sem precedentes milhares de pessoas ajoe-j 'EMBALSAMADA I! Plllmon��, o ·sr. Café Filho O vice-presidente da Re-

--.,Ó corpo' da senhora do roi adotado pelas massas, lhadas velam,. apesar "da BUENOS AIRES, 29 (V. continua na éasa de Saúde, pública permanece na tenda

j'lresidente Juan .Domingo argentinas, que chamavam chtrva; O ministro �ras' Re- A.) -, O corpo de Eva .'pe-'l São Joã� ll'eIl�� Se\1 estado ele, �xigeriio, por _precaução
Peron está sendo velado no a sua primeira dáma � de lações. EX,teriores, sr, .Jeroc 1'on fOl embalsamado, A o-! geni.l sj'ltIsfatono, Em nome med'lca,

Hhall" do Ministério do "Evita" e a estímavam co- l�imo 'Remorino" recebeu, pel:ação' durou cil1CO horas, ,! do sr, Gétú.lio Vargas, ? sr, Possivelmente, na pró
Trabaiho. à espera do p�m- mo a mulher qu� subiu de britem à noite, as �ondolen" O' esquife sérá depositado, Café Filho foi visitade pe- xima semana o vice1presi
poso. 'fu�eral' or;ganizado. suas próprias fileiras para cias oficiais do corpo dip}p- terça-.fe'ira pl:óxima na sala lo general' Paulo Fig.ueire- dente da República 'viajará
Flores dfl todos o,s tipos, li� a glória. Os' sintOs so�nr,tris- mático acreditado em Bue- de confel<encias da C. G. U. do, comandm;fte da Região, para o ,SRio de Janeiro, 'B, .

:rios, rosas, orquideas bran-' 'teínént-e 'delitr.
o da noite -e nOs,·.Aires. '. (Continúa ria 6a pág.) I

E"

esperadà.
a visita d·e 'depois 'seguir,á para uma

cas e cravos. estão sendo es-.��� ��.� uma ���são do S��d� estação de r�pous� ablda

i:,l����: ::t���::��l���� O. Conel·ave" de Governadores ������t: �:J�al�:irp'ri�l�! �!�eriZdd�:.�1�te0�g�i�:.rma-
lia de vidro, e nas ruascir-, ee. .

��:�i':n��:�d� p�vo,:���::
'.

em Po,�o AI.êgre� Ou"lro d"esa's'lre de'
-

aVI·a-o-começou' a desfilar pela ala .

funebre a partir de domh�gQ impo'rtaote' M'issão' do 8overoi!dor Mineiro ,

.

...,.' ,.',' '"-€ desde então, não: cessou o
BELO HORIZONTE, 29 que já foram deb'atirios com .amail1ar à j'lendêl1cia exis- .",ALETA., Malta,' 29 (D. jr d,e um avúl.O de pa"sag�lloS, I,l1!avirrHml'e de .pest>oos' que

�,
P

,

2 t "D k t " 'o

o_,uerem 'homenagear IJ.ela
·CV', A,_) ___';,0:1> c.i:rcu,]oi" .1�ga- () "\l;:_·Oetúl;·Q._ V�l'ga.$ -: p0l' _ {�)te_t)nt '€,0 se? aI�t�gO pa�'- '!, ';� 'p�ssa�eHos � um! �po,. ,:,'opa , <lu.e, cal1� 1.

ileyradeil'a vez a senhora
dos �tO, PalaclO, a� Llb-epda�1:l ,()�5;J.sla() d�. S\1a reçente V,I; I

tida-no qC!\,"pcupa 6 Pl1JlácW . (to� . �1I,,'!l" ,_,e.la l,m b:b�:, e J Medlte.��anrO,., domll1g�:" \_�
an,unclam a vIsIta,. no pro-! sIta ao Rw. ,:' da Rua D-,l['que e,.,-os, cOplPQ-

. qU<ltl. (), tIlpulal1tes ,fOlc.Lh1..

i 0. aVIa0 en,V"Q\l men,
"

.. gem
Eva Perõn, apesar da' incle- I \r-II t t t d I dmdo auxlllO antes de
'. ci e o,

ximo dia 8, a PÔl'to A.le�l'e, I ?

A :missão do" ,sr, Ju'séelino ;
11 �ntes do,," pessedismo dI.).

c r;:mw lcamen e re 'Ira; os '

'

J,e, , ': � <
,_

.' _.
I

men pa, d?d t �pP ,

1 m' do 'governador,. Juscelmo KubItschek, ;em Pôrto Ale- i RIO qrande do Sul. Conse- r.._w••_.............w....- •••_�.._. ��l� ao· mar; ,�m a,vIUo UH

O _'!Cill en"� er?l} e
Kubitschek que, :naquela Cá-I gr� é das' mais' impoi:ta'tltes I guindo chegar beml ao fim

-

, .'
,- flbl.o, da !�Iça Aerea do�

"»assado a malOl' parte do ' ,.
. 'I" " t -

. .

,

. Es·iados Ul1'dos l'ecolhetl�I
• " _.

'

,

" pltal, Juntamente com os" de- . p[�ra o desenv01vlmento- PO-j
desta etapa, o sr, JtIsce}mo . 'ITI·

, .< ,."
• •

tempo, de. pe ,� sll�Cl�S?,; m4àis' se.is govel'nado'l:e,s' .dOS.t lítiCO. do. país,. .

"

.

_ Kubitschek procurará 'co- [8' erram eiRa. . todos os paSSag�lrOSA e t1'1-
-a.o la�o do �tau{lle e p�r�lcl-l Estados da .pada do 'Para� O governador mineiro

en-I
Iocár na faixa dó govêrno Iti'

.

I·d d'
. pu�antes A

mas nao pode 1:
llOU, ll1CIUSIVe, das_ atlvld�- ! ná, tratarão, em "Mesa Re- trár� �m contacto. com ps federal os se.,tls colegas que! er a qua I 8 e,s \Tan�ar yoo nova:nente. den-
rles de �u,a c�locaya� :na ,S'�- 'donda" de assuntos de alto seu& correligronários do. P. também estarão em, Pôrto I At..

I do ,as on�a. �ntao, um des·
la de Vls�t�çao puh��.ca, �o- ,i,nterêsse 'para as suas uni- 8. D, gaúcho,; proCllrando' Alegre' no próximo d1il 8, maORu Icas. trOJeI' bl'ltaillco chegou ao

m.ente apo� as CellmO?l�S 'dades. .'
.

j .Essa "missão" apresenta- NGVA YORK, 29 CU, P,) local e recolheu todas ess�s
funebr�s prIvadas', :ass��tI- t .S0l1:bemos, 'hoje, q'l!e o ,sr ;.� se como da!l mais. difíceis � liA Ter�'aroicina, u rocÍos pessoas: le��ndo-a� }e,Pols
�as apena� �elos amIgos. n- ,Juscelino' Kubitschek "

I 'N I
.

da carrei.ra política do' jo.... 11OYOS remédios chamados tJ,0 nav]?· Astul'l��. O:q
.

broos � 1l{lnIS.tl:os, dt) govel'-'I
não pretehde levar em

.

sua iII- .8pO es t) 81� vem' goverriador dtl' Minas; I imtipióticos. paréce possúir ��s�agell'os e' o aVIa0 anÍl-
-no, f;)l ,permItIdo, o ace�so comitiva. ,elementos- nitida- I I' I,' ,. tendo em vista .Ia pOSIção qualidades magneticas que �lO �oram �e�a,dos .

a Ren-

:--rlo pu�llco .ao reem�o, s.en� mente:. políticos; re�ervando' e;. arD,... '
de intl'ansi�ência 'muntidl}, I se:'vem. para (;ombater os gaSsl,. �� Tl::pohtal1;�"

•ii? verdadell'a;nente lmpl es tôda a sua. assessona a pes" NAPOLES, 29, CU, P,) � peló 'pessedlsmo dos 'pam� II
mlcl'oblOS" .

..::....- revelou um ,O a\ lao .Dalwta tmh<�
ElOnante' o nume_ro de pe_s- soaI técnico que' possa ,dis- .A estação mal'itima de' éa- pas' frente ao seu' antigo gl'UPQ d� médicos em. arti- �ldo f,reta�o p.el�, empresa

S9�� ,Qlue. r�mPheu ,o, {;or��o c�tir as questões, que entra-. tânia, ,da �icilia,. anu�cia correligionário, 'gen., Er!les- ?,O publi�ado ,�ntef\l".p�r um. :l'?PIC �<\ll'way� , d� Lon-
11(; lCIa. 'pala JC e�al ma;s rao em debate; .' que fo} aVIstado .um barco, to Dorneles, Da me$ma ma- Jomal da SOCIedade Norte- dlt;'S, pala fazeI o voo de
lJerto do loca. Amda naa E b t·· '-d 'f' d d

" .

,

I � ,

d Q"
, Amsterdam a Johnnesbur.

_

d 'd"d
.

'd
"

I 'm ora es a seJa;a &Ul}" 1 entl lca q como sen o o nelra encontrara o sr. J l1S- .�mérwana e ulmlca,
. ,

está eCl 1 o on e "era

O" t
-

d'
,

f h,'t' 1 '''M' h l' K b' h k
..

'

-)
�

d
.

A 'go '

"

't d 'h lU ençao, po emos lU ormar la.e rea egpclO .a rou- ce lllO U ltSC e dlÍlcuI- 1 e/ acor o com' ,esses me- ,_:_ •••••• .IL .

�ZlgpO perpe U? da, s�}n Ol:a que o chefe ,do Executivo' sa"" navegando em direção dades p;ra a 'sêgunda . eta-! dicos" a'_Tel'l'amicina age
� or•• _ •• h" ora •• ir.,.. or...,.

p.va· el;on pOIS OIS O<;alS. •

'I '
.

,
. -

-
.,

1
' •

O'. _.
t- d' ,

d ! mlllell'O evara a debate, no a Napoles, E�pel'a-se' que ,pa da sua' ffilssao, dada a corno, l�l�l.USCU o lma com

I raso ga
�s ao se� o eX��1ll� ��' U�l importante conclave, pelo'. (,) hiate com o ex-rei-Fal'uk diversidade .política' dos -gO-,' polo P9sitivo'e negativo que

'

(,OSdqU;lS a, se e

S �,� r�\-I menos dois assuntos de ca- a bordo chégue a �Napoles, yeniadol'es dos Estados da i,parecem ,áu�iliá-h a alcan� I .--,----:.---:-----;:....,;�o n: :-egUl�n?a poc,Ia , da I ráter partidário, aS,suntos hoj-e á noite" '- bacia d0' Paraná:
"

,'çar e de;i;tru-ir os' ini<;Tobi.os. J,'
.

U a�.� elM,e���!� 'I � >

onde ela dn'lgla sua obra ,
' ,- ,

. . ! : 1f"":'
"

le assistenda social; e' o
'

'e
N '.

'

,

,,'
,

". I' J '�I Lj/!; ,
cutro�ograndemo;lUm'en:SENSA AO NA ITALIA," , '_ -I'.. -4�:i-_to naCIOnal que lhe sera .

" I· .. ,
�.' :a:

el'ígido:'À hora" doseDulta--; . "

,',
,

I.r.�1�1��rJ.;;E!2i�.���: Expl.OsãO �e;, 8,omba' de Hidr.oDêni.o·I,�;.i�;�}?!A:�ral. o mllllstro d0 InterlOr, .
-

.
"

. .

� �. . ' -----

( ",
.

��ngel Boí"lenghi, dirá as ú�- �OlVIA, 29 (U.:P,) O" los meios nucleares da S.11\- consequência, de uma des- 'transformar pequenas quan; ":,:-.,,>, ----, -=: ::,.::-:::".-

t:mas palavras de despedl- jornal" "Gci"'l'nale ,D'Itália" tese do hidrogênio." �(}berta de um dentista Ít�- :tidades de 'hidl'ogênio' em I -'- O nósso ·'Carlos
da, anunciá.' êm gl'andes man- EXPLOSÃO EXPÊRI� liano,' teria 'explodido expe- he1ium, ..., 1 i mes',' aqui em Blume-
Enquanto isso, foram de- chetes, hoje, que" explodiu ,MENTAL rimentalmente na' Itáli:1 "

Essas exper,Iencias foram I nau nunca esteve tão
�l'etados dois dias de luto na Itália a p'I'imeim 'bomba ROMA, 29 CU, P.) - "E', uma bomba ue 'hidrogênio, efetu.adas num eampo do I deserto como hoje! 4ll.acional e trinta de luio 0- d:estituida de todo fundá- Depo,is 'dessa' decIa'raçã.o,· exército. :Não se pode dizer, -- Pudel:a, não! Tam.bém:
i)cial. As emissoras, foram de hidrogênio j·á. fabricàda 'mento - declar�u o minis- acrescentou o ministro: antes de um exame técnico, 'I quem manda o Gover-
limitadas à transmissão de no im.indo, A bomba de hi-; tro da, J)efesa, Randolfo "Tratou-se na realidade se as 'experienc.ias· fO!:am

.I

nilda trazel' a Udenilda
música &acra e aos boleti!,\s dr2gên:i.o Ítalia-Ra foÍ· fabri- Paccia:rdi - a infol'macão dé e�ecução de algumas ex- eoroadàs de exit.o e se te- I p�Jra essa cantada dI)
OO· .. l\c1illist�r�: -00., 11l.:(;()1�m.a�, ca4a.,p.elo"pl,messQl'.-Olch.í" ,pu,Micada,.lwJo j.amai _ ita- periêneias de labo'ratólâo, rão aplic.ações no dominio t aumento dos
1f6es, A explosão foi obtida' pe- ,liano, segundo a. qual em sobre a possibilidáde

..

de cientifico", ; I tos!!!

SO CENTAVOS

,\ ..

.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. TOLENTINO DE CARVALHO
DRA. \VLADYSLAVA W. MUSSI Aperfei�amer(to em Pôrto Alegre e Buenos Ayre.

, OUVIDOS - NARIZ - GARGANTAE
Conaultõrlo _ João Pinto, .1� - lQ andarDR. ANTÔNIO DIB MUSSI Diàriamente das 15 às 18 horas'

)J�dico.
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

'Se:rviço completo e especializado das DOENÇAS DE SENHO

!/l.A:f; e......1 modernos métodos de diagnósticos e :tatl!mento .

•t"J���COPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO·

LISMO BASAL

�;oteJ:apia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra

'II'",ili!l:tI e Infra Vermelho.

(:�"..... Itório: Rua 'I'rajano, n, 1,,10 andar.

,:.a-r'�"., "

·'r.mrári .. : Das 9 às 12 horas - Dr. MU8s!.

