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Edi�(o de hoje - 8 pa�8.·

A,SSA DA ZONA SOVIETIC
BERLIM, 1° (U. P.) aos setores norte-america- britân'ica e norte-árnertca- 1'0 recorde de 18.200 resi-! com 7.400 dessas fugas, ent completamente seu terri

'As autoridades aliadas de nos, britânico e francês de na para aliviar Berlim Oc i- dentes da Alemanha Orien- massa, que as auotridades . rio de Berlim Ocidental

Berlím Ocidental estabele- Beri irn. dental de seu principal pro- tal que procuram asilo em chamam de "virtual migra- : futuro próximo.
ceram um sistema de trans- Um porta-voz do Escritório blema ele dar alojamento, e Berlim Ocidental. ção", causadas pelo agrava-l A fuga para a Alema

porte aéreo para a Alema- de Refugiados de Berlim 0- alimentação a milhares de Acrescentaram que na menta das'medidas

restriti-I"
Ocidental tornou-se

.

nha Ocidental, de grande c ide ítal declarou que 200 fu pessoas sem lar. As autori- última semana chegaram vas da, Alemanha Oriental possível para os residen

parte dos milhares de fugi- g itivos da zona soviética são dades de Berlim Ocidental I mais de 1.000 fugitivos por e pelos rumores que circu- da Alemanha Oriental

tivos da Alemanha Orten- levados diàriamente. pelas anuciaram que, no mês de dia. O recorde anterior re- Iam na zona de que os co- em primeiro de junho, c

tal, que chegam diàriamente_. linhas aéreas comerciais julho, se reg-istrou o nume-.' gistrou-se em junho último, mu:n.istas' projetam isolai;' a criação da "zona de m
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entre ambas as zonas

Alemanha.

Segundo o sistema
transporte aéreos, os fugit
vos são levados a acamp
nientos da Alemanha Oc
dental,
se lhes dão moradias prov
sanas. Dá-se preferênci
a famílias pobres com filh
e enciãos.

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

:Florianópolis, Sábado 2 de Agôsto de 1952 80 CENTAVOS
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Ind()�biDa
HANOI, 10 (U. P.)

alto comando francês anUII

ciou queLONDRES .. 1.0 - (U.P.) nações que integram o E-
voadoras

O ministro das Relações Ex_li xércit? Europeu que consi-
_ caças atacaram os acampa.

teriores, Anthony Eden; pe- derará um ataque a uma
mentos, deposites de mate

diu a aprovacão do Parla-: delas como um ataque a
riais bélico e pistas na 'prLONDRIKA, 1° - O Londrina -1°- Após a

I
do Banco Nacional do Para- menta ao tratado de paz Grã-Bretanha, . .

d H 160 'I�,
,

.

, 'f'
VIl1CIa e oa, a qUI oBan-co Nacional do Paraná solene in stação, ante-ontem, n

á

e Santa Catarina, aos com a Alemanha Ocidental. Eden marn estou que o.
metro ao I

'

-e Santa Catarina foi insta- .
.

.

presentes a direção ofereceu com o objetivo de criar uma jJl'OPÓSÜO fundamental do su

pilotos comunicaram que folado ante-ontem aqui com um almoço no Country Clu- Europa Ocidental pacifica tratado de paz e do Trata-
ram . registrados grande�xtraordinário êxito, com a be desta 'cidade. Os ilustres e próspera, da qual a Ale- do do Exército' Europeu foi
incêndios.

presença mais altas autori- visitantes, nesse ágape., fo- manha será membro como criar uma "comunidade de
Enquanto

• dades e enorme afluência ram saudados pelo dr. Ivan associada com iguais direi- nações pacificas e jrróspe-
povo, Luiz, que proferiu eloquen- tos e deveres que os 'demais ras, na qual a Repúbl íca Fe-
Entre inúmeros presentes te oração, -a todos ímpressio- membros. Disse, também, deral da Alemanha Demo,

reportagem colheu os S1'S. nando pela segurança dos Eden que O· Ocidente está. (Tática possa participar.
Professor Canuto Mendes conceitos emitidos e pela disposto a qualquer. momen- corno igual":
de Almeida, Secretario do magistral forma. Essa fes- to a negociar com a União' A moção apresentada por
Govêrno e representante do tiva reunião teve transcur- Soviética sôbre a possibílf- Eden foi atacada pelos tra-
Governador Lucas. Garcez,

.

ISO cordialissimo e demons- dade da realização de elei- balhistas, que se estão pre-
de São Paulo, represen tan-

I
trou o vivo entusiasmo com ções livres na Alemanha. parando para votar contra

te do Governador -Murihoz
I que

o novo estabelecimento .EdeJ;J. falou na Câmara a polit iea exterior do gover-
da Rocha, Prefeito .Multon

!
de crédi�o foi recebido, O· dos Comuns antes das 15 ho- no conservador, quando for

Menezes,' Brigadeiro Ar. que desde já o destina a re- ras, para apresentar a mo- submetido à votação ama-

mando Araribóia, Coman- i presentar um papel de má- çãO" cio governo, na-qual pe- nhã e tratado de paz com
.

dante da Zqna Aérea, sena- I xirna irnportancia na vida diri' -à' apr'ovãção dos acõr- :ii Alemanha.
dor Francisco Gallotti, tabe- I economico financeira do sul �!os ,.ds Bonn e para que a A emenda trabalhista à
lião Hugo Ramos, . deputa- do Brasil. Srã.Bretanha garanta às moção de Eden sustenta que
dos federais Leoberto Leal,������� a ratificação dos acórdos
,João Agripino, Rui Palmei- . com a Alemanha seria "in o-

:FJE�::���:�::���:f::� O
.

('gita a Caminho da Democracia :m:;�:,�;I:�:��:':�:�:�
o�tros, também do Rio. De CAIRO, 1° (U., P.) - A

I
"Waãdísta" de que dissolvi- peito da Alemanha.

r

Sao ,P�lllo compareceram Câmara dos Deputados, que guib, o Egito continuará da a Câmara dos Deputados, O ex-minist:,o da Def�sa, i'1"·I:S·
....

Ow
..

p
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..

'·-I:'-·':;-a-
................

espec ialmon ts Professor estuda o dificil problema sendo monarquia constitu- écm maioria "waf'dista"

se-j
Emanuel Shmwell, dIsse" uBene?ito Mo.ntenegro, .dr. t da formação do Conselho cional.

.
[a chamada nos próximos que :,. Grã-�retanha agiria .

Orozl�bo Roxo. Loureir-o, I de Regência, espera poder Círculos informados dis- cinco dias para que, junto con:. indevida fraqueza se na HolandaFl'�nClSCO .

Destído, Manoel apresentar suas recomenda- seram que o Conselho de I com o Senado, eleja os roem- ratificasse o tratado de paz,
HAIA, 10 (U: P.) _ AReis AraUJO" representando cões esta noite ati amanhã Estado continuara exercen- I

bros do Conselho de Regên- antes que este. seja ratifi-
E t d

_

d 1 crise governamental da Ho-o s a o. cedo, ao gabinete presidido. do seus poderes monárqui- cia, ca o pe a França e pela
,\' 1 bê

, .

AI h O' landa ameaça bater todos:
A�POS a so ene ênção do por Aly Maher. cos até que se eleja a. nova Os "wafdístas" aduzem propria eman a c iden-

t b 1· t I t I Até , os recordes de duração. Anovo es a e ecrmen o pe o Ao mesmo tempo, o go- Câmara dos Deptuados' e que a Constituição esti.pula a, e agora o .pacto So.,'
· , . .

t f' 'f' última prolongara-se duraR-
vlgal'lO 'paroqUIal, falaram Ilêrno suspendeu a censura que se reune em novembro. uma sessão conjunta de am-

meu e 01 ratI 'lcado pelos
_1 Ad b '1 R I SI' E t 1 U·, te 6 semanas e a atual pa-u1', e1' a amos (a i - militar aos' jornais 'e' deu Em seguida, em sessão bas as camaras legislativas, s ae o.S

.

11I(lOS.

d· t d B' rece que a ultrapassal'á"a, Ire 0.1' o novo 'anco, 'mais um passo no sentido conJ'unta, ambas as Camaras ,a ser realizada dentro dos
f C I � - . � . .,...,...,...,. largamente .

pro. esso1', ·anuío de Almei- da democracia, com a abo- do P�rlamento. ,determina- dez dias apó:;; ser anuncia-
h u·n

C f
.

.J d G
-

lOTEMP
orh ·e elto, o impaSSe po-«a, em .·nome o overna- . lição, anunciada à noite, tão a composh�ão do Conse. - da a morte do rei, para' no- Od L G I· lítico parece tão grave :t0.1' ueas arcez, senador dos títulos de "pachá" e lho de Regência. mear o Conselho de l1egên- . _ _ .-.;. -

G 11 tt' P d t t· certos líd�res políticos que,,"' l'anCISCO a, o. I, em ]l0- "bei" mas, segundo decla- 'Tal decisãoo seria contra' _ cia, no caso, do sucessor do. re\.'lsao o. empo a e as

d N 14 h d d estes pensal"Íam na dissohi-.me r. �rêu Ramo.s, im- rou o géne.ral Muhamed Na- ria à opinião, .do PartI'do monarca ser menOr de ida- Olas o la 2.
C'b'l' T B cão das âmaras recente-pOSSl 1 lta-do de compare- de, .

. empo - om, passando'> .

ceI', dr. Orozinibo Roxo Lou-
,."._,. _ ""'-_ "..w,-- ......, _ _ _. _ .,

Tal opinião é atacada caim a instável, com chuvas e
mente eleitas ou .em sua no-

.

D"· p...-d va consulta ao eleitOl."adol'eu'o, dr. RiJi Ferraz Caro IV,ergencI8s DO ar.1 O o argumento de que o caso trovoadas.·
fato excepcional na tradi�

. valho, em nome do sr. P}'e- de morte não é aplicável ao Temperatura - Estável.
f -t M

.

T b Ih- "!:li< ". V' ção parlamentar' da Holan·..el o unicipal, dr. Fl'a'h-
.

ra a IS.IU caso de abdicação.
. entos.- al'láveis, pon-

da.cisco Ribeiro Silva; que . " . . .. Entl'etanto o Conselho dando pala sul.
"_�"""""_.......:""''''"'Y''-_"",,brindou as classes armadas, LONDRES, 1° (U. P.) glOnarlO de partIdo, �l'.

d E t d '. 'd'd' Temperaturas - Extre-
- A desintelig'encia entre Aneudn Bevan, pelo tato e s a �, �leSl 1 o pelo

d . á' .
.

.representadas naquela sole-
H ••

I
veterano JUrIsconsulto Ab- mas e ontem_ M< Xlma 23,3. '0· � -cf ...1_

:nidade pelo sr. .Brigadeil'O
as duas alas do Partido Tra,- de ter dlscutldo segredos d 1 El g h"

. Mínima 10,5. .tISO a.a CI .......
Araribóia, Floriano Mendes

balhista foi posta em fóco, em público",
- e an OU,ll,. amplIou

d . hoJe, quando o ex-primeiro O sr. 'Clement Attlee su-
seu, trabalho �ec:llco a fun- __..-.....:w...-r;.,.,. _.;r;.'r............vtun nome os .pequenos aClO-

ministro, SI', Clement 'At- biu à tribuna para dizer do, .pa:·a pos.slvels reformas
nistas e o jornalista Em. radIcaIS. TaIS refo,l.'mas se-

. ai lrêE'b' tlee, criticou "o seu eorreli- que, durante os reçelltes 'de� S S P'�81• ipOl"a ·e deputado Rui
bates economicos, o s1'.

riam destinadas, a limitaI:
, "Palmeira, de Alagoas .. e lll'e- d d R IIÁ t la'siderite'da Comissão 'Eé�nô-

""'�"""•••_•••-......,...........-&....-..._"'.."� Aneurin Bevan havia divlll- :� p� el�es / �1, comopseu 110. De ""00

JJ mt
";>

·

d �.
. . gado assuntos de política.·' lrel·o .

e
.

