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Desfeita Uma Calúnia Atira�a Ao Sr. Celso Ramos
O contl'abandeago e

�ur-l.' o. <:l:ive �isav� a incom�.a" transcrevemos abaixo:

I
partamento R�gional do ções, sem quaisquer 'ônus" I mento sem restrições, da al-, porta a decisão supra, pu-

lãsco . Professor Med.e1ros I
tib i lizar esse Ilustre e dlg-' O CONSELHO REGIO- SESI, quer a f im de .que para a entidade. , ta dedicação, do elevado es- i b'licados em edição anterior,

dos Santos, redator-chefe no conterrâneo com a clas-lliAL DO SERVIÇO DA IN- cessem explorações injusti- Quer outrossim êste-Gon-! fôrço que o mesmo tem dís- 'foram da autoria enclusiva

do Diário da Manhã, ati- ;;e industrial do Estado, "e I DUSTRIA em Sta. Catari-
I
ficáveis, de público esclare- selho, como órgão supervi-] pendido. em favor da Enti- de nosso redator-chefe, que

rou recentemente a púhli- da_mentira tirar proveito
J
na, ao ter conhecimento de I cer que, aquele ilustre cá- SOl' e orientador das ativida-'Il dade, razão pela qual tem- reivindica para si a respon-

I

co a calúnia de o sr. Celso pol itico. (que o jornal DiA'RIO da tarinense, como Diretor Re- cl:ies do SESI em Santa Ca- se' torna dó merecedor do sahilidade total. Ao apre-

Ramos perceber ótimos ven- A insidia perversa, de. MANHÃ, da Capital do Es- gional do Serviço Social da ta rin a, de público reafirmar maior respeito e aca tamen- ciarmos a atuação dos ho

cimentos do Departamento I imediato, mereceu 'repulsa I ta do, comentou há dias, �m Industria, não percebe qual- ao �enh�_r CELSO RAMOS to de seus concidadãos. mens públicos, interessam

Regional do Sesi, do qual formal, como se vê do que o uma de suás colunas, que o quer remuneração, exerceu- o seu apôio inânime, dec i- Em data de 15 de Junho nos, tão somente, seus atos
. . I I

é presidente. Tratando-se jornal do sr. Irineu Borhau-1 senhor CELSO RA_MOS per- do, pois, as suas elevadas, 'elido e franco, que não é na- de 1953. e suas atitudes, _que dentro

de cargo exercido sem onus, sen ontem publicou e que! cebia vencimentos do De-, espinhosas e profícuas fun- da mais que o renconheci- LUIS DA COSTA MEL- do regime democratatíco, es-

1.01 Conselheiro represen-
I
tão sujeitos à crítica.

-()-()-()_(�)_(O '

, , tante do Covêrno do Es, Deixamos de lado o cida-

,Omlis a'ntigoDiá.' tado.

� rio de S. Catarina *
CHARLES EDGAR MO- interessa, porque fogem ao

, , IUTZ, Conselheiro represen- âmbito em dtscussão. Ao ci-

� Ano )( l � tante das Entidades de dadão Celso Ramos nenhu-

t I Classe.
.

� N. 11.653 ti RAUL PEREIRA CAL-

i I DAS Conselheiro Represen-
___ -_-. ._-'- �__�_()_....__(_)....__o_-__(_)_-()- ....... tante do Ministério do Tra. da imprensa. Ao homem de

balho. partido, ao :pql,ítiéo, que, ao
"-
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Tratores Plat DO ROLAND RENAUX. Con- �::::::'''::::;: :t�;:�:�:�
· R!�'!�.rl�og�� é o mesmo "p,ndi� ao tem-el ,,�!��.agua ��'''-I ta�d�\! ,L!!, a!� i B�Pr�ll, (V.A.) � Foi as-

�;�i:�:,::�"��::::t' das

I ;::;d� :':t�:�::::;;"'�nd'-
vemo não mudou de opml-1 po do sr. Danton Coelho, centou - tem alguns pontos to .

. I .
' ,I ADEMAR- GARCIA, Con- Dando a publie idade des-

.
., .

. "." 1-
..

di'
-

O d', • A' sin ado contrato entre a Fá- 1-'ã.o", essa fOI a f.rase incrsi- quando este er a min istro. suscetíveis e alter açoes, , mesmo Isse. o sr. 1-
•. • ,

"

selheiro Representante das sa resolução, outra coisa
va do ministro da Justiça _0_0....0_0-0... mas a UDN considera o mo- tur Santos, presidente da 'rr ica ital iana F'iat e a Fa- I , . _ . . ,

. . 'L d D· tO,
. - 'N .. I Entidades de Classe. nao nos impulsiona alem do

sôbre a reforma constitue ío- li n ros allS lU mento inoportuno para tra- UD . b rica Nacional de Motores, _ I .

. . I V ti li _ I NOTA DA REDAÇAO: - respeito 'à ética' [ornalistl-
-

nal, ao ser interpelado pe o

f G I' d M
.

R
� para a produção de tratores

, . "

"D.i�rio da Noite", em seu da Coo erêncla " O pe e orle na ussla no Brasil.
.

l'" comentários a que se re-, ca .

gabmete. E acrescentou: I d j 8
.

.. '.

,--- - -.----

- "Ademais trata-se �e. os. ranues MO::,cOU, 11 (U.P.) - O chefe .do sistema de se-

I t·d
· -

I I
'

f·' .

um as_�unto da co�petencla- LONDRES, 11 (U.P.) g�rança da .Rú�sia, �a:renti Beri� W acusado d_e trai- n erromp' as as COlunlcaçoes e eura Icasexclusiva dos partidos na- çao, pelo pl"-lmelro ministro Georg! Ntalenkov.
_

.
.

cionais". Fontes oficiais britâni'C�: O caso do Beria foi enviado à Suprema Côrte de Jus-
-

° radlotelegrâf·lca-s eu' tre o R-lO ° rosto do pa'.·so sr. Afonso Arinos, li- indicam que o govêrno liça do Partido Comunista. Foi publicado um comunica- ti .' . ti ti
.

der da UDN., não se furtou Grã-Bretanha abandonou a do de Malenkov, em que êste acusava Beria de agente RIO, 11 (V.A.) - Desde os seus correspondentes em nhos. Esse serviço provável-
a declarar que o p€nsamento I idéia de consegui,� a realiza- imperialista, que desenvolvia pianos para se apoderar a tarde de hoje estão inter- Manáus, Belém, Fortaleza, mente 'só será reiniciado a·

do seu partido sôbre a re-
ção, num futuro próximo, de do govêrno para seus próprios interêsses, acrescentando rompidas as

. comuniCações Recife e Pôrto Alegre estão manhã, às 13.horas, em COll-

forma constitucional ainda que Beria era um aventureiro e mercenário das fôrças telegráficas e rádio-telegrá- paralizados por um defeito sequência das chuvas hoje
uma conferência dos quatro ..

A
. �

---' imperialistas estrangeiras. L'
. -< fiÇ._l!:§ ft�st.� ca}Jital com o técnico nos cabos de coman- caidas. s comul1�ca�()es l}or

Novo Código da grandes. A notícia'da prisão de Beria foi dada de' mannã ce·- l"est9 dó páís e

vice-versa'l
do l:l� rádio_ para o ceutro-I fio� no entanto, estão sendo

A inIcüitiva ne-&se senti!;lo, do" quando a:pareceu" o "Pravda '. �'rád'io de Mol5cou InI- Nã.o
_ 'o?stante os termos' do de tr'ansmissão de Mangui- t maiÍlidas regularmente".

Justiça 'ilitar I pártiu, 'n� semâilà :p;ssada, ciou' a transmissão a todo o país,. transmitindo ·os comu· r:omulllcado· que recebemos

.'
• do prérnier� Churchill, ora nicados do COlnité Central do Partido e do Presidium do 1 respeito do Departamento

�. .{) A C� Soviete Supremo. dos Correio.s ,e Telégrafos,
. RIO, 11 (V.Ô. - a�� enfermo e afastado proviso-

.

si'
Às sete hora;:;,. os jornais haviam sido fixados nos fomos informad�s na sala

ma.r.a ,envlO�. ao ,upremo ri'amenté do �vêrno. �

Tribunal Mlhtar, para estu-
__

. quadros públicos e em seguida o povo romeç(}u a fazer de aparelhos de que somen-

dos por áquela alta côrte, I
'

'.

filas em frente deles, como de costuq1e; depois de lerem te Salvador,. Campos, São

o projeto ,do deputado. Tar-
os comunicados, a multidão foi para o trabalho, como se Paulo e BeLG. Horizonte es,

so Dutra, que institui novo nada houvesse ócorrido. A agência rússa de notícia, ão em contato com o Rio

Código da Justiça Militar e 'fASS, informou que as 2.000 pessoas que assistiram à iJelo Telegrafo, s"endo que o Há algum tempo, como está lembrada grande parte
para que àquele ó.rgão pres-

reunião, na sede do Lar dos Sindicatos, desta capital, re· servico via rádio está tofaI. 'da população do Estado, a tradicional cidade de Lajes
·

tasse as inforl.l).ações. �m
ceberam com aplausos a decisão de se p4nir as ativida- ment� paralisado com o Rio. roi teati'o de violências por parte do sr. Secretário da Se-

resposta, o AlIp.irante de I des de Ber�� cOl�tra o partido. Os. o;adot{ls �ue falaram I -O comunicado acima refe- gurança Pública Estadual, intrometendo-se S. S._ a fixar

Esquadi'a Otávio Figueirq-' n�ssa reumao dlSS�r?m ql�e. a decls�o mereCIa a aprova· I rido é o seguinte: / po'ntos de estacionamento de veículos naquela praça, com

do de'Medeiros, ministro I
çao ampla. O ,Somlte Len�ll�sta d�; Rayon, ..des,�a capital, [ ':� Superinten?ê.ncia do e\,;clente d.csrE,�,peito à autonomia 'mlmicipal claramente

vice-presidente, no exercí- ..

l d��un�lOu as mfames atIvIdades de Bena. Este bur-. Tra�ego Tele-graflCo torna I assE','?;ul"atla pela Constituição Federal.

cio da presidência, louva o I "'do'ues ret?degaddo
- acresc��t?U ,--:- despertou a -indignação. I público �le as comunicações E, o que é lamentável, a arbi�rál'ia intromissão fez-

g'esto democrático da, Câma- o par 1 o e o povo. sovleÍlco . Outros oradores qualifi. ! pelo rádio da Estação Cen- 'e no caso com fôrca policial armada até com metralha-

Ira ,dos. Deputados, subme,- c�ram-no de "agente do imperialismo internacional". I traI do Rfo de Janeiro com '-ioras, então tl'ansf�l'manelo-se a bela' cidade em "pra�:l
t��od::�;ii:t�ô��!e�:oJ�:: Ja'DUO'

.

"Quer a Unl·da'·de 'S·lndl·cal no O-rasl·' �i�qt;�e��a';r���O C����:I;';:S nne:t�i����noal� ��ntr���d�07�
tiça, o "qu,e cada vez mais

_

Egrégio Tribunal de- Justiça, bateram às portas da res-

estl'eit1a os lacos de harmo- dé sindical, concitando os

I ,_
peitável Côrte de JlfÍzes clamando pelo combate à vio-

nia e de ft'an�a cordialiâa-l ';rabalhadores a que conti- -- • -", '." ••"... _....,....-.-- ........_............., .......... �.. lência e, consequentemente, pelo restabelecimento do im-
de- existente entre o. Poder ,lUem se batendo por ela" _.