Das 16 às 18 horas -' Dra. MUlIpi,

Residpncia Avenida Trompowski. s.

DR. A. SANTAELA
iFI)TD,�d() pela Fa'culdade !,acional de Medicina da Universi-.

'Ih. do Brasil'.
• .

t"
.'

PSI' copatae do Di.tri to I
·.�dit:o por concurso da •.,.S8IS "nCla II

'.. '\h4em. _ .

.

Il.JI;�interno do Hospital Psiquit.trieo e Manicômio Jud·ici'ri ... da

��l Federal:
)!lx-interno da Santa' Casa de Misericór.dia do Rio de Janeiro.

'CUnica Médica.-' Doenças Nervosas.

·CoJl81lltótio: EdifíCio Amélia Néto -- Sala ti.

I
I
I
I

-DR. ,JOSÉ BAHIA S. ·BiTrENCOUR;·� ·:lltMÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

'Rua 13 de Maio, 16 - ltajai
PUERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL

. {;OJl&ultórlo e Residência. - Rua Bulcão Viana' n. 7 (Largo �3

.. llaio) - Florianópolis:
Jlerário: 8 às 12 I:.oras - Diàrtamante.

llésicJêucia: .Rua Bocaiuva, 134.

'Cmt8altas': Das 16 às 18 hora•.

'!'elefon.e:

Cenaultóri-;": \.268.
:Residência: Us86.

OLHOS ,:._ OUVIDOS _. NARIZ E GARGANTA

DR.
\
GUERREIRO 'DA FONSECA

Especialista do Hospit�1
Jloderna Aparelhagem.
Limpada de Fenda - ltefrator � Vertometro etc. Raio X. (ra

l&i:'ÕlaTafiss da Cabeça) - Retirada de Corpos ExÜanhoa do Pulmão

.. •afago.
'Receita para uso de GcuJos.

{;ouultório - Visconde de Ouro Preto n. 2 - (Altos da

..lo .Horizonte).
Jlaidêncla - F'élípe' Schmidt, 101. -,. T61. 1660.

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGÃO
,

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortop,dia

Coueultóúo: João Pinto, 18.

Du. 1,4, ••..1'1 diAriamente.

Menos a08 Sábado.,

.... : Boeainv. 18iS.
'

. J'�.I1' •• 714..

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

DR. .,ROLDÃO CONSONI.1

'. ·i
�à Ger.l·if� Alta CirarEi..... Moléiltla. de Senhoras

...,.. cirur�. dOI Tumorel -
'1_.. na Faculdade de Medir.ina aa.'Universidade de Sio 'PAlilo;" ":;-
j ]b-As.inente de Cirurgia do•.Professorel Alípio �rrei.
....... ,

,Neto 6 Sylla JIlato••
Cirurgia' do eatomago, vesícula, e viu biliare�, intestino. del�

píJk> e CróBso,·tiroide, �in8. próstata, bexiga, âtero, ovário.' e trom-

_-- 'Varieoeele, hidrocele, varizes' e
..
hérnia.

'

. �-
,

I-C_uItaa: Das 2"às Ií

horas,. rua.FeliPe Sehm!4t, 21 (aobrado).
._ Telefone: 1.698.

.

.

'

....Idlllci.: Avenida Trompow8)cy. 7 - Telefone 1.764.

"

..

Sabão

,\7irgem Especialidade
da Cia. WETZEl M'INDUSTRIA·L-Joiuvillo. (marca registrada),

Tnr.ia' ii roupa branq:uissima

DR. I. LOBATO F1LHO
Doenças do aparelho reólpiratório

T'U' B E R·C U L O S,E
RAlJlOGHAl"IA E RADIOSCOPIA DOS PUl4MOES

(.1rurgia di) Torax
.

Fo r reado pe la Faculdade Nacional de Me'dicinll, TisioJogiata e
" lf<"""'l:isiocirurgião do Hospital Nerêu Rámu

Curso de especialização pela S N. T. Ex-interno e Ex,a8sietente de

Cirurgia dr Prof. Ug o Pt-rhei ro Guimarães (Rio)
.

Cons o ltór-io : Rua Fe lipe Schm idt n, 38.

Díàriamente,. das 1.5 às J8 horas.

Residência: Rua Felipe Schm idt, n, 103.-

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças

COllsultó�io: Rua Trajano a/n, Edif. São Jorg.e - }o andar.

Salae 14 e 15.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/no - 30 andar. (chác
cara no Espanha)..

Atende diàriamente das t4 hs. orn
'

diante.

DR. M. S.. CAVALCANTI
Clinlcacexclusívamente de crianças

]' -
.

.

Rua Saldanha Marin1:to, 19. - Telefone (M.) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUniel!' Médi:ca - Doenças de crianças

. ('fratamento de Bronquites em adultos e crianças).,
Consultérto : Vi to r Meireles, 18 _. 10 andar.

R'lrário: Das 10.30 às 11,30 e das 2,30 às 3;30 horas.

ResidêilcÜl: Avenida Rio Branco, 152 _ Fone 1.640 .

I
I

(
f

DR. NEWTON D'AVILA
CiruÍ''''ia gÜ'i'al - Doeneas de Senhoras -- Proctolorrl...

(. ."

( �
, !

.

,Eletrieidad<! Médita •

\ �

Consultórl4: Rua Vitor Meireles n, 18 - Telerone 1.507.

Conanltaw: As 11,36 horas e à tarde das 15 horas em diante.

Re�idência: Rua Vidal Ranios, - 'l'ele/one 1,422.

DR. MARIO' WENDHAUSEN
CHnica médica de adultos fi' crianc:u

Consultório - Rua João Pinto, 10 - Te!.' M. 769 .

CORIIU ltas: Das 4 às 6 horas,
Reliidiucia: Rua Esteves Júnior, 46. Te!. 8i�.

DR. ARMANDO VALERIO.,DE �SSIS
M:fi:DICO '

Doa Servíç6. de Clínica' Infantil. da Assistência MunicIpal e Bo.

pital de Caridllde

CLINICA MÉDICA D1t CRIANÇAS Jil ADUL'1'OS
_ Alereia -

Ct)ft!lultório: Rua Nunes Machad�, 7 - ConsuIt,n' das Iii i,a,12

Il das 16 às 17 horas.

Itellidência:. Rua Marecha·J· Guilherme, 6 - I"one,: ?81,

. t

DR; ALFREDO CHEREM

AUSENTE
.

\ ..

I

por uma semana

.J

.1

"

o ESTADO
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas. à rua Conselheiro Marra... , ......

Tel. 1022 ,.;_ ex. Poatal, 139. \ ,

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Garerrte : DOMINGOS F. DE 'AQUINO
Representantes:

Representações A.,S. Lara,' Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - lia andar.

Te1.: 22-592� - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda,

',,::'{

'ff'

R;II Feli'pe de Olheira, n. 21 .- 6" andA".,.

'tel., 32-987-:3 - São Paulo.

ASSJNATUR;>\S
Na Capi ta!

Ano' , Cr$ 17"0,0&

c-s 90.1111<

No Interior

Ane . . .. Cr$. 200.ftft
.

Semestre . . . ..
. Cr$ 11 0,00

Semelltre

'

.. fi Anúncios mediantes contráto.

Os originais,. mesmo não publicados. nA" ••,.

devolvidos.

A rlíreçao não ae responsab il isa pe los cooc.j_

emitido8 nos artigos assinados.

ADVO-GADOS
DR, CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGA.DO -

�ua Vitor Mt'irelle!l, !lll. - Fone 1;4"68. - FlOl'ianópolla .

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
- ADVOGADO

Rua Santos Dumont, 12. - Apt. 4.

DR. JOSÉ' MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa" Postal 1:;0 -. lta;iaí _ .8anta Catarln ..

DR. THEODOCIÓ lWGUEL ATHERINO
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12. 1° andar, 'sala n, I. - Edifício Sio Jo�0'b

(Eacr, Dr. ,W,!ldi.r Buschj ,

.Tetef'one - 1.340 .

DENTIS�A
DR.' OCTACILIO DE ARAU�O

CIRURGIÃO DENTISTA �

Rua Felipe Scbmidt - EdiL Amé)j.a Nt'to - Sala,
Tratamento cirúrgtco- e cura da Piorréa ·Alveolar.

I .

Tratamento' crrúrgtcu e cura de Abcessoa. (iranulmaa, QlSi.�

" .�

·siq

radiculares, etc.

ATENÇAO: ._ Grande redução de preços nas DENTADURA&� .

para as pessôas que vivem de ordena0"

Laboratório Proté�jco sob a direção de T{,�nico contratade _-,

pecialmente no Uruguai, ftjrmado so·b a orie"�ação de um doa. _lQ..

credenciados espeeialistas da América.

Dentaduras sem C) Céo da Boca (Ab�bllóa PIA"».)

Pontes Moveis e Fixas

TodoR 08 demaia Tr�balhos Protéticos pél" i'eellic.a Ulai. r_

cente.

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

AVIS�O
O Dr. Djalma Moellmallb avisa à Ilua distinta clieni.ela ..,...

estará ausente até I) mi:8 de setembro e�) viagem da e.tud" _

América d'o Norte .

Comunica a:hlda qu� o seu ln'8�ituto de diagnóstico clhdu c.....

tinúa- funcionando, de· man�ra. reg.ula-r, ficando como- ,!!eu II�'
o compétente clinico Dr·, OrlangQ Schro.ed·er' qU'e h' ·mais d. .

ano, ver.. acompanhando, passo a passo, os ser"ieas clti'rifle. ......

Casa de Saúde Sâ� r Sebastião, e de seu con�ultório.
Os serv·iço$ de rádio diagnóstico, radioterapia" e oa- dI! laWi":

tório ennico ficarão a cargo do Dr. Paulo Tavares, nome _h.;.-.
mente eonhecido em nOS,50 'mei�, pela sua 'p�oficiênda e declieaCh,
nas ditas especialidad.es."'

Oi I

flUD M.,..�., ".04_J". ';' ••�.. .�<, ,..' EOl<t�� Ga.CodIAJ.t'.�.��CVRITleA
� rLUCkAMMP8oSI(elUlS ">t"' ..,....IlliAlIIIIo fl-, .

._ .................._,__
,

. S,,6Ã��'Rct4t..' .

Esp EC fAUDAOE

, I
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O.tADO Piortanépolís, Qmirta-íeira, 30 de Julho 'de, 1952
�------------------------------�---------------

. , ------�'--------�----------------------_
.._.��.. _--���---

•

Vida' .Socie I'Ha Policia IN' i",: ", :
·

ANIVERS'ARlOS: Banco; do Distrito Fedel'�l. 'MAIS ROUBOS' ! aVlo,-motor", 'Cg.rl" ',UO',8'p'ckefJSRA. RUTH ,DA COSTA Seu enterramento reatí- O sr..Carlos Pôrto, pro- U
REl'l"TO 1-0u-se ontem no Cemítério prietár.ío da, Casa Pôrto,

r ,

si-
'Ó;

t
•

'I'ranscorre nesta data o de Itacorobí, com grande a- ta à rua Felipe Schmidt, RAPIDEZ -;- CONFORTO - SEGURANÇ,!, I

3�ni�f;.l::;ário natalício da ex- companhamento... 36, deu parte à pol icia de ' ,

"llH. sra. Ruth da Costa B-en� A farnil ia . enlutada :

as ter sido
o

aquele estabeleci-
,

'to, digna esposa .do sr. cap. 'condolencias de O ESTADO. mento roubado em diversas
. Guirlno Bento. oficial ,}'e- peças de fazenda. Descon-

.•._---------..-----

f'crmado do Exército.

C. -O-
· fia o sr..Pôrto que o 'ladrão

SRTA. MARIA DE LOUR- JDe IIRI tenha sido o mesmo que

DES �DEI�OS VIEIR�,. '
roubou no Bazar de Modas

Festeja hoje sua data, na-

f
o�: c- i�' e já tletido, pela Policia.

.talfcia a gentil senhorinha RITZ.., As autocidades vão. ave-

. J'l.f.. ria de Lourdes Medeiros ,

Às 5 - 7,45hs • ríguar; o caso.

'Vieira. ftlncionárÍa do De.- TRES PASSOS A,O NORTE VAD�AGEM_' '.
pl'stame�,to Estadualdé Es- Com:' Llósd BRIDGE - Mais um grupinho de ma

ti:atísticã e desiac�da figura Lea PANDÔVANI -' Aldo lnadros se acha na xilindro
-de- vár-ias associações �reli- FABRIZI' como resultado .da 'campa-

--glosas e culturais. No programa: O Esporte nha que a Polida está mo-

À�. homenagens que lhe na Tela Nac. , yendo aos vadios, e desor-

"serão tributadas pelo seu Preços: 7,00 - 3,50 deiros. Lá estão João Lacer-
-casto circulo de relação, O Imp. até 14 anos da, Manoel Belarmino' �V'i..

:ESTADO, respeitosamente, uoxv lho, Leopoldo Duarte, Os-

:-e. associa. ,Às 7,45hs valdo Serafim da' Silva:
Dr. José Medeiros Vieira Joan FONTAINE - Lau- João José Pereira e Ascen-

Tralll'jCotTe nesta data n rence OLIVIER .

.

dino Pedre 'da Silva.

-anivei-sár io
. natalício do em:. LIMPEZA NA PENSÃO

'nosso brilhante confrade REBECA A MULHER El.ITE

"ui'. JQS€ Medeiros Vieira,' INESQUECIVEL Ôs larápios entraram na

'p-l'ofess,ü1� e advogado, ora
• N@ programa: Noticias Pensão Elite, e do quarto do /

re;;idindo em Itajaí. da Semana. Nac, sr. Manoel Angelo da Silva

Figura de marcante 'pl'f�- Preços :-6,00 � 3.50 levaram uma blusa de cou-

)€:,::ao nos meios culturaie Imp, até 14 anos' 1'0. lima calça de casemira,
.,,10 Estado, no exercício de' ODEON vários documentos 'e ainda

.

--

:8 .. a,-; atividades tem se des- As 8,30,hs. a importância de Cr$ 220,00: HOJE NO PASSADO
-;:tacado pela sua intel igen- Extréia da Cia, de' Comê- A Policia, a quem foi da-

.

.

..CW. e cultura.' dias da queeixa.: está díligenci- é"c. "'..... I
30 DE JULHO Luiz Alves, de Lima é Silva•

.