ISSO ver o ar.- '. ){-----; (
::rmlcan·(f.,:,±,.,cl�l,mmaplI·�O··V· l"sFoe'm,de.·erI�el.. _., IIrftAblt..aAI,)A. ..... ,,' .rQ.ue! ....d.

.ev�am.!�se.�':;�Qn.,sp:t;v�.dhS:f' ·fl�f!le��o,,,,i. afa�.t:r ."dad·. s.�.as
.

RIO, ]0 CU. P,),,� Tele-.
..

..

:; .)
Li It�� ;' /...ç ,,""".<; VVM"IIIniIP·U1II··r, -"'--' ... -,. , ••• , ..•••;:f. ". 'f"···.I,lI.(We-s:os'memuros o ga- gra.mas que estão {;hegan-' "-O

.• �_._._...•�.>, ') ... '.-.-Y%r"·',)j".{.'eeu córi�agradores aplaúso�!. �t.","i��;;,: ii.,' \.� . ,::I��.�e:;·��o, .... '.
'._..

; bin�te; f�zer. nome�ções do de�Salvador dizem que... ,c!'
..
�"��F__::'::'., l.. (',�'I:,-,�,,),� ..�qQi\fe"'í."naJJl.oi'de Santa "Ca- M..teÇ,,�,.uti· ... ;:'.,' '\:O-·'�? Bêvan:·que' não'se�"'p;u:a": :cargos impo.rtai�tes, no Recôncavo. baiano no u_·---' ') rtIP'tái'in�� SI:': Irineu Bornhau- Lb�d�', :::;1' '.

_" enco�1trava no plenário no inclusive '-�c(')mandalnte em 'campo do Tabal'ica, o Con- ,1fTI nl�,-J.:_-·ç-':_;J�n enderecotl à diretoria
.

J U .av' 1;.1'
,

momento, níais-tà.rdé' p'rome- chefe das fôrças armadas e senho Nacional do Petróleo I � II li - !
Ilovo B,ànco :honroso tele- RlO,}O (V. A,) - O sr, teu responder ao discUl"sO I reitor da Universidade Teo- perfurou com' felici(!ade L .

'

El',ama d� congratulações. Ministro do Trabalho assi- do sr. Attlee, o que s-eí'á fei- i lógica. O Conselho de Esta- mais três poços, dos quais U�NILDA - .Há since-
Inteird 'êxito e significado neu a cal.·ta . de 'l'econh_ecÍ-' to am3il1hã. O exJ.J;rJ,inistl'o j do considera a proclamacão J.a Jorrou abundantemente, l'idade nisso, Gó·ve.rnil-

1«>Ienidades indicam nov.o. menta do Sirrdioato dos Tra"- Bevan criticou os dirigentes' na qual" se dirá que a C�ns� ouro negro. Foi reconhecido do?
�8!a.�e�ecimeIÍto constitui hf\-lhadpl'E:'-s IWQbiliários, da InglatelTa por estarem ti:tuição emana do povo e tambem um poço de gás na- GOVERNILDO De-
IDIC.la.tJ..v:a,... vitoriesa- com .. ift-· côm -séde"em-Ttl"barã�o; ncss-e" ctependerrdo-"du"'auxitio-- ·fi::.--não---dcr'Rei; C"O"mO· -m:�orre-- ·tirra-l;· s-endO-'-'q1Ie f!S"S'e' é o pois-da,conferência de
.1eiro apôio de todll:s classes. Estàdo. 'nanceiro norte.americano, agora;

,

:li1aior de toda a Bahia. . Blumenau, há!'!! , _ ..

Instalado, em londrina, '0
-

Banco
_.

Nacio
nal do Paraná e Santa Catarina'
O dr. Aderbal R. da Silva, o diretor

o "TRATADO DE
t'r\� com· a .t\1-pmanha

isso,
mortos onze soldados
Vietminh numa operação
de desembarque numa das
margens do Rio Vermelha
-
- .._._._-_- _..."._..-. _-... .-_..

Para o «Guia
Serreno»
AUSTREGESILO

l'HAYDE: "E' preciso.' sa
ber respeitar a liberdade
humana. Pouco' importa qu�
d maioria do povo brnstlci
ro seja católica e repugne
a cremação, Se houver um

brasileiro que deseja ser

cremado. isso será motivo
suficiente para que existam
fornos".

'

(De ° Jornal, de ante-on
tem)

r Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. TOLENTlNO,' DE CARVALHO'
, AperfeiçoamentQ em Pôrto Alegre e Bueno& Ayru "

OUVIDOS _,! NARIZ..;.. GARGANTA
Cunsultórto - João Prnto, 18 - l° andar

Diàr iamente das '15: às 18 horas

DRA. 'VLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB �trSSI
Médicos

, Cirurgin"Clínira Geral-Parto!

S""IlÇO' completo e espeéializado das DOE.NOAS DI!: SE.NHO�
"'A'�, ".Im modernos

' r"i!todôs de díagnõsttccs e, tratamento. .

'

'l'VLPoscopiA'·- HISTERO -;- 8ALPlNGOGRAFIA - METABO

LISMO BA�AL
ondàI curtas-E1etrocoagulação Raio! UltraR.. !ilOterapia por

·�;"í,età e Intra Vermelho.

'�i.nIl�ltÓrio: Ru';T::ajar.o,'n. 1, l° IIndar Edificio do"l!(Qn-

'Q;aIJl.f(f:
/

''''.rilrio: ,Du 9 às 1? he ras - Dr. ,Mus8L

Dali l� à;8 18 horas - Dra. ,Mu891.

Resid,ôncia j\venída 'I'rompowskí', 84

,-
.<.

---'_._-___;-�""'_""'_-----�-----"--

\

DR. I. LOBATO" FlLHO
Doenças do ap.ltretho 'respiratório.

:t U B J.; R C U L O S'E
RAfJ[OGRAFIA E RADIO$CQ'PIA ,DOS PULMOIlS

. . Cinrgia ·d'Q Totax

'}l'oro" ..do peja F�'culda-de N�cional: de MediJiria. 'Tisiologiata e

Tisio_cirurgião do Ho�pita? Netê�. Ramo.
Curso de e�pecia.lizáçào pela S N. T, EX.-internú e Ex-asaistente de

Cirurgia dr Prof. Ugo Pi'lhéiro Gui�àrãe8 '(Rio).
Consultório: Rua F'elit'ie ,sch,.,idt n, 38.

Dtàr'iamente, das. 1& às 18. horas,

"R�sidência': Rua t<'êlipe Schrnidt, n. 10a..

D:R.. A. SANTAELA
• (4'ormai.!o p.ela Faculdadé Nacional «I'e Mlidicina, da uniV.Ut.!"_t1.. do Brasí l).

. ..' DR� ALVA�O DE CARVALHP
Médico' por concurso ·da Assistêncill· a Psiéopa.taa do Dlltl'lto ,

,Doen'ças de Crianças'
t....<d;r�l. '! Consu ltór-io : Rua 'I'rajano s/b: Edif. São Jorge � 1° andar,

-Ex-interno. do Bosottal Psiquí"trico e 'MhR!cô'mio' .JlIdic!áril' da
'

� I' 1'4 1"
'.

,

.. r!
. -, :sa fl� e. o ,

t. .."ital F�del'al. ( Residência: .Rua Brtgadéí ro SilY8 Paes, ./n. _ $0 ana;"r. (ehá-
Ex·in�rno da Santa Casa de Miserie6'í'dia dó Rio de Janeiro.

cara do ft}spanha').
>

Cllnica ,Médica .:__ Doencas N�rvosa8. Ateride diàriamente das l4 bs. em diante,
Censultérto : Edificio Amêlta Neto - Sala' 8.

i
I

I, DR. : NEWTON
.

D�AVILA
OLHOS _:_. OUVIDOS � NARIZ E,GÃRGANTA "CirUrgia gel-aI - Doenças de 'Senhoras -, Pr(lctoloar1a

Eletricidade M;é<!ica
DR. GUERREIRO DA FONSECA I Con�u)tórlo: Rua 'vitor Meireles n. 18 - Telerone 1.507.

CJltVRGIAO DEN'nSTA
.

EspeciaUsia' do . Hospi'tal'

I
Conliulta:q: As 11,30 horas e à tardé das 15 horas em diante,

•

R,ua Felí,PI Schmi'dt _ EdiL Amélia Nl'to _ 8.ala Jl10derna 'Aparelhagem. R�8idê��ia: Rua Vidal Ramos, -, 'felefone 1.4'22.
Tratamento cirúrgico, � ,-,ura da Piorr�a 'Alve.,12�. "·'.Lâmpadá de' Fenda - Refratol'- Ve,rtometro etc. Raio X. (�a- !

Tratamento cirÚl'iico e CI!ra 'de Abces8os., Granulnia., Q..i._,.,�afiaB da Cabe�ã) - {{etirada de Corpos Extranhos do. I,'ulmão ------------.-_,I----..,..--------�-
radiculares, etc .

.... •ofago. \
, I' ATENÇÃO: -. Grande redução de' PT�Ç08 nas DE.('J'fADURA!.1i',...Receita para usq de 9cu105, DR. MARIQ WENDHAUSEN

para as pessõas que 'vivem de ordenaa ..
Consultório - Visconde de Ouro Preto n, 2 - (Altos' da CaJa Clfnica médica de Rdult�s e criança" . 'Laboratório' Protético sob a direçào de 'f�cnico coni!'at.ad<l1 _III-:'_io Horizonte). . Con�1I1tórl0 - Rua João .P.into, 10 - Tel. M. 769.

pecialmente no Uruguai. formaco sob a orie"�ação de um do. m.li\".,•..Residência 7- 'Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1660.
. CORsultaB: nas 4 às 6 horas.

credenciados especialistas da Améri,ca,t '.
Re8id�t1cia: :aua Esteves J.únior; 45. Te!. 812., Dentadú\as 'sem o Céo' da Boca (Ab�blldll 1'latJlla>

Pontei! Moveis. e }'ix8i1

Tod'08 ')8 d,emais Trabalhos Protéticos pel.. téçnica mau ,...._,.

cente.

R.lildênêia: Rua Bocáíuva, 134.

Consult,lls: Das �6 às 18 hora•.

, 1'elefone:
f'.oClnsllltório: L2,68.

'.

�(.e�ld_ê_n_ci_a..,.f_l_,;:,_:...�---. '

_.� �__ !
DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT IMÉDICO

IClínica Gerai -' PEDIATRIA
Rua '13 de Maio, 16' - ltajaí I

.

PUERICULTURA - P1j:DIATRIA _. CLINICA GERAL !

<:oasultório e' Resídêncta - Rua Bulcão Viana n� ,7 (Largo 13

... ••io� - Florianópolis,
Jlorário: 8 às 12 horas - Diàriamimte.

I,

I'.>

DR. 'ANTÔNIO MONIZ, DE ARAGÃO
C�RURGIÁ, TREUMATOJ..O�lA", '" I"". • •

, ortopedia'
.

.

,

ConaultóriQ: João Pinto, 18.

Da. 15 às .17 .diàriamente.

Menos a08' Sábado•.

. Reli.: Bocaiuva 136. '

.01'1011_•• 714.

DR. ROLDÃO CONSONI·
Cil'llri'íà Geral - Alta: .CU·urEla - 'Molé&tla. d., Senhor..

J' -;- Cirurv;ia �os Tumore., -

iJ. Faêuld�ile de MEdi"ina dá Univeráidade' de Sio Paulo.

.x�As8iEtente de Ci�ur�i,a doa ProfeSllore. AlIpio 'Correia

, Nlito ti 8y1la Mato•.

Cirurgia do, estomago, ve84iu�á ',f, ';ias ,bÜilÚei; úitutin.os de}

••do �_gro�so, tjroíde, ri�8, prÕBtat�: b�;igi. 1ít�r(ovárl08'e tram
.... V&rico�ele, hidrocele. varizeai e"liérrii�!; l '�:"� , l ., .

. ;. ' •. .I

��lta8:Da8 � às I) hl\f�s. roa Felipe:Schmidt. 21
- Telefone: 1.598.