. -,

fl_ério da lei.

Leg'islativ9 e o· Judiciário';. 'lois "a pluralidade sindical li Falecoo maJ·1 uma- das vl·ll-mas do Agora, pelo que se lê nos J·orn.ais, no 'dia 17de J'unhoTendo em vista porém, a ex- � um movimento rea�iom'ir�o
ti -

"\ ; _ _

tensão da proposição ·em RIO, 11 (V.A.) - O sr. com que procuram destrUIr desastre da
.

Curitibanos
find-o; a referida Côrte. de Justiça, jul&,ando o m_andado

vista -porém, a extensão da João Goula.rt, falando a uma- a o;"ganização sindical bra- ti de segurança que os motoristas daquela cidade impetra-

proposição em causa, em numerosa delegação de tra- �ileira".
fam contra o -aludido e abusivo ato do sr. Secretário de

cujo bojo foram incluidas balhadores da indústria de Frisou que o Ministério C
Segurança Pública, concedeu a medida pleitea�a, ficando

AlVIPOS NOVOS, 10 (O· Com outros, a senhorinha
I' assegurada, por julgamento unânime, a aútonomia mu-concepções novas, que alte-. t.ecelagem de São Paulo, de- do Trabalho est.ará sempre co )

rqm substancialmente os ..:laroll que o minist'ério do ao seu lado e não dev'o'm
l!,shelo - Aca'ba de falecer! lvanir Cordeiro havia sido I nicipal a respeito, cabendo ao município a compétência

preceitos iristituidos pelo Trabalho. é uma trincheira confiar apenas nas suas pa-
à senhorinha Ivanir Cordei-I acolhida em esta,ào grave

I
para determinar pontos. de est�c!onam_ento 'de veículos,

Código de Justiça Militar, dos trabalhadores. lavras, mas esperar os seus 1'0, filha,do sr. João Cordei- ao Hospital local, em conse- comoE�t� de isuad exclu,slbva admllllstraçao.
.',

comunicava que' oportuna- Depois o ministro passou atos. A solução dada à rrreve ro, Coletor, Estadual desta qLleAnc' I'.a .

�ta, po.s, e pala, ens .a classe dos .motol'lstas de
=

, daquela tragédJa. Laje Ig I t t cl P f Mmente, no menor prazo 'de a se. definir sôbre o me,mo- dos maritimos fôra um é-I "idade T d d
.

t
.

s. ua men e o es a O' Igno sr. }'e elto. unicipal,
tempo possível, o resultado daI com as reivindicações xemplo: Uma demonstracão

l.

.'
VI Ima o esas re O sepultam·ento

I
do seu' que soube bem, confiante· no direito e ':compenetrado das

dos estudos a serem proce- dos trabalhadores. Manifes- '1' do interesse pela 'econo�ia : de o.n�b:ls, em Pon.t�· Alta, cadáv�r se verificou, hoje, :suas gl:aves responsabilidades para com o povo que o

didos pelo Tribunal, seriam tou seu ponto de vista intei- nacional e pelo progresso do I
munlClplO_ de CUTltJbanos, no Cemitério local, com e�ev?u �quele_ cargo, enfrentar com altivez o arbítrio' e a

apresentados à Câmara. l"amente favorável à unida- país.
.

conforme já informamos. I grande acompanhamento. vlOlenç},a e�t�o lançados"contra o seu município.
· �--

' ' ,(Do COI reio d3.:-0este " de Joaçaba, de 4 do corrente)
D.epois de o senhor Bornhausen profe·rir o compro- / 'I

.
-----

-
.,

G d

E
u.tlln� d. ia �e janeiro de 1%1, quando a multidão, apIa'u- pmisso na Assembléia Legislativa e, Ja overna or, assu-

'

E'I' arderam os b"r'mir, de fato; no Palácio do ExecuÚvo, a chefia dêste, - SSa' seO'
.

a
.' dmdo o recem-(!mpossado com as mais cálidas llalmas de V ti

OUSQ agora dizer que não confiava nas suas possibilida- • '. .' ;;impat��, olhava para o bolo gigante da vitóri� como se del- d' I
'

d
' .

d dti'
o conslderasse o sImbolo da �]oçura, da farlura,. da rI'- ros e' eu'. es para o bom desempenho o man a o com que o e el- parar ao dos.afortunados na. loteria, no baralho e no jÔ!!O b t

-

-

torado, por grande maioda, o assentara .no Govêrno. do bich A 'd d I I
,� queza. e a as ,ança prestes a frutearem nesta unidade fe- -

t
.

O. VI a e e se asseme hava a sucessivos bilhe- deratlva.' flqUB ageCustava-me acreditar' nos despreparados e, 'menos, tes premiados. .... .'
.

;
-

na já hoje falJl.osa Escola da Vida, não locàli?:ad� em., Nada mais. E assim, pôsto que a deusa Fortuna lhe E, afin..al, quem sabe l:�"ne uma'hora para outr.
RIO, 11 (V;A.)·· - A de-

parte a�guma e sem? devido registo no Depart�in�nto.de �ouves�e referendado as cartadas felizes de ba.nqueiro, Governador acertará o passo' corrigirá a
�. <'1 •

a, o. manda que ha qU<1tro anos

�duc�ç��. Como o eIXO da Te;r.a" essa academ.la e cOlsa IndustrIal e homem de negócios, no meu co'ração' só bru. se·á e fará'"o bem que prometeu ao s ft.
mao, 1 ummar- urastava-se no Fôro local,

ImagInana. Por ela, to�o sUjeIto vel�o �e. dIploma, .a- xuleavam uma pontinha. mortiça de 'fé e uma velinha gas- Assim seja! São os votos de to/ <re nosso povo. �ntre os Sl'S. Pedro Brando' ..

chando-se �apaz, d� movlm�ntar a,� m�quInas , es��ta.��, ta .de esperança. Talvez (c()ntrariava-me eu), talvez o também.
. a ",ente. E os meus = os herdeiros de Henrique

- co?, proveIto publIco,. graças ao saber de exp'�l"lencJa eleIto do povo catarinense saiba escolher secretários e Se tais votos se realizarem eu passa"
/ Lage, foi resolvida, ago,ra,

feIto" assessôres' e J'á qu f' '1 d f d d .
, reI para o rol .)ela la. Turma d·o Tribunal

.

'"

�". e OI pUpI o as a as em tantas pas- os crentes na Escola Prática da Vida, emboraEducado que fui nas lições de Ruy, de velha_ data sagens da existência, - venha qualquer surprêsa por aí conheça o prédio ond f "

não lhé de Justiça que, unanimemen-
me cantava nos ouvidos "a impotência fatal dos incom- qualquer maná celeste, qualquer mina de ouro a CUJ'� formam a docênc'

e

�nIClOna,?S professores que lhe [e, recúnheceu os direitos de
Petentes e o I' 'I d 'd d " Sb'

, <, la e os c andestlllos ensi � t
. _

va 01'. Insuperave �s capaçI,a es. o re- custa se Incrementem o progresso e o bem-estar da co- ela ministra.
nan en os que Jropriedade' do sr .. Pedro

tudo nao conseguia perdoar ao Imprevisto senhor" Bor- munhão barriga-verde -Cas f � , Brando sobre os navios "U-
h

..
, o o enom�no se ver'f" b"n ausen a ventura 0\1 aventura eleitoral .com que caram- Mas, por. desg'raça, a felicidade não é contag'iosa não Palácio -e suplic .

S
1 Ique, su IreI as escadas de

bolara a governança d b h'
. -'

. , areI a ua Excelência q d, em surpreen ente am urpo, sa- pega, pao se transmIte de pessoa para pessoa nem pa.ra por 'mercê o caro' d p.
• ue me conce a,

grando-se vencedor de. Udo Deeke pára administrar o govérnos estaduais.'O g()vernante é 'um absorvente sozi- i o diálogo 'restant�� e Iocurador Geral do Estado. Eis
�stado de Santa.CatarIna.. �.

. ,

i nho de todas as felicidades individuais e inalienávéis. I
- O senhor é formado .. '

?Estava na mIn�a con�Icçao que o, bem-falado Irineu :
.

Falo verdade: queria e quero errar nos,meus antigos I _ Não, Excelência nã
em DIreIto.

.

era homem de estrela, enrIquecera sob ês.te aspec.to, a.v.o-
I presságios; preferia e pJ;"efir.o ainda .que o Poder Exe' I de lJacJta't..sl····

..

;;:
.

d' l'
'.. º. sou. rrenho maIs qne carta

'umara-s d .
�.

_.
. ,-.

. ., ""." .;
'...._ ."

-I'
c, c. '-'ou. Ip omado,,_pel E P 1 V' I

..
e e� me ra

..

nças

.,..
ec

..
OnOID'Ic.as a golpes m.lstos de ,'C.utIVO da"mlllha terra me .desminta il1te. iramente os .agóu-. '.

Tossa E1celêl1cin' S' t '�'
a -

'�'. :: (� �,l( a, como

. e eSforç3�"O �ell �:tino, portauto<, podia-se cOlp- 1"03.que, dcntro ,em 'mim, �e enhüav:1l11 naquela tarde do •.
: .� .. 111 ,o-nw� J)o]'s,. em CO,udlçoes ...

?'i>';'
. . .

"*
.

. BARREIROS

�'O��)'-"

I· DIRETOR i
Rubens de �'

I Arruda Ramo. I
.

6Ef1ENlE II Dominlos F.
II d. Aquino •

_.--�-,_

ma restrição poderiamos le-

. _.

dão, cujo invólucro não nos

-vantar - ainda porque es

tn riamos il idindo a função
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JUSTiÇA

_-, '\

rubatan", ('-Arahi" e "Arari-
ba" e, também, sôbre o "ex
presso nacional de trans
Jortes e bagagem". Funcio
naram os advogados Ada.""uo..,t;_;;o_..........
Cardoso, c1ofend·end. o sr

Pedro Bl'alldo' e FI'�nc'isc�
Caml'o.3, c1o.fcndt'\ndo o eiipó�,'
iio. 1·. :"�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO· -

� .

Ca�'o_ $$0 opo,-k �e $.,,1A.
Uma tra�içao no 'Lomércio e na t��ustüa �e

�

Santa Catarlna'
'.

'M a t r i z - f I o r i'a n ó p o I i s
, Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, .!O.\.ÇABA, JOINVILE, SÃO FRANC,SCO DO SÚL, TUBARÃO E, CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, 'ÓrrUGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PQNT.\S RITA

MARIA, 'FBRICA DE GÊLO..

ESTADO)

.

e.

DR. éLAUDtO·BORGES
I �V09ADOS

O.R. JOS� ROSARIO ARAUJO I � l"{)r\: em ieraJ. Recursos, perante o Supremo 'Trlh "

CUalea IIUlc," - DoeIl4:U .... crl••__ .,' -,
J< I, Fe�eraj e Tr-ibunal Federal. d� Re�il;80.í,· \

.

. ._�- :T;:,.c..IJl••to-de Bronqll'it... em .dalto•• Cri.DC•• ) ,.
. .' _ :".' \ _�SCRITóRIOS '.'