Jornalista de escol, tem ITALO CURÇIO ando sdescobrir os meliantes. ".... 'VoeS. A dáta de hoje recorda- Duque de Caxias, reuniu-se

'-.rnilitado com desassombro o Apresentará uma f'ormi- AVISO AOS GATUNOS! . ���.t:- nos que: no Rio dosPeixes com a co-

Invulgar capacidade, em di- dável Peça. que marcará Um dos motivos que tor- 1'1*2""'--
'

- em 1.609, uma lei 'de luna do Coronel Cid, assu-

versos órgãos da imprensa época .no teatro de F'lorianó- navam·quasi ineficientes as _'
., .' '... Filippe III (II de Portugal), míndo o comando em opera-

barriga-verde. ,polis.
.

providencias da policia con- �W;-i-4C.'T.",� declarou livres 0.8 gentios ções na Prcvincia de Minas

. O 'transcurso do seu' 'dia Preços: Cad. Num. 20,00 tra os amigos do alheio, era
do Brasil; Gerais e seguiu para São

natal icio ensejará aos seus
- Balcão: 10,00 - Cama- o fato' de .serem os mesmos,

- em 1.778,
-

a Ilha de João d'El-Rei :

inúmeros- amigos e admira- rotes; 100,00. quasi seml?re soltos' sem! • _

Santa Catarina foi 'evacua- � em 1.8135, na àntiga

,;:(r.ores, reafirmarem-lhe a es-

.

IMPERIAL' qualque'r processo, Tama-
OüA .M..mCaL.&:ih.A .ltIln c:a pelos 'espanhóis, como Desterro, hoje Florianópo-

tima e o ápreço em qu� o Às 7,45hs nha liberalidade não os im- :�1.0raV.,OIl I"'�_Lo..A consequência do Tratado de 1is, embarcou com destino

"te.m. . .. E o sucesso coutin'ua pl'essi�navii e daí 'voltarem -::� Oo::':.:':i::'-;' Santo 'Ildefonso (l-X-1777). ao teatro de lutas, na guer-

O ESTADO cumprimen- ' Anselmo DUÁRTE � To- a pratJcar roub�s cada vez
As tr'opas do General Cebal- ra do Paraguai,. 0.25° Bata-

t2-0 muito cordialment�, ' !lia CARH.ECO Mariza ,em maior �scala.
---,---- los se retiraram da Ilha e o lhãó de Voluntário� da Pá...

F "ZEM ANOS HOJE' BRADO Agol'U
�

t'd 1 V 1
General Vaugham a ent.re� t'ria, .le\7a'ndo con"l'go a �"an-

ri ' ,_ • ..
.Ir '

• as cousas vao m�l- n'eSil-B sen I o, pe e sr. a _

- '" D

A exma d' a O l' em'
1 laI' D l' t

-

t n d gou ao' respéc,�;"o gover'na- del'I'a. fel'.ta e bordada' pelas
_

. ,,1'<. n( ma .' '.' e agora '!,lm (lan e nao ;e1' "ruz, goe'rente a Empre-,
,1/1"

8c'hmidt Gerlach, esposa do TICO TICO .NA FUBA· há mais complaceneia nem za Bom Abrigo. A sus.peita
dor Francisco Antônio da mulheres catarinenses e

sr. Benjamin Gel'lach, resi- No programa: Noticias tolerância. Toqos os gatu- cai num tal Moacir DOl'vali- Veiga Cabràl da Câmara, que, ainda hoje, é conserva-

,,,;dente em São José onde a da Semana. 'Na'c, 110S, constatada a autoria no Machado, filho do sr.
mais tarde General e Vis- da carinhosamente na Pre�

aniversarií:mte é muito .bEm- Pre.ços: 8,00 - 4,00 do roubo, serão devidamen- Dorvalino Machado, o qual
conde de Mirandela; feitura da Capital;

oquista-; Imp. até 14 anos te, processl'l,dos, embora seja foi despedido da Empreza e
- em 1.826, a esquadra - em 1.867, os paraguaios

_ a gentil senhmita Ruth
.

IMPERIO. insignificante o valor' ,do desde ej'ltão os bancos upa-
argentina comandada pelo abandOl�ai'am a trincheü',a

Souza, dedicada funcioná- As 7,45hs roubo. 'recem todos cortados.
Almirante Brown e a Divi- de Passo-Canoa" retirando-

"ria da Prefeitura Muniei- ,Programa Duplo. Pel';;t começar, o Dr. Juiz A polida vai tomar as de� são brasileira do Almirante se com alguns tiros e. ian-

;pal de Itajaí; Ricahrd MARTIN de Direito da 2a, Vara, aca- vidas pl'ovidend'as,
Norton travaram o combate çal1do foguetes a Congréve:

_ Sl'. Milton Cesar 'Pi- em: ba de decretar a p'tisão pre- PUlSA0 DE 'GATUNOS
naval de Lara-Quilmes, em - em 1:926, no Rio de

Ires; 'DON. COYOLTE
'

ventivã contra EvHaziQ Fa- Pr-ocedentes da Comarca que os navios . b,rasileÜ'os Janeiro,. faleceu 'o General

O me U• C I AI PJ'ecos' 6 3 5 �. V ld' S'l E 'I' d B R perseguiram os de B"len'o�� La"ll'o Seve-I'l'ano M;'111er','
_ s 11 lOS: ar os _ .' ,00,- ,ú das, a 11' 1 va e ' mllo e om eUro, foram apre�

c '" c •

h":rto, filho do sr. Orlando Imp, até 14 anos DomineIli, todos residentes sentados à' Policia local e
Aires, desde o amanhecer nascido em ltajaí a 8 de No-

'-C&mpos, e Rodolfo-Sérgio, nesta Capital, processados aqui r.ecolhidos ao xadrês,
até ao meio dia; vembro de 1863.

'

filho do sr. Rodolfo' Silvei- .... por 1"oubo, o individuo Valter çosta" de
- em 1.842,' o General André Nilo Tadaséo

Ta e d� SUa esposa sra. Edi-

a
. .

c Estão_ de sobreaviso, pois, COI' preta, e a mulher Ade-
IIH � ..

'th d!.Aquino Silveira' . u'adeCIID'enfl os melian,tes. Iina de tal, reside.nt-e em

-. a inteligente
.
�enil1a'" I' U, , Não serão apenas dois ou Nova DescQbert:,}; naquele L·' T' .' .

'C'I' L
�I�Iolsa-�elena, I

dlleta fi- .:::itera Beatriz Vif'Íra agra ..

três ç,i.as dex:adrês, mas sim municipio, mas foragidos I 'Ira
"

en IS
'

g,ve
!hmha do sr. lhgino Fran- eJece, de público, ao tlr.'Go- penitenciária�

.

desta capital, onde haviam I
ISábado -dia 2 de Agôsto - So�rée. patrocinada pe-

cisco das Neves e de sua vC1'lladol" e exma. eRposa,"ao ' �ouvamos a providel1cia, praticado div�rsos roubos. la SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTATíSTICA

esposa sra. Paula l\l1PP Ne- Dr. Herdlio Pedro da, Luz' ,pOIS. tem�s certeza que elã Ambos serão processados. NOTA: Não haverá reserva de mesa

·ftL
.

FilhoeaoD�MfuioCnL�
�ua m�s �uquilhlade e.--�---�:����������-����������������;,

VIAJANTES: çf:o, os beneficios prestados segurança à. população.
'

OSCAR SCHWEITZER' c!t'rante a enferml'dade dn E
PA R A F. E R I DAS, •

A h
. "SPIRI'fO MAI,..VADO

c a-se 'nesta Capital o Sl1H saudo.sa e p:'anteada P d' E C Z E MAS
sr. Oscar Schweitzer fazen-' �

M
•. .'

01' lversas vezes os pro- •

.
II rr;a, atIa de. Lourde;' prietários de onibus se .quei-

,deiro e industrial, e �erea- Vieira. .,
I N f l A M A çO E S

d
•

C' l\1f" 1 d
xa,ram ,da malvadê's de cer�

•
. "

,

o:�' a amara, '�Ul1lC1pa e
'

FIca assim cun1pl'1'do "111i',
.

I..
.

L tos individuos, que sentem C O C E I R A S
,aJes, elf!!ito pelo Partido' dever .de gratidãO' 1)ela be.

.

•

Social Democl'atico,
,- uni prazer satânico em cor-

}l'ALECIMENTO
t;lemerêl�cia de ql�antos a tal' os assentos dos' seus

f R ., E I R A 5
n:ll,dúam <;m tão duro tran-. carros. Ainda agorl;l foi a-

'

No súb":distrito dei Estrei- �(>.
E S P fN H A S E TC

io, onde. r�sidia, faleceu
-

o
'presentada maiíl .uma. queixa

'
" I •

·tenente reformado Exército,
.:Pedro Manoel do NasC'Ímen
':1;0, que há mu.itQ tempo s�
·.encontrava doente, Seu se

pultamento efetuou-se. ante-
•

onte�, no"Çemitério de Co-

Viagens entre FLOR�ANÓPOLIS e RIO DE.JANEIRO

.0::. I

Y '

..... -,
't�sr-aias·:.inter�lediárias em Itaja

í

� Santos, .sendo neste. último apenas
. .J

pJl.l"a ,(J movimento de passageiros. . "

/
.

. ;

" -PRÓ:X:lMAS�AtDAS:

VOL!l'Á>
,

:a{SÀNTOS
" ÚA'gôsto

.

,

20/Agôsto
lO/Setemhro
13/Set.embro
25ISetenlb1'0
8/0utubro

'I DA
de. FP.OLlS. (te trAJAI ,

2./Agôsto
14jÁgôsto
26/Agôsto
''l.jSetembr.o· 'I19j5etembro ,

!
, 2/,Outubl'o

>.,do.RIO.

'i;.Agõsto
1.9jAgôstQ
31jA.gôsto
12jSetembro'
,24/'Setembro'
,

7./0utubl'O ,

.

31/Julho
J2jAgô,sto'
24./Agõsto

.

5/Setembro
17/8.eierobro
31);'Setembro'

o () h(,r:'irio de Florianópolis será às 24 horas dQS data� 'indicadas.
,

.

Pura mais informações dirijam-se à

EMPRESA N.ACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCI{E
Rua Deodoro -:- Caixa Postal n, 92 - Teief.one·: 1.212=,

- FLORIANóPOLIS -

\

queiros .
.

.FALECIMENTO
Helio L. l\toritz

Vitima' de insidiosã mo-'

'lesta, 'de 'qu'e.' fura 'aco�i
-do há já alguns anos, faJe-.

i ',,_, '�eu ante-ontem nest� Capi.
'tal, o sr. prôL Hélio LiVi"a
mento 'Moritz, filhó do sr.

'Henrique ,Moi'itz do alto ('C-
o ...

I

merClO local 'e' irmão do ;F.

:Evaldo' l\'[oi'it;;>;,� cOlitad'Or do

...
�

,
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Florianópolis, Quarta-feira, 30· de Julho de 1952 o lISTADO

. ,

ara
Em: (ontinuacão ao Campeonato. ,Citadino de Prôfissionais,

. » . .

eneonner-se-êo no próximo domingQ Aval x CiuaranL
, •

: � 4

.....................� '����� .

•

Esportivo
, "". ,.-j. .-_ _ "!"-:- _••- _ _-.-;.�.;"...,. _ � ..,...,....,..;. ,_,.••_- -.;..w. ..-:-

-
_ �••_-.·...-.· -.-_· ._·.-.-oe·_�........,.

.4, •

Notícíasuoa Jº90� qlímpi� Noticias de Joinville./ Noticias
CQ5 de Helsinki

.' 'I'
'. '.' '

.

'. .

. I
(Do Correspondente, espe- cial para o "ESTADO") Afim de disputar hoje as i O Sporting de Portugal

Mais notícias vindas de torneio olimpico de'pistola,.
'.

��� finais da Copa Rio com o fará, hoje sua 2a represen-

Helsinki (Finlandia), onde conseguindo 553,pontos, em'

..
- Tetra campeão, o

paI-I
mentores alvi-negros com- Fluminense F. C., chegou tação em gramados pernam

€stão sendo efetuados os' 60 balas, atiradas a·.50 me- meiras - O "five" tri-cam- preendam que jogadores en- ontem ao Rio de Janeiro a bucanos sendo que seu ad-

-Jogos Ol impicos, tros, peão do Estado, Palmeiras, costados como Hortencio e equipe do Coríntians que versário será o Náutico.

Pentatls Moderno - Re- Os brasileiros Mesquita sagrou-se tetra-campeão da Silas que aqui apareceram, ficará hospedada no hotel Domingo último os portu-
sultado final: 10 lugar de Oliveira e Santos Júnior cidade, ao vencer o certame

"
não são nada em compara- das Paineiras. gueses foram derrotados pe-

Húngria; 20 Suécia; 30 F'in classificaram-se, respectiva- da Liga Atlética Norte-Cá- ção a geração nova que ca- Os corintianos dos jogq,- lo Esoptre, por 2 tentos a 1_

landia.. . mente,' em, �90 e' 330. luga- tarinense, encerrado sábado! rece a equipe do Caxias F. dores: Baltazar, Murilo,
O BRASIL obteve o 60 res, com 522.·e 5131Jcintos·. passado.·.. .

., C. São prata de casa que Goiano e Roberto. I�
.........- ....."....-

lugar. Individl�aimente; ven "Steeple-chase" - A fi- O Guarani Esoptre Clube alem disto não dão o prejúí-
-ceu Lars Hall, da Suécia. nal da prova dos 3.000 me- mais uma vez' sagrou-se vi- zo que causaram aqueles

Medeiros, do Brasil foi o tros:'Steeple-chase" foi ga- ce-campeão. Convem .�a1ierÍ- medalhões e que poderão
100 colocado entre mais de nha pelo norte-amerícano tal' que, o qühitetü do -Glo- vil' a aparecer, desde que
;50 concorrentes. Horace Ashenfelter, com o ria F. C .. que -, .pela pr-imeira- se de a eles uma oportuni
Deise de Castro superou tempo de 8'45"4/10, novo vez paÚici.poú . do certame dade e a devida atencão têc-

'Um .:recorde· susamericano recorde olímpico. 'citadiúo:' teté uma' campa- nica.
.

. _:_ �n�üle .Jurdelina de Càs- r 400 metros 'Rhoden, nha meritoria que culmi- Virão duas equipes
tro� do' ;Bi�a�ii, concorrendo dá Jamaica, venceu .a prova nau com a vitodia sobre o da Base Aérea de Curitiba:
nos 200 metros rasos, não dos 400 metros para homens Palmeiras,' unica derrota, Está anunciada para este
foi classificada para as f.i- tornando-se campeão olím- aliás, 'do tetra-campeão nes- fim de semana a vinda de
n a is, pico. _

te certame. .

duas equipes da Base' Aérea
Todavia, conseguiu supe- Seu compatriota Mac -. Logo, uma realidade: de Curitiba que aqui se exi-

Tal' o recorde' . sul-america- Kenley obteve o 20.1ugar.
.