' . .uid@ncla: Avenida Trompowsli,.. '7

(.obradO)·1
Telefone 1.7U.

..: (

•

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

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica' excluaívamente de crianças

Ru,a Saldanha Mar inb o, 19. - -Telefone (M.' 786.

o E·STADO
ADMINISTRAÇÁO

Itedaçáo' e Ofícin�s. à rua Conselheiro Mafra, ..
'

"'1
Tel. ,1,022 � Cx, Postal, 139_

Di re tori RUBENS A. RAMOS:
.. ,

.

Ge'repte: -D9MINGOS F. DE AQUINO.

Repre8�ntante@:' ,

""" "

'Representações /lo S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 -: 6° andar.
Te!.: 22.5924 -- Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.

Rua F"elipe dê Of ivai'ra, n , 21 1)0 a iH:lall!t..
1:e1.1 32·9873 - São. Paulo.

, ASSJNATrJRAS

.An6

Na' Capital
................. , Cr$

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO.
'Clínica Médica - .litoenç8s de crianças

('tratamento de Bronquites em adultos e crianças).
Consultório:, Vitor Meireles, 18 -' 1° andar:

Hqrário: D2� lO.30, às 11,30 e das 2,,30 às 3 . .30 horas.

Resid.êneÜl: ,A,-':mida Rio 'Branco, 152 - Fone 1.640. .

j
•

. -

,

'

......

Semelltre , Cr$

Ao\!

No Interrnr

c-s 2nl).l)(l<

c-s llll."

DR.' ARMANDO VALERIO DE ASSIS
,

,

MÉDICO

D� Serviço. de -Clínica Infantil da Assi.stência Munidplrl .. Hos

pital de Caridlid41
CI,INICA MÊD1C� DF.; CRIANÇAS E ADULTOS

""':" A1e.rtia -

'-p.'

_;... Semestre ,.

AJ1.ú�cios m'ediantes �ontráto.
Os originais, m esm o não pub licados.

devolvidos.
A oireçao não' se ri!,sponsabiliza pelo� 'e.. "�.j_",,

.mitido� nos 'artigos assinados.

DR. ALF.REDO CHEREM

ADVOGAD'OS
DR. Cl,ARN{) G., G.ALLETTI

- ADVo.GADO -

!,'IMi anÚjlolt •.

DR.·' RENATO RAMOS, DA SILVA
....;. ADVÓGADQ-

Rua Santoll Dumont, iz, - Apt. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS' VIEIRA
-'- ADVOf;ADO -

C,lliu Postal 1(iO, - Ita.iaí - Santa Catl'ri,..

.'

A U·S,·[··N·T E
por oma semana

DR; THEODOCIO MIGUEL ATHElUNf) .

- .<\J?VOGADO --

"

Roa Trajano n, Ii. lO andar, sala n. J Edifício 8'" 'J ...§!IS""'"

(Escr. 'Dr. Waldir Busch). -- I \ '

Telefone - 1.34Ó.

DENTISTA
DR. OCTACILIO 'DE ARAUJO '

'------

A V I S O
'0' Dr .. Djalma Moellmam. avisa à' .sua distinta clientela q)'J""'_

estará ausente até o mês de setenlb�o em viagem de' <íu.tr>�.. �"

América ,00 Norte .

• Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Consult'18 das 16 àl Ü!,'
Comunica ainda que o sell.· InsÚtuto �e diagriós�ibo cUJÚt:f) �.

Il das 15 às 17 horás_�' ,. '

t�núa funçionando de malleir:,a 'regular, ficando' cómo' seu sub6n'i'1"!W>"Re.idêitcía.: Rua Marecbal' Goilher�e, 5 - Fone: 781:
o :ompetente clínico DI'. Orlandp, Schroeder que 'há "'fuaill:- d.• _.. '

I ',,";! ano, V�lll acompanhando, ,passo a pass:" os serviços cb&:le_ li.....

.,----..;_----.....-.....;.--.....- .......:_:.--...;.......-.._-� 'Casá de Saúde Sã'o Seha�tião, e de seu. c0'_lsultó'rio..
_

Os servi�,os de rádio diagnóstic,o, radio'ter8nia I! os d. b.t>o:r....,

tóri'O clinico ficarã� a cil�go do Dr. Pa�}o Tl1vllres; D<)'!1. _h.j�
mente conhecido em noss� meio, 'p,ela sua proffciência fi dedí�<,,"'"

.

\
nas ditas especÍl;lidades.

,"'11
À

'\ f!.GM.,..�.J�cow...àlt.i...�.d4. '.'-, ,. '" fONt!._4lIJ.�11""", ii
CURITlM

... .:_...
J'=�.....PAOSl!1I1Wa

"

'-.AIU!iIIa �1

-

.. -:
"

..

Sabão
'\

\iirgem ESpecialid�de
da

.

Ciu. IBTZEL IN·D08TRIAL�JitiDviIl8; (marca registrada)
'TorDa ii roupa'�ranquissim�

.

'----------�._--------------�----
•

. .

- I
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entao .. � ai está "8 ',Gigantes'ca
.

tiqílidaçã�
•

;
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\ ..
\

... ", f

4a
-

S·
, .'

I 'e I N E o I A R I 9Jo.1-; I,,' 2��n��oje��n?ne�lj�����i:��"����',
.' ,OC,Ia, I ,R11'Z' I No programa r Cine

mente e por conta própria . surpreende o v," alguém
À 430 7 845hs nal. Nac: 1 t f d

.:.4.J\IVERSARIOS Segurança Pública; , Ivone, sA' 1'-:-BENCE 'A t
'

5' em prol da 'renovação e me- que se evan � a avor es-

T"'R_,l�Z SHEENDERMARK Campi, iilha do sr. Orlando I . Groe I�' BU1IJR' •
-

,

�. u- PI l'eçost:, 7':0?
- 3, o

Ihoria do n9,sso aparelha- sa. 'elassé ol��ldada; .e' como-
G

, '1'0 areia ,1 "
• rnp, a e Danos men to POlI'cI'-aI e dos seus estamos aqui para louvar

Transcorre na data' re Carnpi e de sua esposa ,sra.
'

, I

.hoie, o·aniversário natalicio Carlin�a Caropi,; "

em

LAURATIA '

7 I:�PKr:-IO servidores : por isso, soou .corn sinceridade, co,�o s,em:- '.

do' ;1', Heinz Sheendermark Men in os : Ricardo-Luiz, y' . '.'

As ,4 s.
para nós de forma 'sobremo- pré o ftzemos e havemos de

r'II ' .

AI '<1 CI di No programa: O Esporte An'selmo DUARTE - To- do agradável a voz 'que re.- f'azer sempre, tôdas às me-
azente da empresa "Rapido �I 10 CIO sr." CI e,R au, 10"

na Tela, Nac. .

C 'RRERO 1\[ rI' a
-

.

d d
.

-

h d ma fi.. L paz COl1h'ecendo os méritos e sa- didas que sejam ver a -€1l'8-
ui Brasileiro", nesta Capi- despac ante ,q_ .uan e 1 r o; I Pr .. 7 '

o 5
"

t J N.a1'bal" fil�o. �lo sr, -Anastá- •

I eços : I ,0�OX�:'
o PRADÇl crificios de uma 'i;arte dos .mente uteis' às polícias; ve-

;1

0 'ESTADO cumpr'imen- CIO José (f;áSSlO, em:
'. servidorés da ordem e sos- nham 'elas donde. vi{!l'ém,

ta-o,
'

.

As 4 - 7,45hs. TIGO TICO NO FlJBÁ sêgo 'públ ieos, defendeu pa- partam d�)l1de partirem, não
YARA-REGINA • VLÜANTES,

• Roland WIN�ERS No programa: Noticias ra os comíssários de polícia podiamos ficar calado ante
'.

d t JORNYALISTA ANTo'NIO
'em ;

, da Semana. Nac., I",.. guardas da penitenciária o humano projeto que o dep,Festeja hoje sua a!, na- A BALSA MISTERIOS 8.
_ ...

· talicia a graciosa menina
-.

LúCIO
� • Preços: 6,00 - 3,50. .

.

I�a diminuição do prazo de Siqueira Bello submeteu.. a

Yara-Reg ina, dileta filha Encontra-se ne�ta Capi-
Charles STARRET Imp, até 14: anos. • aposentadoria. Referimo-nos apro,vaç,ão d7 seus' par,es"

.do sr. Ii'a.l·á Gomide, co- ,talo nosso brilhante con-
em:

, . ao projeto apresentado, na Não e a circunstância de
A PISTA SANGRENTA

\ Assembléia Leg islativa
.

do d�fen,dermos sistemática e
mere iante nesta Cap�\al, ·e frade sr'"Antôn.io Lúcio, d,\" O F'��NTASlVf_A DO ZORRO

Estado pelo deputado Si- acir-radamenta ÇlS polícias o
de sua esposa sra, sa S. retor do, Correio do Oeste", No programa: Cinélandia 'CO'"rdo' Comorc·lu.l' queira. Bello e 3'0 seu 'dis- que nos leva a afirmar ��{;omide, que se publica em Joaça·· Jornal. Nac,

'

LI u, .

- curso publicado no' "O ES- n qbre e justa a medida pleí-ba.
'

Preços: 6,20 - 3,50
"

. com a l'lall-a' .

t d
'

't dS, s, que vem dé 'Blume-
.

TADO", .de 23 io' -con'ente., ea a, e que, como o, os ,sa.-'
/ Prccos : 6,20 -' 3,50 '

,'_.
, bem.. u'ma vida de constan-nau onde, como represen- Tmp. até 10 anos, \ Raros, muito raros sao OS"
t "1' ivad d

.

Úmte do Àssociação. Comer- RIO, lO' (V. A.) c- O nos- que olham com s1mpatiá pa-
es vrgn.ias, e;�a a ,e ,.pe��cial de Joaçaba, participou OD-:'-ON srr embaixadorjna I,táiia, sr, ra O lado 'das 'polícias' ra- g?S que, cons I,Hem quo -,

""'í .

d-
"

I
dlanas l11certezas, desgasta'd.a qonferência, das .Clas,se,s

I
A,'s 8,30 hs. " Alves Souza, adiou o seu r SSImos Os que ao ,as mes- , .

, ."
,

,

,

't I'
' mU1t<� maIS e cOllsom� maIOr'

P.rodu.to�'as ,de �a�ta C,ataI?� Em Honiel1agem ao' Exmo. retol'l1o a �Roma, a fim doe mas o ,Jus o va 01: pOIS a

I soma de energias, merecen�
n,1 ah realIzada, te\ e, na �J'. Governador do Estado, oonti�uar

-

acertaI�do 'aqui mentalldade caudllhesc,a d� a',
.

,t, 't ;'
.

1
.

i)

'''(''0 ' ' , 'd b '1'
. " o, p<>I an o, um lepouso' �

quele c;o..Y1C ase . economlco, . O CULPADO FOI VOCÊ os' detalhes epl torno I malOtIa os �'aSI en'os. SQ;. .
.. '

d t d t
-

I'
,

I
.. '-h' b' I'

,

d I
antecIpado como ,o que pre-

.

es aca a a uaçao.· Peça <>n'ti _. divorc'ista acôrd.o come.rCI,a .c�m aque'- ac a . OI' a po ICIa quan o' .

ii
.

d
..

t
.. .!

,.

I' h
. " ,,', d

.' ;, .• 'd ' teu)I':e çon�e e1' o pr(Qe o 'Cl,
,,' do' Deputado Nelson Caro' e paIS, que ,oJe nao enufou esta e CIma 'e po e pIe- t d'

. .. .
'

Vê transcorrer hOJe, maIS I ENFERMOS neüo
.

"

em discussão. Sua ,senhoria valecer-se. dela l?ara se�',v�r
a o, .. '

.' S. SuRI
..ml aniversár�o natal�cio, a' Em 'apart�lmento reserva- , Ma'is uma gl..ande � apre- tem estado em contacto per- aos seus mteresses partl(1a- \'. ."

