
.'••
Surgiu, afinal, nas pagmas de um dos órgãos. ofi- "E" hoje gritam; e esperneiam e trovejam porque o

ciosos, com a defesa do sr, Irineu Bornhausen, o elogio Bastou que o. P. S. D. deixasse de fazer parte do Govêrno '.catarinense está trarisfe1'indo funcionários (a.
mirífico do seu govêrno de paz e harmonia. govêrno para que o sr, Irineu Bornhausen mandasse às' maioria'p01' conveniência administrativa, e outros, como'
.

Seríamos insinceros se· classíf'ícassemos as razões a- urtigas as suas promessas e os seus propósitos e se des- é o caso das professoras, erl'l. reparação
"

de injustiças
presentadas de balofas e chochas, ingenuas e disparata- mandasse em demissões e remoções desnecessária!?' em praticadas pela administração passada). E outros ainda
-uas, desassísadas e parvas; Elas são muito, mais do que mais 90%, injustas, deshumanas e ilegais a ponto de di- por se não haverpri portado com o decõro e (,8 conve ..

.tudo isso reunido, porque buscando defender, acusam. versas delas haverem sido desfeitas às vesperas de ana- niências exiqulas -pelo serviço público.
Com elas, o articulista comparece perante o tribunal da Iisadas pelo Tribunal de Justiça.

.

,

J
Niio obstante, muitas dessas transferências pode..

-opinião pública não como advogado de defesa do. seu Estivesse o P. S. D. colaborando com o govêrne e riam ter sido evitadas. Por isso as vitimas, antes de te...
constituinte Irineu Bornhausen, mas como promotor, en- isso sería evitado, em 90%! É o órgão oficioso que o diz! legrdfarem à secção da Paz e Harmonia ,de "O Estado",
-earregado da acusação de um réu, que é o governador do Logo, reconhece que o agente dlLPaz, da j_ustiça e da devem procurar onde estão os seas, verdadeiro« ,algo-
Estado. _. ,-,"--.:� " harmonia, seria o P. S. D. 'e não o sr. lrineu Bornhausen." zes: basta 'olhar para dentro de seu próprio partido" .

.

Na verdade, oDiãrto da Tarde, veio confirma�, com: �ste, com aquele, faria o seu p}ograma;. sem êle, é Ins-. , Ante� como vimos, 90% das tra_nsferênci�s·IPode.
a sua autoridade,' o que semp.re temos aqui denunciado:' trumento da injustiça e da perseguição política. riam ser 'evitadas se o P. S. D. fizesse parte do govêmo.-
o odioso facciosismo de um govêrno que se, propusera a Onde, pois; e com quem, pois, as virtudes que da-

.

'Já agora, não obstante, essas transferências foram .dita
tIar ao Estado uma nova era de paz, justiça e harmonia. riam aj�Santa Catarína um período de calma e apazigua- das pelá conveniência administrativa, e a reparação de

t. Segundo õ jornal; o sr. Irineu Bornhausen deixou de' mento dos 'esvíiitos? 'Á 'lógica somente terá uma· reí3pos- injustiças;' Aí outra confissão grave: a de que, se een

cumprtr a sua promessa porque os chefes pessedistas, ao ta: no P. S. D .. Bastava-lhe dirigir a Secretaria do Inte- tasse com a solidariedade do P. S. D., o govêrno faria
'éonvite de paz' e harmonia, responderam "comçestas pa- rior e Justiça, Educação e Saúde e 'teria salvo a paz, a 90% menos de remoções, deixando assim de reparar in
lavras que bem definem a 'sua mentalidade aldeã: NADA justiça e a harmonia que o sr. Irineu Bornhausen pro- justiças e .de atender às conveniências-do serviço!
-QUEREMOS COM O SEÚ GOV�RNO, NEM �DO SEU metera, e que, sem o P. S. D. não sabe cumprir! .

" Chegamos, assim, as seguintes conclusêes.da defesa
OOV:fl;RNO".· Ao sartreano jornalista do Diário da Tarde não ocor- do .governador: contando com ó P. S. D. 'o sr.:! Irineu Dor·

E, ipsis litteris et virgulis : reu, por certo, isto: se o P. S. D., por motivos seus, não nhausen faria um govêrno de�paz, ju,stiça e harmonia.
"Efetivamente, se aquele partido houvesse pa,rticí- quís ou não poude dar sua colaboração ao govêrno, mais muito embora não lhe fôsse possível atender às exigên•

. pado da admínistmção do atual Govêrno, .rer-se-ís evi� e melhores razões para o sr. Irineu Bornhausen fazer cias administrativas nem reparar injustiças!
iuulo noventa por cento das remoções que tanto assom- uma administração de paz, justiça e harmonia. r-

. Que justiça seria ess,a, impedida de reparar injus.
hro vem causando a candura paradisíaca do sr, Rubens

'

Com isso mostraria que o P. S. D. era dispensável e tiças? \ .

.

'\ "

ile Arruda Ramos, como se no tempo do dr. Aderbal captaria o seu respeito, sem fazer mais do' que apenas-a Que govêrno seria êsse, impedido de atender às con..

"niio S_� tivesse registrado 'nenhuma transferência '1lnr sua obrigação de chefe de Estado. veniências administrativas?
-motivós politicoe", . Querer provar que o govêrno persegue, demite, re- No caso, essa paz, essa justiça e essa .harmonía, em

Francàtítente, o existencialismo está progredíndo as- move � transfere como represâlia é usar de razões que boa análise e em melhor português, significariam apenas
:sustadoramente! Se o P. S. D. colaborasse com o sr. Irí- deixam o sr. Irineu Bornhausen em situação indefensá- isto: MARMELADA!
Deu Bornhausen 90% das remoções políticas, odiosas e vel no consenso geral. - Com tais defensores, o sr, lrineu Bornhausen é um

deshuman.as, ....serjam evitadas -.confessa o érgão oficio-
�

O jornalista, aliás, parece que teve n;tesmo a

inten-,
homem condenado nos máximos dos gráus

m.
áximos •

.so! E teríamos, em, Santa Catarina, um paratso de PAZ, I çao
de comprometer o governador. '

.

.JUSTIÇA E HARMONIA.
_

� 1'anto assim .que, referindo-se a nós, conclue:
.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Previsão do tempo até, 14
horas do dia 20.
Tempo bom, com nebulo

sidade - nevoeiro.

Temperatura - estável.
.Ventos pl'edominarão 0$

do .quadrante norte, frescos.
.T'emperaturas extremas

de hoje': Máxima, 23,6. J.ií.
níma, 16,8�

.

:Cessação· de" fêp ',rmilirin'arlRlel A�TORIZAQ(), 9� 'pfaQlr�-n:,"ôõd·�o'!}spi�I,·f1t�lfo-2&·�
�

tAd f' I 'd C
,. sr. usay Ga'ma Lebe . d'Eça � li \I

·por
.

O . ,a . a ren e a ureia RIO, 19 (V.A.) - O Pre- ny da Gama Lobo d'Eça a pa�:i��/�oi:i!� �ras����
íd t d R 'h-I' d pesquisar minérios de tUJ1-

ros deixarão de existir porQUARTEL GENERAL DO em Kae.song. A estação de terias costeiras com'unístas SI en e a epu ica, em e- teni
.

d
.

I t
.

d t d ges enio e aSSOCIa os, no decisão automática da Justí-SO EXERCITO DOS EE. UU. Píonggyang, numa irradi.a-, afundara.:m um. "destroyer"
cre o assma o ."na pas a a

munícípío de Brusque,· em
NA COREIA - ça Eleitol'al. Tanto o Partido

,

, 19 (U.P.) -=- çao. de�,PlOngyang,.�uma Ir-I
das Nações Unidas ao largo Agricultura, autorizou 9s� Santa Catarína, Orientador Trabalhista co-

��� c�:;��� �:sf::; t: ��t:{0�oa�71����s��t�d:s ;: :: l���!� de Wonsan, na cos-, P-e-t-s-c-h-e--'-r-a-c'--a--s-s-'-U
......·

-.·-o
......

a--'-'-o-r-m-a---
mo o Partido Ruralista Bra-

pagou-se praticamente por
sileiro estão na lmmencia

toda a frente de batalha co- ,._••_- _ -__� -.- _-_-;;.-_._-_.._-;;.••••_._ _

de ter seus registos cassa·

-reana, mas os aviões da 5a ç'- do h·' t
. dos em virtude de não terem

Força Aérea mantiveram-se E.
" ao ua IDe e--..... sat�sfeito as exigencias d_o

;em seus ataques às peri'o- ntrevlsta-r�se-.·a"o' artIgo cento ,e quarenta e 01-

vias e rodovias em poder PARIS, 19 CU.P.) -

MaU-I'
com todo o gabinete depois

I
to do Codigo Eleitoral, que

-dos comunistas. • ....I J
rice Pe��e fracassou na das eleições de 17 de junho. estabelece no seii Paragraf.()

A unica ação de campo
alI ee e rumao formação do novo gabinete A principal dificuldade pa- Unico que toda a agremia-

verificada foi uma breve. es-
. frânces. Petsche, que tem fi- ra formar o novo 6binete é ção deve eleger pelo menos

-car�muça entre duas patru- LONDRES, 19 f (U.P.) - mano Espera-se que nessa o. g\lradó como ministro das a necessidade do candidato um representante ao Con-

,lhas, na frente ocidental, a
. Fontes bem inf.ormadas a- casião Attlee confel'encie Finanças, tentou durante assumir compl'omisso sobre gresso Nacional ou alcan

nordeste de Inje. Dois comu nunciaram que o ,primeiro com as autol'idacl'es n�rte-a- uma semana aglutinar em assuntos de politica interna çar em todo o país cinquen
nistas foram feridos. A ra- ministro Clement Attlee pos- mericanas sobre todas as' 'torno do- seu nome forças com partid�s antagonicos, ta mil votos sob legenda. O�

'4io de Peiping' continua a- sivelmente fará �utra visita questões em 'que' há diver- politicas suficientes para mas q\1e possuem a maioria POT obteve apenas de oito·

�usando a,s forcas das Na- aos Estados Unidos no fim gencias entre os Estados constituir o governo. Hoje, no ParÍàmento. mil e seiscentos e nove vo

-cões Unidas de' se mante-j do proximo mês, com o fim Unidos e a Inglaterra, bem entretanto, comp'areceu ao ..............�..... tos, sob legenda. O PRB

;em no ataque, apesar das' de discutir importantes as- como sobre os problemas palacio, informando ao pre-'

V A
conseguiu n'o Estado dõ Ri<>

,conversações de armistIcio I suntos com o presidente Tru mundiais. Os m,esmos infor- sidente Vincent Aüriol que ai â rgentiDa pouco mais de tres mil e,.

mantes acrescentaram que a
não tinha tido exito na mis-

C b II
no I?istrito Fedeml, apenas"

questão ocupa�á um lúgar
são a ele confiada. O sr. a e o... novecentos e setenta .

de dest�que nas conversa- A Fra:nça.est� ·pí'e�i�ando RIO, 19 (V.A.) _ A fim
....�.M�•••••••

ções entre os dois chefes de
um n,:vo ?nmeIrO �llnIstro, de debater especialmente o. O fl50 da Cidade•••

Estado.
'�

f
que substItua,.,Quemlle,que· '

-

. ,

O h I d T
automaticamente renunciou problema do trigo e al}l'essar / I ��ri. .c ance er 'o esouro

. C sua l'emessa que tem sofri- r----- I

Hugh Gaitskell, 'provavel*' .

do atraso, deverá seguir pa� !� . -7/ '

ment� encontrar-se-á em Tome Café MIM I
ra Buenos Aires o, presiden- 51 I, lí�J {:_�); f";"'t

-

MAD�ID, 19 (U.P.) Sherman, chefe de opera-: Washmgton, na mesma épo- te da Comissão Central de ::;.::J

_���� f) L;
Espanha e Estados Unidos ções navais dos Estados ca. Gait.skell deverá repre-

.s b·'8).X8.S ame'-I- Preços, senhor Benjamin J�\ í'{ J.;.
I I 1

chegaram a um acordo, em Unidos. sentar a Grã-Bretanha na II Soares Cabello. ''O dirigente c,._,. J.... \: \
t

'principio, sôbre o uso . das� 1!" reunião' de. setembro do

caoas na Coréia'
da CCP tambem rebaterá ii �$J-> ',' \')

I

lJáses navais e aéreas espa�
Os detalhes técnicos des� Fundo Monetário Interna* éom as,altas autoridades a1'- \

"-

se acordo serão eláborados .