DIl.. JOSf5/BAm�. S.. BITTE'NCOURT CO...IUri.: Vitor •• ir.l.�,. is - 1· cDdar

'1' l"IJnlluOpo.us -, E�ificio Sio J,?rre. rua TraJ'"
,

"

' .... '. C O ' " Ileral'ta: Da. 10,IU li 11,10 � das I,ID .. 6,10 ur...
. "i - (O '&VOlir - !ia);! 1

Cuat� .r.i.;..:.. ".DUTau I . !kali"d.: ATe.ida ]tio Buneo. UI - rODa 1.11...
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DR. JULIO DOIN VIE'IRAi
. ESPEUALlSTA· EM DOf;l'ÇAS VOS OLHOS. . I

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA IEx-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
I

o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e- no Hospital São João Batista da Lagoa. i

Curso. no Departamento Nacional de Saúde
Consultas díáz iamente das lO às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

·horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina cum .

.

Saldanha Marinho.
- Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.
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DI(� ALFREDO CREREM
Car.. N.eI .

_ .

..� atrdor llG Bo.,ltal CoIbI.....·h..

I

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÁO'
- V[ÉDJC� _

CLINICA DE CRIANÇAS
AD U L T O' S

DOENÇAS INTERNAS '

CORAÇAO - FIGADO' - RINS _ INTESTINOS
DR. SAMUE� FONSECA Tratamento moderno da'SIFILIS

'

'CIRURGIÃO DENTISTA Consultório _' Rua Tiradente3, 9

Consultório e Rêsidência: Rua Fernando Machado, 5. II O R A R I O:

Clíni'ca Geral _ Cirurgia Bucl!.l DenÜtdúras...,.. 'Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Dontes mo'veis e fixas. 'l'elefône - 3.415 _ Florianópolis -

Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira:

j
"

Das 8,30 ás 12 horas 'aos sábados. �_...... ...... _

.

.

'

, HORAS MARCADAS.
._�_ Advocacia e (on'abilida�de

DR SST.VAM/FRBGAPAlD
.- Adv",ado -

.

ACACIO GARUsALDi S. -THIAGO
- Contablllata -

_,' o...,.. o.no... .' •••tala
bII ,."�ela·Bex1III1.
.... Tlnlea_ a. I.

·oi•••Íta•••• 11 li 1. (l.ra•.

"010, •. fll
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fJR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
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.......d., a••••reell.l Gailll.,..••• - ...... "I.

Lux .......•......

:Uagestic .
'

..•.....•

. r'fetropol .....•...

--- La Porta ..

Cacique .

Centrar .. : ; •..

Estrelll ..••.......

Ideal ; .

ESTREITO
Disque .

06

, 'E PLACAs SIli'ILlTICAS.
- Ellxiridê NOUlelra
Medicaçlo ::uxiliar no tra

tamenio da 8ifilis.

ADMINISTRAÇÃO
Itedacâo.e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. H�I)

'.Úl 3022 -

-

Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS 'A. RAMOS.

.• Gerente: DO!\IINGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Lida.
Rua Senador Dantas, 40 _ 5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Lida.
Rua Felipe de "Ol iveira, n. 21 - 6° andar
'fel-.: 32-9873 � São. Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170;...
Cr$ _ 90,00Semestre .

No Interior
Ano ....... ,...... . . . .. . Cr$ 200.00
Semestre .. , ., -Ó, • • • ... • •• ('1:$ 110,oo
Anúncios mediantes contráto,
Os originai;' mesmo não publicados,

. serão devolvidos.
não

.

A direção não se responsabtlíza pelo," con

ceitos emitidos nós artigos assinados.

ADVGGADOS
DR. MARIO LAÍJRINDO

i
I'

_1

_.

: �iB��'��"U';i'..w���
-
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aHIõ-Moior:cãfr Hoepcke))
I\AI'!i!iõZ - CONf'ORTO - 8,EHURANÇA
q",gefl,'" entr'l' "'l,ORiANOPOLfS ; f-tIO..DE JANJ:U{t,

I
' .... '.

••eala. latermedlAria. em. ltajaf • Sa.toa, ...do
"",.He finl!"-',. "4''''�'' par. o movim.lltó d. pa••aJreirol

NAVIOMMOTOR' CARL HOEPéKE
PRóXIMAS SAlDAS

IDA VOLTA
de Fpolis.

9/7
de Itajaí
11/7

. do' Rio de Santos
16/7 17/7

Horário de saída: de Ifpolis., às 24 hotas
do Rio, . às 7 horas

"NOTA"
. Ao retornar dessa viagem ,será puxado

para limpezas' (5 dias >., organizando-se em seguida novo

programa de viag'ens.'
Para'maia i:a:formaçOea dirijam-I. 1

IIMPRflSA .NACIONAL D. 'N,ÀYJlG�C,AO HO.PCKf
. /

>

'Il. Deodo.ro -'" Caixa POltal,,_ " - ....Ido.. · flu

'.

Lavando com �Sabã� .

. ,��1alA
.

,

\7trgeríi E:specialidade,""-�
da' Via. WETZEL INDUSTRI4L-J8Inville. (marca registrada)

e·�onomiza-§e ·tempo e dinheiro,'c"""".�--

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

<!Informa-çõesUfeis •.
'

.

o leitor encont rará., nes
ta coluna, informações que
necessita, diàr íamente e de.
imediato:
JORNAIS ' Telefone
O Estado .........• :t022
A Gazeta' 2.656
Diário da Tarde 3.579

'I
Diário da Manhã .. , 2.463
A Verdade .:....... 2.01(1

. Imprensa Oficial ... 2.68�

I I10SPITAIS "

De Carjdaue e

(Provedor) ....• 2.3U
(Portai-la) 2.036
Nerêu Ramo� ;" ��.8:H-
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

.\Iat.ernidade 'Doutor
'Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS' UR-
GENTES

Corpo de Bombelros
Servico Luz (Recla-,
mações) .

polícia (Sala Comls-
sário.) .

Polícia <Gab. Dele-

,ga�o) .

COl\fPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO

TAC 3.700
Cruze.iro· do Sul "';

.

2.5!IO
Panair .; '" 8.553
Varig 2.325
Lóide Aérêo . , . . . . .. 2.402
neaI '

...• � . .'... : . .. 2.3'>8.
Scandinavas

r
• • • • • •• 2.500

HOTÉIS .

.

/'

3.153

3.313

2.40·.

·2.038

2.59·1

2021
2.276
3.147
3.321
3.44H
2.691
03:371 '

3.659

tarmacias
de Plantão
JULHO

4 Sá15ado (tarde) - :Far
mácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra

5 Domingo _:_ Farmácia
Esp-e'i:ança - Rua
lheiro Mqfra

Conse-

11 Sáltado (tarde) _ Far

mácia da .Fé - Rua' \Feli
.

pe Schmidt
12 Domingo _ Farmácia

da Fé - Rua Felipe Sch-
P-J_id t

18 . Sába'do (tard�)
Farmácia Moderna - Rua'
João Pinto

19 Domingo _ Farmácia
I Moderna - Rua João Pinto

25 Sábado, (tarde) "':-.
.
Farmácia Santo Antônio. -
Rua João Pinto

26 Domingo _ Farmácia

S:1nto Antônio _ RuI!. João
Pinto.'

_

O serviço noturno será

efetL�àdo pelas' Farmácia

Sto. Antônio, Moderna e

Notu rna, situadas às ;..i.as
João Pirit.o e Trajàri.o n'-l7.
A presente: tabela não"'po

derá ser alterada ·sem pré
dêste De-
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NO LAR E NA SOCIEDADE

ANIVERSÁRIOS

Sra. Otomar Herrmann

Transcorreu, ontem, a. da

ta natalícia da exma. sra, d.

Olga Herrmann, digna es

pôsa do nosso estimado con

terrâneo sr. Otomar Her

contra-mestre da
rmann,

,. Se�cão de Mecânica da- Im

J.-re�·sa Oficial do .Estado.

Major Pedro Cunha
"-
/

DO� com prazer, se associa,
(!e;;ejando�lhe felicidades.

Sra. José N. Born

Ocorre, hoje, 'o aníversâ-
. .

rio natalicio da exma. sra.

d. Gualberta Born, .

esposa

elo sr. José Nicolau Born, al
te funcionário de Terras e

Colonização.

FAZEM ANOS, HOJE:

- Sra. Coseta d'Avila

.

Fernandes, viúva do saudo

i'.__' conterrâneo, Prof. Odi-. 1
10n Fernandes.

- Sta. Arací da Luz

Cunha, funcionária do D.

C. T ..

- Dr. Júlio Tietzmann,
�-

advogado,
- Paulo Armando, filho'

do dr. Telmo Ribeiro, dele-!
g-ado do IAPI.

. Vereador Mário Couto

Transcorre, amanhã, o a

; iversár io natalicio do sr,

, Vereado!' Mário Couto, do'
.

P, S. ·D. e Diretor de Caça e

Pesca,

O ESTADO cumprimen
ta-o.

� F",:!, -anos, amanhã', a

vxma. sra. d. Olga Valente

d'Acâmpora, viúva do sau

«oso conterrâneo sr. Antô

uio d'Acâmpora,

-0-

PELOS CLUBES

NO BARRIGA VERDE
/

.

SARAUS - Fiel as suas

velhas tradições, o Barriga
Vérde vem mantendo as

suas agradáveis e famosas
tertúfins de sextas-feiras.

I final,
haverá apuração \

de

[ao agradáveis tertúlias en- vetos As senhoritas Nivéa

quanto que emprestavam ao 'Nunes, Lourdes Mussi, Su-
I

clube uma feição original lnmita BIHHI:>-sis, Léa Benve-

que o colocava em situação 'luto e Áurea Peixoto são

.mpar. Tal a atração. do candidatas e as secções de

Barr íga Verde, que a gran-' esporte que patrocinam as

de maioria dos artistas pro- �('�..pect ivas candidaturas

risslonals que por aqui pas- mov imon t nm-se.

s aram foram ao clube dar ES(;R1MA - A Federa

;J:;' sexta-feira o seu show cão di! Esgrima declarou

de graça. Amadores e pro- esta,' 'tl,m impressionada
fissionais. todos faziam com o déé'llortista Eduardo

.iuestão de apresentarem-se Victor Cabral, Presidente do

no Barríga Verde porque sa- cnn; pelas medidas que o

mesmo, : unto aos seus pa

rrs, \'('111 promovendo em

prúl dos desportos pura-

•

4 1/2 8 7 litros

Vel�

fl'quanta vantogel'
,M,iI!I'"lhe r'-- <e

a -nova .,..,�,
1"-1 ".a._,T I c;:

.

_, a mais perfeita panela de pressco

PERGUNTE A QUEM TEM UMA!

·de economia de cozinha o feijão a proveitamento refeições mais se-

combustível, d 'em 20·minutos integral das�itQmi� borosas, em �OU.
tempo de traba-

nas dos alimentos C05 minutoslho.