Paulatinamente, mas birão diante do qt'linteto do
110. Matzon, dos EE. UU. foi com firmesa vai se "con- Cruzeiro e. o onze do Guia
Polo Aquático - O Bra- o 30 colocado.

.

cretisando" o sonho da fa- F. C.
'bil classificou-se para as fi- Water-Polo - Os brasi- mília e dos diretores do A- _ Troféu. Blumenau
nais no Polo Aquático ao leiros forama batidos pelos mérica F. C. com a constru- Conforme

. já anunciamos,
derrotar, sábado, a repre- hespanhóis pór 3 x 2, no ção do pavilão das a rqui- não está despretando nesta
sentação de Portugal pelo jogo de Water-polo disputa- bancadas, obra de vulto que cidade, não se sabe porque,
€score de 6 x 2.

.

do sábado. quando eoncluida dará ex- o devido interesse entre os

O extraordinârlo Zatopek cepcional realce a veterana clubes pela disputa da '.'Ta
- Emil Zatopek, o extraor- agremiação. No amplo pa- ça Blumenau", certame a

dinário atléta da Checoslo- vilhão terá espaço suficíen- tlético dá Federação Atléti
váquia. conquistou o tercei- te para sédé, alojamentos, ClOI Catarinense, que propor-
1'0 título olímpico deste ano e todas as instalações para ciona boas oportunidades ás
ao vencer a Maratona. a prtica higiênica e sã dos agremiações do interior.
Com esse feito, Zatopek esportes. Apenas o Palmeiras, com

se torna a maior figura dos. - Gênte que brilha a sua masculina, ao que pa-
atuais Jogos Olímpicos, nas Não é este propriamento o l'ece, competirá.
provas de meio fundo e termo que se possa aplicar. Aguardava-se a pal'tici
flllldo, 'pois monopoliza, no. desde já aos novatos que'o pação da equipe feminina
período de dez dias apenas, Caxias F. C. está dando da Soéiedade Ginástica de
as vitórias dê três provas uma oportunidade eril' sua Joinville, porém, tudo indJ
.dificílimas: 5.000 metros, eqúipe,· póre� desde que os ca qúe a diretoria da Véte-
10.000 metros e Maratona. rana n,ão se interessoU })€lo

...._.. _...". _ �assunto.
Ao menos os treinamen

tos já deveriam estar últi
mados, tendo ·em vista que
a primeira parte s·erá dis
putada no dia ro. -de �gôsto
na mais importante cidad�
do Voale' do Itajaí.
..........w........._� __...,.._.._

.FEDERAÇÃO AQUÁTICA ' Fbrianópolis - ftajai - J·o.mvil1.e,- -Curitiba
DE SANTA CATARINA •

. Levantamento" de peso -

O norte-americano Tom Re-

110, conseguiu levantar 107

quilos, batendo o recorde
mundial da divisão leve.

O recorde anterior era de
106 quilos e pertencia ao

-egípcio Shams.
Na categoria peso-galo, a

vitória.·coube ao russo Ivan
Udonov, que levantou 315

quilos, l'épresentando novo

recorde olímpico.
Nado de peito - Resulta

do final da prova feminina
dos 200 metros: Jackson,
-da Austria, com 23"7; 20

Brouwer, da Holanda; 30
Khnykina, da Rússia.

1.500 metros - O atléta
Joseph Bafther, do Lnxem
uurgo, sagtou-se campeão
-olimpico dÓs 1.500 metros,
-com o tempo 3'45"2/10.
Lançamento de peso

Galina Zybina, da União So
viética, sagrou-se campeã
olimpica de lançamento de
peso, com um arremêsso de
15m. 28.
-. MaTianne Werner, da Ale
manha, foi a 2a. colocada.

O tempo da vencedora re

pres'enta novo reco-rde mun
·Mal.
'200 metros - Marjorie

.Jackson, australiana,' foi
foi clamada' campeã ''dos 200
metros rasos, com '23"'l/10:

Salto com vara. - O bra
sileiro Hélio Buch foi clas
sificado pára as provas fi
nais do Salto coi11 Vara:
Tim - O 110rte-amedca

no H. L. Bennel' levantou o

O Brasil classificado
-

pa
ra as finais - Atuando ir- americano �oi o 20 colocado;
reconhecível e bastante fa- com 5.704 pontos.
'lho 110.8 arremates o "five" Salto em extensão-
brasileiro'. foL derrotado pe- Jerome Biffle, 'norte�ameri
la ArgentJna por 72 x 56. cano; foi o vencedor da p1'o-
Embora derrotado o bas- va de salto em ext.en'são, al

quete nacional classificou- cançando 7m. 57.
se para as finais, juntamen- 'Esgrima - A Itália sa

te com a Argentina, Esta- grou-se campeã de esgrima
dos Unidos, UrugtÍai, Rl1s- com espada.
sia, Bulgaria, França ·e Chi- A Suécia
le. em 20 'lugar
Nos seus primeiros com- terceiro.

promissos, o quadro bl'asi- 10.000 metros. (marcha)
1ei1'0 venceu o Canadá paI' - O Suéco Mikaelsson foi
57 x 55 ·e as Filipinas por o 10 colocado na prova de
71 x 52."

.

10.000 metros (marcha),
O quadro vêm atuando côm 45'02"8/0, batendo seu

com AngeÚn, Mário Hermes próprio recorde olimpico
Thales, Godinho, Algodão, que era de 34'03,J.
Almir, Zé Luiz e Alfredo. Derrota do' Brasil - O
Bob Matias, bi-campeão quadro de Polo Aquático do

do decatlo - Bob Matias Brasil foi novameríte deITo
dos EE. UU. levantou pela tado, desta vez frente ao

segunda vez consecutiva, o team belba por 3 x 1.
decatlo dos JogOS Olimpi- Salto em altura ---:- Saltan
cos, com 6.099 pontos ( no- do 111167, a sul-africano Es
vos l'ecorde mundial). ter Brand sagrou-se cam-

Campbell, tambem norte- ,peã de sa'Ito em altura.

Convocação
De ordem do Sr.classificou-se

e a 'Suiça em

Presi-
dente, venho convocar os

S1's. representantes dos Clu�
bes filiados' para 'a sessão
do Conselho Superior, a rea

lizar-se às 20 horas do dia
10. de, Agosto, para aprova
ção do Código de Regatas e

Estatutos da Federação A�
quática de Santa Catarina�
Outrossim esclareço que

não havendo número
.

lezal
será. realizada ,a sessão em

20 convocação às 20,30 ho-.
ras com qualquer número
de l'epresen tan teso

Florianópolis, 27 de ju
lho de 1952 .

Sady Cayres Berber

.'

"

Di-versas

Fritz Bouch-
NOVO GOAL DE LEôNI
NIDAS PARA O AMÉRICAO arbitro

mul1er pediu dispensa para
nã.o arbitrar os jogos 11-

nais da Copa Rio, o mesmo

acontecendo com o uruguaio
Juan Armentais ..

Estreando sábado em can-

chas do Paraguai, o Améri
ca, do Rio, foi denotado pe
lo Cerro Portenho por 5x2 .

No 10 tempo o quadro
brasileiro vencia por 2 xl.
Manéco e o nosso conter

râneo' Leônidas marcara�1.

Na reunião da F.I.F.A.
realizada ante-ontem, foi
reeleita' presidente daquela
entidade internacional o

Sr. Jules Rimet. Na' mesma
os rlo América.

reunião, foi tratado a reali
zação no Brasil em 1955 da

Copa das Nações, CQm o 110-

me- de Copa "Brasil".
HOJE E SÁBADO A DECI
SÃO DA TAÇA "RIO"

Domingo proxrrno. será Rio, 29 (Y. A.) - Logo
iniciado o Torneio Quadran- I após o prelio entre F'lumí
gular Rio-S. Paulo, com a! nense e Austria que terrni

parcicipação dos Clubes nou com a vit.ória do primei
Vasco da Gama. S. Paulo, 1'0 por 5 â 2; foram marca

Flamengo e Palmeiras. das as datas para a realiza-
No 10 encontro defrontar ção das finais, que reunirão

se-ao as equipes do Flamen- Coríntians e Fluminense.
go e S. Paulo. O primeiro cotejo será

realizado quarta-feira à
noite e o segundo sábado à

noite, ambos no Maracanã.
.

O último prelio não será.
domingo em virtude da dis

IH1ta qo Grande Premio
"Brasil".

.Os futebolististas brasi
leiros que tomaram parte
nas Olimpiadas de Helsin
Ir, seguirão no dia 2 de agos
to próximo para Paris, on�

de jogarão no dia 3.
" ;

.

,Viage'm com segUf"dOça
e rapidez

SÚ' NOS CONFOR1AVEIS kJÇRO-9N'IBUS DO
.

BA�IDO «SU'L-BRISILEII(�--

Agência: (b·ua D�:9-dolO esquina da
Rua.· Tenente Süveira

AIRÉS.ULTIMA MODA. EM NEW YORK. BUENOS
PAIUS, RIO E SAO PAULO

.'MODERNIZI<;"'SUA RESIDENCIA' FORRANDO-A
Para sala de jantar, quarto, copa. etc.

Distribttmor
.' .

e Rep.resentante neste
IVANDEL GODINHO

Estado

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A bancada do PSD., na

I
si! e uma região como a

Câmara Municipal' de São nossa, onde as massas in

Francisco do Sul, apresen- fantis são subalimentadas,
tou o seguinte e oportuno a sopa escolar é um conai-

projeto: derâvel auxílio a criança
"PROJETO-DE,·I.EI N. franéisquense - para que

Institui a sopa esco- não venha a crescer fraca
lar nas escolas muni- e desnutrida, e, portanto,
cípais, e dá ou:tras pro- para que se não transfor-

, vidências. me em homens fracos e do-
Art .. 10 - Fica instituida entes.

a sopa escolar nas escolas I O 'Estado já a instituiu
municipais, extensiva � to- em suas escolas, com mag-

dos os alunos. nifieos resultados.
Art. 2° - Os .apetrechos 'Hajam vistas as últimas

necessários à sua prepara- estatísticas, que acusam

ção e fornecimento aos alu- um considerável aumento

nos, serão adquiridos por do coeficiente de nuutrição
ooncurrencia pública e dis- da população escolar esta

tribuidos por todas as esco- dual.
las, cabendo a cada escola Ora, se numa região os

uma quota de Cr$ 1.000,00. alunos das escolas esta-
Art. 3° - Para a compra duais recebem sua sopa,

de material e condimentos, porque outros alunos, na
.

cada escola receberá mesma região não gosam do

Cr$ 600,00 (seiscentos cru- beneficio da sopa só por

zeiros) mensais. que são alunos de escolas
§ 10 - Esta importância municipais?

será entregue adiantada- Para sanar esta lacuna e,
mente à professora respec- também, pura que o poder
tiva, que. deverá prestar público contribua com uma

contas no fim de cada mês. modesta parcela em benefi-
§ 20 - E: facultado aos cio de nossa infancia esc0-

alunos, sens ..pais e 'l'espon- lar - é que apresentamos
sáveis eontr ibuirem com este projeto, desejando vê
verduras, legumes e cereais lo transformado em Lei,
para sopa escolar. com o apoio de todos os se-

Art. 40 - A sopa escolar nhores Vereadores,
instituida pela presente Lei, Dr. Rogério Zattar - Ve-
será fornecida a contar de reador - PSD.
primeiro de setembro do

ano em curso. ."i MU(US da�,rMAArt. 5° -. A professora � • •
a.J

ou regente de escola desig- DissolVido Rapldament.
nará pessoa de sua '(!onfian- 0,5 ataques desesperadores e Via-

.

. d rentes da asma e bronquite envene-
ça para o preparo . a sopa I oam, o organismo, minam a energia,
escolar, podendo despender aÍT!:!tnam a saúde e debilitam o co-

. , •
, ,"�...�q,,�, � m1uut;çs, Menclac.ol

para esse fírn ate Cr$ 50,00 no"a-rórmula médícavéomeça a C!I'-
. .'

, iros) _. culal" nó-sangue, q.ornmando rapída- .(cinquenta Cluzenos men mente os ataques,.Dés"d'e o prlm.eiro
. di� começa a desilpa.recer a diflcul·;'laIS. - dadé, 'em reS):iltar e "olta: o sono re-
Art. 60 - Para execução paclildOr. 'rUdO o,que.lIe"faz!'lecessã-

.

L
;

f' b t ':;io-e to-mal' 2 pastílhas. de, M...dpeo,'desta er lca a er o um' ·áff �:(e1çêies' e fi�ará :j.Uvia(1,o aa
êdit 'ld asmnou bronquíte. A ação é muitocre I O espec�a e,. '. . . . ..

râpída mesmo que sé trate de CIlSOS

C!'$ 9{).OOO,oo (noventa mil rebeldes e arittg'o,s., Me!ldoc·o tem
, tido tan.. to êxito que Sé oferece com

eruzeiros) que correra por a garantia de dar ao paciente re3Pi-
t d d -reca l";Ii;;ão tívre e fácil rapi,d;lmente econ a o excesso e aI .�

completO alivio C!.<> �9trimento da

dação do presente exercício. 'lSq._a em poucos dlal\. Peça M.nd.....

N hoje mesmo, em qUal.qlll'l· rarmâcíaParágrafo único - o A 'nossa garantia é a sua maíe. ora

próximo exercício as despe- teçào. <>0,-

zas decorrentes desta Lei

constarão da Lei. Orçamen
tárill.
Art. 7° - A presente Lei

entrará em vigor na data
de sua' publicação revoga

das as disposições em con

trârio.
Sala das Sessões da Câ

mara Municipal de São
Francisco do Sul, em 22 de

julho de 1952.
Dr. Rogério Zattar - Ve

reador - PSD.
Colatino Belém - Verea

dor - PSD.
Carlos' Borges - Verea

dor - PSD.
Ismael July Osório - Ve

reador - PSD.
JUSTIFICATIVA

__'O_._k_·_t_A_OO.......

·

-F-l-or-i_a_n_ó_p_olis. Quarta-feira, 3_O_d_e_J_u_l_h_o_d_e_1_9_5_2__• .........
,

__;'_'
5 "'j"

PROGBAMA'
..,'

DE GALA.� Ornamentação, desl?mb:r;nte' nos salões,
NOTA:'As'inscricõe8 para ó JANTAR DE CONF.RA

TERNIZAÇÃO � para 'a' EXCURSÃO, li partir (19 plióximo
dia 25, poderão ser Iettas por todos ·81's. associados que

.