I d B \nholas pelos aviões e na- ClOna e ,o anco Mundial. WASHINGTON, 19 (U. gentinas alguns pontos re- .

"""ios america·nos. Uma' "".alta por uma 'comissão especial S b Ch I
. fe'rentes ao nossO intercam- I ' t

."

d.os Estados' Unidos, que de-
a e-se que o, ance er do P.) - O Departamento de - \ '1'autoridade fez esta revela- Tesouro esta elab d Df' b' bio comercial com aquele l..-�

. j

verá chegar a Madrid antes. oran o e esa anunCIOU que as al� �'R",�-�ão hoje, ac:r:escentando que do fim do mês. Esta comis=
uma lmpo!'tante tese que a- xas dos Estados Unidos na país vizinho, enquadrados

"'o.... '""" ••�>, ",:::::.. ·B[.�,5?j '4)
iO entendimento tinha sido presentara em nome do go- 'guerra da Coréia atingiram na al;lsinatura do convenio

. '.. .

cbtido ontem, durante a con- são estará formada de tres I vemo inglês, pedin.do me- a cifra de 7!P39, com um comercial em vigor. A par-
- Llg�lrO, minha mu-

1erencia de quatro horas en- oficiais um de cada arma

-I'
didas de carater internacio- aumento de 413, desde 'a ul- tida do senhor Benjamin lher! Ligeiro! Ponha o

tre o genel'alissimo Fl'anco e de l'epreSel1tantes do De� naI' para estabilizaI' os pre- tima, semana. O total de Soares CàbeIlo _ainda não nosso litro de leite ne

,e o almirante Forrest /P .. partamento de Estado. ços das matérias primas. mortos em ,ação é de- 11.777. foi marcada. cofre!!! J
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CHEREM
Curso Nacional de doenças

...ntaia.

,.x-diretor do Hospital Colonia
Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

-Consultas da's 15 ás UI horas,
FONE: M. 798.

Reli. Rua Santoll Saraiva, ti,
- .atreito. "

DR. LINS NEVES
Diretor da' Matérnidáde e mé

.ico do Ht!lpital de Caridade.

CLINICAS DE eENHORAS
CIRURGIA"':'" PARTOS

,\SSISTE.NCIA AO - PARTO •

OP�RAÇOES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide,

>vário�.' hipopise, etc.

Diaturbiós nervosos - Esteri
lidade - Regimes.
CoftSu.It6rio: Rua Fernando lI:a,

dlado, - Tel. 1.481.

Reaid. R. 7 de Setembro - Edit.
Or'u •. Souza - Tef 848.

Médícoa

.)

RADIOl:ERAPIA
RAIOS X

DI.'ÀNT6N10 MODESTO
At••4., ......._.... B�.I ti. CarhIá" DR. M. S. CAVAL

CANTI
Clhlica e�cluáivánlente d. cri

ança••

Rua 8alda�ha�Marinho, t�.
Telefone (M.) 788.

ORA.·WLADYSLAVA,WOLo.VSKA l\fUSSI
,

.

E
.

-DR. ANTõNIO"DIB MUSSI

Cirurgia-Clinica Geral·Parto.

Serviço completu e
.

eapecialisado das DOENÇAS n. SBNHO

-.AS, com moderno. inétodos de diagn6sticos. e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - MIITABO
LISMO BASAL

Radioterapia por onda. curtal-Eletrocoarlllação Raiol Uiva
I

Violeta e Infra Vermelho. .>

Con.ult6rio: Roa Trajano, nO 1, 1· andar - Edificio do J[oiltl-

,lo.
. _ '/"

Horário·: Das 9 As 12 horas - Dr. MuslIl.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.

....idencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

CLINICA
do

DR. GUERRÉIRO DA FONSECA
Especialista efetivo do Hospital de Caridade, de diversos

Institutos e Caixas

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Tratamento e Operações

BRONCOSC6PIA - ESOFAGOSCOPIA
Retirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.

-0-

�AIOS X ,

Moderno aparelho para radiografias da Cabeça.
-c, Transiluminação, para contróle de' cura das Sinusites. Infra

Verm�lhos.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cltnica médica de adulto. a

crianças. ,
.

Consultório - Rua Joio Pinto.

18 - Te!. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Já·
nior 45. Tel. lS12,

Sextas-feiras
-y

FUNDADA EM 1927
CONFORTO - SEGURANÇA - RAPIDEZ

NOVOS HORARIOS
Segundas-feiras � Saída agência 11,30 horas. Fpolis. TS.

- Mafra - Curitiba - Itararé e São.
Paulo.

Terças-feiras - Saída agência 5.3.0 horas. Fpolis, -,
,"

Curitiba - São Paulo e Rio.
Qual't;:ts-feiras � Saída agência 9AW horas. Fpolís.

Curitiba - São Paulo e Rio.
Qua'i'tas-feil"lliS - Saida agência 11,30 horas. Fpolis, TIi:.

...... Mafra'- Curitiba - Itararé e,

São Paulo.
.

Quintas-feiras ...... Saída, ��n�ia ;14,30 horas, Fpolis, -
Pôrto Alegre.

-- Saída agência 5,.30 horas, Fpolts. -
Curitiba - SãO·Paulo'e·Rio.

- Saída. agência �30 horas. Fpolís. -.
São Paulo ...... Rio - Vitôría e Sal-,
vador,

....-

- Saída agência 5,30 horas. Fpolís. -
Curitiba � São Paulo e Rio.

_:_ Saída agência 9,30 horas. Fpolis. -
Pôrto Alegre.

- Saída agência 11,30 horas. Fpolís, T5;
- Mafra - Curitiba - Itararé e Sãebr'
Paulo.

MACHADO & CIA. S. A.
COMÉRCIO E AG�NCIAS

FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 -- Tele-
fone, 1.500.'

.

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1.328 ...:_ Tele-
fone, 18.

SUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - - Criciumas
,

.

' I
- Brusque. . �

Sextas-feiras

Sábados

Domingos

Domingos

A L U G'A - 5 'E-
ótima sala DO centro

A' Praça 15 de Novembro, 28, 2· ·,nd.�
(altos' do Restaurante Ro,,).
� '. :i:;"t_;lJ Tratar no mesmo local.

Dr.Antônio-Moniz ,de 'Bragão"
Comunica a seus clientes' e amigos que reí

nieiou a .cllníca 'nesta Càí)itaI.
C0NS_ULTóRIO: -, Rua Nunes, M�chado,

(consultôr!o .Br, Oswaldo. Cabral) _. Das 15 às
17,30 horas.

'
_

i .

.
RESm�NCIA: Rua Bocaíuva, 135 - Tele

fone M-714.

-0-'-

HORÁRIO DAS CONSULTAS
(Pela manhã - Hospital de C�ridade).
(Á tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos

ila Casa Be llo Horizonte).
Residência Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.560.

Viagem com segurdnça
,

.

e rapidez
Só NOS e.9NFORTAVEIS À-u_G.({,O-ONIBUS DO

RAv?IDO «SUL·BBASILIIOI»
Flo-tanõpolls - ltajuí - Joínvílle - Curiti.ba. DR. A. SANTA.lt}LA

(��fJIladó_' �lá li't...c�ldlide Na';'
dotiàl ide' lf�âlêliiá dã UriiYerl!i
dàdé; d·o·J1i��in.
JUdiéo· pl)?'eoncu!'8o da .Anil

tlneia· a Paícopatae
'

do. t>ii!trito
I'ederal.

DR. I. L.JlAT9
FILM9 Dr. Reoato RalOoes ·da Silva

<,

�dv.gado
Rua ,Santos DumO'ht, 12 �_Ap. 4
----------------------

Doe�çal do. 1I:P,��.�r.�lpiratótJo
. TUal1kCüC'éSlB

Cirurgia do.Torl.lx
F-ormado

.. l'f:llA li'®uldade Nacio

;l}al de .Jlêiicfna. 'Tislóloii$ta e

:Ix.intemo. do HOlpital. Psi- . Tiáiocirargião do no�pi�1'Ner6u
QuJátricQ" e ,Mdicômio Judiciário -Ramo•. <Turso de e$pêcializ�ç�ô
.a Capitllí i'ederal.. "pelo S. N. T..l:x-interno e Ex�
.l[�ínter�o da Santa Cua de ;�ssistente de Ci!,urgia ,do Preito

.iaericôrd.iá 'do Rio de ,Janeiro'- tUgo Pinheiro G1Jimarâea;:-(Rió),.
CUnil:a Mirdicá � PoeMâs Ne�. d ... ·1" S·... 'dt 88.. ODe.: .,.,-e Ipe c...ml, •

.Olal. '

Úonsultal, ·diàrismente. <lal 111
.

COlllult6rio: Edifleio Amélia à8 18 horal.

N.t� _,

..�1l1a 9.
. 8' Rua Dom Jaime Câmara,Resid@ncia: Avemda AlO Bran·

20 t 2
-

I ap O••
eo, 144. l Fo�e M. 802.
Consulta'a: Dal 15 la 18 hora••

I. Telefone:

Con�ult6�iO: l.!88.
DR. ARMANDO VA-ReSidênCia: 1.1185. '. ' .

LEltIO DE ASSIS

Dr. José M' d
•

V·
·

e' enos
-

lena

A'IVQGAD'O
Caixa Postal 158 •• U!iai •• ·Santa Catarina

MEDICO

Doa Serviçol! de Çl�nica Infantil

ta Aulstênc(a Mdnicipal e HOI

pital de Caridade
OLINICA MEDICA DE CR�-

DR. NEWTcaN
'<.�':'9''''- .

D'AVILA
Dnrl[la r�ral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consult6rio: Rua Vitor Meire

... n. 18 - Telefone 1.507.

OAS E ADULTOS
- Alereia;_

Consultório: Rua Nunes Macha-
Consultaa: Ãs 11,80 horal e 1 ., lo. 7 - G�msu!tas das 10 is 1%

tarde das 15 horas em diante. • das 15 ás 17 horas. IResidência: Rua Vida! Ramos, Residência: R�a Marech�l Gul-
- Telefone 1.422� Ihe�'lne, 6 - Fone: - 788.

.

•

,

_ Rua Deodoro 'esquina da
•

. ;Rua Tenente Silveira
.'