P A N E X INO, & co ...��c,o LT -A., S, Pau:o: r. X.v;er de Toleda,266
,·io: R. Vis'<nd. de '1, haúma, 134, S. 712. Faná 43.7329

• *

,/

.-

merece a sua confiança

/

Cuidado! Não se arrisque, confiando o consêrto

do seu carro ou caminhão a um "mecânico qualquer".••

A� oficinas dos nossos concessionários são �rigidás por

profissionais' experimentados e verdadeiros especialistas, em

mecânica Chrysler, que um curso de especialização em

nossa Escola Técnica familiarizou e identificou co� todos

os sezsedos da fabricação dos veículos produzidos pelab � .

Chrysler Corporation. Profundos conhecedores do seu

carro ou caminhão, só êles estão em condições de lhe

proporcionar um serviço perfeito e eficiente.

Onde há êstes símbolos

_ ·11j.!ljiji�.� .-

. ......,."I!IOV"'l,...
encontram-se mecan.cos espeCIalizados e pe�as

originais, para serv;�o perfei!", a preços certos.

:�,q)lSO:�(U (3�
�raJ$motor'

'IIInam • c".a.de amigos

�;.o BERNARDO DO CAMPO •. EST, SÃO PAULO

Vendedor Pracista
Precisa-se

p.
recisa-se de vendedor de

I
la r praças principais Esta ..

,Ô4 apresentação, prática, do. Exige-se bõas re�erên.
�0Íl.hecedor freguezia sêcos, elas. Sig illo, '.

nolhados, ferragens e teci- C�rtas de próprio' punho
'os, que possa-também via- para Caixa do Jornal 1)., 13:1

tr MiSSa DE 7+
-

Dlft
ADOLFINA RUPP BLASI

Regista.u data de hoje o biam que lá havia uma as

::1l1iversário natalício do sr. s istência capaz de escutá

�l;dor Pedro Augusto Car- LOS e compreende-los. Dei-

C h di etor do' xará o Barriga Verde, esse .nen
í

e eruo doras. --

neiro da un a, Ir .

Tesouro do Estado, aposen- curioso 3CALA, após haver ,Tá e,itá �arcado para

I1.' ado e prestigiosa figura' da

I
r onquistado a fama, que tão Flor�DI�óP(,I!s o cam�ebnato

.
.

d d local belas tradições se percan?

I
braslleiro de esgrima em

I'EOC!e a e • .

Aos muitos cumprimentos RAINHA - Todas as sexo. 19M.. -

fle que será alvo, O. ESTA- tas-fehn s até ra apuração.. Faixa Branca
" ""'"

Hoje no Passado
12 DE JULHO I (FPortugal.), onde nasceu a

A data de hoje recorda-, 17 de Maio de-1775, :!'aJ eceu

nos que: : Diogo Martim Afonso de

- em 1536, em Basiléa, Souza Tales de Menezes

Conde de

-em 1240, na Serra
Grande '(Geará) os rebel-

HENRIQUE RUPP JUNIOR E FAMI- des foram derrotad-« pelo
Nota-se, nessas f.estas, LIA, JOÃO RUPP E FAMILIA, . convidam Capitão Portela:
maior a�luência �esultando ,OS. demais parentes e amigos para assistirem luso-brasileira saida sendo derrotado - em 1842, travou-se o

num maior entusiasmo pe- à 'missa de setimo dia que elo repouso dá RiCl de Janeiro a 12 de maio, democratizante por 62 vo- ultimo combato da '!evolu-
las l�an.ças enqtuanto dlecrfes- alma de sua .saudosa irmã �OLFINA será

sob o comando de Salvador tos contra 25, Manifesta' ção liberal de São Paulo,
ce igeiramen e aque es a.� - ,

..., Correia de Sá e Benevides. ram-se contra', em peso, as! sendo os rebeldes 'derrota-
lTOSOS "SHOW COM A PRA- celebrada, segunda feira, dia 13, as 7,30 ho- Dest.inava-se a expulsar os bancadas paulista, mineira

I
dos em Silve iras sob o co-TÁ DA CASA" que faziam ras, na Catedral Metropolitana, altardo Sa- holandeses de' Ango!a : e fluminense; ,I mando' de Anacl�to Fel'rei-

o encanto e a graça daque- grado Coração de Jesus. Al!lsine "0 ESTADO" - em 1829, em Lisbôa - em 1837, nos campos' ra Pinto, pelos legalistas
�����������������������������--�������-,���,��������������������- de kuipiranga os' "caba'imperiais do Coron� M�

AVENT'URAS DO ZE-MUT.RETA... nos' de Amazonas, f0ram'nuel Antônio da Silva;
batidos; I André Nilo 'I'adasco

,,#qÜiiõõ -Õ-SÊU
- _ .. _ .. - - - -

ESTÔMaGO DIGERIR Mil,,'
-------------------�

Ma

-�-_._--

• •• e sobrevierem cólicas, n6uaeas.
azias, arrôtoa e indisposição, tome
a alcálinizante Magnésia Bisurada,"

para Deutr�izar a biperacidez estoma·

cal que gera êuea ,mio.....

,

\
. ,

ési
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OS MAIORES ESFORÇOS ESTÁ ENVIDANDO-A FEDERAÇÃO ATLÉrrICA CATARINENSE PARA QUE O CAMPEONATO
BRASILEIRO JUVENIL' DE BASKETBALL ALCANCE·O MAIS RUIDOSO ÊXITO. TUA COLABORAÇÃO, ASSISTINDO AOS
JOGOS A PARTiR'DE 20 DO CORRENTE NO ESTÁDIO "SANTA CATARINA", E' NECESSÁRIA. COM A F.A.C., POIS,"PELO

"? SUCESSO DO GIGANTESCO CER'TAME CESTOBOLISTICO.
. , '

, .i ! i
t III

"O -E�s t ud O E s p or t-i V o"
�)._.()�()..,...()._.(l....()�()....()._.(l._.()._.(,._.()._.()....()....(....(�(,....(>.-.(,....�(,.-.()....().-.iH,.-.()�(,.-.().... (�..••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••

Marcada Definitivamente Para 0- Dia ·23 . a Abértura do Campeonato
Brasileiro de Basket-Ball Juvenil

Está de parabens o povo I por
séde a capital dêste Es- ses, gauchos e catarinenses A rapaziada catarinense

I
boljiacional, Mas os nossos za de que a recuperação vi-I moldes 'brilhantes da orga-

catarinense. tado. vão disputar as honras de está treinando ativamente rapazes não temem baianos, rá logo a seguir. -n ízação da nossa benemêr'i-
E' que a Confederação! Elorianópol is viverá mo- campeões do Brasil. I O nosso selecionado, em-I gauchos, paranaenses, \ ca- II

' ta Federação Atlétic� Cata-

Brasileira de Basket ball a-I mentos de intensa vibração E o povo de nossa terra bora inexperiente ainda em riocas, mineiros e 'paulistas. O que écerto em tudo is- rfnense .

'

caba de marca�, definitiva-! c�m '�s espetáculos_ sen�a-I' t�-r..á o
_ pri�ilé�io de aplau-, cotejos de. tamanha enver- 'I' Êles vão te'n:�r vitoria�., so é que .os catarinenses, Tudo isso .o nosso públi

mente, para o dia 23 do cor-I'clOnals que lhe serao dados

I
dir em prrmerro lugar os gadura vai tentar propor- Contem para ISSO o publi- I perdendo ou ganhando na co terá ocasião, de vêr e ve

rente a abert�lra do

CAM-,
a apr�ciar.

'

'. .

novos camp�ões. .

" I c.ionar aos catarinenses. mO-I' co que estará estimulando
I
competição vão ganhar no rifiçar no Estádio Santa

PEONATO BRASILEIRO Cariocas, paulistas, mi- A nossa gente vai VI- tívos de grandes alegrias.' � final, pois saberão respeitar Catarina, a partir do dia,23
DE' BASQUETE, que tem neiros, baianos, paranaen- orar. I Os nossos atíetas sabem as suas jogadas. A nossa os seus adversa rios. E terão do corrente, data da abertu

A nossa gente vai torcer.: que têm de lutar muito. torcida vai ,aplaudir as boas ainda por cima; o grande ra do CAMPEONATO BRA
A nossa gente vai tam- i Êles sabem que não terão jogadas: e saberá perdoar espetáculo da maior festa SILEIRO DE BASQUETE

bem sofrer com a nossa e-j equipes fracas a enfrentar. os erros possíveis, na certe- da mocidade brasileira nos BOL JUVENIL.

qu ipe os momentos 'decisi-; Todos os Estados disputan-

I
...(l-.() Ó....() ()..�����.

vos do Campeonato Brasi- tes representam. o mais ele-

leiro. vado estágio" do basquete- ,_A' .TABELA DO RETURNO I
C O N V I T E

NESTA CAPITAL' , EM PORTO' ALEGRE
_

P I t 'd .

t
' ..() (�()._.c)._.c�()��)._..c)�)�.

,

e o cer ame ama orrs a:
' 16 de Julho - Bocaiuva x Avaí ,(á noite) II PALMEIRAS, F. CLUBE

Ns 8,30 horas - Radium x I Festival do "Dia do cro-I X d
19 de Julho - Guaraní x Atlético

Iph';1nga; áS',lO,30, horas - n i.La'"; Grêmio x Renner ve

�

a' r, -e
A

z,
23 de Julho - Paula Ramos x Figueirense (á

nOHe)'lr A Dí.r�tOria do Palmeiras
,- ,

' 26 de Julho - Imbituba x Avaí (em Imbituba)
Amér-ica x União.

" I.n�e�·n,acionaI x Guaraní de '�
,

Futebol Clube tem imenso'
-. 26 de, Julho - Guaraní x Paula Ramos

'.
Ba gé, 80 de Julho - Bocaiuva x Atlético (á noite) prazer de convidar seus as-

NO RIO l EM MEDELIM Com a afluência de grau- i' LS à t:lJ'(��. • ;,'ndo to t s 2 de 'Agôsto - Guariní x Figueirense I sociados e exmas. familias
de número de amadores H.',3 (JS enxadrist a-, o a cap-ta' 6 de Agôsto - Avaí x Atlético (á noite) para a soiré que fará rea-

salões do Clube..12 de Agôs- convidados pa .'.1 assistü-om 9 de Agôsto - Paula Ramos x Bocaiuva
,

13 de Agôsto - Figueirense - .Imbituba (á noite)
16 de Agôsto ....:..... Guaraní x Avaí
20 de Agôsto - Atlético x Imbituba (á noite)
23 de Agôsto - Bocàiuva x Figueirense
27.·de, Agôsto - Guaran

í

x Imbituba (á noite)
30 de Agôsto - Atlético x Pigueirensa
3 dê Setembro � Paula Ramos x Imbituba (á noite)
6 de Setembro - Guaraní x Bocaiuva
10 de j;etembro - Avaí x Paula Ramos (á noite)
13 de Setembro - Bocaiuva x Imbituba
�7 de Setembro - Atlético x Paula Ramos
20 de Setembro - Avaí'x Figueirense.

raso 'Participantes: Corin- c término da ú!t,ma pat ic

tians, XV .de Novembro de Internacional amistoso. da, o que bem j..rova o t',-

Piracicaba, Guarani, São Seleç,ão Chilena 'x Seleção <:epcional inter2sbc que ,�:n
kuhl, Má"'o _,·! ... stos,

'Paulo, Portu2'uesa de Des- ESI}anhola. ',despertando. aqui, o p-,e-

portos, Santo�, Palmeiras, I ;,(;ntê tornei:>. Há grande es- ,��:n����:ç:L�: I�jl�:�e�r:1::�_, - A Melhor Sôbre os Paranaenses
Portuguesa Santistâ, Ponte EM OURINHOS (Paraná ,[-ectativa iM:':, o )0 e 2° Cf)- 'I

"

dada termino'l ('om a 'lir,)-
B' H" t 11 (V A)

r
-

MINAS GPreta, Ipiranga, Nacional, Torneio Quadrangular: I ,lctnç5es, UIll;} Vf-Z que 11:10
•

' ..
"

I
elO OIIzon e . . : - eraldo I;

!'la dGS sn'. E�. ,1 Balfsb,· ('1., A I
-

d t
.