;graciosa mel�ma Mana da do, na Ca,sa de Saúde São I sentação da eia, de ITALO manent-e com os orgãos> es- r'ios, pois quando "está, por '

:
"

I

Graça FerreIra, encanto ,do Sebastião, nesta' Capital, I CTJRCIO pecializados • dó Ministéri�o I b,a,ix0" só vê n�.'pol�cia(. um C O 'N V I"T.;,E
'

. lar do sr. Francisco AgallJo acha-se enfermo, em trata-' Preços: Cad. Nu;', 20,00 da Fazenda e do Itámal'at1: tIrano e cego Instrumento I. .'
. _

'

-

�elTeira.
, ,mento, o 110S5,,0 ilustre con-, - Ba'lcão:' 10 00' - Cama- -No próximQ mês; estará de, coação. 10 que

.

nunca I t ' 'e'· d
'

r IÃliNessa oporhmdade a ga- ter.râneo sr. Caetano Vieira rotes: 10000
'

aqui o sub-ministro da Ec.o- ninguém faz, esteja na

�i-l a e' � ., pu Se
Jante Maria, da Graça rece- ele Souza, abastado agricul-

' ,
"

.

nómia da Itália, que
Y

ta:�- tt.::,ção :ou na oposição, é de-, A Di'l',iftoria do Grem\o do
!lerá· as homenagens de seu tor em UruJ51ci, onde é pres- IMPERIAL bem virá tratar Cla execução fender os verdadeiros lnte- Iate C]ube� de, Florianópolis,
1T�StO circulo de amiguinhas, tigioso ,elemento do P.artído Às 5 - 7,45hs; dó' àco'rdo, Deverão' regres- 'l'êsses da polícia; é interes- tem' o pi'azer de convidar
as ,uais oferecerá lauta me- Social Democratico, Um grande' filme nac.io- sal' juntos, 1).o'S últimos dilis ,13ar-se por essa organizição seus 'associados e ilustrissi..,
-Ea de doces,

I Visitando-o,' desejamos- na]. de agostos suá, excelência e que' deve ser independente mas famílias para a soirée
"Q Estado" cum�ri�e�- lhe pronto restabelecim�nto, A MULHER 'DO 'DIABO ..0 diJPJ.omat� ·patrício,. para 'podeI" bem. servir a',oR- 'que se realizará hoje.

'ta-� e e tende aos dlgmssl- .

.

.

!:��i�i��eÓS, HOJE: AVENT'U'RAS
"Senhóras: Jandira -Brito '

· {;oúvêa, esposa do ST. Ni- •

"ualdo Gotlvêa, Mariª' de

Lourdes Hprn' de Carvalho
SHveÍl:a e ,Herondhla

. pam'lplona;
'Senhores: Willy GOlmer,

,comerciante em Lagun,a;
·IconOlUos Agapito Icono

mos, capitalista; Al'i Bar

bato, comeL'ciário e Naldir

Carrei.rão, bancàrio;'
'

$el1h9ritas,: Mari 1 e n a

Carvalho, filha·do sr, Alva
TO de Carvalho, zelo�o fUll-

· .cionál'iú da Secretaria da

Vida

•

SRA, ANGEL� 'RÓMA
NOWSKY

A data de hoje assinala

1i ,passagem do anivel'siário
;n.atálicio da' exma', sra. An

gela Romanowsky, digna es

Jlosa ·do escritor . L, Roma

,ncwsky, residente' em Pôrto

.Alegre.

•

....
,

/74À14N#Ã, ÃS
u O/TO .. AI�::'-FLO

R/S7:4. -Ros

.:

\

"

, ,

. .-
, ,
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Primeiro -Campeonato Catarinense de Esgrima
Com sensacionais duelos entre os' esgrimistas do Barriga' Verde e Clube Doze de

Agosto, inicia-se, hc]e, às t 5 .heras, na sala d'armas da Policia Mllitar, o Primeire
Campeonate Estadual de Esgrima, promovido pela F. C. E. Não percam !

4 �lorianópolis, Sâbado 2 de'Agôsto de 1952 o .�.", 1 .. ,,..

,.
'111 partida sensàcional de amanhã no estádio' da F. ,C. F.

local o campo da Praia de em extrear vitoriosamente e Jair, sendo quasi certo ní irá conhecer o verdadei- color não poderá contar com.
Fóra, promete lances verúa- nó certame de 52. que os três valorosos era- ro poderão: do querido clube o concurso da ala esquerda

. .' Para a peleja com o "beh- ques integrarão a equipe alví-celeste. Jaime e Lauro, suspensos
de�ramente sen�a,clOna:s :, jamin", espera o Avaí con- do campeão da cidade. No Guaràni .tudo corre por uma partida oficial.
empolgantes, pOIS enorme e 'tal' com todos os seus ele- ,Para -tanto vem se esfor- bem, m�,smo sabendo-se que Aguardem o prêl io de
'a díspoaíção dos craques mentes do ano .passade, in- çando o técnico Nizeta., tu- para o dif ieil compromisso I amanhã entre o "bugre" e o

A peleja, que' tera por "azzurras", e "bugrinos" clusive, Adolf inho, Ben","'a] do indicando que o Guara- com o "Leão da Ilha", o tr i- � alvi-celeste!

•

,

"

Vibra a "torcida" com a

realização da segunda l".o'

dada do Campeonato Citadi
no de Prof íssiona ia, em (IPe
nerão adversários os esqua
drões do Avai e Guarani.

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

"O
·

Estado. , Esportivo
"

, ._-.w�_-.-.-.-. -_ _-_..-_._-.·_-_,_J.·.·..-.- -._.-., - •._._-.-_-••••••� �w.- ---..-_-..-.-..---_._,._,.....,..._.._,._..-.-..�.- - -.- J-.-.....,._.._.--.-.-. _ .-_-.- ._--"""
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•·
..-_·.· - �·.;,,-_·.w.__-.-,.,..-,,;.-.-_..__·_..-.-.-_·_,..- • ·.··-:.·.._··.._·.-_.""..�_ �_. - .--- -.- -

..
- ---.,,/"

amenhã

Noticias dos Jogos Olímpi
cos de Helsinki

120 no halterofilismo - O Brasil obteve, entre, 4ft

nações, o 'décim'o segundo lugar no halterofilismo, euio
vencedor foi John Da vis, dos Estados Unidos.

Campoonato Ama�órista �a Ci�a�e
jogos prog,ramados para hoje

Empolgante os meios fU-1 da para hoje e manhã, está I Um grande encontro. I negro foi vencido pelo Ba11-

tebolísticos do certame ci- fadada a novo sucesso. i Flamengo x Treze de Maio I gú, enquanto que o alvi-ce-
tadino da divisão amador is- Hercilio Luz x Postal Completará a metade da leste do Colegio Catarinen-
ta.

'

A rodada número dois 1'e- rodada o match Flamengo x se, vice-campeão do ,"ini-
O entusiasmo cresce á rá iniciada hoje, com mi- Treze de Maio, ambos derro- tium", não foi além de um Milton Busin, campeão brasileiro e sul-americano,

medida que vão sendo efe- cio ás 13,30 horas, no está- tados nos seus primeiros empate frente ao América. obteve a 6a colocação.
tuadas as partidas. dio da rua Bocaiuva. compromissos. América x Bangú
Nunca um certame dessa Na qualidade de campeão Ambos lutarão pela reha- Jogo empolgante o que

categoria despertou tanto da cidade de 1951 e campe- büitação, estando o jogo completará a rodada, ama

interêsse 'como o que vem ão do Torneio-início de 52" marcado para ter início ás nhã, pela manhã.

'empolgando a "torcida". o esquadrão do Po-stal Te- 15,30 horas de hoje. 0.' América, que por pou-
Sábado e domingo últi- legráfico, vitorioso na prí- lris x Colegial co não derrotou o Colegial,

mo tivemos quatro renhi- meira rodada sôbre o F'la- Domingo; pela manhã, experimen tará o poderio
dos encontros, agradando mengo, dará c�ãte ao team com início ás 8,30 horas, jo- da equipe banguense, ven- O Brasil 50 colocado - Com sua vitória de ante-ou

todos eles, pelo empenho e do Hercilio Luz, que tam- garão Iris e Colegial, pele- cedera do "in itium" de 51. tem sobre a França, o "f ive" do Brasil classificou-se em

entusiasmo dos oito clubes bém venceu na rodada in i- ja que promete
-

grandes Os ingresso ,serão vendi- 50 lugar no Torneio Olimpico de Bola ao Cesto.

que estiveram em ação. cial, derrotando o Treze de t surpresas. dos pelo prêço único de dois
A próxima rodada, maca- Maio. Na primeira rodada o rubro- cruzeiros.

,
.

Saltos de trampolim - Brown ing, dos Estados U:'1i

dos, foi proclamado campeão olímpico de saltos trampo
lim, de três metros, Seu compatriota Andersen foi o 20-
classificado.

'

Esgrima - O italiano Mangiarotti é o campeão
olimplco individual de Espada.

Outro recorde - Na sexta série dos 400 metros, na
do livre, foi batido o recorde ol impico pelo suéco Os-'
trand.

Salto ornamentais - Patrícia Me- Corrnick dos Es
tados Unido�:' sagrou-se campeã olímpica de Saltos or

namentais, com 147,30 pontos, contra 139,34 da france
sa Mady Moreau.

Atlético 6 X GUB,rani 2 i���emo����g�nteFu!i��,�é!�iCOClu��,
Desfalcado de LaurO',

I
Os qu'adros:' Atlético -' ofício:

'

Pereü:a'
Erasmo e Jaime, três de' Ciro, Vaica e (Juarez) e Ju- "Estreito 25 de julho de ProcUl'ador - Euclides
seus elementos que forall1 ca; Julinho, Fred.erico (Vai- 1952.

' .

Daniel
suspensos pelo T. J. ,D., o ca) e Cazuza; Alcioni, (Au-, Ilmo. Sr. Redator E�por- Comissão de Sindicância
conjunto do Güaraní deu gllstO), Her�ilio, Augusto tivo do "O ESTADO". - Zenon da Silva Rosa,
combate, ante-ontem, em jo- rBitinho), Mirinho e Pinto Nesta.' João Büchele e Gilberto F�
go amistoso, ao forte "onze" da Luz, este último o melhor Tenho o prazer de levar Goulart.
do Atlético, baqueando ina- entre' os 22. ao seu conh,ecimento que no Sem ·outrG motivo, 8e1'\Li-
pelavelmente pela contag.em Guaraní - Isaías ,(Oscar dia 29 de junho último, fun- mo-nos do ensejo para a-
de 6 x· ;2. Anibal e Fausto; joel (Pa-, clames uma 'sociedade es- presentar-lhe os protestos

O prélio pendeu s'empre pico), Zézinho e Papico portiva com o nome de "São de estima e considel:aç{\eS•
'para o tricolor do 140 B.C., (Egon); Ari (Edio), Ale- Pedro Futebol Clube". Atenciosamente
�uj-& ataque ,esteve no seu mão (Edson), Osni, Orlan- Na mesma data foi eleita Carlos Linhares, secretá- Ainda na frente a Rússia - Eis a relação dos 1&
dia mais inspirado, o mes- do e Pacheco. a prirri.eira diretoria que 1'e- rio. primeiros classificados' nos Jogos Olimpicos, até o dia
mo n�o se dando com a re- gerá os destinos do clube no, Waldemar Damasco, Pre- 30: 10 lugar __:_ Rússia, com 523,5 pontos; 20 lugar -

taguarda qué falhou em di� ""'.,...,.......,. __ 'W

período de 29-6-52 a 29-6-53, sidente".· Estados Unidos, com 4{)3 pontos; 30 lugar - Hungl'ia,
verSas ocaSlOes, inclusive OS JOGOS DO BOTAFO- assim constituida:

.