ESCRITÓRIO 'ÓE,
AI)VO(A('�A

DO S6LICITADOR 'WAD
DIR CAMPOS

AdvocàCia em geral
FunciOna junto aQs .InsU..'

tutos e Caí�as de AllO$enta�··
doria. Aci�;e�es do: 'Traba-j
lbo. InvéntarlOs. SOcIedades....
Naturalizàçees.
Escritório: Rua Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar.

Crédito Mutuo
.

'Predial
, o mais antigo ciUbê de
Sorteios em Mel'cadorias do
Estàdo de Sà.nta Catarina.
Tem o máximo prazer de

.

avisai' os seuS prestamistas,
agentes cobradores e ao

público.llm geral que a par
tir d� mês de AGOSTO p.
vindouro, passará. a fazer
.seus sorteios como vinha
fazendo, um só sorteio men

sal, que será sempre pela
última exti·ação. da Loteria
Federal.

.

U.l!;).lOW 'f (·sV>

CASA MlSCELANIA distri
buidora -dos Rãdios R.C..A....

Victor, Válvulas.e Disco.s•.
Rua Conselheiro Máfra.

,Bôa ColocaVão
Á base de comissão.' Uma fábrica de vassouras,·

Trabalho facil podendo com dez máquinas e seu&·

tambem ser exêcutado pqr pertences..
mocas.

.

Tratar na "Casa Moell-
Tratar ã praça 15 de. No- manll" com Q sr. Procópi(ll;,1

,.. vembro, 26 - 20 andar. • Dario Ourique.s.

Fabl'loante • di.tl'ibuldore. da••famada. ooa .. /..I., ....
�

'.oga•• -DISTINTA- • RiVETi"Po••u., am Il'aa�
cI. ,ol'tlm.ato eI. aa.,raba. i

..

IlIaado••' ...1••
boa. • bal.to.: algodl...1moI>l0. • ."'Iam.ato.
pai. alfal.'.'I· qu.: I.o.b. clbt.tam••t. dai
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S'A IOoSC1a. ,ulxn.IO AO G1NASIO LAGUNENSE -RAPIDA·
,-"oJ

ANIVER R :'
-

ORDEM DO DIÁ ' , '\
,--�

:êDR. LAUD._ELI�O GALLO;" . Presidiu a sessão ide ontem- da Assembléia Legisl�-
TI tíva, o deputado Volney Collaço de Oliveira.

Transcorre, hoje, o anl- O expediente constou do seguinte:

-vexsário' natalício do dr. - M'ensagem do .Governador do Estado acusando o

::La�ldelino Gallotti, alto fun- recebimento de correspondência com cópia de indicações

"donário do IAPTEC, neste e projetos de lei.

;2Estado·. ,

- Oficio do titula}' dó Serviço de Defesa Sanitária

FAZEM ANOS, HOJE:" Animal, -eomunicando a sua nomeação para novas fun-

SENHORES: ções no Ministério da Agricultura.

- Jaime Bricio Guilhon. Ensino secundário-técnico-profissional

-Alfredo Selva, do co- Ocupou a tribuna, como primeiro orador, o deputado

"imercio local.
/

Francisco Neves, da bancada petebista, que discorreu sê-

SENHORAS: bre instrução secundária em Laguna, salientando os be-

- Maria da Gloria Lopes neficios prestados à mocidade pelo Ginásio Lagunense.

"-"Cunha, viuvá do sr. Alvaro --.... -O orador, demora-se com proefícíência na impor

-;;Ferreira da Cunha. tãncia do ensino, notadamente do técnico-profissional,

- Henedina H. Schmitz, que deve merecer cada vez mais o amparo dos poderes

,,,esposa ao sr, Arlindo Schmi- públicos.

...:1.,z.. :,.' Concluindo, apresenta ao estudo da Casa. um bem

,

- Rita �alhel�os" vI�,:a justlficado projeto de lei relativo à necessidade do ser

�o sau.dOso [ornalísta
Odílío .concedído ao Ginásio Lagunense, um -auxilío de .

.:Malhelros. Cr$ 450,000,00, inclusive. para instalação de um labora-

SENHORITAS: tório químico-físico.

_____
Maria da Gloria Almei- Em aparte intempestivo, porquanto o projeto deverá

<ída. sofrer o exame das Comissões, o deputado Francisco

.- Zigomar Callado, Mascarenhas considerou demaaiado o auxilio pleiteado

.

_'-Nair Silva. pelo nobre colega, argumentando que se todos pedirem

"àNIVERSÁRIO DE tanto, às rendas do Estado serão insuficientes só para

<:CASAMENTO atender o ensino secundário.

»Ó:

O n_?sso prezado amigo I ..
Como o deputado Mascarenhas se estendesse dema

.:.sr. Joa? Opu�k?" antigo e : siadamente nas suas considerações, o deputado Francisco

�co�hecldo bolieiro
da Praça, Neves observou que o -mesmo havia pedido um aparte

:hoJe aposentado, e sua i .••• estava fazendo um discurso!

-exma. esposa, sra. J,\{aria Houve outros a:pa�tes ,que deixamos de registrar

-Opuska festejam hoje 32 a- porque a acustica da casa não nos permitiu apreende-los.

cnos de feliz consórcio. Aproveitando sua presença na tribuna. o orador em

Ao respeitável casal, nos- outro projeto de lei que autoriza a emissão de apólices a

esos afetuosos cumprímentos. favor .do Ginásio Catarinense, no valor de

·'VIAJANTES- Cr$ 2.500.000,00"
-

.

Dr. Fernando Mendes de
.

Ordem do dia

Souza �ilho
'"

. Em discussão única, foi aprovado o projeto de lei

Em companhia de sua n. 66-51, que aprova acôrdo entre a União e o Estado de

«exma. esposa, sra. Sa�a�er- Santa Catarina, sôbre construção de 5 silos para trigo.

�� N.oronha Mendes. VlaJOU, Em ia. discussão, foi aprovado o projeto de lei n.

lha dias para a CaPl:�1 Fe- 39-51, que cria pôsto de saúde no município de Cambo

·>deraI, em gozo de f'êrtas, o riú. A lÍavor do projeto: pronunciou belissimo discurso,
,�-sr. dr. Fernando Mendes de o deputado Bahia Bittencourt.

'

;S0?za Filho, delegado do Em la. discussão, foi aprovado, o projeto de lei n.

,..-TrIbunal de Contas neste. 152-50,. que dispõe sôbre abertura de crédito especial de

" .�.stado... cem mil cruzeiros para reparar prejuízos que sofreram

.
,.,

..

"';7'
� �.-

a pópuláçâo e' 'Ó município de Brusque, �": . .'
"TENENTE LUIZ FELIPE

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

� __

se��uG�!Aa����1 da· ':Repressãu aIs «'adios»
Republíca, transferido pa-I· .

.' .
r

ra 'o Batalhão de Guardas, o Da11d I 11 Õ t
'

':nos,so con!erraneo
1° tenente lRi 8S para .185, aaç es, OI 8.

LU,IZ Felipe Gama d'Eça, A Policia Civil, atravéz so, foi evitado algum roubo

-;que durante algum tempo seu investigadores, estâ de- I espetacular. . .

.

-serviu no 1�O B.C., sediado senvolvendo séria campa-
� Ontem, mais um "deso-

'nesta capital. .',.
nha, em nossa capital, con- c.\lpado't, perambulando pe

O comando e� oficialidade tra os elementos' desocupa- la<) ruas da Capital, e já co..

''110 140 B. C .• prestaram uma dos que aqui aportam,
mui- , nhecido da Policia, foi pre-

llomenagem ao tenente
I
Ga- tos dos quais, na maioria so para investigações. Tra

'má d'Eça, no quartel da -cor- das vêzes, são autuados em ta-se de Ivandel Xavier ÀI

:poração, tendo em vista o es- flagrante, agindo contra o merda, soltf:iro, de côr bran

'pirito de camaradagem e de sossêgo da sociedade e "vi- -ca, com 23 anos de idade,

<compr��nsão dos seus deve- sitando" lares e estabeleci- datural de Lajes, filho de

Tes mIhtares demonstrado mentos comerciais e indús- I."udelino Xavier de Almei-

110r esse oficial durante to- triais. ,

da, que se acha detido para

odo o tempo em que ele este- Vários "gatos",
- audaeio- averiguações.

ve incorporado aI) estado e-' sos e atrevidos, têm, sido Assim, a ação policial se

��fetivo da unidade. '·capturados, nêssas diligên- vai processando, de repres-

ENFERMO: cias levadas a efeito pelos a- são ao crime.

;';8R. ERMELINDO PAZ DE

I gentes
da Policia Civil. Vá-

.

CóRDOVA rios furtos e "contos" já fô-

Encontra-se ,grayemente ram poupados, mercê das a-
Tome Café MIM I

;'--
. �nfermo, recolhido a.um a-I ti�idií'des das autoridádes

'Partamento do HospItal

de{neSSa
nobre campânha de

"'Caridade, o nosso muito repressão ao crime que lhe I RECREA.TIVO
CLUBE

:prezado coestaduano Sr, Er- cumpre, por dever de pro-
CONCóRDIA

.

,:melin�o Paz de Córdova, te-j fissão,
levar de'vencida.' ,

A·Diretoria do Recreati�o

'legraflsta atu�lmeute cl)_e- Ainda na segunda-feira, Clube Concórdia, convida

:fiando, a. Agênci� . posta�-l' três
reconhecidos vigaristas, aos seus associados, e não

TelegraÍlca da vlzmha CI- foram capturados e levados associados, a uma animada

,-.dade de Bigua�u. I
à Delegacia: pal'a os fins de 'I "soirée", com início às 211 Tome Café

Com seus maIS de ql1aren- investigação. Talvêz, com is- horas.
'

(-ta anos ininterruptos de
.

.

'·,serviço público e- estando a

inda hoje em plena' ativida

-de funcional,.é o sr. Córdo

'va, presentemente, o deca

"no, por assim dizer, dos te

·legrafistas catarinenses e

�uiçá do Brasil inteiro.

.

"O ESTADO", visitando..b

,-.estimado e veterano telegra-

fista, deseja-lhe· pronto e

definitivo" restabelecimento.

AVENTURAS

TEATRO AI,VARO DE

CARVAI,HO

Dia 3 de agôsto:. "É proi
bido Suicidur-se na Jilrima
-vel·':'''.

o 1IITIR< II RlrtJSl�
Não digo novidade, bem o sei, mas n-ão será demais

r comen�r.,.�e como é ,con�u&o, po� sujeito a inte�p�etàções
I as mais díversas, é éheio de grttantes contradições, por

Imal copiado do último, este Documento incrivel que ao

funcional ísmo estadual foi dado por Estatuto, em janei-

2{) DE JULHO 1'0 de 1949 .

. A data de hoje recorda-
'-

São de estarrecer e desorientar, muitas das decisões

nos que:
a que chegam alguns, si se têm de definir em parecer

- em 1777, nasce em Mi- sobre determinados dispositivos seus e, irritante chega' a

nae Gerais o marquês de tornar-se a divergencia extraordinária de interpreta

Valença (Estevão Ribeiro ções, tão ao sabor da pessoa que julga.

de Rezende);
De todos os absurdos que encerra o vigente, parece

,
- em 1800; em Põrto A-. me maior a estonteante confusão quê atinge exatamente

legre, nasceu José de Araü- 'o 'funcionário acometido de mal contagioso.
-

'

J? Ribeiro, Visconde do Rio Não é licença a conceder-lhe., de forma alguma, o

Grande; que determina; aposentadoria compulsoria, imediata; .é

- em 1810, foi assinada o que estabelece no § � do art. 197.
,.,

.

a Independência da Colom-
"

No entretanto, de uma maneira estúpida, reza o art.

bia; -
203, ao qual parece ser dado, pela maioria dos que se dão

- em 1815, é elevada à a interpretar o Estatuto, o máximo valor, preocupados

categoria de vila, a povoa- por não quererem enxergar que a sua adaptação exigia

ção de Areia, na Paraíba; a não inclusão de referencia àquele parágrafo: "Ã apo-

- em·1833, o bacharel sentadoria nos casos dos item II e § 30 do art. 197, pre

Joaquim Teixeira Peixoto de cederá, sempre, a licença para tratamento de saúde".