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

Horário elo expediente na Secretaeiat Das 8 às li
horas díàriamente.

-

André Nilo Tadasco Sopa Escolar

AOS LEITORES DO· ES TADO

ROCHA alcançar proveitos sxtraor
dinarios com esta prática.
Mas convem, continuar por
mais alguns dias. Si você
agora, tem tanta confiança
em mim ,deverá seguir com

mais dedicação as novas o

rientação 'que receber.

Mocidade cheia de abor
recimentos, questões perigo
de desastres, e infelicida
des. Mas, o futuro vai me
lhorar illltnormementte. Em
1953 vai fazer uma serie vi

agens agitadas. Você devia
ter retardado o casamento,
e sabe ó motivo destas pala-

DORIS
Garotinha querida : Conti

nue estudando. As influen
cias' de seu -íestíno

_
favo

pseudómi
rem a vitoria pela inteligen-

mo, já temos muitas "fel i- .

. . Cla.
cissrma.

IURSULA AGRADE,CmO
H'

.

id
Bravo. Isto e agradável.

a �olsas .em su_a VI a,
Você contente com minhas

que exigem onentaçoes am-
ient

_

d i t bí
.

. . . onen açoes, e lZ el' rec 1-
plas, Ha uma pessoa m imi-

d 't' d, . o proveI os l'l1eSpera os,
ga, agindo co�tr,a sua VIda,

com a "PRATICA SAGITA-

��\��O�����.cos. Venha RIANA". Você não é o pri-
meiro a esvrever-me neste

MARA DUVIDOSA
sentido. 'Tenho varias car-

tas, de outras pessoas tam
bem agradecidas, que vde
monstram um entusiamo vi

brante, com as instruções
recebidas e aplicadas par
ticularmente. Vejam vocês,
como a iniciativa de nosso

jornal, está produzindo fru
tos abençoados. Obrigado
por suas referencias em ter-

O 1953 vai ser tão decisi-
vo em seu 'r-aminho que acho

mas elogiosos, a respeito de,
minhas instruções ,científinecessario você consultar-'

1 t
caso

me pessoa men e.
--------------------,

.

STEPHANE

KOLYNOS'

TELEGRAMAS RETI-
-

DOS
Relação dos telegramas

retidos nesta Estação Sede,
durante o período de 21 a

28 do corrente:
Tassionilio Monteiro

Irmã Aparecida - Brazau
toex - Ana Selva - l\:1ál'io
Sartorato - Paulisbanco
- Júlio Mendes Reis
Pedro Rodólfo Conradi
Lavinía Costa.

'rarn as oito personagens, a

Pr incaza e seus Ministros,
que resgataram com uma Senhora com grande es-;
hora de coragem todo o lle- pecialidade em bordados à
gro passado do Império". mão e à maquina aceita en-
E José do Patrocino ter- comendas para enxovais de

minava a sua noticia, com ó noivas e l'ecem-nascidos:
coração empolgado pelo Rua General Bittencourt,
'#;1 ande aCDntedmento, dei- -no 97.

Total já levantado . , .. , ", Cr$ 2.800,00
--.0--

Iremos publicando nas próximas edições os nomes

10S que também contribuirem para a melhoria dos re

'3ursos de assistên'cia do G. P. F ..

Aos que já auxiliaram, o muito obrigado do "Grê
mio Pedro Jorge Fl'assati".

Senhor Presidente
A sopa escolar é mais

que uma necessidatde pes
soal - é uma necessidade Isocial. .

Em um país como o Era- I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta.reir� 30'de Julho d� '1952

A ASSEMBlEIA' LE'GISLATIVA
"

"'. . '

a, sessão de ante- , apreciação da Casa uma in- diversos apartes; não eon- meato; o orador reforça seu res, lider do PSD" assegu- \ O ,deputado Nelson Bra-

n'tem;'o .depntado pro-cóg,e� I dicação, visando, conseguir', cordando- vários depútados apêlo a' favor da aprovà'ç,ão. 'róiI, o· .apôio da sua bancada sil conclui requerendo a

és Vieira. Estiveram pre- para os mineiros de, Urus- com tal juizo sobre as in- Submetido a votos, 'O pro- ao requerido, mesmo porque ti-ansmíssão : de telegramas
entes ossecretarlos, \ Elpí-, sanga, um PÔJ!to de Saúde, tenções que levaram um GO- '[eto é "aprovado, 'a oração .do Chefe, do Esta- ao Ministro da Guerra e ao'

io Barborà e Glodorico Mo 1 e isto com a possível urgên- lega a. submeter ao, es.tudo Agencia Postal- em ltaquá do será, brevemente, comeu- Chefe da Nação, ,no, sentido _

.eira;' . I cia.
'

•

de seus pares, um projeto Foi aprovada a sugestão tada .nesta Casa. Estranha, de serem ,restaurados aque-

Homenagem a Jaraguá A crise da Madeira de leí,
'

do deputado Bras Alves, no entretanto, o nobre parIa-' las verdadeiras escolas de

':0' deputado Enedino Ri- 'O deputado Coelho de O� deputado Francisco sentido de �el' sólicitada, 'ao menta», que nOkr�fél'ido dis- civismo e de instrução mifi-
beiro, I;lepois de refer ir-se Souza, �ref.erindo-se ao dis- Mascarenhas pinta com cô- Mínistêrto da Viação e do f curso, o sr, Irineu Bornhau- tar.

às homenagens : prestadas curso do' deputado Siqueira res 'ne�rms a sitúação fi- Diretor Regional dos Cor- .sen surgira às cljasses eco-

pela .Casa âq' Dia do .Colo- Be110 sokre a crise da rnà- naneeira , do Estado; " -sendo reios e 'I'elegrafos, a insta-
\ nomíeaa de Santá Catarina, AposentadOria do eS,tivador

no. justlfj.COl!l 'seu requeri- deira, dlaseter tido oportn- constestado pelo' deputado: �tação.'de -uma. Agêric�a PO�-' 'tomém elas-a .iniciabívaa de
" terrestre

mente no' sentido ,de corrs-: nídade de conversar, a r�&-� Antôn io, Gomes de' Almeí- t;al em' Itaquá, Muníeíplo 'de pré'pOJ: ao Governo do Esta-. O, deputado'. Franciaco

1"; 'no:'l, anais da casa, um peito" com o. representante � da, .que 'lem_bra os gastos Brusque. "

, 0, o aumento do 'imposto Máscàl'enhás, no microfone,
voto de exaltação ao sr.. do Góvêrno do Estado jun- do govêrno dó Estado em

'

Na justificação d� sua de vendas e eonsignaçõescjc comenta' � disparidade -de

Ernil io Carlos Jordan, fun- to ao Instituto Nacional do obras suntuosás '

e destitui- inâciativa. o nobre represen- essa a Pí'imeirü vez - acen-
� tratamento dispensado pe

dador de Jaraguá d-o Sul. Pinho, o' qual lhe .prestou das :de interesse para a Q- tante ..do Partido 'rràbalhi's-. tua o orad<}�1' - que o Che- las leis trabalhistas ao es-

ti orador- com a fluência preciosas informações so- Ietivjdade.: ta Bras'neiro acentua se!' fe' de um Executivo faz tal tivador maeítimo e ao estí-

de costume, 'relatou passa- bre a solução daquêle grave, A discussão, 'a esta altu- aquela zona completamente apêlo às classes conserva-, vador ,terrestre ou ao, ope

gens interessantes da vida problema, .ra, roge ao mérito do pro- desprovida de quaisquer deras -' apêlo realmente ráuio em, geral. O orador

daquêle grande b'at__alhador' A respeito, leu cópia do cesso em causa e a presi-. meios de comunicação. chocante' porque envolve, acha que não há razão para.
pelo nosso' progresso, �as- acõrdo firmado entre aquê- dência faz' à 'pec�ssa-ria ád- A agência, assim viria ao necessártamente, o encare- essà diferença de tratamen-

.e ido na Belgica mas' tão le Instituto e a Cexim vertencia,
,

.

,

encontro das ,aspir1\ções do cimento' imediato da .vída, to 'e por isto propõe um te-

ídentíficado com os nossos' acõrdo que perínit'irá 'a ex: Voltando 'ao tema, o -01'a- pOVoO. 'I justamente no momento que Iegrama �o' Ministro· dg.

�f.ntim!nJos cívicos que par- por�ação dà nossa madeira dor conc.l�i �la rejeição do 'SESSÃO" DO 'pIA 29
.

todo (, esforço 'administrati- 'rrabalho. para qH.e pro�i-
•
ticipou neroicamellte da de módo � defender, simul- projeto. Presidente: Deputado Pro- vo deye S,el' degenvolvido no dencie, sejam os .be�efieios
guerra do ParagJlai e mere- tal1eamente os in·terêsses Toma o micl''Ofone, a se- túgenes Vieirà. 'senUdo çontrárlo, isto é, o igualados,para todos os tra-

l J ; •

• eeu, p'pr isto, distinções es- financeiros da Nação e os guir, o deputado Estivalet Secretários: Deputa.dos b�rate;tmento do custo. dos b,alhadores, sejam mariti�

peciais do 'Govêrno Impe- dos produtores,' Pires, líder do Partido ,So- Elpídio Barbosa e Clodori- generoso de primeira neces- mos, sejam terrestres.

ria1. O orador concluiu solici- cial Democrático. co Moreira.
•

sidade. O deputado Estivalet Pi-

Solidarizando-se com o re- tando a remessa:' dêsse do 'lnicial�ente, o ·nobre Al'lív,ersál'io dt} 2° ;Batalhão Tiros de Guerr� res, pronpnciando-se. sôlire
flüe'rio em'nome do, Partido cumeIÍto á Comis'são, Espe- parlamenta.r discorda (lá de- Rodoviário ,

O deputado Nelson Brasil a mat�ria, diss€/ qu.e ela é

Social Democrático, falou o cializada, qu,e devtlrá ,
dar putado Mascal:enhas l;elati- Ti'anseorreu, .ontem, o 140 ocupou a tribulla pará no- da f!lçada do Gover'no Fe-

'd'eputado Feman-do de Oli- parecer sobre o telegrama' vamente. ao> c.onceito emiti- aniversário. da organização vas cOl'Ísiderqções em to'rno dera I e por ês�e motivo re

veira, e ,em nome d,o Parti- do ;1'. Sigueira Bello, e co-: do em torno da; situaç�o do do 20 Batalhão Rodoviári1Y, da, utilidade da restaul'ação .qu'eiria que, antes de apro-
, (lI) Trabalhista' Brasileiro" o municando que, conforme deputado Caru'so Mac' -Do- conhecido como' Batalhão dos Tiros de. Guerra - vis- vado, o requerimento, fosse

deputado Paulo Mai'q\les� declarações do referido l'e-' nald, atuação que considera 'Maná, sediado, em Rio N�: to que a içl_a de filhos de co- i ouvida a' Comissão de Jus-

Homenagem póstuma à Se- pres'entante, a crise da ma- sincera e fiéI ao que dele gro. 10110s para os -qual1;eis d'as tiça, o que é aprovado.
nhora Eva ,Peron 'deira póde ser considerada esperava o ,povo de Urus- A propósito, o deputado cidades, ',lá se d'eixam ficar, De utilidade pública_ ,

Em belo discurso o depu- resolvida de maneira satis- s�111ga, e punca revestida de Fern�ndo de Oliveira, ' re-. com gr�ves prejuizos para O deputado Lecian SIo-'
tado Siqueü'a Belo prestou fatoria,. interesses publicitÍirio$ co- Pl'esentante do'·norte do Es- 'a lavoura e para a própria vinski encaminhou à Mesa,.
homenagem à Senhora Eva Aéroporlo de Urussanga mo acentuara o represen- +ado, pronl.l'nciou vibrante economia do Estado, 3 projetos de lei, dois pa!':!

Peron, esposa do presidente Na ordem ,do dia foi jà. tante de S. Francisco. :iiscurso e' 1"p.quereu G0ns- O orador' enriquece
."
seu serem declaradas de utili

dn Republica 'Argentina, preciado - projeto' de lei A seguir, o oradür defen- tasse, em ata, um voto de disc,!rso corp. dados in teres- dade pública duas socieda

General Peron. 'que concetle Cr$ 100,000,00 de a constitutionalidade da l'p'!ro<;iio pela significflção santes sôbre ,8 eficiencia dos des, de Criciuma, Liiga Ga.-
Depo,is. de enalteçer a á Prefeitura de U1'I-\ssanga, iniciativa, pois acha pede i- d�"'l-fut�. aJlHgos Tií'os d'e Guerra, tólica, Marià, Jesus José,

ç;l)ra de benem�r�nciasocial para: l'eaparelnamento do tamê�te pertinente à com- Nesse diseurso, pôs em cujos 'reservi!'ltas foram a- e ',Congregaçã<? 1;;; ã 6-

l'ealÍzacta pela g'j."ande Da-' seu aeroporto. �petencia do Legislativo ze- \dpc,Üu:1t1e o� beneficios pr,es- provei tados, em larga é.sca-. José e,o terceiro para auto-
'

ma, .requer que" associan- Sobre a materia, fala o I'ár pelos l\1unicípJos, De tados ao' progresso do Es- la, qqahdo da organização rlizar 'O Esta;do a instalar

do-se ao 'pezar do Povo a.r- deputado Bulcão Viana;, pa� fórma <llguma,' a concessão tado pela digna e valorosa da nossa Fôrça_ Exped!cio-'! edifieios do Forum em Cri•

.' Ilentino pela morte prema- ra salientar que a constrn· de auxilios fere o acordão unidade mUitar. nária. I ciunra e Ararangllá,
tura de tão insigne figura ção de ael:opbrtos está su- que f�z eai:t: a lei n. 22, A homenagem foi apro- _ __;'Y'._ -"""""".__ ...........,. .._,. ....

GOS circulos femininos in... geita á fiscalização do go- porquanto após aquela sen- vada pelà Casa.
' ,

ternacionais,' se telegi'afe vêl'l1o federal, e que só a tença diversas mensagens A festa de Concórdia

r f d C t
-

ao Emhaixador daquele êste cabe deliberar. sobre a go'V'emamentais ,'pediram A À2!) <te julho 'de. 1934 rI Uo a -O'OS eroa çao- I

país em nossa 'terra, envi- loealizacão e nece�sidade creditos com base na arre- f)ra c�'iad.9 o' município de
'

,

'

�ndo-lhe as cOl1dolências da dos mes-;Uos. Não acha 'opor- cadação do presénte exerc,Í- Concórdia, nücleo_ 'do� iniiis ',Envll Ive' O,S ','8rgentl·,nDStasa:
.'

turne,\ portanto, a concessão cio. Ora, com tantos prece- fortes em expressão eCOno- II
O deliuta:do E'aulo Mar- antecipada daquele auxilio. derifes,' não é possivel ne- micá - que hoje é motivo

.