Gratos p,ela
-

commiicação" com 233 pontos; 40 lugar - Suécia, com 22,9 pontos; 50
nos tentos contrários. GO NA SUA ATUAL-TEM- Presidente de PIortra fornl.ulam.os á 'novà agre- lugar - Finlândja, com 138,5 pontos; ·60 lugar :_ Ale-
No priI�eiro tempo o pla- PORADA, Otávio José de Oliveira ffiiação os maiores votos de manha, C0ID 124 pontos; 70, lúgar - França, com 119

card acusOl: dois tentos pa- Botafogo 2 x Milionários Presidente _ Waldemal' N'osperidades. pontos; 80 lugar - Itália; com 105 pontos; 90 lugar -
1'a os atleticanos de atitoria 1 - Colombia. DamasCO Checosloyáquia, com 103,5 pontos e 100 higar - Grã-
de Mirinho e Julinho" êste Botafogo 1 x Universidad Vice-Presidente _ Raull, ---'--.-----� Bl1�etanha, com 98 pontos. O Brasil' esta colocado em '260
de cabeça. O _ Colombia.

.

Macedo' p .._. - Iu'gar.
Na fase derradeira mar- B6tafogo 1 x La SaUe -1 10 Secretário - Cados

.

a,r.1Clpaçao Okamoto del'otado -

Te-, competindo
nas semi-finais'

COl! o Atlético mais quati-o - Venezuela. Linhares OSWALDO NOCETI tuzuo Okamoto, o excelente dos 100 metros nado de cos-
tentos P<)l: intermédio de Botafogo 2, x Réal Madrid 20 Secretário - Pedro e nadador paulista vencedor tas, obteve a 4a colocação,.
Pinto da Luz e Augtisto, 2 - Venezuela. Romalino da Silva

.

CACILDA NOCETI da la série dos 400 metros

Inão
se classificando.

dois cada um. Botafogo 4 x Milionários 10 TesoureíÍ'o - Gentil participam aos parentes e nado livre, foi derotado no 200 metros nado de peito
Os tentos do vencido fo- 4 - Venezuela. Domingues pessoas de suas relações, o dia s,eguinte predendo o di- - Eva Szekely, da HÚllgria

:ram da feitura de E'dio e Botafogo 6 x La SaBe 2 20 Tesoureiro - Américo nascimento de. su'a filha Cé- t'eito de disputar as' finais. foi proClamada campeã' e 're
Osni. -- Veliezuela.

I
Barreiros . IHa, oco�ri�o a 29 dêste mês; Não se classificou ,Edite cordista olimpica dos 200

Boa arbitragem de João Botafogo O x Real Ma- OradGr - Augusto Bons-: na MaternIdade "Dr. Carlos Groba - A excelente nada- metros nado de peito, com,
Sebastião da Sil-Va:·' I drid O - Venezuela. field'" ;Couêa".· - dOl'a bl�sil�ira Edite Gl'oba, .o' tempo de 2'51'''7110.

4QQ ,mt;tros nado livre -, Resultados. finais: lo lu-·
ga,l' - Jean BoitenK, da França, com 4'30"7/10, novO'

recorde olímpico.' Ford Kono" dos EE. UU. foi o 20 co

locado. O vencedor tem apenas 17 �nos de idade.

Gonçalves e Pavall classificados - Nas elim:inató
rÍlls, dos 100 metros, nado de costas, conseguiram classi
ficação para. as semi-finais os nadadores brasileii'os Jo
ão Gonçalves e Fel'llando Pavan.

Esgrima � A Hnguia sagrou-se campeã
de sabre. Os franceses obtiveram O 20 posto.

olimpica
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Dia 8 '- SEX'fA-FEIUA -;- JANTAR DE CONFRA

TERNIZAÇAO - Entrega de diplomas aos SóCIOS RE-
, MID'oS.

'

'

,
'

DIA 9 - SABADO - GRANDE 'SOIRÉE com uma

- P R O G R A ,l\f A - ,agradabilissima surpresa. ,

-' ,

,

'. "

"

I DIA iO _:__ DOMINGO - Grandiosa excursão e chur-

D-JA 6 - QUARTA-l�EIRA - BINGO ESPECIAL - rascada. Local: SAN'I"AN.4.. .

"

,; ,

"í'rem10s: Uma FRfGIDAIRE e outros premios valiosos. DIA 11 � SEGUNDA-,FEIRA - NOITADA ESPOR-

DIA '7 - QUINTA-I<'EIRA - SESSÃO CINEMATO- TIVA - Jogos de Basquete -r-r- Volei -.Esgrima.
GUAFICA com uma grande produção da WARNER BROS, ',{HA 12 .c:_' TERÇA-FEIRA .:_ GRA DIOSO BAILE

CLUBE
,

"

-

FESTlVIDADES EM'COMEMORAÇAO AO 80°'
'ANIVERSAHIO

'

A alma d_as ..,policias
Se é verdade que na VI-', lheiros� que é á Rádio Pa

'GH.,ANCIA está todo o mé-I trulha, não fôra o serviço
rÍtn e toda a grandeza da perfeito de radiofonia.

-.:ação policial uma .vez que Nós, ,in,felizm,ente tão a-'

neEa se apôia totalmente a trazados em -pol ic ia que

'lI.ção prevent iva e dela mui- possuímos no Estado um pa

to depende a 'represslva, liciamen to de aldeia, temos'

-nã6 é menos verdade que
I contudo' na nossa Polícia

-e85.a vigilância será inóqua Militar um serviço de rá-

'se não for servida por um I dia-comunicações que mui

l'erleito sistema de liga- to nos haura. Grandes e n;
ções, transmissões e comu- levantes serviços ele tem

meações, s-em os quais não prestado ao Estado, O seu

_poderá ter presteza no so- progresso e gráu de real
:Clnêl'Ü. Por isso somos dos eficiência em que se encon-
-qne pensam que é o serviço tra é devido aos esforços do
-de comunicações a alma das seu atual chefe o 10 ten.

'PoHcias. Carlos Wenceslau Pacheco

Hoje em dia, em qual- que vem desenvolvendo e

, 1juel' cidade moderna, os vá- ampliando tal servico des
Tios setores de policiamen- de a sua, criação: N'o servi

-'tO' têm cada' um a sua par- co de rádio comunicação da
-ticular de comunicições. Polícia Militar está, iridis-

0,'< Bombeiros -já possui- cutivelmerite, a alma da
-am ainda, antes do telefones nossa pelfcia, Se assim é,
te "los veículos motorisados o que mais nos falta'! 'OS
-um sistema de alarmes aín- TRANSPORTES!

.

,-da hoje em uso, por efici
, '€nte e prático. O alarme de
.incêndios ainda está em dia

'�r:J) I\'ova York e nas prin
cipais cidades da América
,oe do Mundo.

O. serviço de ronda de
uma cidade que tenha pre
tensões de ser lima cidade
civilisada, não póde pres
-eíndir da distribuição de
tálcfónes de' polícia que per-
mitam aos rondantes um

.

-pe:rmanente contacto com

.as Delegacias Distritais.
Seria impossível a exis

-tência do mais moderno e

-efkiellte serviço de padru-

Limousines ou Peruas da
R. P., motocicletas do servi

ço de trânsito e da polícia
rodoviária, earros de bom
beiros, cavalarianos da ron

da, lanchas da polícia no

setor marítimo ou fluvial,
aviões e helicoptéros do ser

viço de controle e de socor

ros, ambulâncias do pronto
socorro, todos hoje em dia
têm que estar equipados'
com

- rádio-telefonia é, em

permanente e direto contac

to com o centro de controle
da polícia em geral.

S. SURI

t. A(jRADECIMENTO.

, eMISSA :'

Os pais, irmãos, cunhadas e sobrjnhas de

HÉLIO LIVRAMENTO MORITZ;
]H:ofundamente consternados com a perda dó seu que
..ddo filho, irmão, cunhado e tio, vêm externar a sua im

.perecível gratidão aos humanitários facultativos e Irraãs

,rle caridade, ao bondoso Frei Humberto, aos zelosos iun
áOllarios da Colônia Santana e, mui especü'llmente à ab

,negada Irmã Fernandina, pela dedicação e carinho com

lll}e o trataram durante a sua, longa enfel'mi'dade e o as

',sistindo até os seus derradeiros momentos.

Também, agradecem aos parentes e às pessôas .ami
.,gas que. os cercaram ,e: os confortl,üam no, dGlloroso transe

Jlor que pas,saram, aos que e,nviaram flôres, cartões e te

legramas e aos que ·acompanharam os s�us restos mor

:tais até a última morada.

O'utrossim, convidam a todos par,a assistirem à Mis
�, que pelo descam;o etenw de sua alma, mandam rezar

na Igreja de Santo Antônio,..np dia 4 do corrente � (segun
<ta-feil'a), às 7 horas e. desde lá,. confessam-se gratos aos

lIue compareceref!.l' a êsse ato de fé cristã.

I'

'Oficina de Bicicleta Helv
Acha-Re aparelhadá para qualquer serviço em Bi.

"

,eicletas e Bicicletas a motoi' -- Ticiclo - Tico-Tico -

- >Carrinho -Ô'Bel'ço. etc.
Pecas e App�,�ó-rio<:: N{)vos e Usad·os,

Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.

Serviços Rápidos e Garantido, Executados per peso
_ suaI especia.lizados.

- Rua Padre Roma, 50 -

�GOSTO
DE GALA - Ornamentação deslumbrante nos l'alõ�s-

NOTA: As in"érições para o J�N',AR DE CONFRA

TERNIZAÇÃO e para a EXCURSÃO, a partir do próximll
dia 25, poderão ser feitas por todos 81'S. associados que

desejarem tOIUar parte. 'I'ambémcontínúa aberta a lista
de inscrição para as senhorttas que desejarem debutar,

Horário do expediente na Secretaria: .Das 8 às 11

horas diàrtamente": ,

Corintían X'
, ,"fhrmine:t1s.e
Tendo em vista a disputa,

amanhã, do Grande Prêmio
"Bras il", - a, Comissão Orga>
n izadora 'da' Taça "Rio" re

volveu, como já foi divulga
do, antecipar para a noite
de hoje, no colossal Está
d io do Maracanã, no Rio de

Janeiro, a segunda partida
da "finalíssima" entre os

campeões .carioca e paulis
ta, F'Iúminense e Corin ti

ans, respectivamente.
No primeiro encon tro,

efetuado quarta-eira, a' vi
tória sorriu ao Fluminense,
por dois tentos a zéro.
Em caso de nova, vitória

sôbre o quadro bandeiran

te, o Fluminense será pro
clamado campeão.

Tenis Clube
"

,

", Sábado -dia 2 de Agôsto - Soirée patrocinada pe
la SOCIEDADE CATAB,INENSE DE ESTATíSTICA'<

65,000,0'

Lira
NOTA: Não haverá reserva de mesa

� .

COMPRA E
VEMOA '"''

CA5A">( rrRIIIIO�

.,IPOTECA">

AVAlf!lCÓ[5
lE6AlISA'O[� .,."""""====;;;"";;""",..,.,,,,,,,;;;;;.,,,"';;;:;;�==

CASAS A VENDA

RUA BOCAIUVA - ,1 quartos, sala visita, sala [an-.

tar, copa; banheiro, coz i n.va, depósito, etc.•... ,

RUA 'l'ENENTE SILVEIRA - 5 quartos, sala visita,
sala jantar, copa, cozinha, etc. . "

RUA SAO PEDRO (Estreíto-Bajnaârio) - 3 quartos,

ante-sala, sala visita, copa, cozinha, i ns'ta laçâo
sanitária completa, e duas 'casas pequenas nos

fu ndos _ ' ....•...........• , .

AV. RIO BRANCO -:- 2 quartos, sala, varanda, cozí-

nha, W. C., etc, , _ , , .

rRINDADE - õ quartos, sala jantar, copa, cozinha,

banheiro, grànde varand'a e depósito , .. , .... _ .

COQUEIROS - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,'

300.000.0'

.400,000,0'

250.000,0,

ção, os beneficios prestados
durante a enfermidade de
sux saudosa e pranteada
Íl rr.â, Maria de Lourdes
Vieira.
Fica assim cumprido um

dever de gratidão pela' be
uernerência de quantos a

aji.dararn em tão duro tran-

toO.OOO,o<

- "
c:: _ c::t
.... -
c::t -
_ ;:II

a
c::t
.,.

ft
..
•

UMA CASA PARA OS
PROGENITORES DO CAM
PEONISSIMO ADEMAR
FERREIRA DA SILVA
Continua repercutindo

com intensa alegria em to

do o país o feito ínégualável
do brasileiro Adernar Fer
reira da Silva, dando ao

Brasil o prjmeiro .
titulo

olímpico na modalidade do
dei r:." U1�a com 6 peças ,e outra com 3, terreno

salto tiipl ice. 22x550 mts. . ..