Albuquerque é nomeado ou- Mas, ao funcionário ele não concede licença alguma

vídor-geral da província de por qualquer daqueles males, e muito menos com venci-

Paraiba;
mento integral, alem de sessenta dias sucessivos ...

- em 1836, segundo as-' E o servidor,' vê-se do Diário Oficial, é licenciado'

salto de Pôrto Alegre pelos' com iodas as vantagens e garantias, de acordo com uma

revolucionários do Rio Gran- estranha, desconcertante e pouco convincente combina

de do Sul, que são repelidos ção de artigos, restos do velho Estatuto, o Decreto-lei

pelo general Chagas San- 572, que, por mal copiados
e adaptados, no atual se eon- .

toS;!
tradizem pateticamente, origfnando confusão e torcendo

- em 1839, em Minas Ge- o espírito da lei.
�

.

.

raís, nasceu o Engenheiro' Não me peocupa, aqui, estabelecer si
o -funcionário,

Henrique Dumond, pai de afetado de mal contagioso, merece licença ou aposentado

Santos Dumond que '»asceu ria compulsôria, nem me preocupa apontar culpados, si

nesse.mês dia e mês do ano os há, por assim confusa mostrar-se a estropiada lei 249,

de 1873; de 12 de janeiro de 1949,-pois que não seria isso constru-

- em 1842, o coronel da tivo.

Guarda Nacional, Mariano Pode alguem ter inadvertidamente errado, julgando

Joaquim de Ávila, repele se certo no interprétâ-la, mas não é apontá-lo, de modo

em Araxá um ataque aos algum, a que me proponho, ag-ora.

insurgentes de Minas Ge- São, na realidade, suas falhas, suas contradições,

raís ;
seus absurdos a acarretarem prejuizos e aborrecimentos,

-;- em 1847, decreto crían- B o �ato de assim contiuar vigorando, o que me preocupa

do o cargo de Presidente do e o que, tão somente, "procuro agora focalizar.

Conselho de Ministros; Remendá-la, com a reforma de um ou dois artigos,

- em 1869. o. general Por- longe está de ser o exigido.
,--'

tinho chega ao Passo Xará, Grande e minuciosa revisão, especialmente no que

do Tebicuari, e reconhece
as 'disser respeito à licença e à remuneração do funcionário

foiças da divisão paraguaia licenciado, e, de um modo particular, em relação ao pre

'(l()Cororrel Vema-h
. :visto pelo § 3° do art. 197, parece ser Q que cabe a quem

- em 187{), nascimento interessado quiser mos-trar-se um põüêó mais 'pela sorte

do engenheiro, parlamentar dos servidores públicos estaduais.

e ,historiador João Pandiâ - Claro .que não estou a dizer novidade, mas, até

Calogeras, um dos maiores hoje, inalterada nas suas disposições desconexas, verda

ministros da Guerra que já deiras aberrações, persiste aquela lei de janeiro de 1949,

teve o Brasil, havendo sido este. desagradável jantar de raposa à cegonha! ...

o único civil que ocupou, na
.Dr. Sbdea,

República, ,esta pasta im- Fpolis., 19-7-51.

portante:
- em 1873, nasce, em

João Aires, do antigo muni

cípio de Palmira, hoje San

tos Dumont, em Minas Ge

rais, o glorioso brasileiro

que a 23 de outubro de

19{)6, em ?ari�s, França, rea

liza o primeiro vôo em aero

plano, Alberto Santos Du

mont;
- em 1897" foi inaugura

da a Academia Brasileira de

Letras;
,

- em 1934, em Joazeiro.

no Ceará, faleceu o ·famoso

Padre CicElro;
- em 1947, em São Pau

lo, encerrou-se o· IV Con

gresso da União da Mocida

de, Presbiteriana Indepen�

dente, que teve inicio a 15

do mesmo mês.

André Nilo Tadasc�

FundaçiJPr6 Laureano
Já ·angariados .

Escolas reunidas "Professor Francisco Coe

lho Pacheco" - Fragosos - Distrito do

município de Campo Alegre .

Escolas. reunidas de lhtêas de Baixo

Funcion. da Legião Brasileira de Assistência

Fl1nc. da WESTERN .

Tintul'aria Cometa, de José Steffen .

J

85.147,00

150,00
50,00

1.900,00
70,00
15,00

Até esta data 87.332,00

Agradecimento
HEITOR LIBERATO agradece ao

.

sr� Des. 'João da

Silva Medeiros Filho, Provedor do Hospital de Caridade,

às bondosas e piedosas Irmãs da Divina Providência,

aos srs. Médicos, aos Enfermeiros que o assistiram e a

todos quantos o visitaram e às manifestações de amiza

de recebidas durante o tempo em que esteve internado

naquela casa de saúde.MIMI

,
A

ZE�MUTRETA • • '.'
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o E�TAOO;_Sexta-feirat 20 de julho de 1951

" o Estado
Avai I Figueirense à LuZ dos' Refletores

)� ,Esportivo
Direção de: PED'RO P�<\ULO MACHADO .' .'

"

H.je;' com
Iermarãe

inicio às 20 h,oras, o primeiro cotejo noturno' em Santa Catarina.-C6mo
as equipes.- __ -Lelêce no apito.-Os preços para o sensacional combate"

,Com a inauguração dos preendimentos como o que a.-I zer efetuar o �lássico da cí
refletores do estádio da rua cabam de realizar os

respon-,
dade para comemorar tão

Bocaiuva, a Federação Cata- s�v_eis pelo esporte d�s mul- auspicioso acontecim�nto.
rinense de Futebol realiza- tidões na terra de DIas Ve- De fato, muito têm colabo
rá, hoje, a sua festa máxima. lho. rado os dois velhos rivais no
De longa data, vinha o a- Como tem sido amplamen- progresso futebolístic6 bar-

ficionado do esporte-rei ela- te divulgado, o primeiro en- riga-verde e assim temos ra
mando por esse melhora:' contro noturno em Santa Ca- zões em dirigir a, F.C.F. os
mento no "stadium" da' tarina colocará frente a nossos aplausos.

_

Praia de Fóra. Agora com frente as duas forças mais Hoje, com início às 20
a praça esportiva da .entída- expressivas de Santa Cata- horas, os pesados portões do
de dotada de possantes re- rina: Avaí e Figueirense. A- campo da Praia de Fóra es-,

,fletoi'es, podemos assinalar
I
certado andou o presidente tarão abertos para dar pas

uma nova fase para o fute-. da Federação Catarinense sagem ao grande publico
bol barriga-verde, tão ne-' de Futebol, professor FIá- que para lá acorrerá, ávido
eessitado de arrojados em- vio Ferrari, resolvendo fa-' pelas emoções que o fla-

flú da cidade vai oferecer.

'Rom€u, o jovem marujo lente' médio, sem dúvida um

(luso em 1949 constituiu a dos mais completos marca- AVAI - Adolfinho, Bene-
revelação do futebol cata- dores de ponta, ao que sou- val e Danda; Minela, Beos /

Irfnense, defendendo as co- hemos estará em ação esta (Jair) e Jair (Nenem); Mo- 'R
·

eU. d pedído A INSTALADORA DE,
res do F'igueirénse, pelo noite integrando o "onze" rací Nizeta Bitinho, Nilti- eJ a o o �

FLORIANóPOLIS DISTRI-
quáÍ sagrou-se campeão in- alvi-negro na peleja que' nho e SauI.

'

.�, BUIDORA DAS LAMPA-
victo da cidade e vice-cam- sustentará com o Avaí, inau- da Federação Paulista DAS PHILlPS - DESCON-
peão do Estado, acaba de' gurando os refletores do TOS MAXIMOS PARA RE-
regressar da Bahia, sua ter- i "stadium" da Praia de Fo- RIO;- 19 (V.A.) r-r- Mesmo diatamente a Comissão Exe- VENDEDORES RUA.
.ra natal ondefora rever pes- ra. Resolul"o-es com a questão do local intei- cutiva que está funcionando TRAJANO N° 11 - FLO-
soas de sua família. O exce-

I Y l'a�ente liquidada _- por junto a "Copa Rio',' .a fim de RlANóPOLlS.

da f (; f . ' força' dó Regulamento da estudar uma resposta rápida
-
\... '

"Copa Rio" - os paulistas e formal ao presidente da
O professor Flávio Ferra- -{não o Palmeiras _ toma- entidade bandeirante. A ses

ri, presidente da Federação
ram a iniciativa de insistir são durou menos de trintà

Catarinense de Futebol re-
pela realização do segundo minutos e dela participaram

solveu, em data de 11 do cor-
encontro :gal:rneiras x Juven- todos os dirigentes. E o re

rente, conceder filiação aos
tus no Pacaembú, e não no sultado não surpreendeu a

clubes locais América Fute-
Maracanã. E desse propósi- ninguem; A Comissão, por

bol Clube, De!efaz Futebol
to teve conhéclmento ontem unanimidade, rejeitou as ra

Clube, Guaram Esporte Clu- , C f d r ão Brasileira zões da F.P.F.; justificando
be, Atlântico Futebol Clube I ad Don e etoaç através de um o, respeito ao Regulamento r o' N JC A . A P E R I T I V I
I

.

F b I CI b I e espor s, .

e pIranga. ute o u e,' circunstanciado telegram,a para: a manutenção do Ma-

ld1a categoria d:_ amdadIor: To- do qual o principal signata- tácanã como local dos dois
os com exceçao o piran-: . S R berto Pedro- encontros Palmeiras x Ju-
, di p tara-o êste ano o

no era o r. o
,

t /ga; IS U
• sa, presidente da Federação ven uso

C��peonato da segunda ni- Paulista de Football. Em
visao de Amadores.

consequencia, reuniu-se ime-

- O Madureira exibir-se-á sábado e domingo Pl;Ó
ximos na cidade mineira de Corinto, frente ao Corínto e

ao Guaraní.
- Na pista .do Tieté, em São Paulo, domingo ulti

mo, .durante a disputa do Campeonato de Pedestrianis
mo, o atleta Luiz Gonzaga, Rodrigues, superou de manei
ra notável o recorde brasileiro dos, 1.ÔOO metros razos,
com o tempo de 2m31,7s. O recorde anterior era de

2rn32,7s e pertencia a Geraldo E. Pinto, tambem paulista.
- Estão sendo 'realizados; com .sucesso, em Goiania,

os Campeonatos Brasileiros de Basquetebol Juvenis e

Ferninino. Na rodada de abertura, efetuada sábado, os pa
ranaenses foram superados pelos' paulistas, enquantos
os cariocas derrotaram os goianos.

'

�'- Será de 50 mil cruzeiros o "bicho" dos palmeíren
ses, no caso de conquistarem a "Copa Rio".

- Sábado próximo, lla.Ginásio do' Pacaembu, em

São Paulo, será travada sensacional combate pugilisti
co entre Oswaldo Silva (84) e o campeão português Gui-
lherme Martins.