Juventus, Comercial., XV d'e Fl'ilminesee (Rio) x Jacare-' rá favorito,; e ti dos os COT)-
_ .' • 1-

,s se eçoes e ve eranos ChIco Preto e Iango; Ca-
l Jose Paulo GarcIa, Oswald3 . .

'

Novembro de Jaú e o Li- zinho) e Camblraense de correntes e::::tao em excelen-
_"

de Mmas ,GeraIs e do Pa- bral, Ferreira (Tilim), e

I ' Lehmkuhl, ,), ym, l' Col!<�ço -

lt
I

,

nense, que fará sua exÚéia (Cambará) x Ourinhos (10- te forma e f:u'ü,) todo o P:'�-
"

I
rana, vo aram a se defron-I Rezende; Carlos Alberto

na la Divisão., I.dtl).
.' ,'iivel para Hl'ln�r,'Em as ,',r.:- e João Rib,,�iJo �ôbre os ,:S. tal' na noite de quinta-fei-' (Alfredinho), Alfredo (Ca-

-
,

-

I
meiras colocaç>s. O s_.. José H. M2ih·cli. EnecF',o ra. Novamente o triunfo lixtrõ), Alvaro (Ceci), Ni-

C,.) ()....() ()....()....o._.o....()�()....()...(�_ Élio' BãT1s1earl� u.mpeão fie .k;beiro·, J\l.íÚ·;n J�astos, J\lk.l·- 'pendeu para os mineiros, cola (Rizinho), Alcides

ATE' 20 DE JANEIRO SERÃO CONCLUI- I i!)52, preparü{l 2·, com aLu- 'io Qollaçü' r a�':11'ique RiJ- que consignaram nada me- (Lima).

I
(O para e3;.1 ;, gna e ,. ,�á [tnbach, re ;�Ject·vameri��, 'nos d,e 5 x 1, com goaIs de PARANA' � Quito (A-
(�isposto m:'�IJ�e' (I seu hOll- Dentro df' bll'H' te'n:00, Alfrediriho, Nicola, Ceci, raujo); Augusto e Biguá; O nosso i>rezad<'J cónter-,

r030 título, não obstanl'::! o tão logo s",jam rea.liz,Lllss Rizinho e Calixtro para os I Tonico Mario e Jang'uiilho; râneo, desportista N�wton

prepaI.:Q dos (,'!Y', is con':,:1'- novas rodad,�3, \'oltaremo. a mineiro's e Romeu para os Rosinha,-Rubinho, Carraro, Monguilhot, conhecido árbi

lentes. Re<lJ i;�;1.m, se as 'l--,,- informal' ao J..�itor, dall'.to- paranaenses. Rúmeu Oe Formiga .(Éanda). tro e preparador técnico,

o,
.. '�e� às seg :,"I.1': e qui�t ;"<:' lhes então (';ên�:'a da CO',é' As duàs equipes estíve-' Cidinho foi o d-iriginte dá est� na ilha, em visita ao�"RIO, 11 (V.A.) -, s dores que participarão dos

ft-íl as, à nOIte, ' aos dom I1- cação dos CU1:(Cl�entes. ram assim formadas: partida. seus parentes e amigos.
• ,,' , ,Monguilhot acha-se radi-

·)....,�()......:�(�(�,:_.-(,,_.'�')4 cada.em Tubarão, onde há

Cal�aca.s 10 (U.P.) - Mi-I 16: Barcelona x Caracas; ferroviário, vice- líder do

Ihares d� italianos derl!m as, 18 Corintians x Barcelo- Campeonato da Liga Tuba-

boas-vindas aOI:; Jogadores': 11a; ·:'ronense de Desportos.
do clube de futebol italia- 21': Caracas,x Corintians; J, Nossos cumpriment'bs.

"R ,,'
h-" 1

-

no :\oma·, que aman a�, 28: Barcelona x

Roma;._' ,_._. �,__ ,-.'__ ._- ',
noite estreiará na série in-

_ _
" _. _. __

ternâcioi1ai-' qnê contará
.,

SEGUNDO TURFfoM •••••
também com a participação
d.o Corintians, de São Pau

[o, o Barcelona e um sele-

TODA PARTEFUTEBOL EM

Jogos Marcados Para Hoje'

Pelo Campeonato Cario- Internacional amistoso:'
ca: Flamengo x Madureira, Portuguêsa de Desporto
no Maracanã;- Vasco x Por- (Rio) .x Atlético Nacional.

tuguesa, em São Januârio,"
e Botafogo x São Cristovão,

I

em General Severíano.

to teve início, ontem, o Be- propoi",� i .. -a essas sessões

�lIndo Torneio Florianó!Jr.-j nan do C?�l ;L '::,,,a preseuça
ritano de Xadrez, cujas par-j grande sat isfaç:«. aos d:·,·j ..

,

t'(iUi, se desenrolaram .!:_úll gentes da secção ei.xadrl. i_

)...'.'I;de' bri!hantismo e s(;;) 1 Ci1, s. Cl uoe �J de AgÔ�.o
'l ' '1çãv permanente tia, Concorrem a e:FO:: torneio 0:,

g:ranrie assistência .• É digno ]
.

'. .' W ;_
f d

..

t'
I 2egumtes t;,l)."Cj;, tas: \l,

de nota o ato a aSSIS 1)11- ...., • L

. _

ban d d
n.ir Dias, EII, ) Ballste 1(; l,

era nao ter a anaona o (IS -'.', P 1
_ ,Joao Rlbe n, <losé au o

balões do Clube-' senão a )�·s

EM SÃO PAULO

NO ME'XICO

-Internacional' amistoso:
'Bangú (Rio) x Seleção 1,\1e
xicana. Jugo .de· despedida
dos bangueses.

Torneio "Initium", no Pa

caembú, a partir das 12 ho- EM SANTIAGO Garcia, Jaynl0l" Collaço, �

llediw) Rlhf�:'''' HenriqLie
Riggenbach, C's',n.ldo Leill11-

'T,)'>.€: OS Veterano� Mineiros Novamente Levaram

CERTAMES CARIOCA EDOS OS

PAULISTA

campeonatos, cariocas e jog�s eliminatorios da "Ta

paulista de,futebol, 'da pré� ,�a do lV-4J,ndo' , contra as se

,sente temporada, terão que I leções do Chile, e do Para-
AMADORISTA DECAMPEONATO o. CORINTIANS ESTREARA' TERÇA

FEIRA EM CARACAS

.

ser concluido ,até o dia. 20 guai.
de janeiro de 1954 - foi a'

cas;

14: R�ma x Corintians;

FUTEBOLresolução toma.da nos ênten-
dimentos entre o Sr. Cas- Os jogos eliminatórios, de

telo Branco, presidente do acordo com as credenciais No estádio da F.C.F., com, Jogarão Radium ,e Ipiran

Conselho Técnico de Fute- eonf.eridas ao sr . Castelo início ás 8 ..30 horas, s�rá I ga e América x \]nião, dois

boI da C.R'D., e o sr. Robet- Branco, que hoje, seguirá' completada a penultima 1'0-1 prélios destinados a agra-

to Pedrosa, dirigente máxi- rumo ao Uruguai, devenrão dada do turno do, certame, dar.
'

mo da Federacão Palílistre; i ser fixados Ilara os dias 18 amadoris'ta.
'

Preço único: Cr$ 2,00.

Tal medida· visa' requisi-! de janeiro, e 7, "14, e 21 de
tal' imediatamente os joga- fevereiro.

.lt�1 �,."

.��).....oc

.

.

- �' �!

_.(}.-.().-.()_()_()....()....c)._.c)._.()�(>---()'

"DOMINGO ÉM BRANCO" - .

25: C,aracas x Roma;
26: Bal�celQna x Corin-Como t�vemos op�rtuni-l returno, :.s�a·ndo �arcado

dade de dlvulgar ontem, em para o proXlmo dommgo.

;'manchetl1e", o i'eturno te- Portanto, hoje não ha

rã início na próxima quinta- ; verá jogo no estádio da F.

RIO, 11 (V.A.) - 'Um' recorde russo e europeu, e' feira, a noite, jogando-Avaí C. F., 'descànsando os clu-

telegrama da agênCia "Fran 1 ficando bem próxima da, ;<: Bocaiuva." I bes para as luta� vindou-

ce Press" destaca o notavell marc� ·mundi�l de Ade;nar . Tod.os. �sper.avam que. o iras. "., .

feito do atléta russo Cher- FerreIra da_SIlva, que'e de I ]og,o mIclal tIvesse lugar I Noutro locat dest� pagma

bakov no triplice salto, ao 16 metros e 22 centimetros., hoje com o prélio Atlético
I'
damos à tabela do returnó

.conseguir a esplêndida mar- Recorda-se que, Cherbakov x Guaraní, conforme a Ta-, do ce;·tame profissionalista, I
ca de 16 metros e 12 c.énti: nas ultimas Olimpiadas foi I bela apresentada pelo Avaí. j aprovada na reunião de

o vice-campeão, 'Ta1 jogo s-erfl o segundo do quinta-feira. i·

cionadó de Caracas ..

Os jogos obedecerão
tians;

28", Cal'arc�s x Barcelona:
30:"Corinfians x Roma;
Agosto 1:- Cal'aéas x tio-

rintians;
2: Roma � Caracas.

A�t1EAÇADO 'O RECORDE MUNPIAL DE
ADEMÀR FERREIRA DA SILVA ao

seguinte programa:
J li lho 11: Roma x Cara-

.;
I I."

!liiil!illFlii�, •

lia. M.,edud D_Mor., 3_'. I • "Jtd". '.�....;.!..", (t. fONE'"",,LJa .Zl. C&II. ,....t SG

CURI'TIIIA numt.'...., PROSEGRAS • PAltAD

•
• f

l-izar hoje com inicio ás 1�
horas na séde social do Clu-
be Recreativo Palmeiras.