"A Gazeta Esportiva" 'po- DUARTE 'SCHUTEL ? 4 t� casas, uma com qual' os,

pular matutino bandeirante sala jantar, sala visita, cozinha, W. C., etc., 0\1-

vem lançando a campanha t.ra cf 2 quartos, sala. varanda, cózinha, W. C.

para aquisição, por subscrí- cf chuveiro ....•...... , , .

ção pública, de uma casa €STREITO - Rua Tereza Cr is tí na - 2 quartos, sa-

para os progenitores do 110- la, varanda, cozinha, terreno frente 35 mts. fun-

vo "Atléta Simbolo" do BTa- dos 25 mts. .. .. .. , .

sil. RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, sala visita,
Até ante-ontem já liaviam sala jantar, cozinha, depósito, copa, etc.

sido apurados mais de du- a:STRETTO - Rua 3 de Maio - Sala pi negócio, 2

zentos e vinte mil cruzei-

100.000,0'

Vende-se
,

o Bar Modelo, s-ituado à
Rua Maj{)r Costa.
TrataI' no mesmo ou çom

J{)sé Antonio à Av�nida
Hert!Ílio Luz, n. 2.

'.

Fr�quez•.•�"rn ger.I",
VlnH'C,reosolado'

(Si-Iv8ira)
VENDE-SE

Um fogão econômico, mar�

ca BERTA, com poucos mê�
ses de uso.

Vêl' e tratar' à rua Salqa.
nha Marinho n. 15.

etc. 90.000,01
'

3ERVIDAO FRANZONI - 3 quartos, sala; cozinha,

W, C. cf chuveiro, etc. . _ ' ._

SACO DOS LIMõES -- Rua Geral ,- 2 casas de ma-

deira novas . _ ". , .

,JOSE BOITEUX_ (no principio) - 2 quartos, cozinha,
varanda , , , .. _ .

COQUEIROS - Rua S. ,jristovão - 2 casas de ma-

35.000.0'

.

180.000,o�

45.000,00

250.000;00

quartos, varanda, cozinha .. , , , .

eSTREITO - Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala
BS.OOO,oo

1'OS, esperando-se que ultra

passe a casa dos trezentos

mil.
jantar, sala visita, copa; quarto de banho,
Terreno 10x50 - preço: 350.000,00
Av. Mauro Ramos - 3 quartos, casinha, sala jantar,

sala, visita etc. 180.000,00
Estreito - Rua José C. Silva - 5 quartos" sala .vi

sita, sala, jantar, casinha banheiro etv 160.000,.00
,

Estreito - Rua José C. Silva - 3 quartos" sala vi
sita, sala jantar, cosinha, banheiro ,etc. , 60.000,00

CASAS E FAZENDAS fi VENDA
CAPOEIRAS, _:_ (no princípio J - com 98 x250 mts.

casa co�, 4 quartos, 3 salas, cosinha,' banheiro; varandâo
ect, 250.000.oc

BARREIROS _..:. 3 quartos, sala visita, sala ,iantar.
cosinha tel're)l.Q 20 .x30 25.000,00

CANAS VIEIRAS - COil1 4.344,728m2 e mna casa de
2 pavimentos

_ 500'.000,00
�OlUPRAS DE CASAS, TERRENOS. CHACARAS E 8I1'IOS

AMANHÃ A ASSINATU
RA DO CONTRATO DE
COl'íPRA DA SÉDE SO
CIAL DO ATLÉTICO

o seguinteRecebemos
oficio: •

30 o ju-"F'lorianópclis,
lho de 1952
"Ilmo; Sr. diretor espor

tivo de "O ESTADO".
Nesta.
De 'ordem do Sr. presiden�

te, tel1,ho a honra de convi-
dar v: i. e exma. família pa- Temos sempr-e intereHá<f.,s em Con11,rar casas, te:r:ren08, cha

l'a assistirem a assinatura .caras e sitiôs .

do Contrato de Compra da E outras que por motivo de fôrça maior não são

Séde Social desta agremia- anunciadas; àlltumas destas casas são aceita trans1e-

ção, que realizar-se-á ás 15 rências pelo Montepio ou Institutos.

horas do próximo dia 3, no
TERRENú Ã VENDA

salão de Ronra do Décimo'
SACO DO�,LIM�ES -,. Rua GeTal � com 33x500 mta.

QUarto Batalão de Caçado-
ALAMEDA ADO,LFO KONDER - com 15x30 mtll.. ,

-

"

HIPOTECAS
res, nesta Capital.

Rec(lbérnos e aplicamos ,,!ualquer importância com garantia hi.
AproveitanÇlo O ensejo .

reitero a v. s: os meus' mais �DMll'l'I.STR�Ç:ÃO DE PRl!iDI051,
Mediante mooica comi�são. aceitamos 'procuraçõ'es parI!-' ad,mi·altos protestos de .considera-'

nistrar prédios, recebemos alugueis, pagamos impostos, etc.
ção e apreço.
Elmo Dias da Motta.

PROCESSOS IMOBILIÁRIOS

Organizamos processos imóbiliários', para ps Institutos, Caix,
10 Secretário do Clube Atlé-

Econômica, etc" temos também' possibilidade de conseguir qualquer
tico Cataripense". documt!nto sôbre imóveis.
Gratos pelo convite.

18.000,0<
75.000.ot

FICHARlO

o cliente que desejar comprar casa, terre'ilO, sitio, chacara, po·

)l'llJtIDAII. DUJIA.'!'III.. derá vir a séde dêste Escritório e preencher uma fic�a dizendo c

• ftAOU

IlWalYI.Allque
dt!sej3 adquirir e a�sim c<lcnsguirrn09 avizaremos �()

interessa_]Elixir de·Nogueira do, sem despesas para o

;���;MAÇOES '

I

......... .-.dIar.... Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer informal)iG
tam...... IIfIIII dos negóciQs imobiliários.
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TEATRO A. DE CARVALHO
_ 'HOJE, _' SABADO _. HOJE' ..:_..

..

. ,
. .

.

C-ontinúa o ruidoso -sucesso da GRANDE CQMRANHIA' OE- COMÉDIAS
I T A, L O C U R C 1\ o-

I

.-

, .,

,
.

. \ , apresen tando:
"

. Às 15 horas - VES:VERAL' DAS MOÇAS com' a belissima peça "A PIEDOSA MEN-
TIRA", 3 atos de Àmaral Gurgel.

.

, Preços Populares, ' _

,
As 20J30 -horas -, -"Em Homneagem .ao EXQló.: Gov-ernador do' Estado,

.

sr. Irineu
Bornhausen-

-,
'

..

", ,Q últimosneessndasribaítas Brasileira s: Ó CU1i..P�DOJfOI VOC.Ê - a famosa peça:
'-,divq,rCista da autoria do Deputado NELSON CARNE�.'· '.

A"

..,
••

Preços _'. Cadeiras numeradas - Cr$ 21),00. Balcões - Cr$ 10,Õó.' Camarotes
Cr$ 100,00.

'.

:�..
ITALO CURGIO

. \' .

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

.. AM'ANHÃ ...__ às 10 hs. Matinada. às 15 hs. Matinée., - A linda 'peça infantil --'�
GATA BORRALHEIRA. .

AMANHÁ·-. às. 20,3() hs. - A NOIVA DE MEU IRMÃO - 3 atos d��l\'Iarina Pel�és.
.

•

.

(Despedida dá Cia:) , .

.
,

, ,

Falam os -RepUblicanos •oj�
WASHINGTON, 1° CU. te Trurnan Se encontra em

�
I',) - Um dos elementos de ferias na 'cid�de de Kansas,

. '.

alta projeção . republicana de onde sairá para pa.rtici
decl:1l'ou que' a chapa .do par ativamente: da campa
Partido Democratico, C9ns- nha em favor /do governa
tituida .dos ir�. Adlai Ste- dor A(iI�i Stevenson . '.Essa
venson e do senador JohnJ. • promessa foi feita antes 'e
Sparkman, pertence ao pre- I depois da convenção demo
sidente 'I'ruman. O sr. Ar- cratica,
thur Summerf iel d, presi
dente' do Comité Nacional

Republicano, declarou que
a chapa' "Stevenson Spark
man deverá defender a tra

díção de· Truman, aduzindo:
"Lsso, sem dúvida, não será
muito agradável .

ao povo' WASHINGTON, 1° (U.
.norte-amer iõano". P.) :_ O secretario de Esta

, Mais adiante, Summer- do, Dean Aheson partiu ho
field ácentuou

'

esperar que ie para São Francisco se

o senad�r Robert Taít, um guindo amanhã para Hono
(los mais 'serios can'didatos lulu, onde se vai iniciar a 4

do Partido Republicano, lu-' éle agosto, a primeira' reuni-
,

tará em pról da vitória do ão do Conselho de minis
general Dwight Eiseriho- tros (las Relações Exterio
wer. Efetivamente, o sena- res dos Estados Unidos,
dor Taft prometeu sua co-·· A�lstria e Nóva Zelaridia.

operação ao ex-comandante Acheson seguiu acompa
das forças do Pacto do A- nhado por Philtp : Jessup,

"

tlantico Norte, no proprio embaixada!' extraordinário,
dia de sua derrota na

COil-j
e várias altas persoualida

venção de Chicago. des' do Departamento do
,No momento, o presiden- Estado! ,./

sentou o Imperaq�l' ? Pe-
,

.

.' . 91'0 I no se�l consorcio com I
1,,· .. ·,;.···.··."'-· •• ····-.---·.··.-·.·- .. - .. -:. .. ---

.. II D, Amélia em Munich ,�__ .... _ ••4V.��" .. -ar•...� .. -ar. _ .... __ .. _ ....... _ .... _� .� .. .. - ... ) l.f�

..
"':'_ em 1.836, nasceu no

------------------!"'"-- Rio de'Jm1eiro,'Carlos F're-

18AHCO
deCRfL\ITO POPULAR

I �;�Í'�:L����n��is �arde l1a-
,

.•. 2 AGRíCOLA" '. I I· - em 1.874, travaram-se
, . Rv..a..'. 0'rr�Áf'lM.r1. 1.6 .'

,
. '" nas matas de Ferrabraz.. em'

--rc'
-- São Leopoldo, no Rio Gran-',

r!'LORtA"'ÓPOlIS - 5tô., pãr6.rtnA
"

T 11 ,. '" de do Sul, os últimos •.com-

'bates contra os célebre')
"muckers'j ; .

- em' 1.875, ·s.urgiU no

·'.N··A- ·C·A·.•. M.ARA.',O � ,',
Rio de Janeiro ó 'primeiro
número do jornal "Gazeta.

I'b I .. ...' de Notícias":'.

'" aoce er .....u's .....acQ - em 1.914,a Alemanha Q
.

.

•

�>.-.o.-.<��(�()�""'()'-'<l��

RIO, .10 CV.'A.) - O sr. dade do .Br�sil aos ideais apresentou' a, BéÍgica.o seu' oalro g_e8s I' � .: -

'

,

.�. .'�:.._ _,. �
Karl Gruber, chanceler aus- democraticos e criptãos. "ultimatum". �.

II I Treo!ls Para Medlçoes ,.

'ti:íaco, ,esteve hoje no· Palá- ,A
I
si;)ssão foi inte,rrompi- 'André Nil� ,T�dasc? el!' agoas' 1,0 .

u· ." ,.,
'cio Tiradentes onde foi re- da breves· minutos para

.

RIO,' 1° (v. �.) .