,
,

,- A próxima rodada do Campeonato Gaucho de Fu
teból marca os seguintes jogos: São José x Cruzeiro, na
sabatina, e Nacional x Internacional, na domingueira.

- Está marcado para hoje, em Porto Alegre, o iní- /

cio do Campeonato-Sul-Americano Amador de GO.!f.. Heleno
· voltar',

- o grande desportista gaucho Darcí Vignoli foi ' vaI
reeleito presidente da Federação Aquática do Rio Gran- BOGOTÁ, 19 (V.A.) - O em Barranquilla, antes de
'de do Sul. jornal governamental "Diâ- regressar à sua pátria. De-

.

- Nã? mais haverá, d,o�i�í{o, o choque �riiél'ica,. ao rio Gráfico" anuncia que as pois de amanhã, Heleno in
RIO x Nacional, de ;Mont?VIdeu, na Capital ol'le�tal, V1stO �uÍoridades colombianas tervirá nas fileiras do Ju
se encontJ�are� con�undldos nada menos de 8 Jogadores r consideram. uma perIllÍ�sã.o nior,' contra o 'Sporting, em

do Campeao ur uguaio.
. _

I especial ao jogador bràsilei- disputa da taça "Prefeitura
- Prosseguem com alllm�çao os C��peonat?s Bra- \ 1'0 Heleno' de Freitas, para de Barrafiquílla".

.s ile'iros de Basquetebol Ju�ellls e !emmu:o .. A�e terça- que jogue uma partida mais
:feira,' QS resultados foram estes: Sabado, Juvems - Es- ,

'tado do Rio 50 x Paraná 31 e São Paulo ,,!O x Goiás 10; _

'domingo, feminino - Distrito Federal 24 x Goiás 10 e

São Paulo 27 x Paraná 17; segunda-feira, juvenis - Es- ,Orl'an',dotado do Rio 41 x Rio Grande do Sul 26 e Minas 51 x São
Paulo 34.

_ Está despertando interêsse incomum a lúta d'e
box entre o britânico Randolph Turpin e o, norte-ameri- Continuando a busca de

I
passado, acaba de renovar

-cano Ray Robinson, "revanche" pelo título mundial dos elementos para reforçar o a inscrição.
de seu play�r

'Pesos meios-médios, que o inglês há pouco arrebatou ao seu tean para a temporada Orlando, um doS' bons me

ianque. O combate está marcado para o dia 12 de se-I de 51 o Club� Atlético Gua- dios du;cidade.
tembro, em Nova Xork. raní; 3° colocàdo, no ano.! '

Re'uressou a revelação de 49

.Díversae

FIGUEIRENSE - Dolly,
Chinês e Garcia; Romeu,
Brâulío e Papíco ; Careca,
Enguiça, Urubú, Cordeiro e

'Hamilton.

o JUIZ
Dirigirá a partida o sr,

Carlos de Campos Ramos

(Leléco), da Liga Blume
nauense,

PREÇOS
Arquibancada: o-s 20.00;

Vz arquibancada: c-s ro.eo
geral: Cr$ 10,00 e 112 geral;

,

Cr$ 5,00.

PALMEIRAS! PALMEIRAS!
Derrotado o Juvenlus por' lxO

ventus, da Itália, pelo esco

re mínimo, tento de Rodri
gues. O quadro paulista
formou com Fábio, Salvador
e Juvenal,_Túlio, Luiz Vila
e Dema, Lima,. Ponce de

Leon, Liminha, Jair e Rodri
/

'gues. Domingo será dispu
tada a partida final, bastan
do um empate para o Pal
meiras ser proclamado cam

peão mundial. Avante Pal
meiras!

OS QUADROS
Salvo modificáções, as

duas equipes jogarão assim
constituidas:

O Palmeiras, veterano
clube paulista, disputando,
ante-ontem, no Maracanã a

primeira partida' das finais
do Torneio Mundial dos

Campeões, derrotou o Ju-

INGLESA
[fi ;'i'�Ii' III)
"'Á'S:;''' C O R V A Ú S C E N ç A S

�,f •

A V I S O
A Diretoria do Clube comunica aos seus associados;

que cedeu os seus salões aos Emprezâríos da Celebre
Cantora - ERNA SACK - para seu concerto no pró
ximo sábado, dia 21.

Assim sendo o controle da séde estará a cargo dos

E�prezários, a partir das 20 horas, que terá pessoal:
alheio ao clube, tais como bilheteiro e porteiro. '

Após a realização do concerto a séde /social será
franqueado a todos os associados, para ja "Soirêe" dan-
çante programada.

.

O Secretário-Geral: ARNALDO I)UTRA.

Clube Doze. de agosto:Delefaz X Amêr-íce,
o amistoso df' amanha
Os conjuntos titulares do

Delefaz Futebol Clube e do
América Futebol Clube, am
bos pertencentes à Segunda
Divisão de Amadores, deve
rão pelejar amistosamente

na tarde de amanhã, no es

tádio da F.C.F. Para tanto,
preparam-se as duas equí
pes, visando a conquista de

uma vitória sensacional.

ano no

•

maIs um

Guarani,

LOIDE' AEREO NACIONAL
NOVA LINHA E NOVOS HORÁRIOS

Comunica o início de sua NOVA LINHIA,' com os no
vos e confortáveis CURTIS COMANDER para 50 passa
geiros, tôdas as_,Sextas-feiras:

R
' \

io de Janeiro - Curitiba - Florianópolis - PôrtQ
Alegre e volta no mesmo dia.

'

FLORIANóPOLIS-RIO em 3 horas de vôo.
e

_

Os novos horários à partir desta data: Rio - Santos
- Curitiba - Itajaí - Florianópolis - Laguna - Pôr,.
to Alegre com Douglas: --=-

para o Sul: 2as. e 4as. feiras.
para o Norte: 3as. e 5as. feiras.

Agentes: Z. L. STEINER & elA. - Álvaro de Car-
valho, 1 - Fone: 1.402.

'
' '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma experiência econô
nmíca para aumentar o co
:mércio internacional, e o

esucesso fenomenal que atin-
21 Sábado _ Farmácia.::;giu durante os anos de de-

'Esperança - Rua Conse-:"P.ressão e guerra, foi des-
lheiro Mafra.«cr.ito aqui ontem. O narra- cessarro para ver os seus 22 Domingo _ Farmácia-dor foi o homem que come- próprios navios. (da Moore- Esperança � Rua,

'

Conse- '

d
são colorida. Por si só um'içou-a assegurou o seu futu- Mc .Cormack Lmes) entre

'Ilheiro 'Mafra. ,No muodo O dos autais aparelhos não"ro e durante vinte a'nos o'b-' .. ,

'I
d b m transmís

os prrmerros a esca ar .na- 28 Sábado _ Farmácia' ,

po e rece er u a -

;: servou-a li se expandir além quele porto, e ver o desen- I Da Fé - Rua Felippe Sch-
' d· d'a TV' são de televisão a cores. Não...da mais ótimistica predi- volvimento no primeiro pla- f midt, ' ril' 10 e só não pode reproduzir a-cão no depoi de Hamb rg n

t
"

p 'AI N t COI'" como na-o pode nem, si- 3 de madeira, sitas 'à rua

..

"!{ •

,
,
I�. U .0, e -I 29 Domingo _ Farmácia oro e o

,Aconteceu em menos de tre os portos do Contmente Da Fé _ Rua Fêl ippe Sch- * As d(scussÕes em torno quer reproduzir a imagem Laura Caminha Meira, '82'!'tum 'ano, após a queda da com respeito a tonelagem,' midt, -
_ da televisão a cores adqui- em preto e branco, desde num terreno de 13,50 de"§bolsa, em 1929, que Joseph manipulada. Quasi uma dé-! fetuado pelas' Farmácias rem cada vez maior impor- que esta imagem seja envia- frente por 60 de fuhdos.'

. A. Medernach collocou a cada viajou pela �uropa Cderá ser alterada sem pré- tancia. Até agora a única da pela: emissão colorida. 'Tratar na Ruá General':pedra fundamental para o Central. Ele mostrou as Es-11 tamento. ' companhia que obteve au- A CBS está resolvendo o Bitencourt, 132, fundos comrque destinou-se a ser "O tradas de Ferro�Checos co- Departamento de Saúde torização para transmitir problema destes aparelhos a snrta. Wilma Femandes.J3UREAU DE EXPANSÃO mo estabelecer as tarifas, PÍlblicí:t, 4 de julho de 1951. em cores é a Columbia Broa- mediante dois ac�e�sórios. FERIDA.S, REUMATISMO,",DE COMÉRCIO DA MO- numa base econômica, e con- dcasting System, Entretan- Usando esses accesorros ter- E PLACAS SIFILITIC.MJ"ÜRE-McCORMACK LIN;ES" vidou os produtores e fabrí-
to, a Radio Corporatíon of na-se possivel receber a

ii·'
·

d N"
•'Desde aquele tempo, o Bu- cantes daquele e de países America continua afirmando transmissão col?rida. Entre- D Illr 8 ,8tHtnra�l'eau, sob seu controle, to- visinhos a fazer os seus em-

que possue um sistema mais tanto, 'são relatIv�me�t? �a-' Medicação, auxiliar DO tra--,mou passos tremendos. para barques via Gdynia. Em tro- perfeito de televisão colori- ros e de adaptaçao difícil, tamente da sifili. ,..
za frente. Novas rotas, de. co- c1� respondeu à muitas per- da: O argumento principal da"mércio foram abertas por guntas e deu inestimáveis De uma forma geral, os RCA repousa no fato de que Até o momento.toêístema.seu intermédio novos merca- informações sôbre mercados críticos reconhecem que o sendo usado o método que RCA não está 'completamen-"dos desenvolveram-se e e produtos, aos exportado- sistema da Columbia Bro�- preconisa, os atuais apare- te aperfeiçoado. Esta é a_"muitas cousas até então des- res e importadores dos Es- casting System é excelente. lhos poderão

-

receber as razão pela qual a Comissão _.'1'rUZJl LIMA & IRMÃOS
C'

._

-oonhec idas fóra de seus api- tados Unidos. Quando os Aqueles que pí'es,enciaram transmissões coloridas sem Federal de omumcaçoes-ses nativos, foram introdu- navios da Alemanha nazista Cons. Mafra, :17
as exibições

'

!)riva(lã"S da adaptabilidade, se bem não deu preferencia ao sistema"'Zidas na Etlropa e no hemis- se l'ecnsa:ram a caáegar Florianópolis RCA acham que pode exis- possa repi'oduzir a cor. da CBS.
r

'-fério ocidental. Como depen- produtos pertellcentes a ma- r-.-í'-.'T--AS-;--P-J\RA--'--P-INTURA--- tiro um termo de comparação Em outras palavras, com /A Comis&ão Federal de--rlência da Moore-McCor- nufactores j'u,deus, ele aju- entre as duas grandes com- o método RCA V. captará Comunicações queria lan-mack, o empreendimento d0u para que a Moore-Mc- C () 'T T () • A I panh�as. uma transmissão feita a co- çar imediatamente a televi--tornou-se numa necessida- Cormak' Lines mandass� O X do problema é a ques- res em preto e branco, se são a cores no mercado e a'·,de. Membros da Companhia seus navios a Stettii:í, para tão da adaptabilidade dos. seu aparelho for dos anti- CBS era a única companhia'·dizem que aumentou muito carregar. Deve-se a popula- tância do seu trabalho, a receptores de preto e bqm- gos, e colol:ida se V. já ti- que estava em condições de"'{) volume� e a variedade da ridade, nos Estados Unidos, Companhia de Navegação o co para recepção da televi- ver um aparelho moderno. lo fazer.�Hga. N� �crU�i� 10- do pRsun� pclooês e 'du trouxe�vol�aNewYMk
_'''Cais do Bureau centenas d.e cestas, as providencias to- em 1940 e estabeleceu seu