á h para a pr,eparáção da, qüal ma que'o pres'idente PerQu;
(iues aSSOCIou-se omena- A respeito há varios apar- gar o auxilio ora pleiteado de orgulho para o Es-tado '

-
, ,

,
..

P
. • .i;rabalh,am SOO operários sob decidiu manter aberta a ca-

,

gens, em' nome do seU ar- tes, alguns a favor e outros para a Prefeitura de Urus- de Santa CataÍ'ina, ',',"

a direção do, prefeito' de r,ela morUí.ária onde se en-
tidó, conti"a o projeto, e .o depu- sanga. A data foi comemorada .-

.' • 'Buenos Aires. Sl', Sabate, contra o corpo de Eva Pe-
O telegrama foi aprovado tado Bulcão Viana sustenta Prosseguindo, o deputado na Assem,bléia, Legislàtiva,' l

que- é igualmente um arqui- l'on, por todo o tempo ne-
Por unanimidad,.e,. se"1 ponto' de vista, J'á va- Estivalet Pire� defellde os com a palavl'a eloqllente do '

c .'
"

, teto conhecido. cessario a que todos os ar-
Com'panhias Carboníferas r�as vezes ,defendidas, de govêrnos ant"I'ioI"es das deDul.ado Estl'vaJet PI··I·nS '

'V
, .-

I.. .'
" .'

"', •
•

"

,
,_ "gentin'os possam prestar-O deplltado Leci�n Slo- que a conc,esS'ão de, auxilios acusações do deputado atIvo e dIgno representante-

'

" , DIA DE LUTO NACIONAL lhe homenagens, antes dos:
'wiski congratulou-s,e com é de competencia exclusiva Francisco Mascarenhas, e daquela prospera comuna

'

< " , BUENOS AIRES, 29 (V, funerais. Neste comunicada
as indústrias, carboníferas do Executivo.

\
nega seJ'a de ,d,ee; milhões que requereu constasse em

'

A •

' A.5 - Foi á rovada a lei Está contido um apelo 'diri-, '

do Estado pela Mensagem Em diversos apartes,' 'o de cruzeiros o deficit orça�. ata 'vpto congratulatOl�lO pe- 'd C -, Pd t .' '"

enviada ao 'Congresso pel'o I qeputlJ,-do ,Estivalet
Pires ,mentái:-io do' Estado',

.

la efemeride.
' .' ,o ong�'e&so e e.rmlllan�o' �ído a.o povo, no sentido' de.

,I'I'esidellte da República, defende. tese oposta ap'oian- Cita, i{ pr.opósito,' dádns Em seu brilhante Jiscur- que o. dIa ,26 de .Julho, dla que colabore com a policia,

no sentido de ser abéto o

I do suas 'palavras em -atos publicados no Diário Ofi- bIt
em. que falec-eu a sra, Eva' impedindo que 'se:jam que-

so, o no re par a�en ar
Pero'n '. seia �omernor�do brados os cordões estabele,-

necessarip credito pa�a, pa- do Executivo que sanci(;mou cial do E&tado, onde consoo lembrou o desenvol'VI,mento d'
.

d' d 1 t' '. . . . ca a ano com6 la eu';) cidos em volta do Ministério
gamento as ,emprezas que ,leis de concessão de 'auxi- tam saldos alvl'ca,l'eI'ros. Ra- da magIlIflca gleba pUla

'

I
-,

1 d' d'
� "'1' ,nacional. do Trabalho, onde está sen-

e�ploram a hulha em' San- lios � ent�qades partícula- vendo s,àldos, a situação fi- prosperlC a e se eve a c as
'

•

,
'

' ..
'

. -

BUENOS AlRES - Uma <lo velad'O 'O corpo I da que
ta Catar,ina, da cota que lhe 1'e's ou, a Municípios, ,embo. nanceil'a não: é tão má co- se dos 'abnegados ye modes

'

.

•
-

"

-

lloticia irradiada' às pri- fQi proclamada "chefe .es-
'é .levida. O orador requer ra de iniciativa parlamen- mo a 'pI'nt,ou, o" I'epI'esentan- tos a'g'I'I'cultOI''es sem"pre ' ,

'

,

... ..
.

-

mejras ho.ras de hoje infol'- ,píritual da nação",
que se transmita aos depu- tar.'

'

,.
,

te sãofrahcisqu�nse, ' incansáveis em seu afã de
, ta'dos federais um telegra- Indo á tribuna, ,o deputa- O deputado_Oswaldo 'Ca- cohiboràr pelo bem estm:'de: '

ma solicitando-se-lhes ple- do Francisco lVüi�cat�enhas bral esclarece que a situa- tOdAOSSS'o'CI'anct_o_'nos' a' ,Ass"em-I·T-o--'r-n-e---I·-'O--C'-,-.'I-·t-a�d--·I-n-o--d-'-e'--'X-'a---d-r-e--z',no apôio áquela iniciativa discorreu ,sobre as' razões ção financeira, de fato, é \
da qual ad�irão �s maiores que, na' Obmis�ão de' Firi'an": bôa. O qu.e não é' bôa e a bléia, aqui deixamos nossaI, .

benefícios" para a econômia ças., o levaram: a ser cont-rá situação' econômica.,' homenagem ao povo de Con-' Prosse�ue animadam€hte esta magna' competição-
,

catarinense.
' .

! a conj:!essão do a,_uxilio em" Cpncord�nQo éom est31 de- cÓl'qia na data que lembra I pl'omovida pelo Clube 12 de i Agôsto, como,parte dos
Trabalhadores das Minas foco .• Em suas consid,era- clái-ação, o', deputado Esti- sua emancipa<;ão politica. ,I progrl).mas comemor:ativos de seu octa'géssimo' anivei"sá-
,O orador ,seg,?inte 'foi o

i ções, o orador salienta que valet, Pires diz;·
_
que a sua O dis'curso do 'Governador! rio. _,

deputado F;:l'anCISco Neves, l o autol', ao a�:resentar o bancada' votará pela apI'o-' do ,Estado Até ó mwnento, já fo'ra.m realizadas sefe sessões,
que mais uma vez descreveu! projeto, não indicou a.s fim- vaç�ó do pi'ojeto, Ct!j'a de- O deputado Coelho de sendo u' seguinte a classificação dos ,prÍll-eipais concOl'-

a vida de .dificuldades .,e, de tes de renda pelas ,quais o fesa seria feita pelo autor, Souza,' sub-lider da U.D.N., rentes; ,". ,,',

mü,eria -qu,e levaT_!l os traqa-I ��xilio .deverià se.r pa�o. e deput�do Caruso, se pl'esell- requereil 'e justificou' a i�- 10. lugar � Elio Ballstaedt .I. .�.. . . . . . 6 pontos
lhadores do carvao;' ,Ja por Isto o projeto e In- te estIvesse.'· se1'ção ,nos anais da: Casa 20. lugar - João Ribeiro, .

'

-

.. '. 5 ''Imutos
,

Mostrou, O orador" as pri-I con:;;titucional. Diz mais Em aparte, o dep'utado fio discul'f\o do sr. lrineu 2.0. l�lgar _:_ Dr. Jaymor Collaço � : 5 pontos.
vações por qúe 'passam de,s- que o deputado Caruso Mac Mascarenhas diz que: se Bornhà�lsen; Gov�I:nador do ..

_

30. lugar - Ml�. ��ell ... ,: _ : 4�0. pontos:
de os 'primei'ros albores, do Donàld encaminhou o refe- 'Presente fosse, aquêle p'ar- Estado, pronunCIado na' 40. lugar - .Jose Paulo GarCIa '4 pontos:
dia, sempre sujeitos a eu- rido projeto justamente na lamentar iria rétiraT o pro- Conferência de Bll1menau! I 40.,lugap - Dr: Jorie-- Kotzias '. . 4 pontos
fermidades das mais grave� última ses�ão ordinál:ia do jeto,' mas um outro aparte, O orador déstaca a im- 40. lugar - Dep. Enedirro R,ibeiro .• ,. 4 pontos.
e constantemente ameaça- ano findo -e o fez sem mai,or o deputado Lecian Slowinsc portâllcia dessa falá. onde I

Como,é do conhecimentó público, o vencedor e o se-
. '.

c.os de morte. .' 'exame da materia, talvez ki informa que em palestra estaI�iam diretrizfl'3 sflg-ul'a� g'undo colocad(l, .conquistarao, respectivamente, os títu'-
Acentua o deputado tra- apenas para n,ão deixar ém lida há dias, com o depllta- para a bôa marchlj. dos

ne-110s
de carhpeã e vice-campeM d-a- cidad1'. ,

'

.

balhista a necessidade de brancas nuvens a sua passa-

t
do .Corus�,. este lh� havia

... !<ó.ci_os p,úblicos e para maior ,�E, CO).11o já in�01'mam��5, a. Di�'etoria do Clube 12 de
!>� dar a êi's,es .operários gem pela�Casa, como su- peé\Ido apolO ao proJeto em eÍlcIencla do nosso prú;gres-, Agosto galtatdoara os tres -pl'UnelrOS colocados com vu-.

maior assistência médica. ,plente de deputado.
"

causa, , ISo. .',. !iosas medalhas.
.

Par-a tanto, submete á ,Esta declaração ,provoca I .Bas,eado nest.e.,_esc1arecl- \ ,O.qe.putad.o:,-Esti.va-l€t ..Pi-" ,_DisPlltam._ô,�orn,eip ,q:uat.or.ze ..enxadr,is4-s.

'.

/

"

,
,

•

"
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ITALO CURCIO

TEATRO A. DE CARVALHO
HOJE às 20,30 horas -� Estreia da: grande ·COMPANHIA DE ·COMÉDIAS

ITALO CURCIO
Com a brilhante peça em 3 àtos "A PIEDOSA .l\'IENTIR�" de Amaral GurgeI.
Preços: Cadeiras numeradas - Cr$ 20,00. - Balcões -"Cr$ 10,00. _. Camarotes-'

Cr$ 100,00.
SÁBADO às 15 horas'-' "VESPERAL DAS MOÇAS".- a preços populares .

. SÁBADO às 20,30 horas .-.' "Em 'homenagem ao Exmo. Governador do Estado, sr.
Irineu Bornhausen";

'
.

- A famosa peça divorcista "O CULPADO FOI VOCE" da autoria do Deputado
NELSON CARNEIRO.

'.

, DOMINGO - Matinada às 10 horas - Matinée às 15 horas - A interessantíssima

peça Infantil: 1\ GATA BORJti\LHEIRA.

'da Será Instalada, Possivelmente em São
Paulo, Grande fábri·ca de Automóveis

RIO, 28 V.A. - Os diri- I partídarias na Camara Fe- tos, os proprietaríos 'assis- RIO, 28 (V. A.) -

BT�ve-1 fabrica de, automóveis no S. Paulo, nas. proximidades
gentes da Federação das, deral. tem estarrecidos a mais mente será instalada uma 'Brasil, possivelmente em de Santos. Esta notivia foi
Associações de Proprieta- "No momento em que o pre- uma injusta proposição di- ._". .................__......._·,,_..........•..........·.tf'..• .....w..............:r...........•..... •••...........- ...v fornecida à imprensa pelo
].·10S de Imoveis do Rio de sidente da Republica faz r ig ida contra' a classe pro- ED ITA. "- sr. Alcino Kohly, que re-

Janeiro, bem
.

como os da sucessivos discursos anun- prietarias relitivamente a'� .... presenta em nosso país os

Associacão dos Proprietá- ciando reiteradamente que o pesadissimo imposto irnobi-: J1Jl:�U OE DIREITO DA. da União, por edital os in- interesses da Standard Mo
'rios de >Imoveis do Distrito i governo não pretende majo- liário, o qual, no ano pas- CQMAR�A DE BIGUAÇU' teressados incertos ,e des- to r, fábric'a de automóveis
Federal, enviaram, em no- rar nenhum imposto e ao sado, já foi majorado, vi- conhecidos, todos pára a- ingleses.
me da classe propr ietaria de mesmo tempo em que a Co- sande-se agora elevá-lo con- O doutor Osmundo Vieí- cornpanharem os termos da "Entretanto - explicou o

todo. o país o seguinte tele- missão de Justiça da Ca- .siderávelmente e até inclui- ra Dutra, Juiz de Direito presente ação de Usocapí- sr. Alcino =: as negociações
grama ao deputado Gusta- mara vem de aprovar pro- lo na cédulaFda declaração da Comarca d� Biguaçu, Es- ão, por meio -da qual deverá nesse sentido ainda 'estão.
vo Capanema, leader do go- jeto do deputado Lucio Bí- da Pessoa Física; constitu-l tado de Sa-nta Catarina, na ser reconhecido e declarado no. terreno privado.
veerno, e cópias aos leaders ttencourt, determinando es- indo flagrante e clamorosa I ' -Fõrma da Lei, etc. o domínio dos suplicantes Nenhum orgão governa-
e sub Ieaders das bancadas tabilização geral dos impos- bi-tributação. A 'classe pro-. FAZ saber aos que o 'pre- sobre o aludido terreno, fi- mental, tanto brasileiro co-

prietar ia, que suporta 'com sente edital virem ou dele cando citados ainda, para mo britanico, foi consultado
absoluto sacrificio, há 11 conhecimento tiverem que, no. prazo legal apresenta- até (Í momento. A Standard
anos, o iníquo. congelamen- por parte de WAUDRILO rem contestação e para se-T porém, está sobremodo in-
to. de alugueis em bases ir- DOMINQUES DE BITEN- guirem a causa até final teressada e, por isso, admi-
rísorias, julga sumamente ·COURT, por seu assistente sentença, sob as penas da to não haver obstáculos de
injusto que, ao lado da con- judiciário, o advogado Dr. lei. 'Dá-se a es1te o valôr de outra natureza".
tinua prorrogação por tem- Walter Jorge José, lhe foi Cr$ 2.100,00. Protesta-se Após revelar que não se

po indeterminado dessa si- dirigida a petição do teôr por todos os meios de pró- trata de transferência de
tuação, a Comissão de Fi- seguinte: - Exmo. Sr., Dr. va admitidos em direito. D. indúatria inglesa para o

nanças da Câmara haja de- Juiz de Direito da Comarca e A., esta com os inclusos nosso país, e, sim, de insta
cidido gravar os proprietá- de Biguaçu. Waudrilo Do- documentos. Pede _Def�ri- .lação de o-utra fabrica,·

-

o.

rios de, mais impostos e até mingues de, Bitencourt, bra- mento.Biguáçu, 24 de Abril I entrevistado. epncluiu:
de bi-tr ibutação .sscorchan- siieÍl'ó" càsado, lavrador, e! de 1952. (Ass.) Walter Jo1'- I "Dentro de um mês tere
te e inconstitucional. Essas sua mulher D. Altamíra Ma- ge José : 'Em a dita petição mos maiores detalhes. To
medidas trazem como con- ria Bitencourt, brasileira, foi exarado o seguinte des- davia o local que se cogitou
sequencia afugentar mais casada, doméstica, ambos pacho: A. como requer de in'icialrneute para a instala
ainda os capitais na COllS- residentes' e domiciliados siguam-sé dia e hora para a ção da fabrica foi o Estado
trução de <prédios, o fatal em Jordão, Município de Bi- jutsificação, cientes o Dr. de São, Paulo, visto que se

encarecimento da VeI1(�a de guaçu, por seu advogado Promotor Público e a par-. trata de zona de grandes
imóveis, criando prática- abaixo assinado, vem mui te. Biguaçu, 9/5/52. (Ass.) recursos de transportes e

mente virtual obstáculo à respeitosamente, expôr e,Josê B. Salgado de Oliveira: de maneira especial nas

aquisição da moradia pró- requerer o seguinte: - 10) Procedia a justificação foi proximidades do' pôrto de
pria, gerando tudo, a maior Os requerentes há mais de esta julgada por -senteça do Santos pelo fato de a insta
exacerbação da carencia ha- 30 anos, sem interrupção ou teôr seguinte: Vistos, etc. lação de uma grande indús
bítacional que aflige o país. oposição de quem quer que Julgo por sentença a pre- tria exigir essas caracterís
O proprietário, que já é in- seja, estão na. -posse mansa sente justificação, para que ticas.