A DIRET,ÓRIA

NEWTON_
MONGUILHOT

anos desenpenha com. dedi
cação e eficiência as arduas

.funções de preparador e 0-;;
,

rientador das equipes do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rutos e fumo vermelho, e as

crianças atiravam flôres à Bstària Sa,DuraO-
sua passagem. do O "oraça- dAo chegar o cortêjo à �. O 8......-
P�l'ta da Igrej�, a noiva rã- 'São' Frau'cisco
p.cLlmente retirou os sapa-

-d S Itos, empreendeu veloz car- e a e s
reíra e, desaparaceu- da vis

ta do noivo, pais e futuro�
nas tendas armadas na pra- .sôg ros, _ que ficaram atôni- Um fat? prodigioso teria se

ça da Igreja Matriz de Nos- tos e sem saber o que fazer. produzido no Convento da

sa Senhora de Fátima, das Agora, os pais da rebelde Visitação, em Trevis, onde

cuja 10 horas da manhã ás 3 pediram o auxílio da guar- -istá conservado o coração

esta- da tarde, os romeiros que da municipal, porém a fugi- de São Fi-ancisco de Sales:(a cidade continental,
, .

renda para os cofres
I duais é superior a quatro recepcionaram � imagem de tiva continua desaparecida

Acaso, já repararam os milhões de cruzeiros anu- .Nossa Senhora de Fátima, e pode' ser que jamais se-

I ais, precisa de predio prô. puderam saboriar suculenta jam conhecidas as razões
caros eítores, como cresce

a cóla ou rabo de cavalo e prio para localisar a respec-
churrascada, promovida pe- que teve para- fugir. .. de

biche 1
.

C I
.

f t lU' las churasearias. "Horison- pés descalces.
outros, ichos seme hantes? tíva o etoría, u ura mesa ".

Não é de cima para baixo? de .Rendas, o qual. deverá te", de propriedade de Da

Noemia Felippee e "Globo",
cujo dono é o sr. Armando

Schmidt.

--�

das lavouras
;:i? _ .�'W$�·3,;:>'

<

Trator Diesel C'A' E R P -I L

, "

- --:.-.------------:--
'.-

- -=------.;:,..-�
. ..:::.;;..._.� .. ,,-

-_,.�,/�--=----_.

o Trator Diesel CAfEN1>!H'AR'';' uma-força poderosa

que multiplica 'a eficiênciu � o rendimento. do traba

lho ruraL É o trato! de maio: procura porque os seus

fabricantes há longos cnoc vérn realizClndo pesquizas

pa?a GperfeicouI os modelos. o material e a fabrica

ção IniguCllável na qualidade.
CÀ 7 fi 'R P /L L � R e o trator

ultrc-poteute que enfrenta qucl
que! terreno. em quolquer tempo:

sotel

"-.t«!.

-

_':_�.'I·-
..

--�l.'��-l!!!"-"��jtr'

���FIGUERAS
Põrtc Alc-9'!<}: Rua "} de Sereuibtc. [l.$i

.

-

Cachoeire do Sul' P.�la Sa1:Janbo N.al'luo. 1'lX - i-1ol:a�6;>Gll, P.\.IQ TI: ... .::,,:I: .. e. 3

FIG U E R AS & C I A. L TDA.
/

Pób!or.: lh10 Alvt.Qo Cbo__ �·�. -lJN _ Ül'..aQuciul>u. rhw D,:.ml.I.��� de l.i.w'!:Ja. 121:)

I

s. A.

Notícias do Estreito
AQUELA 'QUE

_ COLETORIA

FOI

Resolveram os proprietá-

A'gentes', no Interiorl
'MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA

- PRÁTICA-
,

.

Grande Organização de( Tecidos- de São Paulo,'
procura pessôas honestas e trabalhadoras, para
venderem CASIMIRAS, ,LINHOS E TROPICAIS, di

retamente ao consumidor ou revendedor; pelo fácil

sistema de Reembolso Postal. Pagá-se ótima comis

são. -e fornece-se mostruários inteiramente grátis.
Cartas para: TECIDOS MEHERO -

CAIXA POSTAL 4.020 - SÃO PAULÕ

Fugiu, oa nora do Fraqueza -e
casamento exqotamento
BARCELONA, 10 (U. FRAQUEZA E ESGOTA-

P.) _ Uma noiva cigana, MENTO no velho e moço,

deixou o noivo parado na perturbações funcio n a i s
masculinas e femininas, me-
do infundado vista e memo

ria fracas, mania de suící-

ia unir duas tribus. dio, tiques nervosos (cacoe-
O fato ocorreu em Igua- tes) , frieza, desaparecem

Iada, perto desta cidade, e o
com um só vidro das Gotas
Mendelinas. Adotadas nos

rles il ud ido rapaz está ainda
hospitais e receitadas dia-

à procura da donzela. riamente por centenas de
A solenidade, preparada médicos ilustres, Mendeli

com tôla pompa pelo acam- nas firmou-se cómo o mais

pamento de ciganos de'Mon- completo e categorizado re

vigorante do sistema nervo-
so e das energias vitais.
Sem' contra-indicação.' Nas

o templo em numerosos .car- boas casas. Pelo reembolso

ros, todos muito bem ador- Caixa Postal 3.685, RIO

porta da igreja e frustou a

realização da cer imôn la qrie

tbuy, começou bem. O cor

tê;iff nupcial dirigiu-se para

nados. Os pais dos nuben

tes haviam distribuído cha- -------

ROMA, 19 (U. P.)

êsse coração ter ia começa
do a sangrar.

As religiosàs enclausu-

radas dêsse convento infor-

santo protetor dos jornalis
tas, morto ém 1662, tinham

5

., ..

Revise os 'Freios
cada·5.000 kms.

\

GRANDE PARTE de sua+segurança está na

eficiência dos freios! E pata que êles fun

cionem no momento' exato, traga-os sempre

regulados e precisos!

Para ter os' freios em ordem, perfeita
mente regulados e com lonas originais, confie
seu Ford ao SERVIÇO PREVENTIVO FORD

que o conhece melhor do que ninguém!

V E_J A S Ó A S VA N TAG EN S D O

SERViÇO ,PREVENTIVO 81)
1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes qúe se agravem.
2. O custo dos serviços é menor, porque os

consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se

as causas,

4. Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substituíção de peças e conjuntos
de grande custo.

t657

CODcesSioDário�: Irmãos Amin
RUA .: DUARTE SCHUTEL N. 7 TEL. 3347 E 3605

Os pirajasdo
Mississipi
Friedrich Ge':cltacker é

um dos .campeões de critiia

e público, na Alemanha, no

MATERIAS DO CURSO

GINÃ.SIAL� CIENTIFICO E

CLASSICO
Aulas particulares sôbre

q�e toca aos livros popula-
o programa dos Cursos Gi�

res. Ao lado de' Saltan o

nasial, Cientifico' e Class i- 'I'roller, êle logrou alcançar -,

o auge da popularidade,
graças a seus Ir.contáveis

livros ao gosto do publico.
Êste "OS PPIRATAS DO

E'Yl rôdas as boas

,l'ia'; ou pelo Serviço
't>m�'ôl:'(1 Postal.

livra
de Re-

EmçõES MELHORA
MENTOS

São

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jacy Fretta - Mauro Ser

gio V�ccari - Bento Agui
do Vieira .!,_ Terezinha Isa

bel Muniz - Nair There
sinha de Sousa - Hilda

Florianópolis, Domingo, 12 de Julhõ de 1953 o ESTADO,

barbechon - Maria dos 1° Tenente Manoel Jonàen

Anjos Carvalho - Olga de Ferreira Netto - C.T. 'Au
Arruda Carvalho -:-' Elsa gusto Feiuss Calvet - Ai

Arruda Carvalho - Plinio dyl Simonete Calvet \.- 'C.
Pranzoni Jún'ior - Dr. Ni- M. G. Ruy Guilhon Ferreei-

��!i�!Hcad�!wn,aI,C"�'�!i�i��C�C: _CM���U�!t, HCin_!Ô,•• - •• 3O••At. ;�

lista de adesões ao Curso, Hulda Silva Faria - Alba I rich - Jayme Haas de Sou- "-

de fato 123 inscritos até 15 Vieira - I-Ionorina da Cã- I
za - Major Médico Dr. Os-

•

de maio. Em 15 de junho fo-l mara Silva - Rute- Silva � valdo Ll�iz do Rosário_
ram encerradas as inseri- Sobierajski - Maria Ester Ten. Andrélino Natividade

ções, com o acréscimo das Fenner - Héli Lentz Puer- ; da Costa - Ten. Farm. J0-
ressoas abaixo menciona- ta - Angelo Ribeiro - sé Hilário Pereira - Ten.

das, todas pertencentes à Atalá Branco - Adyr de Antônio Augusto Lopes

elite intelectual de Floria- Araujo e Silva - Beatriz Ten. Ern an i Layme Falcão 3a Feira - SABIDAS. Com Jackie Cooper
nópolis. Eghert de_ Oliveira.,- Ju- - Sgt Walter Cioquetta _' ia Feira - O TIRANO DE PADUA

Pensa a direção do Curso lieta Câmara - Silda Re- Sgt. Idiomar Joaquim Ca- 5a Feira - DIZE QUE E' PECADO
roder, em breves dias, anun- zende Régis - Manoel B. naverde - Sgt. Ruy Loren- E a partir de Sexta Feira o maior espe- I
dar a primeira reunião, Feijó - Giovanni P. Fara- zetbi __;_ Sgt. João Ferreira táculo do, cinema Brasileiro, outro triunfo da ,quando será ouvida a pala- co ---'- Olga .Voigt Lima __:_ GaIvão - Escrevente Pe- Atlantida destacando os melhores artista . I
vra de ilustre homem de le-, Zilá Nicolich da Silva - dro Soares de -Ol iveira -,

tras. Além das conferên- Célia' Brognoli - Ilsa D�- Dilermando Brito - Lucy

cias, é pensamento da dire- miani - Basilissa Rosa --:- Karin Dchnorr --:- Acary

cão do Curso utilizar a boa Ema Ely Rüp_p - Carolina Silva - Vera Brito Silva -
Finalmente Hoje �

a maior obra que Hol-

vontade dos cursistas em Cascaes - Celeste Maes - Rodrigo B. Azambuja Ju- 'ywood já apresentou.
vasto trabalho de equipe, Edison Melo - Ivo Maes nior - Ilka Rihl de Azam- Montgomery Glift - Elizabeth Taylor
com o debate de assuntos e

- Lindoya Garcia do Li- buja - Léa Livramento Mo- _.- Shelley Winters '

' .

temas da atualida�de, e cujo vramento -, Roberto La- ;itz - Paulo Gonzaga Mar-I A mais bela jóia que já saiu de Hollywood
programa será previamente cerda - Lien e Silva - P. tins da Silva - Augusto P d' -

di
-'

d G S
exposto para sugestões e João Alfredo Rohr S.J. _ Wolf _ Zalmir Carvalho

ro uç�o e, lreçao e -

eorge teve�s
em:

'

UM LUGAR AO SOL

Anna Krisch - Elfrieda colau Severino de Oliveira ra·� Melo - Divanise

Lina Híeminch _ Nair - Ten. Jorge da Cunha Martins Ferreira - Maria

Trompowsky Taulois _ Ma- Ocampo Moré - 'Dr. F'ran- Cristina Fleiuss Carneiro

dalena Seara Leite _ Mar i- cisco de Assis - .Cap, Wal- - Cora Arruda - Dr. João

lia Leite -Nádia Massad mor Aguiar Borges - Dr. Bayer Filho - José Baião

-Irene Elci Barbosa _
Abél Alvares Cabral Júnior - Pedro de Alcântara Pe

José Edú Rosa _ Maura
- Rolf Jacobsen - Assis! reira Filho. '

Zilli Silva - Doraléeío Soa- '-------

res - Pedro Jorge Simon

Urbano Vicente Gama Sal
les '- Carlos Adauto Viei
ra - Sylvia Gouvêa - Dr.