- Um; Modêlo Id�al para Engenheiros,' Topógrafos, i
'tebido e s�tUdado ipelo sr. cumprimento:s dos deputa- .101'11.al de Mace�o. dIvulga a. 0.Co'nstructores, Agrimensores etc. dos 'melhores fa- I
Nerêu ,Ramos; que deu à dos ao'chanéeler,'nó gabine-.o .SORO DA

notícia da localidade ele.!' brÍcafites' extrangeiros, marcação' em' centimetros e
6

palavra ao deputado Ema- te da presidência da Câma- �?ebra�gulo, de ter,em na�'l � poleg-d.uas, ';111 ca,ixas de couro .legitimo. Desconto ,.ui Satiro, or�dor ofidal. ·ra.. .' cIdo alI, ontem, quatro ge- 'vantajoso para revendedores. o

O sr. Ernal1i Satiro falou' . JUVJ;NTUDE meos, adiantando- que por �

. SeliCital' detalhes á INCORESO�, Avenida AI-' 8da vocaça�o delnoc'l'atI'ca de'- .Hoje, o referIdo chanee-
I

I' .'.
,

.

f'alt de assI'ste'ncl'a ·m·e-dI·....a'�' B• - � ,
.

.'

' '-' mirante arroso, OQ _._ 40 8/410;12 - Rio de Janei-' c
mons-tl'ada' pelo sr, Kárl l�r seguiu para São Paulo,

.

uma das cnanças moi;reu, 1'0,
"

"

tG'l'uber', dUI'allte os a110S da em visita oficial.
,
VIR.ILASE af'ast'a dos mo- t d t

" .
.

o
• _ es an o as .ou ras mS�)l::'an,- '. .' i

"
• ....

dominação l1l:\zista da Aus- ços o fantasma da velhice do cuidados e entregues a ...o...(l·_·{)....o�.....()__.().-.()._.() b�)-;

tria, lutand.o contra a tira- preéoce e faz com- que os Legião Brá�ileira ',de Assis":' . .' \
. .

.'
,

'

'.

'.

:;�.:�on::t�u °0 't�ib�=:� , �r��io�:��i���;r f:��
.

:��; ,::P:;:: n�:,";:ucd: j :==-=-==-:::=falanilo ,em francês e exal- /..... e�CI'''''''' ções !lexuais,. VIRILASE, cjnco os partos' assim, �úl- �a"a: ,outro telegrama, ho- ·os nomes �e Maria, Fátima,.
tando a amizade entre o I

',Ç2 4.':'& v.8. para ambos os sexos, e um tiplos, sendo qüe um d.eles, Je. amda chegado a esta ca.. Maria Jose e Maria Apare-
Brasil e a Austria e o pro-

"

1/0
'

..ese":.� produto do Laboratório ..Te•. conforme foi amplamente .llÍtaL Procede de Salvador cid�, O pai das' CrIanças

,gresso do nosso país, cuja ...3 ,_ sa, vendido em tó,das as far- noticiado, foi de cinco gê� ,e dh que em Ur,uca, muni- falando aos jornais disse:

11l:ojeçã'0 cada vez é m�ior'IIi(C:'�ATU_� máC'ias e dl;ogal'ias,' Pedidos meós, que, aliás, morreram cípio de I1hé,u;;,· Maria José "Nestes tempos bicudos,
O

. chan�eler aust_�'lac,o ' .._....�7;-'" pelo \Rembolso Cáixa por falta de completa assis- 'Prazeres, espôsa de -José ·era só o que me faltava.
tel'1mnou dIzendo da fIdeh- - - Postal 4,880 -L São Paulo. tên.cia I médica, Antônio P'raze'res, deu à 'luz iI,c·o.iÜecer .. _

"

..
, �

,

2,]:)E AGOSTO
A data de .hoje recorda-

n�s q�le: '

. -' em 1.625, partiu da
Bahia a' Armada de D. Fra

dique de Toledo,' qlÍe llavia'
libertado o Capital do Bra
sil do domínio .holaudês ;
- em 1:639, chegou a A

lagoas, com, os restos do e

xército pernambueano, o

General Matias
.

de Albu-

VIAJOU
Deao Avbeson

querque ;
- em 1.645, cumprindo

ordens de Fernandes Viei
ra, -foí' capturado próximo
ao Monte das Tabocas, o ex

jesu ita Manuel de Morais,
que se fizera calvinista e

casára mais de uma vez,

Era natural de São Paulo,
onde nascera em 1.586 e fa
leceu em 1.651;
- em 1.829,·0 Marechal

de Campo Felisberto Ca1,.
deira Brant Pontes (Mar
quês de Barbacena), repre-

.

.�
e
I

I '.

1 ,

festiv-al em.' Beneficio do Centro
Isotérico .AMOR, E" LUZ,
A

•

(I -,

oeça cômica apresentada
Teatrfl. �B(as-tlei.r6

,-

;

•�.áíor
D-ij

.F'\.

r " •
*
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'Reação/persa ante
a ameaca vermelba

,
•

'rEHERAN, 31, CU.P.) -I caia em poder dos comun is

Informou-se. que o premier I tas, nesta hora em -que pro
Moharned Mossadegh pediu i cura se recuperar ecouo

assistencía financeira aos I micamerrte.
Estados Unidos e Ghi-Bre- . I\S dificuldades da Fa

tanha, com a finalidade de zenda Pública se agravaram
ev�tar que ()J Iran venha a desde a nacionalização da

cair totalmente em poder Companhia Iraniana de Pe-
dos comunistas.' tróleo, de propriedade
Com efeito, fontes de al- maior dos ínglêses, que pa

ta informação revelam que ga vam os impostos não Ie-

o,.lifossadegh
.

entrou em .con- sande o f'isco..
tato com os representantes Nesse interím, soube-se

daqueles dois países em Te- que 8 novo o programa de
heran sôbre o assunto, di- economias do governo de
zeudo-Ihes que é da alçada: 'I'eheran .abarca uma redu
rl.1.S nações ocidentais aju- .ção nas verbas para as for
dar o 1ran

o

para que l1ão ças armadas.

. OUJOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital • '.

Receita de Oculos - Ex&.me de FUDdo de Olho pano

Classifif!ação da Pressão Artertal,
�oderna Aparelhagem.
Censultôrjo ...!.. Visconde de Ouro Prejo. 2.

I'
I

.,

• I.

RIO- SANTOS': PARANAGUA - CURITIBA - JOINVILE - lTAJAI
.

FLORIAIiÓPOLlS-LAGUNA -rUBARÃO- LAJES - PORTO -A,l.�GR'E
SÉOE.: FLORIANÓPOLIS Santa Catarina

PREGUIÇA· E FRAQUEZA o

·VANADIOL \

MOÇAS DES�IMA.OÁSI .;»

HOMENS SEM ��ERGIA.
-

...Não é 'sua ct'ilpa!. .

-g 8. fraq'-ueza que o' deixa canudo, V.lidO, .

com moleza no corpo e'olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

<H1JlH'O'� .)!OI �Ióhlilo!l sangnrneos e- VITALIZA o sansue en-

t

Diario da . Me'ropOI�
.

Cebrença de Pedágio,_.

. as Iôrcas para o trabalho,
VANADIOL

(Alyarus de' Oliveira) diretamente ao 'O: N. E. R.,
e êste por sua vez deveria
publicar balanços trimes
trais, dando conta ao povo
da sua justa aplicação.

. ; '

.. '

.

t, •

, ,-

........

;
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�id. de COll!é�ias'O pOVO ii está impacienteIt�19 C�r�l� " RIO, 10 (v. A.) _ Apesar Interrogado se a popula- rou - um quadro real dá'-
A Comissão Organizado- rieiro, para o churrasco, a- HOJe, no Teatro Alvaro

de ter sido terrnínantemen- cidade do sr. Getúlio Var- situacão no nordeste. O Pre-
ra do Curso de Expansão manhã, às 12 horas, na Pe-, de Carvallio", �s 20,3CO h?- te proibida qualquer visita gas estaria afetada pela sidente precisa saber do queCultural tem o grato pra- nitenciária· do Estado, que r�s, � Compan,h�a"d.e ,o�me- ao sr. Café Filho, que se crise, disse: ie passa. Reconheço o' SeLL
zer de convidar, os amigos será oferecido a Sua Excia. dias Halo Curcio apresen-

encontra numa fazenda nas _ "Não creio que isso interêsse e a sua boa venta
e admiradores do Almiran- por, motivo .dá passagem do tará, em continuação à .s�a vizinhanças da capital, a 'abale o prestigio 'popular de, mas o' nordeste precisa
te Carlos d� Silveira Car- seu aníversârío nataltcío. aplaudida temporada, a �e� reportagem ,;;> surpreendeu do sr" Getúlio Vargas. de amparo do govêrno fede-"

, ça divorcista "O culpado 01
em seu teto. Disse s. excia i- Êle' con ta com o povo, a- ral. Êste póde ser feito atru-...............................�....e....... você", de autoria do depu-

pesar 'de tôda a rmseria vés da apl icação de verbas"'I N I C
.

- "Corno vocês' vêem, o ca • ,_,
"tado federa 4 e son .arn er-

existente". Adiantou que especiais que existem e da,",

I d t it não estou tão mal como di- "

1'0. O espetácu o es a nOI e
logo' que, se restabelecer, abertura de novos serviços..será em homenagem ao zem. Na realidade não che-

guei a ser acometido pela pretende avistar-se com o que atenderão a uma grau-exmo. sr. Irineu Boruhau-
SI'.' Getúlio Vargas. de massa de desemirrega-G d d E t d doença da moda - enfartoseu, overna 01' o s 'a o.
_ "Vou pintar _ decla- dos".Às. 15 horas, em vesperal do miocárdio'. Fui vítima de

das senhorinhas, será leva- urna' indisposição provoca

da a belissima peça"A Pie- da pela fadiga decorrente

dosa Mentira", em três atos, ,de excessiva atividade. Sin

de' Amaral Gurgel, ao preço' to-me bem e estou resolvi-
•

de Cr$ -Iü.oo a poltrona. do a adotar a única terapêu-

O Estrel'lo lambem" e' c,·dade Amanhã, às 10 horas, tíca traçada pelos médicos
.

,

',' grandiosa matinada, e às).5 - o repouso. Pretendo vol-
• horas, deslumbrante vespe- tal' brevemente às minhas'Com vistas ao sr. SecretáriO ral, com a maravilhosa peça funções".

S infantil "A Gata Burralhei- Sôbre a, viagem que: fezda egoraoca, ra", em três atos e de auto- ao nordeste, disse achar-se
b t t h

.

d L d d Almeida tôda aquela ,região através-Neste país, tudo que traz rece er an as ,omenagens. na
.

e ya e
_,

.

a marca do absurdo, entra, E uma vez, solto, porque' Ainda amanha, as ,20,30 sando uma face gravíssima.'
logo, sem demora, nem ce- : ainda não se encontrava em hO�'as, a, festejada Compa- "O mal dos males é a

I f,
.

d h f' de pedida p,en'ú'ria' econômica pela sê-'�rimônia na rotina da vida. condições isreas e reco- n la 'ara sua s

E as arbitrarfedades de' cer- lher-se à sua residência, foi com a apresentação da en- ca. A iome está em t6cta a

tos elem'entos policiais, por conduzido, por pessoas amí- graçadissima peça "A noiva parte. E .o pior - observou
exemplo, dão vida a essa re- gás, ao Hospital <1e Carida- do meu irm�o"" em três H- - é que o povo já está fi-

de, Onde recebeu medicação tos, de Marina Peres. .cando impaciente".gra ...

Se não, vejamos o fato adequada pelo Dr, Newton
••••••••••••••••" ..

que determinou esta nota, d'Avila,
sem outros comentários. Nesta' redação o denunci-

Ontem, à hora do encerra- ante teve a oportunidade de
mento dos trabalhos, a re- mostrar os restos da ação
dação dêste jornal foi visi- pol'icial, que, apesar dos dias
tada pelos srs. Lionete Sil- passados, ainda deixaram
va e Aduci Corrêa, residen- vestígios apreciáveis no seu

tes no sub-distrito do Es- corpo.'
treito. O caso, na singeleza com

Alegaram os mesmos que, que foi narrado, está a de

terça-feira, dia 29 p.p., fo- monstrar que às diretrizes
ram ao "Cine Império" as- dessa ação policial não mais
sístir ao Hipnotizador Ling. se coadunam com a nossa .,._._-.. _ _ _._ .·a - • _

Durante ,o espetáculo, di- evolução política, sôbre ser

versas pessoas, na assis- um atentado contra a segu- Serão subvencionadas,tência, por motivos desco- rança coletiva. .