'0 Professor Rubens Peiruque que se encontra hos- justamente espol iado 'em e pacífica de uma área de produza os seus. jurid icos _ - _ _._ _

pedado no LUX HOTEL,' apresentará gratuitamente a,- sua remuneração, por meti- terra, dle fÓrma irregular, e legais efeitos. Façam-se, I passa o rre��nte co� o pra�zravés das colunas dêste jornal, um' estudo sõbre o pas- vo do congelamento de alu- me-dindo ao Sul 693 metros por niandado, as citações z�. de 30 dl�s, publIc�do e

ando, presente .e futuro de cada leitor. O 'CUPOM aba i- gueis por tempo indetermi- com terras de Gregório requeridas na inicial. Os afixado na forma da lei. Da
xo, deverá ser ÇleYidamente preenêhido com o PSEUDó- 'nado, deve ter ao menos di- Henrique da Silva, ao Norte I interessados incertos de.ve.

do e passado nesta Cidade
NIM.o do leitor, e as indicações necessárias, que são: pá. reito de vender sua propríe- 693 metros com terras de rão. ser citados por edital de' Biguaçu, aos dezess-eis
ta, mês e ano do nascimento. Assim como: lugar da na· dade sem essa projetadá Lucinda Anna de Jesús, ao com o prazo de trinta (30) dias d� mês de julho do a.notividade, est.ado civil' e p'l'ofissão. Sendo possi�l) indicàr tributação lesiva que, no Oéste 40 metros com o Rio dias, publicados três (3) de mIl no�ecentos � Cll1-

também a hora d-o nascimento. Cada p.essõa interessada l'itmo que vai, acabará im� Jordão e á Léste 280 metros vezes em jornal da Capital quenta e dOIS. Eu, Orlando
..em .conhecer seu futuro, deY'erá RECORTAR o CUPOM. pedindo o proprietário até com terras de Antonio Ze� e uma (1) vez no Diário I Ro�ão de .Faria, E!sc�ivão,
a?R.IXo.. e indicar com sua própria letra, os, dados neces� de' vender s,eu imóveL Os fei-ino dos Santos, 20) Co� Ofi_çial do Estado, juntan- a fIZ datllo�rafar e subs
�r!Os ao estuào. �sto feito, endereçar à redação de nosso proprietários de imóv�is de mo' o suplicante por si e do-se aos autos uma (·1) via creví.

-_ ��,!_ar: t d
., �nl

.

t d d ubrca ão Expe .' Biguaçu,)6 de julho de'-, �. '_'

-C··tfp'6 i\.f
,e '.- .• 0; , �,-_.-._.-.. o. o' •.o"prus_ai=-'am._'leem.en�_,i">r···selj.s."an e:cegsores-·,pos-- e__ca. a, p I ç. .-

temente a v. excia.,· como suem o aludido teáeno há ça��e para F[orianõpolis a 1952.
Sr. P�,)fes.so.r Rubens Pe.iruque prestigioso leader de banca� mais de 30 anos mallsa e precatória de citação ao Di- (Ass.) Osmundo Vieira

. Redação do "O Estado?'. Nesta C2.Dita'. d 1 'd' .' -

S· d'P t' D t a Jtll'Z de Dl'rel'to" ,�. j a, conc ame seus II erados pacificamente, sem oposi-, retor do ·ervlç�>. () a 1'1- u r, .'

Envio os dadc1!-j abaixo, para 'recec- ;no sentido de que reJeitem ção ou embargos de espé- mônio' da União:' ,Biguaçü, Confére com o original
.
bú anotações s.óbre meu passado, pre- esas iniquas e anti-econô- cie alguma, quer agora 1e- 11 de Julho d� 1952. (Ass.) afixado. no logar de costu-
sente e futuro, livre de despêsas. mícas medidas fiscais dil'i- gitifnal' sua pósse, nos te,r- Ó. D·utra-Juiz de Dil'ei�o. me.

. _

gidas contra a sacrificada mos do art. 550 do Código E para chegar ao conheci- O Escnvao, Orlando Ro.
classe d-os proprietários". �:;�l��=r;. q���i:�,) o��;�:� I ment: :�s interessados, I mão de Faria.

����;;���sm,:�: ��:l:��;?���;�:;::'r.!�: OficlOa de Bicicleta Nely
ses' de uso. nar' exigida' pelo art. 455 do Acha�se apar�lhada para qualquer serv'jço em Bi�

.)...r�():_'o"'o""(J.-.c)�()�o...o�� Vêr e tratar à rua Salda- C. P. C., em a qual, dev,erão_ cicletas ,e Bicicletas a motor _;.. Ticic10 - Tico-Tico
nha Marinho n. 15. ser inquiridas as testemtl-': Carrinho' - B�l"ço, ,etc.
�T-"�". "':"'1t.I*i.l'A-l{i.�;;;;; nh"��j,,, q:U�,.�ol1;l?�.1'ec:rão in· .l�ças e Acessól;jos N�vof' e Usa�o�.
'I.ddóra.O* ..i,f'M LO.�' ·d�p.endente de cltaçao: -:- Pmt?ras, SOl?agells e Part.e Meca_ruca .

.

f,t�i v��'",i_f"':.mi...:· ."" M<in_ueLEu,ea.s da.' Costa; Fl- . ServIç�s . Rá,pldos e Ga rantldo, Executados por pes-
, "" .'''':''''' "�. . lho, AnastacIO de Souza, suaI especlahzai'los.
_..;.. --. 'Francisco WoHi�g�r, todos' -iRua Padre R9ma, 50 -' '.

" d'
residentes em Jordão, Mu- ......

I ,y" 'en- te-Se ��c:�iool�t�.o�!7::,Ç������ R;; Curso de Corte 'e Costur!ai'o Bar Modelo, situado à feita a justificação a cita-
'.

. ui
Rua MajoT Costa. ção pessoal dos confrontan- METODO WOGUE
Tratar no mesmo ou com tes, bem eomo do Represen

José- Ant'oüió à Aven'ída tante do' 1\1Tn istéi-io Público
Hercílio Luz, n. 2. e do Serviço do Património OM

SériO entreve á . nquisícâo
residencia própria

Quer conhecer o 'seu passadl?

PSEUDÓNIl\{O ,
'.:,"

NASCIMENTO
.

LUGAR' DO NASCIMENTO .

ESTADO CIVIL
"

.

PROFISSÃO
.

As Famílias de Jayme Lrnhares, Fernando- Pacheco
. D'Ávila e. Ildefonso LinhaJ:es, con.vidam, aos, parentes e

,amigos para assistirem a missa que mandam l;�iar na'
C�tedral Metropolitana, no dia 30 do corrente (quarta�
feIra); às 7,30 horas,- pelo descanço etern.o da alma de
sua quel'ida sobrinha e prima

:
.

, DORIS B-LANDY VERCESr
falecida em São Paulo; "

Rua Felipe Schmidt, ll. 181.

� .�. 4 •• -;' ...... ,;,..-:." •••

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,

"Não se preocupe a Naçãd� , ,

..
,

,

Confiem Todos·

Fror'ianúpolts, Quarta-feira, 30 de Ju'lho de 1952

� ,

Argentina, "observou o mi'
nístro da' Guerra ;

'

,

- "'0 .assunto' é da alça
da do ministério do Exte-:
zror" .

Sôbre a visita

sileko'.e no meu próprio,
rogo-lhe aceítar . as mais
sentidas condolências pela
grande dõr que aflige v.

excia. e que enluta' ao roes-'
mó tempo seu lar 'e a nobre

. nação argentina, á, qual a

sra. Peron prestou tantos e

assinalados serviços,

TiD�Cel����':��' J

Veiga LiDla
o Presidente .da Repúbli

ca assinou, na Pasta' d�
Gueáa� decreto promoveu
do na Arma de Infantaria,
por, merecimento, ao pôsto
de 'I'euente- Coronel, o 11OS:
so prezado conterrâuco Ma-'
ior Alvaro Veiga Lima, que
até há pouco servia no 14°

B. C. e atualmente' no 23°
R, L, sediado em Blurnenau.
Descendente de tradicic

nal familia '·"barngà-verdc"
o promovido: que' desfruta
de' largo circulo de. amiza
des pelas suas elevadas

qualidades morais e profis
sionais,' se, tem destacado
na nobre carreira das

'

ar

mas, conqaistando, com jus
.tiça, suas promoções.
"O Estado" felicita-o,

com votos de prosperidades
.r.ssoais e administrativas ..

real izada.' _. "Ela' não teve qqai;;'
.
ao Brasil pelo secretário de, quer '.objetivo militar",
E:; t a,d o �norte�americano Interrogado' SÔb1'6' a .ori-«

pE'�l1 Acheson, disse,: entação que' vem i�pt'imin
no na pasta da GlWiT.'I., e:;- ,

cla receu que '''nàp possui!
nenhuma especial".
Acrescentou que o, que'

lhe compete é executar os

regulamentos, a 'fim de tm:,_·
ná-Ios efici�útes para cor

responder aos anseios do p� .

.�,'_'
, ..

'

vO ..

'f

D,r�- Ant'ooio'
Var'ela
Está ,eTr).' F'lortanópsl is,

devendo hoje -voltar a Joa

çaba, o dr, -Aritônio Nunes
Varella, ex-deputado esta
dual e advogado dos mais
categor-izados de Santa Ca
tarina,

'

...,..,......,,:....w..·�..
• ...• ....• ....·.,..,..·c.

PreleUt/ 'Frede-
rico, POJ
Encontra-se em F'lorianó

polis, há 'dois dias, o sr,

Frederico Poy, operoso Pro
feito de Piratuba, eleito pe
lo Partido Social -Democrá
tico.

O. ilustre hospede, que
veiu a interesses do muni
cípio que tão bem admin is ..

tra, tem sido muito cumpri
mentado' pelos seus nume-

CAMPINAS, 29 (V.A.) -- a reportagem entrevistou o

I
Sôbre St! o resultado das

Esteve "ontem nesta cidade ,renel'al Espirito Santo Car- eleições do .Clube Militar
o ministro da Guerra, ge- doso que declarcu-Yque eS-1 havia .conseg'uido harmoni-

'»,
- ne ral Ciro do Espírito San- pera ver; ainda este ano, o zar O Exército, respondeu o

to Cardoso', que veio batizar funcionamento do grupo de I general Ciro do' Espirita
um filho do índustr íal Re- preparação de oficiais da' Santo Cardoso:

•

nato Marques Funari. 'A- reserva aqui, recentemente - "A Iamilia militar já-
proveitando a oportunidade, iniciado, mais esteve escravizada, O
........,..",.�...--..-.. - • , (- povo ii que supunha, o COl1-

I trário". ,

!
-Sõbre a inf iltraeâo co

mun ista -nas
.

classes . arm,a
"das revelou:

- "Não se preocupe �.
nação, Confiem ,todos 'no

��xército';. ,

Com ref'erencia aos inci
uentes na fronteira -Braail-

.,

'rosos amigos.

FI.ores para
CEM MILHÕES. DE }t'I�O- ordem ao embaixador em

RES PARA EVA PERON B�lenos Aires. que fosse co-

BUENOS AIRES, 29 (U, locada, em seu 1iome' uma

P.) - Cem milhÕes de flô- coroa de flores no ataúde
res, dos quais cinquenta mi- da' sra, Eva Peron. Outros
Ihões de cravos' ,e enorme sim, o sr. Getúljo- Vargas
quarit.idade de crísantemos dirigir; ao presidente Peron
foram

.

empregados' por o. seguinte telegrama :

15,000 floristas ,para' fazer Em nome do govêrno bra-
as coroas 'des�inadas ao fé- (

.

retro da sra, Eva Peron. ...,...................- ...........-.,._.........-_...-_._ ..... _.�....-...... ..,.J"_.....,.....-.y_,.

do��l;�o�����:tas�:es��O��' O'S IUTI óNEVRILGIC'O'S'
-

w"""'""................... · ......._.._

�;��;i:n:��U:b��:J.o>:;p:t ,Nn - R. Caruso caola "
.\,'meiras ho;'as da tarde de, O consumo de produtos anti-ne.vralgicos pelo, nosso, � Mascarenbàs I
\

ontetn'floristas partiam com povo, notadamente pelos indjvíduos citadinot), atinge a m'ascar,a-.,'S'O '." \
caminhões para comprar' cifras e�pantosa's:' 1) /

nas localidades 'viiinhas os
. A menor p'erturbação nerv'os3" o simples pre�nmcio, ,O trêfega senhor eliputa-,

estoques de flores; mas es- de uma cefalagia, um espirro otl,mesmo o receio pueril 'do Francisco Mascarenhas,.
ses estoques fotam iogo es- de que o uso -ele um g�lado possa determinar a eJosã.o ele na sessão de ante-ontem da

gotados. Como eSSa, situa- .uma ,ghpe, \j�lstifica' a ingestão imedi.ata pelo pacient� Assembléia"comb;ltendo um

. ção, ameaçava provocar ex- de ,um comprimido desses 'inumerosos prodtítos que são. pl'ojeto de auxilio à" prefei- "" '

�/'IlleraGão" as, iH.ltoridades específicos na cura mómentane.a 'de uma crise banal, f3e-' tura de Ht:ussânga, para, a •
- -

::

mun.icipais intervie,ram e fi- guida', às vezes, de uma dor rejlexa do ,sistema nervoso. construção de um cqmpo ,� ,

.