""Cartas são recebidas sema- madas por este "business- "bureau". No verão de 1940
::nalmente, de importadores, man". /'

' ele foi mandado a Argentina
'''exportadores e falrric�ntes, BUREAU DE COMÉRClP para achar um substituto do
<dos Estados Unidos, da Eu- ESTABEL�CIBO EM �940 queijo italiano. Seu sucesso
;;ropa e da Améri�a do Sul. Reconhecendo a ünpor- nesta missão mostra os se-
'"MUITAS E VARIADAS guintes resultados: Em

;�!?!!:E:o�,:��nti, IC' (IDO ��!\r::i!:t\i��:��:;:�i
'pedem informações sôbre as (� .;i "

, 3.856 toneladas e em' 194'1

,��:�ib:�����,esde��hesm:��;� "i �,A, �':'U···':D I.CO !���:4o !��:���aesI:na�:Oj::�
:a m€lb,or maneira de embar- � queijo Argentino é igtial se
'úar certas cargas, e ainda 11ão melhor' que as varieda-
'Uutros, a maneira mais a- des italianas". Durante a·
-pr9priada de preparar um 2a Guerra Mundial, quando'produto para um cei'to mel'- ficou escasso o cánhamo da
'cado no exteriol:' Os empre- Manila" ele sugeriu aos in-
:gados do Bureau de Comér- teressados Estadunidenses a
<cio procuram responder ca- importar o sisaI do Brasil' e,

!:�ar��ee l�!OO�l f::isdO ��� :�:m:� �:c:��;�t::!,����:"t. ::t�,U!t��s��s:;�I��� s��s���'
;��:e��;b���io::���� �� !:��e�oior::�cr::jfm�t.u;:a;e g��e�t�.r�������ãO���I�:�
'inspeção e para dar uma alojam na�, artic ...i�ç�'é4 U;'�:hdo as do em gra;nde e�cala apó�'resposta certa. Como cl,il'e- cruciantes dore�)dQ .::;.JJin'cltismo e guerra, até os dOIS ultimos''tor do Bureau, o sr. Meder- outros males dioC�i�t��J:'�dnãrio. anos. Em 1950 mais de 9.000

, 'nach, ocupa um escritório As Pilulas De w.t�\:�*uo� dl��;amente toneladas foram importadas.modesto na Casa Matriz da sobre os rins, d�UI�J�.dJ�lhes a para os Estados Unidos. '

'Companhia, Brodaway 11. sua ação 'natu�Mi!�ifl(f��s das Nem todos os·esf0rços ,do4í, rodeado de amostras de i�purezas do: �f���ú��.i: Bureau são em benefício dos
:nlatérias primas e mei'cado- O trata�ento d#.i�MJ:I�d�ve fá. interesses de além mar. Já-riás fabl'icadas, ele dirige a zer voltar os ri�;,.:��\�W;:.'�5tado ajudou casa

�
de produtos

'Organização, espalhada em normal, aFi'llt�J:"\�Kd·�r lor farmaceuticos deste paíst�oom��Um h�� ��_���&�Por�hM�uem��noB�---------------------------�----------__amavel, de altura média, ele isso que; �{Pir�'t'�iDe Witt, siI, e uma fábrica, de sa'pa�,é extremamente modesto. conseguem dar alív;o, tos achou couros cor tidos na'Bem que gosta de discutir '" nos mais rebeldes casos. América do Sul. Achou mer-
·os feitos e sucessos do Bu- càdo para tortas, lentilhas,'.< .'reau, porém sempre procura

I I ...-venezianas, material para:diminuir o seu ,própriO tra- 'I Pi UIClS vassouras, escovas e milha-balho nesse emureendimen-

D WITT res de outros artigos,' na"to. Mandado p�u:a a Eu:'opa I E' Europa e na América do
'€m 1930, ele dIZ que fOI en-" Sul. Aonde tem um agenteearregad<l da tarefa de fa-I para os Rins e a Bexiga da �,I[oore-McCormack Lines'

Em vidlos de 40 e 100 piluldS"Zer exneriências econômicas há um representante doO glande é mais etanõmico�e de ab:ril' nevas agências I
------- _"l.:

11 8ureaux de Expaosão
. (�Comércio' da Moor8' Me

Cormack - LIaes
"

:Transcrito do "TH'E NEW
. YORR' TIMES" de 20 de '

Março de 1951
,

Bureau de Comércio al-r '

-cança sucesso, achando mer-
<;cados para uma Linha d�
>Navegação.

J. A. Mederriach conta a
:mistória de uma experiência
1Posta em prática há vinte
=anos, para a "Moore-McCór�
rmack".

de.IE,limine as
,

I

.. ESPINHAS.

A causa CombQtida nO 1.0 Dili
Logo á primeira aplicação, Nixo

para. a Moore-Mcõormaek derm começa a eliminar as espí-
. . nhas como si fosse por mágica .1,111es. Cheguei na Europa, Use Nixod.e.!m á noite e v, verá sua

explíçou ele, quando Robert I �'i�':,d��aé-s���ai:J.�:Ci�e;c�\�!�:�
C. Lee empregado -da Com- que, com bate os parasitos,

, .' , "

,

A da pele causadores -tías espinhas,panhia que -estava na Polô- frieiras,. manchas �fJ'melhas,_ acne,",

I t h impmgens e erupçoes v, nao po-ma naque e

e�,
me c R-. derá libertar se destas afecções

mou. Ele son u a costa I cutâneas a menos que elimine qsgermes que se escondem nos rrunorte, cheia de pantanos, núsculos poros de sua pele. Portan-
d 1- ,. • d ta, peça Nixoderm ao seu farmaaque e pais, em procura e eêutíco, ,hoje mesmo, A nossa ga-

nova saída para a Eu- .

u:�O:.aer__t:lrantia' é a
,

'

n.... u ••• sua maiorropa Central, e achou um r.fa ai .,.;:�lIes CulãiJils: pl;ote�o.porto' natural, com entrada
franca e uma península »1'0,,.,
tetora. A parte que este doia'
homens representaram na,

descobertaeilO desenvoÍvi-,
mento do porto de Gdynia é
fenomenal, é' um "record.
Ambos ficaram o tempo ne-

-0-

Farmacías
de PI .ntão

"Bureau".

Tl'on.port.. tegUI'cH1.1B1 de c {' ero, 'I I
'

,

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA, 10H·1
, Informaça•• oomo- Aw.nte• '

.n6poU.- Carlol HoepckeS/A"':" 01-. Teletone�1,2U (M��"Ri:i::éB. "r.nci.co do Sul-Carlol Hoepcke SA - CI-Te_done 6
I

CASAS
Vénde-se

-�E'la[111
i�IRI[IIR

�'1R1'

,

COMIRA CASPA, 1QUEDA�IOS CA· !
•

BELOS E DEMAIS
Iõ

AfECCOES DO
t,

COURO CABElUDO.
rONiC:O (APj!.:Á!!

i>pRJ�é�!;tN�i.;\
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Dos 'mônicipios v Cine-Diário
L

'

Jm
Itaíaí

've,rdadeito represen-
II

II

ri
I
t
I

poderia me insurgir, contra Há, ainda, a acrescentar
ele. Mas forçoso é reconhe-

que as próprias testemunhas
cer que, para os _que nutrem que interviram no caso, fo
idêntica crença, o problema ram apresentadas, pelas jo
subsiste 'e deve' ser solucio-

vens, suas defensoras, quan
nado em face de outros pon- do estas defendem a própria
tos não menos graves. vítima, d. Judite Maria da

O' QUE DESEJAM Silva, que, no dia 17 do cor-.

A súmula das reivindica-
rente, ainda doente, se Teco

cões a serem pleiteadas é a lheu à sua residência nos
�eguinte: eliminação do in- Barreiros, onde está sob
ciso II' do artigo 6 do CÓ- cuidados médicos.
digo Civil, que afirma a in- Como se verifica, a histó
capacidade jurídica da mu- ria real vivida por essas
lher casada, implicando, ás- duas jovens, que sedisseram
sim, na emancipação para 0_ vitimas, tem algo d-e Rocam
exercício de qualquer pro- bole ...
fissão lícita; associação da O inquérito, na Delegaciamulher mais diretamente à Regional da Capital, prosseadministracão dos bens co-

gue, afim de ser melhor
muns; rec�nhecimento� de esclarecida aquela ocorren-
plena liberdade e ação com cia, que envolve duas meno-

Pelo presente, convoco osrespeito aos bens própeíos; res, responsâveis pela vida senhores membros do corpono regime da separação; mo- de uma senhora, às vespe- discente dessa Faculdadedificação do artigo 230, que ras da visita da Cegonha e
para uma reunião de Assemestabelecido

.

o regime 'de
que, cóm êsses acontecimen- bÍéia Geral que se fará reabens este se torna irrevoga-, tos, teve a. vida periclitante, lizar dia 21, sábado;' às 15velo A proposição, facultar! 'po,r alg'uns dias ...�

horas, na Academia, de Co-a retratabilidade, que se - '

fd N d N
'"

mércio.consigna nsos. CÓdi�OS ão
a'

OV8Da ., ..• I Assunto: -.Representan-Alemanha, uiça e ap .

.. te da Fac. C., Ec. junto aoSINAL' DO FUTUROt···_ do S Cora"80 Congresso Nacional de Es-o Mesmo que apre ensao

I "
"

,

dessas tres advogadas não Amanha - Sabado - a.s,' tudantes.seja vitoriosa, imedíatamen- 19, horas,
_

na ,ca?�l� �o ASl- Joaquim Carneiro
te, é certo que a própria lo de Orfas, tera InICIO a no- - Presidente D. A.
idéia basta como um "'i1re" vena dê Noss� Senhora do
núncio de novas lutas para Sagrado Coraçao, .corre�p�nque a lei corresponda: ao ,seu de!ite',ao mes de Julho.

;:�;:;��d' �::;��er:nd�e� nraca� alcançeda lRllO'"m'nhum recúo feminino nos
A S. JUDAS TADEU 'j (.setores econômicos, íntelec-
Agradeço uma graça al- '\V

'

tua! e, sobretudo, político,
cançada. _

,

�
"

essas reivindicações são ele-
A. N. I.S.'

A 8 b
'

d
mentares. Com o tempo e

fi hlt�n!l a�.desfrutaudo das vantagens PUOTE.JA SUÁ VISTA: " IJ '

UTU IW _,
delas, outras virão e cada UCI�eAta�NI'l!lO.O AS AFAMADAS Agua's -Mi.DQ!'81·Svez mais importantes. ii i O ...

Tome Café MlMI

FACULDADE pE
CmNCIAS

ECONôMICAS

E d -I tal

BEBAM!
],
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não havia uma só enfermei
ra diplomada em toda a

Amazonía,
Atacando a fundo o tre

mendo problema da agua

contaminada,' o' SESP cons

truiu 20 sistemas "completos

Ide purificação.
.
Desta forma, em 20 re.
D' DR. NEWTON D'AVIL�esta forma, em 20 re-

A tê
giões do norte pode-se beber' usente a e 15 de 4gost�,
agua da torneira sem perigo' fazendo curso. de aperfet
de doença. .