,
.

nhecidos, começaram á rir, Por outro lado, não é me- duas faculdades c JtarineDses .

o que levou o referído ar- nos certo que a ação poli-
Rio, 10 (V. A.) _ O depu- de de Farmácia e Oodonto-tísta a retirar-se do palco e cíal, sendo preventiva, de-

tado Paulo Sarasate apre- log ía de Santa Catarina,exigir fossen'!.as mesmas ex- ve, por isso mesmo, na. ma-
que terá a subvenção anualpulsas da sala. nutenção da ordem, ser a sentou à Câmara projeto de
de dois milhões de cruzei-O prim�iro dos informan- primeira a observar a lei e leis que visa estender a 29
ros, e a Faculdade d� Ciên-t

-

b d
-

II a- o dl'SVI'I'tlla' la escolas de ensino superiores, nao sa en o a razao, -
.

cias Econômicas do mesmofoi indicado como um dós �q:li fica o protesto dos

los benefícios de lei� fede- Estado� que receberá um"sorridentes", pelo que in- dOIS Jovens moradores no
1 EtI' milhão de cruzeiros, anual--, b D' t't d 'E t't ra. n 1'e as esco as con-timado pelo Cabo João" dolbu - IS rI o o s relO e o t' I d F 'd' t'emp a as estão a aCUi a- men e.destacamento local, a ir até apêlo ao Sr. Secretário da

..
os bastidores do cinema, pa- Segurança I Pública, para
ra prestar esclarecimentos, que se digne de tornar as

por determinação do sub-de- prontas e enérgicas medidas
legado. Na oportunidade, o que o easo reclama. com o

segundo deles, quiz acom- evitar, sobretudo, sejam re-
. RIO, 1° (V. A.) - Duran-plenál'io, teve que se reti-panhar o colega, no que foi petldas essas cenas, não só

te a reunião do Congl'ésso rar do l'E:)cinto, sob exc1aimpedido por uma praça de porque não há mais ambi-
Nacional dos Estudantes, mações estrepitosas dapolícia, voltando ao lugar ente para arbitrariedades
que se realiza nesta Capital, maioria como, por exemplo,em que se sentara, inicial- policiais como, ainda, e .

.

e'sta:um grllpo constituido, namente. Eis senã{) quando a princi'palmente, sobram me-
.

h 1 sua maioria, por sl>l1horas,mencionada praça convoca lOS umanos e egais para ,.
,

procurou particIpar dos de-out.ro seu colega, também a manutenção da ordem pú-
. bl' bates sobre opetl'óleo, qued-e serVIço no local, e, dan- lea.

do vóz de prisão ao jovem Por sôbre' isso, pôliciar, ent.ão se travavam. A ,As�
Aduci Corrêa, arrancam-no hoje, não se 'resume apenas sembléia, ao tomar conheci
delicadamente da cadeira, I

no usar o revolver e mano- mento do pedido dêsses ele
ao mesmo tempo em que brar o "casse-tête". Tem mentos, feitos através da
lhe' acariciavam 'o corpo com ,sentido e objetivos,muito di- Mesa, quase, uníssop'21, gri
os argumentos de que eram ferente!'!. Porque, do contrá- tou pl'otestando contra a

pQ-rtadores. A eena, não pa- rio, só poderiamos

conCIUirj
soliCitação, que, no entender

Bt ta I C
"

dece d,úvida, causou protes- muito a contragôsto, com da mesma, viria pel'turbar 'ltiDe. a.ar·tos de muitos espectadores estas. palavras finais: .
' o ambiente, já que ocultava

Ie, néhi" mesmo ante o apêlo Triste rea,lidade de otem- fins meramente politicas. E 80 osa
- ,de ,v.árias pessoas e os des- pos mais tristes ainda.. . o grupo, ante a reação do ' Em Lajes, onde ,residia e

maios de senhoras e senha- era abastado e progressis-"."..,...-.'!'-._....,. ,.....- .....:rr........JJr....,...-...:-J ,,,,.,.......-.:-....-_...... .-......,..,.... .........-..;�ritas, as indiciadas práças ta fazendeiro, faleceu dia
(Pedro e Siqueira) alivia-

Nada .de a"cord,os"
30 de julho último, o sr.

ram a esdrúxula maneira de Hortencio de Camargo Ro- Iagir, tanto mais -

que o eg- sa.

JcoItado não dera motivos
COD! a' RU-S81-a o seu falecimento causou

para tamanha demons.tracão
, profunda consternação; poisde fôrça e singular pr�va RIO, l° (V: A,) - De vez I que "carece de qua.lquer (J extinto, que era figura deda ação preventiva da polí- em quando surge no n()ticiá- fudamento essa notícia, de destacado. relevo na sodecia. rio local, por, motivos ,ainda. qual só ,tiv:e >conhecimento dade, tendo sido dire.tor da

Esclareceu alna'a" o'" si:. descorihecidos, R, possibili- através dos jornais que a )Associação Rural de Lajes,Aduei ·Corrêa que esteve dade,do reatamento, das re- dHrulgaram." (era muito estimado naquela
-'Preso, na sub�delegacia, du- lações 'entre o Bl�asil e, a

'.

E, depois. de outras

con_/
cidade. .

'"

.

l"ante cê.l�c�}e :qual'e:ntà mi- RÚSS�à. Agora, acaba de'ser siderações, 'declarou, textu- Era casado com a exma.Dutos, em verdadeiro estaqo p.u.,bJicaclo' um ,telegrama, ex-' alm.�nte': , ;, sra� Celecina Ramos Rosa,qe choque. Naqllela repal'ti-' pedido' por Moscou, admi- - "Nem está nas ,cogita- irmã do nosso distinto coes
ção policial foi tatnl;lém a- tindo a 'possibilidade dêsse çÇíes do atual govêrno· bra- tàduano sr. VidaI Ramos
meaçado vádas �'ezes pela reatamento�"

'

sileiro nenhuma' iniciativa Neto. e deixa numerosa dEs-maioi' autoridade 'local, a- Ouvido pelo's. jornalistas nesse sentido, 'nem

eXistel
cendênda. .

pesar ter procuraqa jlJst,ifi- f acreditaqos em seu gabine- ofícia.l ou ofícialm�mte pre- A distinta família enlutada,car, qu� a sua :ltihtde no Ci- , te; o'snr. Jo8;o-Neves. Minis- postos brasi-J,eirus·, cuidan,;. "as condolências de O E8-
ne:l1íl não iôra de Il10lde a tro do Exterior, es�lareceu do da matéria, na Rússia." TADO.. _

'
'

Homenagem ao Almirante
Carlos da Silveira Carneiro

Plorianépolis, Sábado 2 de Agôsto de 1,952

Homenagem dos Oficiais delarinha
em Florianópolis ao Almirante
Carlos da Silveira 'Carneiro

Pelo transcurso de seu a

niversário, amanhã dia 3, os
Oficiais do 5° Distrito Na

val, Capitania dos Portos e

Escola de Aprendizes Ma ri-

nheiros, oferecerão hoje em

Coqueiros, um churrasco,
intimo a S_. Exa. o sr. Almi
rante Carlos da Silveira
Carneiro.

Comunistas,
·

Não· !

iII•••••�•••••••••••••••••••••Q••.,••••••••••8

,
Strc prst skrz krk - em tcheco, quer dizer, se

.

gundo li ôntem, o seguinte: -Meter o dedo na gargan""
't'a!:

'

E foi isso o que tive vontade de fazer à leitu
ra do último artigo da E,vOLUÇÃO, sob o título,
FANTOCHE e sôbre a assinatura do sr. Telmo Ri-"
beiro.

Esse meco é devéras interessante:' faz safade-
zas intelectu�is e depois se' enche de pudores quan
do se lhe esfrega a obra no, nariz.

Há tempos atirou-me insultos porque eu o pi-
lhei citando contra o sr, NerêuRamos, um discurso
que o saudoso Iageano, dr. Cândido Ramos, profe
rira exaltando o sr. Nerêu Ramos. Apanhado em fla-·
grante desonestidade, esgan ípou desculpa", de ,e-·

lhaco, dando a entender que, de futuro, procuraria,
regenerar-se. Mas qual! Num dos últimos números,
da EVOLUCÃO voltou a fàzer mutretagem, t.rans
creven'do utl't Frechando amputado do final esclare-.
cedor. E veiu, depois, com urna cordura de lúlú qu�;:
houvesse sujado o tapete da, sala, declarar-me Q\rtf:
fizera' isso por que eu desrespeitára um senador da ,

República. Com que, então, para esse professor de·
direito, elogiar um esportista é desresp'eitar um se

nador, somente porque este tenha o nome de Car
los Gome de Oliveira e aquêle o de Carlos Gomes? E'.�
de a gente gritar de raiva, cO,mo o Eça, diante da"
figura conspicua do Pacheco - Irra! Já é ter, ta-
lento!

O ql1e aqui escrevi nada levava de d,esresp�'i
toso. O senador Carlos Gomes, se me leu, há-de ter::

percebidÇl a minha intenção: uma croniqueta de hu--
mor, apenas.

Por coincidência, O JORNAL, do Rio, no mes-"

mo dia que aqui publicava aq:uela crônica, inseria,,'
outra, no mesmo senticlo e com a mesma modalida-
de: exaltando Adernar" pelas suas invulgares qua�
lidades. Sim, Adernar Ferreira da Silva.; o vitorioso,
recordista mundial do salto tríp1ica� Doi'! os tl'és"
dias depois, uma rádio carioca contava uma histo-,
rieta passada na Liv'l'aria José Olímpio, na, qual.
um literato paulista, ficara estatelado· eom cpíticas.,
e restrições tremendas que Zé Lins do Rego e OH-

_, tros faz,iam a Carlyle. �o final, a surprêsa do escri
tor é desfeita: o Cal'lyle aC,erbamente critica,do PO)�'
falta de, élasse não el'a, o consagrado" escritor, in-"
glês, mas, apenas um jogador do, Fluminense F. C_

- "Comunistas, não!"
Os' debates entre os es

tuda.ntes sobre o petróleo
se prolongaram até altas
hora,s, ficando positivado o

ponto de vista do plenário
do Congresso favorável à
tese referente �o monopólio
estatal.

Razão, pois, não assistia ao sr., Telmo RibeirO'"
para apresentar aos leitol'es da EVOLUÇÃO a mi
nha cl'oniquetazinh-a disvi.rhiada e levada pam uma,

exploração política. No proceder deson.esto, mai�
urna vez o 81'. Telmo Ribeiro traiu os seus imensos
recale_[ues por haver sido' despedido da',Secretaria do,
Inter-iol' e Justiça,' Educaçãu e Saúde. Entende; êle,
até �oje, que fomos nós, os pess�dista,<3f os culpadoS'
pelo seu despejo. O verdugo dos fUllc.ionários e per-,
seguidor-mór do professorado não, ,compreendeu.
ainda que caiu porque já tinha passado de madure!

Entre as muitas marcas de' fâb)_'ica da sua ges-" .

tão, como sinal de, mentalidade, está a demissão su

mária do Conselho Penitenciái�io; - órgão técnico,.
em seguida reorganizado em" bases polítieo-pa.rti-,
darias!!! Isso, por certo, bastaria pai-a: definü' �m
homem público. Acresce, no caso, que o Secretário
demititi colegas seus, proi'essQ:Tes. entre os iluais:
um que se'l'via o Estado, naquele Consellio, há vink-
e cinco anos. Da-í porque; sem dúvida, depois d�
cometer a feia ação, andava envergonhado' do� de
mitidos, pedindo-lhes desculpa'S,' pela úla ...

Assim é o dr. Telmo - homem públic,o! E as
sim é o d1'. Telmo - .jornalista. Não é mesmo de 81

"gente &h'ç prst skrs krk?" "

.
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