I

'j
-

xaram o ,preço maXlmo pa- ..Daí o abuso impre,ssion�nte e desorde!1ado désses de�,pouso naqu'ele municí-

l'a a vénda. dais flores.
.

I altalgicos dg efeitos tr�lllsitol'ios na conjura do mal, mas: ',pio st:tlino, eometeu clamo-'

COROA DE F.LORES ,DO 'de ação. duradoura na sua infiltração 'toxica pelo orga- t'o�a- injustiça com o autor Vali contar, hoje uma histol'iazi11ha para a GUIA,,-.

PRESIDENTE VARGAS n'isíno:, ". . .19 referido- projeto,' sr, Cà- '.sERRANO. Há dois anos, se tanto, surgiu-me llqU':f'
. NO. ATAúDE DE EVA o� requintes da civilização' 'criaram êsse complexo f\ISO Mac Donlj.ld. A éxpli- na redação uma pessôa com q.uatl'o aJ:tigos st\,b.l'e;,

PERON' de. artificialismo que deslocou o '.homem ,do seiQ ,do seu coação que!) senhor diput-ado assu.nto de atualidad-e, & époea. Pediu-me q.ue os

• lUO, 29 (V, 4.) � O ,pre'- habitat adequado pàr� arernessá-ló num mundo' onde. tu- Mascarenhas (leu desse pro- publicasse, 'por 11aveí'em
I
sido recusados por todas os,

d 'f
. ,

'I J."
' •

t "t b 'd t' ., outros J'omais, Embora discordando do cOl1teúd"
" sídente 'Getúlio�Vargas deu, o e atltasla, i usão� mentira, pela razãq qo próprio ne-, Je o, mUI ,o 'em ora ,e,VI en e .<>'

\ '__�__""'.J'V"J!> ,ativismQ do cJima fisico intelectual 'é 'méal que aU ° ,seJl.alcance em benefício desses artigos, acolhi-os, -assinados que 'estavam:
-

D-la''rI-o da'. circula,' comia subvenção flagrante das leis naturais. E de Urussanga, ,foi a' de que
Contm êIes, de imediato, lanç.aram-se div'ersos lide- .. ,

«, nessas .paragens alcantiladas o .�spir,ito, hümano é traba- o sr. Car�so �Iac Donald (l res catól.icos, ,pu1verizarfdo-os' e
I lndicando até cita-·,·

.., 'd'"
lha'do noite 'dia ,pela idé;ia do gôzo pêrene dos béns da apir.esentara apenas -para ções fals·eadas. O homem ficou, sem resposta, der:ro-·

.t,ar : ;e» vida", f(>ra da vida:A idéia da mort.e para os habitalÍ- não passar pela Assembléia tado, mudo. E, depois' disso, confessou-me que viera:,
,

, res dess3t 'paragens dominadas pelo sibaritismo, e pelo M'- em brancas nuvens! 1. 1.) Co- ao ESTADO ,com a certeza de Que não consegTtlTll'i'.
Completa hoje o seu 171) t'f" d

'

1
'

"

t'
.

b M D a publicação dos seus artigos e com 'isso IJnwaria,
,an°I"ver'sa"rl'o de f·undaça-o' o ,1 1�10 o secu o· e quase abs r'a.çã.o ,mat-ei'ial da íonga vi� �o sa emos, o ,sr. aI(. 0- . , ,

" '

I D..... uIO- da; o sonho de eternidad� da linfa'de'Juventude é pl'e- naId. est�ve Ino Legislativo aos seus companheü'os, entre outras, coisas, que 3;'.,.

',nosso ,co ega ",.tU\. pA r d
.

d I b t'" d·..l
'

f'" com 8upIent 'e nv 'cad .imprensa ainor.�açada era o meio pelo qual os cató-·
'''A'RD'E''d t", o" "t '1 .. O _' P,� a o no s'elO- os a ora 'OrlOS" a� �rogal'las ou" ai'ma: o e o o �. .

'I . ,es a .'.,apI a . r
1 '1 I

' ..

d" . 'I '

d f da . bancada da U D N
' Ueo::; evitavam muitas verdádes.

gão de propriedade doo Hus-
e ads, .emd pI u as ou (}O�prlIm os' ao "a ca?�e, os' a' Ol'tu-:

'1 t· 'b'" t···' �, A mi:nhít décisão de acolher-lhe. os al'tigos ..

�
li-..

.

'
.

t
"

d Ad lf" na os" os supernOrmal8-, ..que .devoram tO]:lCOS pata 80!'- qua am em per ence o, sr. .'

tre ca armense r. o o .

t d 'd I 'h
-. 1\1" h A '.. � < quidara a exploração;,

'

T" d 'd··· t 1
v�' na aça a VI a".a argos austos o netar da morte ascaren as. eX}tIlcaçao -

ft.on elO, lnge-o, a ua men·•. prematu,ra.
'

. , ,
"

deste, chocou prOfundamen-1
.

,

Não e�� pi'ecisamente assim que os 'qllti j:wJe me)

t;e ;��ri �rof. f.I� Ma�ha:o.,'. b ultitra pessimismo de Shopenha'ue�' nfirmado
.

no tt:e o pleJlár�o, q.ue_se levan- '-agridem, me ins,unam e põem em dúvida Ineus senti-
.,

as u a� PO,I, lcas. o SI-' S6lU conceito.' que "só a dôr é positi.va!', va.J.e' cotnó um I tou em defesa do ausente I '
.
mentos religiosos de.viam agir (]uanto, act sr. Hum-

tado teve esse Jorna pape 't" d' f� ".L I
.

d {T- '.J t d

'

berto Rohdim? O cel�to nãó 'seria virem a campa eon-·
d·

I ".d� ,

'.

'�d
al).a ema e· ogo pal;'a' aqueI.es "J.ue se s.entení mergllllfa- ca UUla o' im uepu a o' ,

e eVI enCla, .como orgao .a. '. "t' f;' d'
. � ,

.

.: '.' .' J 't
'.. .

'd t�stá-Io, c(onfurid�l'-lhe as prédicas com as -inderro-·
('J'� D

.

rt' N
" . p,os fiO J 1 mo en "onco ê sua eXlstenCla; pl'lvlleglada; que'p ,el ele um campo e

nlao' . emocra !lca . aClO-' E A-,d' "
. '.�. I. , • 'cáveis verdades da Igreja? 'Amul'dacá-to átra\7és'i(le-

.'
I 'V Ih ," "d . , m. L'.' 9 o �a8o, uem 'por 1S8.0 devemos, perdeI' o en� aVlaçao pala seu mUlllClplÓ '

' ,

na. e os e ,IlJOS a versa- J' d bA ·d'···d
I

l'
.' ,01:;, t' ,.

i
. d d t l,lma ·v.iolência à ConstituÍ"'ão foi 'providência e&ino-·

'" t'l.os.'DT.i:RIO DA TARDE e' se.,o .a ?a. pr� !ca VIsan o ,esc ar�c,er os perigos que a es.a �x�r�en.o'�o man: R·O "

,. u\'DO':..t ' .' propna. clvllIzacao vai s-emea,ndo, E' 'bem o' caso dêsse com çnteno e nao' apenas
da, mas pedg'osa, , .,' ,

O' ESTA· VIveram e am- 't·· < t'
•.

, .
,
," .

, .' , " f d' f • lU'
, Tão perigosa, que a url1 manda.do de s�T.I1'anca:

f,
"

. -' 1
.� uso S18 e.ma IC'O e IrrestrIto dos compnlllldos que remo- azen o alQ. m campo '

. '-õ •

!;la por Iam em utar em . '. ' '.
,

' .
. -'.. • .' n'ão resistirià, sem a: menor dúvida,

.'
.

"d'f" ·t' d'" \fem, p.or,m
..omentos,,,a� dores, de cabeca e oütros protes-. de pou�o e fator ele progres-

campos I eren :es: quan o I';,' '", - .:.,.., .
,

" , '. "

.

'0 fato 'le' o GUIA SERRANO f' -:
�; " � .

't d
ws 'd�s art�cuJfiçoes d'Q homem

.. mmadas pelo reumatis- so, que �odos O!;;'mUlllClplos
"

"

a_Irmar que ti, 01'

apoia a sItuaçao, 09 ro e- ,..

't'" . ,.' '1'· "r' .Ab dem proibitiva/vinda de Paláéio, no s�ntido de qu
'f d

',c. • ,'ã: Q
" mo, lluma. pra lca mconcrente de cura para os seus pa- (�seJam pOSSUlX. 01' so re

. , en e a OpOSIC o, uando, 'd' t t d l'
-

J!;
.' • .

I 1 d
a Huberto Rohden n�o f;)sse petmitido pÍ'egal� .na·

na marcação'da quádrHha e;.nnen ,osd= 'o ?S os (la,S l'enoyados; sse método. é, ape·· ,JSSdo. ;OJ�o {ecS1 ar?u kO. ,

,epu- P,enitenciária foi p,róvocada, pela Autoridade Dioce-,

1"" ' na:;, por·, emalS vantajoso para os fábdcaIltes .dessas :a o LeClan '" OWIDS ,I, o Sl\
. 'dPa ltIca,. dl'Surdge o cqma1ndo _drogas, q�le assistem 'a' s�la con'versão mil'áCúlosa. 'em to- Ma,c Donald, embora afa�tà- sana, não modif.i�a, o caso. Prov�, quando muito, s

e trocar e amas, um ar- '1 d "" '
, d .

• d dA>' bl'·
• . o fato é verdadeiro, q.ue a Autoridade errou, pm'{l1.W

'.
'.

. �' ,

b
. ue a aSI ue OUI o, em gran e p,arte cana!Izadas pará o ex� o, a. ss",m. ela, cónh- -

ga a 'sItuaçao e a raça a t ..:. d
.

't d "�. '
. ,.-, , '.

t
(

. n�o podia pedir uma ordem contra dispositivo ex
. oposiça�o nnu'anto 00 t' ..er,lOl,_ a espe: � e: pouco a pouco, 1,1' c_ompl'ometendo n nqou a In eressar-se Vlva-.

pr,esso da' Constl'tlll·'>a-o.,
.

"'.'
' ...

,".
' e �.

. � :0 'saude da coletivIdade .. "

r mente pela 'apro"Vacão do ."

faz Justamente o conÜ'arlO, .....,;,�_,;;_. .. __ .:. __ •• __ �.
'

'.' .:; ,
Segundo ós que Óuvii:am as cOl1fe�êllCias de Roh-

.�r.·�.�m.?1:orq,.a.·'ueadvPf·:ra�z1rmi�.�.I:e·s.sesmes: �.'."
"

.... ' MI;s�sa-··':··d··e··orOV-l-·.·_
..

-D1ã �beai�n;dcOaPdr:a�s�!O�a;.,ld:Vne�.r�Usa�.rl.;ita:ss. ::E� den, êle nã;o é espírita: é um místico, unÍvefsnüst.�
". "'. _" _

' :Não prego,u 'contra 1.!:_e.nhuma crença, nfío desl'espéi
10,rn"ls vlyem pessoamen-· , , t' t "

"

d
' tou a fé de ningrl'em, embora e:r.cutpcl'o no.".

. ",·,t',·�,'m·.en
· .'" . . . ,.'

'.
_ ,

.

a:n: o. :,sso e' ver ad-e, que
n

L" "" �

·

te 'na mel�or �ord}ah�ade, I. •
.'

'.
•

.'" o referido 'projeto mereceu
tos de vários ,credos,

n.�ma �ro�a sadIa de que. as, "� família de �faria Amália M�cedo, agradece seii.s_iJ ápl'ova,ção, contando 'com a
A sua, linguagem, confe:lS'iI110s, era' 'r)em

I
dIVe�g�,n,c..as_

- no
_ tel'ren,? bIllZíi.tlll 'a' todos que a confOl:tarau1 no doloroso transe'.j 'votação do, P.S.D. e mais al-

rente dessa, do .GUIA SI'mRANO, (l'ue egereve as

d�s IdeIas na? .afe;ta :�, e�pI'- por q�e pa�squ, hem çomo as múmeras provas de amizài -l1.'uns voto.s. inclusive o do
'sim: "Evldelltenlente ê�te· dh'eito 'de ,dizer, que :O

rIto de classe. MUlto a von- de que recebeu, e convida p-arentes' e amigos para assis deputadó Oswaldo Cabral ,belos O'lhos de Rohden :estão iml)lol'aÍld�, 'existe e

ta�e, pois, estamos,nós em tirem as missas �e 70 dia qut por intenção :de sua alma, C om o ,s e . ,vê, ° :'s1': I favoi' seu dêle, para seuS' corit.panh�jros herejes. 'Qn
levar ao DIÁRIO DA 'fAR- fará re'alízar, quitn,a-feira, dia 31 do cOl'i'ente, ás 7 *ho- enruso cantotl fôrte, ,como

pregue a êles, e est.ará d,entro de"seu direito; qu
DE, na: sua festiv:a' data, os i'as na capela do Ginásio Catarinense e' ás 740hs na Cu- o 'O�t.ro, dê saudoso renome.

nunca pode s�r absoluto; nem com. as inteivençõ
nos�s mais -afetuosos e

sin-/ tedraL·'
." E 'com isso: 'mais uma VEz,

do .dono besta""
'e��'os votos de prosperida- r;Ol' ma.is êsse ato de amizade e 'religião; àntêcipàç o �enht}r diputado ficou .. ,

Edifi�al1te,' pcris não!
des. - .da!!1enteagradece, l- \.mascarado!!!

'

- c

'·�GUfLHERM:E�'tAL.:
,

Eva Peroil

Vetálfo mais Bllt:,
'(jropo Escôfar
o Governador Irineu Bor-.

nliausen acaba de,mais tI:ms,.
vez, 'negar' sua colaberacãc..

ao'Legislativo, vetando
-'

�,
leí. que, por aprovação da·.
Assembléia LegisIativa,
mandava instalar 'um Gru
po Escolar na Bana do Arr-
riú, mun ic ipio de Pàlh�ç.a.
'O projeto foi de autGrl}l,

do deputado Ivo Silveira, re-,
presentante daquele nnrnã- ..

cípio,
V�•••••••""""'''''''')••'''''••''''•••••b
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