.

t çoamento no. RlO de Janeiro.

Para acabar com, o mau

hábito de ir alí atráz duma

moita, o SESP construiu 16
mil fossas ceticas.
Neste momento, a obra da

organização já ultrapassou
as fronteiras da Amazonia
e se extende á Bahia e ao

Rio Doce.

Um matadouro de sêres
humanos existia no Brasil
faz oito anos.

Era lã no norte, nasterras
legendárias da Amazonia.

'

No meio daquela beleza

tropical, mais de um milhão
de brasileiros aguardavam a

'morte como vacunes indefe
sos.

É que naquelas paragens
cujo 'verde é uma esperança

.

'e .uma,·'ameaça ao mesmo

teJllPo, não havia medicas.
O mosquito 'e o verme ar

mavam ciladas em cada vol
':ta 'de 'rio, em-cada rua de al
.deia, greta, vale ou colina
- e iam matando gente.

Somente em Manaus e Be
lem havia medicos.
E no resto da Amazonia,

numa extensão de mais de
tres milhões e '500 mil qui
Iometros quljdrádos, nin
,guem para socorrer o ho

mem, a mulher ou a crían

ça atacados pelas enfermi
dades da região.
Foi quando surgiu uma

das mais extraordinarias
ideas de cooperação interna
.cional de que as Americas
têm noticia.

O Brasil e Estados Unidos
tiveram a ideia de unir-se

-

AU�TINpara acabar com o màtadou- ;:,
'TO da Amazonia e salvar a-I Vende-se por .

.quele milhão de brasileiros Cr$ 32.000,00 em
- perfeito

da morte sem gloria pela estado, ver e tratar à Agen
doença. cia STUDEBAKER Rua
E nasceu o Serviço Espe- João Pinto 36.

cíal de Saude Publica, hoje
,

mais conhecido como o
i:- _

SESP.
A pr incipío, quasi toda a

responsabilidade caia sobre
os ombros de Tio Sam.

AS.sÍm é que em 1942 os

,iiEstados Unidos inver!ilr,am _ ,_

'.�"'_no projeto ceréa de 100 mi- :
lhões de cruzeiros. O Bra-
�!il deu 10 milhões. •

de���oi�:� �ueco�!���a s:
-;_...,...

..-·-,··-,---."""§ó-:_-��,-�·-,�--....-':'-�--·-.:.-;dsiiiji=f�,-.:.·]iiii.-_'L�··�"

�;::iF::;,:�::�:��;�:;; :-1l.r.l11-1119111 JAlpeJ..a causa da, Amazonia.
Atualmente, o Brasil con-

tribue com a quasi totalida
fie dos. fundos necessarros

para o Serviço Especial de
Sande Publica.

O que isto representa pa
ra a população da Amazonia
pode ser. contado. por meio
dos algarismos que lhes vou

.

dar a seguir:
.

O SESP posue atualmente
21 centros de saude na Ama
zonía.

.
Cada centro de sàude tem

dôis medicos á disposi-ção

'd9�1:�e��Sos�s centros �e �·'_MI·ssa de 7·:e:�e;es�����s :�m :;:s!:� I� .

-díco e os demais enfermei-
- MAX EUGí!:NIO KUENZER

.....

zos, A família de Max Eugênio Kuenzer agradece as, ma-

Em toda a Amazonia, on- uifestações de pezar recebidas por ocasião do seu fale
de só havia medicos em Ma- cimento e convida seus parentes e amigos para a missa
..naus.e Belem, existem atual- de 7° dia que manda celebrar por sua alma, sexta-feira,
mente 60 medicos do SESP, dia 20, às 7Yz horas noaltar do Sagrado Coração de Je
auxiliados por 26 enfermei- sús, da Catedral Metropolitana..
raso Antecipadamente agradece aos que comparecerem a

Note-se que há oito anos esse ato de fé cristã.

Nos battidc.res do mundo

Derretendo O'" morte
Por AI Neto

Sob a orientação do supe- I

rintendente que o. dirige -

dr. Ernani Braga - o SESP
está agora completando pla
nos para o saneamento da
bacia de São Francisco.
'O SESP conta com a coo

peração de médicos e espe
cialístas . norte-americanos
dirigidos pelo dr. Eugene
Campbel.

/

Munições e arti- •
...

. iofl�;E\Y!!6·· (AMINHOES INTERNAflONAl
polis.
- Preços de mano I

mano.
Ruà Tiradentes, 19-A.
Tet. 1.591.

Avisa

SALUTARIS'

'-f 'Eu beh. l
'u TI! .. bem

'u
T

Ele bebe
T

Nós bebemos
& ,4

Vós bebeis
R R
I'

Eles bebem.... I
SALUTARIS
Fraqueza', ·�m geral
Vlnbo Creosotadn
!'!11 (5 i1 veí-ra)
Camísas, Gravatas. Pija,

mes Meias das melhores,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - RUI
Conselheiro Mafra.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

. ARLINDO AUGUSTo' ALVES
_ ,>

' advogadQ ,

".
,-

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4
TeU. 33-6942 - 22':8005.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

'X'
ALIV lA AS €ÓLlCAS UTERJN�

ti#. Bmprega-se com �antagell1 para

• �''- combater as Flores Brancas. C6Jj.
AVO �); ,éaS Uterinas. Menstruaes e ap'!l c

'.� ��
(� parto. e Dores. nos ovário�.

,L:§�\'\
'.

�T�� g poderoso cálUlan�e � Regula-

�(:__);):,l. t., �J dor por excelência,

r: l��\e.�,� "'LUXO SEDATINA, pela sua com

�r.� '., :\., -MÃf """"'"rovada etícacía e receitada P<!J
f-- fllH "

, méd�CQS ilustres.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda' parte.

,
,...

dia

•

totalmente NOVOS
• .í

NOVA �uper.maneabilidad.
NOVA .Aceuibilidade 00 motor

,

.
.

'.
'

'.

'rigorosamente ··TESTApOS.
! �
, .

·

r
I',
�}
; t

,y
.�

\i'.

PARA TRABALHOS PES�OS
'

, CONSTRUIDOS
- .-" .. ...

A Nova Linha "L" de Caminhões
Iaternational foi especialmente pla
nejada para oferecer-lhe: o modelo

adequado que lhe garanta nâo só o

máximo de. economia e eficiencia,
mas, também, corresponda às suas

necessidades de capacidade de carga, .

proporcionando maior durabilidade
l

e menor custo de operação e ma-

nutenção.

/

i;

NOVAS linhas externos

,

NOVA Visibilidade exterior

NOVA C�bine Confo·Visão

NOVOS Motores da serie "Tríplice
Diamante"

\,

Quer utilize '-ca�inhões de pequena -c;

ou grande tonelagem, V. S. encon

trará o-modelo adequado na Linha"L"
de Caminhões International,

NOVOS Eixos traseiros poro qual
quer serviço

NOVOS Sistemas- d� freio, hidróulj
co ou de ar

\..
NOVAS Armações de aço especial

.�/

Concessionarios neste cidade

C;OMÉRCIÓ E TRANSPORTES
C. RAMOS S. A.
Ruo 'João Pinto, 9

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina'

NOVAS Molas com ação d. "berço'"

•
'�

� ,
.

(�MINHOES !H INTERNATIONAL
-

,----�--------------------�-------------------------------------------
LAMPADAS PHILIPS:
DÃO MAIS LUZ, CONSO
MEM ME�OS CORRENTE
E 'SÃO DE M..UOR DURA
BILIDADE.

Atlântida -Rádio· Calarióellse Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis modelos para 1951

. CARACTERISTICAS :
(

; 5 valvv.las: Ondas: longas d� 550 a 1.70,2 kc[s)' curtas 6 a I8mcs. 50 agf mts.

;;;: Alto-falante 61[2 p_olegadas, hpo pesado ...
Tomada para toca-�cos.

-= Transformador umversal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdt

•
Variavel de 3, se�ções : FI ,c�rr: nucl!..o de ferro: Caixa 'de. IMBUIA de luxo,

_ Graruie alcance ... Alta sensioiiuuuie
... Som siatural,Modelo ARC-5_;P

\
'

\

,.,
.1

-

;�

Modelo A.RC 515
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Chegou, ontem, [rna Sack A \_,MUlH('R C·O'NTHA O,
-

COO-i tiftO' 'C""I':-il�'Confórme noticiamos, �he- derada hospede do Govêrno
,

gou, ontem, a esta Capital, do Estado. '�

em um dos aviõe� da Panãir) Sábado próximo; noClube'
-

ERNA SACK, o consagrado Doze de Agosto, às 20 horas, presidente do Conselho Na- A advogada Romy Mar-

Rouxinol- do Mundo, ERNA SACK apresentar-se- 'cional de Mulheres do Bra- tins ,Medeiros da Fonseca
�

á à culta platéia florianópo- sil, vice-presidente da Fede- lembrou, a propósito, que
Ao aeroporto da Base Aé- lense, após triunfal tournée ração Internacional de Ad- em 1949, o Instituto dos Ad-

rea foi a famosa virtuose do pelos países da Europa e -vogadas e membros de diver-- vogados aprovou-lhes _ uma

bel canto recepcionada, con- América do Norte e pelas sos. orgãos classistas, reve- indicação para que se abolis
dignamente, pelo mundo ofi- principais capitais do nor- lou os motivos da idéia: se o íriciso II do art. 6. do
cial e cultural, sendo consi- te do Brasil. '

- Participei, disse-nos, Código Civil. O trabalho foi
-- de tres 'c6ngi<essos' 'jurídicos levado à Câmara pelo depu

Dois se realisaram nos Esta- tado Plínio Barreto, de S.
dos Unidos e um na Euro- Paulo.

pa. Em Detroit, na VI Con- DIVORCIO E DESQUITE
ferencia Interamerícana de É inteligente o modo pelo
Advogados, promovida pela qual essas tres advogadas
Inter-American Bar . Asso- femininas procuram pautal'
ciation,. sentí a nossa ínfe- a sua .iniciativa. Pretedem
r'ioridade ao expor a' condi- estritamente a modificação
ção jurídica da mulher ca- legislativa quanto aos seus

sada em nosso país. E, como direitos. Deixam escapar, a
" '

.' não desejamos continuar e- aparência de um movimento
Romy 'Martins Medeiros da
Fonseca (Foto 'NEWS quiparadas a "menores, lou- de rivalidades com os ho-

PRESS) cos e selvículas", decidimos mens para, ao contrário, ob- matrimônio um dogma, não-

E
.

1 ''0 ESTADO" p,romover a refOl'ma. ter garantias para o traba- Continúa na 6a pág. letra ih.

d U � - A" d specia para '\

a mae mericaaa e Três advogados elaboram

DUAS M.E' N,ORE S!:"'o:,i..,:,;V IVE M:.�, Capitalização S.A. -�:e��:t:i:1:i�9tf�e���:
<�, • I desejam. Prenúncio do que

,Conf\}l'me haviamos noti- ção da nova.sêde ao sr. Dr. desejarão. _

CEIIS DO ROCIMBOLEciado, realizou-se; -ontem às Henrique Córdova, como ho- .

'

José ASMAR
'

.