-,

Partícípaçao
Antônio Dib Mussi - Dra. José, Carlos Horta Barbosa e Senhora, participam
Wl. Wolowska Mussi _ aos seus amigos, o nascimento do menino Mário Antô

Dra. Josefina Schweidson n io, ocorrido no dia 6 do corrente; na Maternidade .Dr,
Carlos Corrêa. '

- Jacques Schweidson

Aây Brígido Silva -

chibaldo Cabral Neves

Waldir Fausto Gil _:. Wàl
mil' mas' - Moacyr Coelho
- Hélio Amaral Lange �

José 'R, L. Fernandes' _:__

Joaquim Carneiro Filho

Carlos' Büchele, Júnior
Milton' Lehmk,uhl � Nelson

Maia Machado � Célio Me

deiros - 'Manoel Joaquim
da Costa - Zita ,Callado
Flores - Yara Palma Ri

beiro - Leatrice Rovere -

Osmar Manoel Coelho
Waldir Mira '7 Paulo Pe.

luso - Ondina Nunes Gon

zaga - Marcilia de' Olivei
ra Milton Eduardo Sulli';,

van - Erico Stratz Júnior
- Maria Ribas Pessoa

Jair Simão da Silva - Ma-
l

rilde Rodrigues - Dulce
- Maria Rodrigues - Haydée
Mambrini - Lia Neusa

Meireles - Hedí Rosa -

Irene

Maria

Pereira da Silva -

Stella Moreir*,- da

Silveira - Mar:a Barreiros

- Dilma Livramento - Wal

da Pel'eil'á Baixo - Maria

Venancia de Faria Martins

- Maria do Carmo Vieira

DUsori Sêl;afim Alves-

Ar-
"

Particip�cãO
Paulo Mauricio tem o prazer de participar aos pa

rentes e amigos de seus pais, Carlos Henrique Baasch e

Ondivaldi Mã,cuco Baasch, seu nascimentQ na Materni-
'Jade Dr. Carlos' Corrêa, no dia 30 de Junho p.p,

'

Participação
ISAAC LOBATO FILHO e CLEA GAMA D'EÇA

LOBATO participam aos parentes e pessôas de s-uas, re

lações o nas,cimento, ôntem, na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa", de seu wimogenito SERGIO.

Florianópolis, 8 de Julho de 1953.

ULTRA SOlO
TERAPIA

DR. G,UERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
"llESID�NCIA � I"ELIPE SCHMIDT N: 113.

Próximos Lançamentes
De t3 a 18

aprovação, P. Long ino Finkler S.J. - Rocha -, Elmar I. Michels

Carlos Amaro Reinisch Coe-' P. Vendelíno 'Schel�eí- S. J. - 'Dirce Martingnago -

lho - Paulo G'evaerd Fer- --P. José Carlos Nunes S.J. Jorge José de Souzà - Jo

reira - Heinz Trthur

Froe-,-
P. Oto Bervanger S.J. - sé Carlos Gubert - Aldo

�e Maria Anunciação Silva P. �g�stinho Kist S.J.

-,
Pedro D.ittrich - �aryle�e

- Laércio Feliciano Cae- P. Felizardo Cardoso S.J. Evangehsta - Celma Dom

tano - Wilma� Gerent - -:- P. Otrnar Mórschhacher, Vieira - Francisco Can in

Dr. Aujor Luz _:_'Celestino 8.J. - Prof. José Warken l dé dos Reis - José Cordei

Sachet - Dr. Ruy Portinho - Prof. Anibal Nunes Pi-Iro - Sidnev ,H. da Silva -

de Moraes - Pedro José de res - Prof: Herbert. Poeta Dra. Henny Mary H. da Sil

Sauza - Zilá Machado - Prof.' Vitor Warken va - Yolan da dos Reis M.

Carlos Eduardo Viegas Or- Prof. Manoel Souza_ - Prof: Camilli - Lya Lopes Vian

le - Léa Dirce Leal de Seno Peresson i - P. Beno na r- Rose Maria M. Camil

Meireles - Dr. Alberto da Schorr S.J. - P. Antônio li - Luiza Doin Vieira -:

Silva Gomes - Zoraide Bo- Carvalho S.J. -'- Major Ma- Ely Therezinha de Souza -

abaid - Maria do Céu To- noel da Paz Gosta Araujo F'lorinett Emilia dos San
lentino .de Carvalho -- Ma- - Major. Cyro Dentice Cal- .tos - Agries Flora Luckner

da de Lourdes Damiani _ das _: Ten. Oswaldo Cor- - C.M.G. Lauro, Martins

Paschoal qu�des Rodrigues ..de iro - Ten. Lauro Valla- Ferreira' - C.C. Angelo
-- Dr. Lauro Luiz - Linha- dares - Monsenhor Frede- Couto -, C.T.

,
Bonifácio

res - Arlinda 'Machado _ rico Hcbold -"- P. Francisco Ferreira de Carvalho Neto

Ivo �'io .Piazera - Gra- de' Sales Bianchini - P. - Major Mário Fernandes,

zie!a da S. Peixoto - Mar- Agostinho Stachelin - P. Guedes - Mario Rodrigues

Iene Abrrrham - Sofia Lu- 'I'a rcisio Marchiori - Eva- do Nascimento - C.T. Ee

nardelli - Dr. Orlando rísto Paulo Gouvêa '- Ste- lix Vieira de Azevedo Netto,

Borges Schbeder _ Dr. la Maris' Piazza - Zalí Le- - Irany O. de Azevedo - li..!!II....[II!II..iIIII._

I·'IIRA

... O Filme Premiado com "6 OSCAR'

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

C inemà s Cerâmica São Caetano
i._��,,�,���� .... ,

TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

,

TARIO
PRONTA ENTREGA

---------------------------�,-----

As 2 - 4 - 6,30 - 9 hs.

'Aluas,-seo MAIS MODERNO E. EFICIENTE TRATAMEN. 'l'RES GRANDES AMIGOS, ..
1'0 PARA INFLA.MAÇÕBS E DORES.

\ Aluga-se uma. C:lsa à Ru�

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS Pl'eços: 7,00 - 3,50 I' Conselheiro Mafra: n. 53.

SINUS ITES Imp. até 14 anos' Vencle-s� ��n�:�r;:Zi:o econ70'r:���� �:� �.__
.-

�� INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA. � 3 OI!; ...,.
Um bar snooker bem ins- brado com salas para esc ri- V 'cI

'

TRATÀMENTO COM HORAS MARGADAS. �J II !; li� talado á rua Coronel' Pedro, tório e porão _para dep�sito. e� -e-se
, Demoro n. 1.481 em frente Tratar na Rua Conselhei-' Um predlO no centro da
A's 2 - 6,30 8,30 hs. do Posto C. Ramos no Es- 1'0 Mafra',27. (Sobrado); cidade, sito á Rua Deodóro

tl'eito. n. 20 - com 13,25 de fren-
Tratar no' Salão, Moderno CASA MISCELANIA distri.

buidora. d08 Rádios R. C. A.
te e 4ê,40 de fundos..

com o Sr. Ermínio dos An. Victor. VáJvulaFl e DisCos. Trbr na Rua Esteves
I j09.

, Rua Conselheiro Mafra. Junior�n.-85. ........-_...

UM LUGAn. AO SOL A's 8 horas

A]U VEM O BARÃOCom: Elizabeth Taylor

'freços: 7,60 - 3,50·
Preços: '6,20 - ,3,50

14 anos
Afi 2 horas

-

'�'()X
A's 7,30 horas SORVETEIROS EM

APUROS
TRES GRANDES AMIGOS

CONFLITOS DE AMOR
Seriado : AVENTURAS

DE JESSES JAMES 1 e 2

Preços: 6,�0 - 3,50
Imp. até 18 ANOS

SEM NOVIDADES NO'
FRONT

rRES GRAND'ES AMIGOS

SOlWETEIROS EM

APUROS

Seriado: AVEUTURAS
DE JESSES JAMES -

Preços: 6,20 3,50 - Imp.
até 10- anos

�, I
:1.,1·1:11

\

A's '7,20 horas

f3L�I2IÂ
Estrela0

,As 3 -- 5 -- 7 --9 horas

AHI VEM O BARÃO

Preços: 7,00 �'3,50
Livre

UM LUGAR AO SOL

Com: Elizabeth Taylor
Preços: 7,69 3,50

RITZ A's 10 horas

8LORIA .....:_ A's 2 horas
DESENHOS

I' SHORTS'
CJ

COMEDIAS
/

Preços: 3,50 e 2,00
Livre

14 allos.

A's 2 horas

SEM NOVIDADE NO

FRONT

NOIVAS DO MAL

Preços:
_

7,60 - 3,50
lmp.' até 11 allOS ;

de Julbo
brasileiro, ELIANA, OSCARlTO,_
LEWGOY, GRANDE OTELO,
NEY, e a apresentação da grande artista Me�'

MARIA ANTONIETA PONNS e

JOSE'
GIL FAR-

xicana

muitos outros em:

CARNAVAL ATLATIDA

Breves: TRIIPOLI - Com: Joan Payrie
Maureen Ohara

Techinicolor

OsnyGama& tia.
JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Postal,

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

Aluga-,se . OU VeRde-se
CASA E TERRENO EM COQUEIROS

, 'A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortavel resi
dencia, frente a Igreja _do bairro de Couqueiros, onibus
com parada a frente Iilo predio, Magnificos lótes de'
10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia' Clube. _)

A tratar com o' senhor Raulino Horn Ferro, nesta
cidade.

, ULtttm _:_ OUVID08 - NAJUl. • UA&\iANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

, ",.elaUKa •• B...t&a1
Receita de Oculoa - Exame d. Fuado d. Olho para

Clal.lflcaçlo da Pr"alo Arterial.
Moderaa Apar.lha.em.
C...lIIt6rl. - Vinoad.a da Ouro Pret9. I,.

Viajante
Pessoa bem reJac i(\jHld�-t

nas principais praças do

Estado com longa pratica
em vários ramo,s, ofere

ce seus s�rviços.
Dá referências Cartas pa

ra VIAJANTE - C A ['(:A

POSTAL N° fi - FLORIA

NO'POLlS
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,

100 Milhões Para O, Brasil
.. , .... -�,.:..�-_..::- .--'" �--.---_._-----;-

..,;.___ .

-_

Garantia e' proteção
produtos ,SIKA

com

Sob a garantia do nome SIKA são fabÍ'ica
dcs vários tipos de tintas protetoras, à base
de borracha e cimento, para .superfícíes
de .concreto, ft:lrro e madeira. Use as tintas
�KA se deseja empregar bons produtos.

de sua mãe, a rainha-mãe

7

ij,Mucus di\.ASMA
Diss.,lviC=o Rapidamente
Os ataques lf';sesperadores e ViO

lentos da asma e bronquite enve-ne
nam o organis!U0, minam a energia,
avr�nam a saúde e debilitam'o co

raç�o. ,Em 3 mi_n u tos, Mendaco,
nova formula medica, começa a cír..
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz necessá
rio é tomar 2 pastilhas d" Mendaco
ás refeições e ficará a lív La d o ti ..
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos. Mendaco,tem
tído tanto êxito que se oferece Com
a garantia de dar ao paciente respi
ração llvre e fácil rapidamente' ..,
completo a li v i o do sofrj.mento da
'lsma em poucos dias. Peça Mandaco
hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia. � a sua !11�t;,}i.� pJ o
teção

'

A . Princesa· Quer Casar COI· UI Plebeu.
Elízabelh �pediu Iícença ao'Gabinetê

'

LONDRES, 10 (U. P.) - de grupo Peter Townsend. meira página a "Trfbune"

Segundo o jornal bevanista O réfer�o jornal, que é ,I af írma haver tido' informa

"T'ribune", a' rainha Eliza-' semanário pertence a um ções de que a princesa es

beth n consultou o gabine- grupo de membros do Par- tá ,apaixonada pelo guapo

IP�r.icipôç�ol
I Joao Gualberto- e Sra. I

V8'1 aos mU.IlD. ·\oml·�,·sa"'o do 8ovêr..DO ,partl�ipáín aos parentes �I
�� � � O �es�oas de suas relações o

contrato de casamento 'de
RIO 10 (V. A,) -- Seque para os Estados Unidos' f ill

..