'

,

�

• • •10 horas da manhã a instala- menagem ao seu trabalho, à (Copyrlght da NEWS
ção dá sede, nesta capital, sua inteligencia e ao seu PRESS. Dire-itos de publica- A VITIMA ESTEVE RECOLHIDA Á MATERNIDADEda Cia. União Americana de alto conhecimento do ramo, ção exclusivos em todo o "DR. CARLOS CORRÊ:A", EM CONSEQUENCIA DECapitalização, cuja superin- visto que o ilustre catarí- Estado). ABôRTO -_ INSTAURADO INQUÉRITO, NA D. R.,tendencia de produção .foí nense não foi apenas o prin- Jurídicamente,. a mulher' PARA APURAR AS RESPONSABILIDADESconfiada à intelígencia e à cipal organizador da União brasileira leva uma vida
capacidade' de administra- Americana de Seguros mas marginal, embora participe, Na Delegacia Regional

dej
Dr. Juiz de Menores da Ca

ção do sr. Siqueira Belo. o fator mais importante- e hoje, de quase todas as ati- Policia desta Capiltal está pítal, Arlete e Arlene Teodo-
O ato que se realizou às de rapido e crescente presti- vidades.. O Código Civil, ela- -correndo um inquérito inte- sio, -já mocinhas, à Delega-

10 horas da manhã, contou gio perante a �opinj.ão puhli- borado em 1917, quando o ressante, qtle envolve duas cia Regional, 'para que am
com a presença dos funcio- ca.,. caso da primeira grande jóvens que, a principio.tcom- bas fôssem ouvidas, em/in
nários do escritório, dos A segu.n', a tO?08 os pre- guerra não fixara com niti- pareceram à autoridade co- quérito, uma vez 'que se di
srs. repi..esentantes das 01'- sentes fOI oferecido um bem

I
dez o concurso feminino no mo "vitimas" apresentando ziam vítimas de espanca

ganízações co-ngeneres em acompanhado "cock-tail", trabalho dos homens, des- como testemunhas de defê- mentos por parte de quatro
nossa cidade, de autorida- <:? sr, Siqueiro Belo foi. viados para o "f'ront", não sa ... as próprias vítimas. .. senhoras, residentes em
des e ainda dos 81'S. deputa- muito cumpr-imentado pela concedeu ao, "sexo frágil" É um fato suí-gêneris,
dos Waldemar Grubba, 'ou, investidura no cargo da su- certo's direitos para que, na dêsses em que os protagon is
vio Nóbrega Frederico perintendente da Produção, sociedade, equiparasse o seu tas, creaturas vivendo den
Kuerten, Cassio Mac 'Do- pois' com sua inteligencia e ao valor do esposo. Os acon- tro do lar, sómente para o
nald, Protogenes Vieira e dad_o seu v�s.to circulo d� re- tecimentos destes últimos

I
dôce la,r, muitas vêzes são

Antonio Almeida, 'do sr. Co- laçoes SOCIaIS e econormcas trinta anos, porém, eviden- forçadas, sem o pressenti
ronel Lar, Ribas e ainda se torna penhor seguro de ciaram em definitivo a ques- rem à reacão sendo levadas
de outras pessoas gradas. grande prosperidade para a tão. E no Brasil nasceu a I-a u� processo criminal sem-
.

-

A ceremonia foi 'presidi- Companhia em nosso'Esta- uma reforma relativa ao es- pre desagradavel.
'

da pelo sr. Arthur Reis Ma- do. tatuto da mulher casada. Êste caso, que colhêmos
chado, gerente da 2a Região A esses cumprimentos e TRES ADVOGADAS após o.Jnquértto iniciado pe-
e que veiu especialmenté a estendendo-os aos srs, Ar- Há uma ação conjunta das la autoridade, se movimen- \

Florianópolis para esse fim, thur Reis Machado e Wen- advogadas Romy Martins tou em tôrno de uma briga,
e pelo sr. Wendelin Bocing; delin Bocíng, juntamos os Medeiros da Fonseca, My- entre representantes do se-
Inspetor Geral de Santa Ca- nossos. thes de Campos ( a primeira xo-frágil ...tarína.

AlI. d
mulher a exercer a profis- Relatêmos, com os ele-

Fazendo a entrega da lo'ela as são, no Brasil) e) Orminda mentos colhidos nas declara-
Carteira de Produção do Es-

I
••• Bastos, objetivando- a elabo- ções das supostas vítimas, o

tado ao sr. Siqueira Belo, 'fa- Embarcou na Europa, com [raçãO
de um ante-projeto desenrolar das cênas que as

lou o sr. Arthur Reis Macha- destino ao Brasil, um grano reformista do Código Civil. levaram à Delegacia Regío
do q�e pronunciou magnifi- de cientista hnlandez, gran- Dentro de alguns meses se nal, em demanda dos seus
co discurso sobre os objetí- de pesquisador-da ráíos cós- conhecerão os pormenores direitos:
vos da Companhia e se con- micos. das reivindicacões pretendi- Ante-ontem, pela manhã,.

gratulou com os presentes (Dos, Jornais) das. Mas, antecipando a is- fôram encaminhadas pelopela inauguração da nova Este holandês, varonil 'so, a Dra, Romy Martins
s.ed�, di�e�do que. a mesma Tão visto lá, na Euro�a, I Medeiros da Fonseca -que é
mUlto VIra �ontl"lbuir para Vem p'rá cá, para o Brasil

I _------.-- _

�u::�e��;l;�:��:;nt��e���� yara ver que "ráio" topa...

Onte'm . 'm'elhoem beneflclO de economia Sua tarefa,--é bem nobre,
.

-

pal·ticulares. Procura raios à farta, "
.',. ,

AgradeGendo, em inspira- Mas só um ráio não desco- 'ii

t
'

\

do improviso, o sr. Siqueiro bre; rOU mUI o
.

Belo deI} por inaugUl�ada a O tal do ráio que... o par-
'

•••
sede e serviu-se do ensejo ta ...
para dedicar toda a pI'odu- Zé

Florianópolis. �o de Julho 9é 1951

Inaugurado, anlem, o:Escritório

Tome Café MIMI

Em toda uma larga zona
da avenida Mauro Ram!}s,

'

principalmente entre as ruas

Crispim Mira e Maj�r Costa,
os ruídos, os guinchos, os

batidos do Morse, deixam
qualquer morta'! em estado
de desespêro!

.

Há, crêmos nós e cl'êm os

prejudicados, uma legisla-

Os moradores da Prainha'
e circunvizinhanças, já de�
sanimados cQm a "emenda"
para o caso. dos 7 litros de
leite que vinham_ recebendo,
como quõta, para 2.000 pes
sôas, mais ou menos,"'o que
constituia numa local dêste

Mas, não é com a Direto- diário, tiv�ram, mal o dia
ria Regional dos éOrreios e de ontem clareava, uma a
Telégrafos, não é com a Di- gradavel surprêsa: fôram
'retoria 'de Obras Publicas lhe destinados 40 litros!
não é com o Serviço de Luz: A noticia, como não pode-
não é, emfim, com nenhuma ria deixar.de ser, correu cé- P f' AlI ddessas beneméritas institui- ll'lre, de bôc.a em bôca... e f8. �. r8 O
ções que zelam pelo bem es- 'um dos muitos- favorecidos CordA,·rAtal' público. cOlu-um quarto de litro, cor- Q U
Com quem será, então? reu tambem, horas apóS. a' Está nesta Capital, a ser-

Os céticos asseguram que trazer o fato à redação, di- viço do seu munic�pio, o

não é com ninguem e que zendo ao jornalista: nosso distinto conterrâneo,
l1ão vale a pena reclamar. . .

- Melhorou, muito, velhi- sr. Alfredó Cordeiro; opero-
Algumas pesôas, mais in-' nho. .. Ontem, já nos favo- so Prefeito de Taió.

tuitivas, afirmam, porém, receram com 40 litros. . . S. s., que tem recebido
que talvêz as reclamaéões De fato, essa notícia mere- muitas visitas, de amigos e
devam ser dirigidas ao Ad- ce um registo, nas colunas correlig�onários, regressará
ministrador do Mercado PÚ- de um jornal qúe tem leva-- hoje -ao próspero município
blico. " do ao conhecimento púllliéo que dirige.

êsses fatos que geram des
contentamento e aflição à

população.
Com o aumento, rápido,

da quota de .leit:;; àquêles
que gritaram "S.O.S.", de
preende-se, clara e insofis
mavelmente, que nem sem

pre os problemas são inso�
lúveis. A questão é, apenas,
de bôa disposição de quem
lhes toca resolver ...

Cal ,lei será,'
Os motores das obras do ção especial sôbre o assun-

Liceu Industrial; das Ofici- tô. )

"na de �eparós e provavel
!pente da Estação Telegráfi
ca da Policia Militar, cóm a

coll:J.boração de outros moto
res

.

subaltE)rnos, conjuga
ram-se para não permitir
nenhuma bôa recepç,ão 'de
programas de rádio!

t- ?eo ao .- ...

".

(. ,/

!

lho que passaram a desen-..

volver, 'de acordo com O'S ri-·"
gores da vida moderna. Por'

.

isso, cogitam de concluir o"

ante-projeto e destiná-lo à..
compreensão dos parlamen-;
tares:
o divórcio, por .exemplo.;

por ser matéria constitucio-·"
nal, ficou relegado a segun-
do plano. Foi a Dra. Romy
que acentuou: _ É matérre,
delicadíssima que iIlteress�,tanto a homens como a mu

lhéres, 'Há argumen-tos para/c'
just.if ícâ-Ia ou contrarlá-la.,
Poder ser apreciada sob o

aspecto jurídico e o relíglo-;
soo Sob esta última feição•.
sendo eu católica, -e conside-·
rada a indíssolubilfdadede-

Barreiros, em dias da sema

na última.

Interrogadas pelo dr. De
legado Regional, afirmavann
élas que haviam reagido-
contra a violação do seu lar.,
por parte das citadas se-

nhoras, que tetaram s:urrá
las. Mas, após outras deda-
rações o dr. Delegado che
gou à conclusão seguinte::

Continúa na 6a pág. letra B:

" ..

.Não . vivessemos na Ilha dos casos raros ... O,
que não acontece noutras terras, aqui acontece;
Em compensação o que acontece noutros lugares.,
aqui não acontece. No Japão, por exemplo, de quan-
,do em quando há' um terremoto... , Aqui nunca hou-·_
ve disso. O Govêrno não deixa, para que o povo se�'
ja sempre cada vez mais feliz! Em certas repúbli-,
cas da A�érica Central, vez por outra, um major'
se diz generàf e depõe o general che{e da Nação�
Na semana seguinte Dutro major faz cOm êsse o que
'êle fez com o õlltro. E tudo isso porque o povo não>
é tão feli�, comá aqui. Na Corea o general Ping'"
P'ong distribue ao povo laranjas da China. E o

povo, pleno de felicidade, não-' quer nem que a...

guerra_ termine. '

-

Áqui, ;ob o' Govêrno do General da Vitória (p

povo, às.4 horas da madrugada, faz fila diante d.as�'\
pórtas fechadás do' Mercado, esperando leite. Um-'
'pouco antes das 5 chegam 25 litros, para os tre
zentos que estão -na b:icha! Ás 5, abre-se o Merca
do! E - mágica notável - do pôsto de venda de
sapareceram os singel-os 25 litros. Não f.ica mesmO"

�m só para amostra. E' o povo, transbordando de'
felicidade, aplaude a prestidigitação! Aquela fila:
indiana, enorme e paciente, não protesta: ri gos-·
tosamente do humor oficial. Não se desespera: lou
va a administração que o está empanturrando de'
felicidade!

E as filas se dissolvem e todos voltam para;'
suas casas, enjoados já de tanta felicidade!
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