J
.
' l ' ,

, : . _
' ,

I
seu I 10 ucemar com ,<>

no início da )J't'oxtm(t sem,ana, uma rntssao do govê;'lw ,- . t ,

d E 'd't d C,A" S I:::.t::t ALTAIR .

composta os Si"S.
, f!_l t 0A � a�ara o:u..za, Teodoro

. .

'.. .. , ..

Qlwl'tim Ba'lLosa, JoCLO Candtdo de Andrade Dantas e Abelardo v irg
í l ío Vieira

Chàrles Puiie» Har�'J"eaves, os. dois últimos da Carteirà e Sra., participam aos pa- te b ritân ico sôbre se a ?rh�- I lam:nto, qu�.apoiam as di- capitão, que é divorciado 'e

de C:âl'!}bio ,do Bm�tl, .na qual�dade de assess.ores. Leva I rentes .e pessôas de suas re-. eesa Margaret: sua irma,
I r�tl'lzes polit.icas de, Aneu- conta 38 anos de idade.

-: a rmssao, a tTl:cu.mbencta de uuuner os enten�tmentos do lações cf contrato ele casa- pode casar ou nao com" o ca- ',rlll Bevan. - Margaret está 'excÍ1rsio-

govêrnü bmstlerrü com o Banco de Exportaçõo e Impor- ln' t 'd' f ilh Altaí pitão aviador e comandante I Em notícia inserta na pri- nando atualmente na Rodé-
- (,I;" b k) Ab f' l d

ien o e, sua 1 a air
'

.

,façao l!.xtm an' , so re nova ünllU a e pagamentü .'
' '",ia do Sul, em companhia

dü empréstimü de 300 milhões de dólares tomado pelo com o Sr. JUCEMAR.

Bancü eJ,0 Brasil para 1'esgate das dívidas \juntü cos ex-
- .JUCEMAR e ALTAIR

- p01,tctdores americanüs.
.

noivos
.

Cünfürme noticiamos, estiveram no. Brasil, desde o

dia 1 . .0. do corrente, dois emissários do Eximbank, a con- ,__,----_-.--_

vite do ministro da Fazenda. As condições do emprésti
mü de 300 milhões se, tornaram sumamente oneroscs ém p

,

face das nossas �ispünibilidades cambiais, de modo que

.

�rjlcipação,
ficamos diante de duas alternativas -- ou aumentaríamüs Zenon V. Bonassis e Maria
o empréstimü ou diminuiríamüAs o valor das prestações, de Lourdes B.
que se iniciam no corrente mes. Do estudo p'rocedido . .

1 doi
.,. ." -

, .

h h par-ticipam aos parentes
'pe os OtS emtssarws, ]a que nao nos convm a nen uma

das 'duas fórmulas, resultou. uma terceira, que é a da, pessoas
.

de suas relações,

prürrügação dü. p:;a.z? "de �g.amento por mais um anü.1 o nascimento de S�J
, Com essa. prooulêncu», serao menores tanto as parcelas ,"Murilio" ocorrido na
de amortização como as de jurüs, suavizando-se conside- I ternidade Dr. Cartos
�àvelmente as c01idições do pagamento.

'

I rêa
Essà é a �lOlHçãü que cDmpetirá à missão negociar, I. Fpolis, 7-7-53.

d?ntro do espirito das instruções recebidas.

.

\ i --.------------

Clube 12· de A"Sostolll-Magazine

Quando a princesa re- V· d'g ressar à Grã-Bretanha, o • en .:-se
•

capitão já deverá estar em

I
'Um bar, sito- à Alameda

Bruxelas, como adido aero- Adolfo Konder, nr. 3. Ver

�áutico .

de seu país, junto

I
e tratar no mesmo local

a Embruxada. com o proprietario.
\ \. ",'

<, IGA�A - Tintá 'esmalte, à base de borracha' .de
grande resístêncía aos ácidos, álcalis e corrosivos.
J;: um produto de múltiplas aplicações, na constru
ção civil e na indústria, podendo' ser empregado
tanto sõbre concreto e rebôco, corno sôbre madei
ra e metais •

CONSERVADO P - Tinta ímpermeabüízante, à base
de' cimento; Especialmente indicada para fachadas.

SIKA lAR - Tinta' fôsca, lavável, à base de b�rra
cha. Não mofa, é de fácil aplicação e ótima resis
tência. Para pintura de paredes internas.

-� P�OGRAMA PARA O MES DE JULHO'-

I

CONSERVAVO 5 -,Impermeabllizante transparente
e incol, r, para proteção e conservação de paredes
expo$ as ao te,upo. Repele a penetração da água
evitando assim a decomposição provocada pela ação

das chuvas. Galante a durabilida
de, e beleza das construções, qual
quer que seja o seu revestimento.

EM CIRCULA'ÇÃO ,O

NU'MERO DE JULHO

--
DIA 12 - DOMINGO - "CoquetéI Dançante" 'das

10 ás 13 horas�
DOMINGO - PIA 19 - "Matinée Danç'ante" para

filhos dos sócios� Das 16 ás....-18 horas, ás 19 horas !!essão

cÍnema tográfica.
, ·'DIA 25 -,- SABADO - Grande e Exépcional Soirée

a cargo da, Soci�d�de de Medicina de Florianópolis:
Todas as 2a. e 4a: feiras sessões cinematograficas.

As 2a. feiras para menores e as 4a. feiras exclusivamen-
te para aduÍtos'.

-

-'- Aguardem a 1.0 de Agôsto a grande festá ru·bro-,

negra do Cl.ube Martinelli.'

Jaime ,Câmara - Avenida' Rio Branco,
\

.,Caixa Postal 115

nOS S�l11
Con5ult�isSO só-

co�P:�ns prob1e- SIKA' 5 A��;s de pint\ll'a.
'

e.

Representantes em todo o Brasil

Vendas dos produtos SilfA" em

'Florianópolis: •

Depois do mognifico su

cesso 'que marcou o lança
mento do primeiro númel'o

corresllondente ao, mês de

julho, que aparece com a'
mesma apresentação inte

lectual,' trráfica e artística
qu� 'respondeu pelo seu

grande êxito inicial.

Incontestávelmente, IT

Usados ,Venda"
I. _

vem de firmar-'se como uma

Sémana catequéfica dirig'ida pelo Revm. Pe. Álvaro Ne- das melhores rev,is��s que
gromonte, D!>. Direto,r do,'Ensino Religioso da Arquidio-_� 'd tO. '

cese do Rio de Janeiro, iC'reaHz-ar-se de-,12 a,18 de Julho f
",e po elll: encon rar_ presen- 1, "GMC" à gazolina, 7 toneladas, ano de fabrica-

, ,,' _ do' corrente mês.'
- -

temente na mercado, nacio- .ção 1950, cúroceria "União" '(para»aense) -para 40

na!, além ,de constituir-se pessoas senfa:das. .

,

PROGRAMA PQmQ'a ún·i-e,a.p'llbLie:ação de'" 1 FORD-V-8,. .à- gaz.oli,na 'Com máquina recimtemen-
Dia I?, domingo � 'Às "8,30 horas ,Missa das crianças, pequei'l� f�fn:;fit;': {cita :-ªo· 'fe' �'efot'�a-ª�anô"'j!1e ;f�+i:�ç�o 19{_6, carroceria Blu

explicada pelo Itevmo. Pe. Álvaro Negromonte. gôstú f�minino � �apaz d menauense ,paTa 36'-'peiSs"bas s,entadas.

Às 15 horas, Sessão InaugUl;al, a realizar-se nO
e 1 FORD com máqu<ina Hercules Diesel, ,ano de ia,

SalãQ Paroquial. -;. interessar ao público em bricaçã{) 1946, carroceiria Blumenaense para 31 pessoas
7 Dias 13 a 18 - Às 7 horas, na Catedral, Santa,Missa geí'al. São verdadeiramente sentadas.

explicada pelo RevIno. Pe. Álvaro Negromonte. esplêndidos os, seus' contos.
A tratar na Indústria e Comércio ARNO GART'NER

À$ 7,3.0 horas, pregação para moças.
'

Seus artigos, selecionados & Cia. LTDA.·

À 9 horas, no Colégio "Coracão de Jesus", ses-' d d 't' b
Agencia VOLVO.

_' .'
.

, I' e mo· o pra lCO e ao sa or RUA S- PI'
�ao de est\)dos segmdos de debates.

,

'

.'
"

.
,ao au o, 501 Telegramas RAINHA

,As �9,30 horas, na Catedral, havera pregação. I
do glalld.e publIco, ag:radam , Telefône. 1106 - BLUMENAU.

--0-.-'-
. sem diserepânc,ias. E suas

TEMAS PARA AS, SESSõES DE ESTUDOS ;;essões, tôdas esmerada- ---
"

----,---------..

mente tratadas, constituem Soe'• Pesf'alo'zzl'- d'e S' • ,Calarlan:a'Diá 13 - Finalidade do Catecis�o. .

Dia 14.- - Prepáração da Ilção (por uma Catequista).
.:'>empre novos mo�ivos de

Dia 15 -=- Material catequético (por uma Catequista)'. atração para �, público fe-

Dia 16 - Como' fazer a formacão.
/

,minino do país, que de há

Pia 17 - Frequência ao Cateci;mo (JlOr uma Catequi�ta) .. muito ansiava também, P.ol�
Dia 18 - Prepataç,ão para a la. Comunhão (�or uma I uma revista dêsse �êriero.

Catequista). '-- I, JT
. -

b.. magaZll1e,' nao o stan-'
--0--

-Ten.ho a honra de convidar as sras. Professoras e

.

te á sua alta classe,. é ofe-

catequistas e as moças da Capital, para assi�trrem às recida ao público de todo o

ConJerências do Revmo. Pe. Negromonte, grand,e oradQr I Brasil pelo pl:eço realmente'
s.acro e pedagogo.' �

, baixo de apenas 3 cruzei-

Oníbus

Elizabeth.i,

PIRa IRMIZEMS,
caFÉS, BIlR'ES,
TCRREFIlCÕES, Ele.

o caFé moido no hora ...

com os MOINHOS

o café moido à vista do

freguês é sempre pl'eferido, pela vantagem de

propol'C ioual' um pl'.odhto fresco, puro, higiê
nico, aromático - e uma bebida mais saboI:osa.
De fát il m:lnl' io e ocupando espaço,mínimo, os
Moinhos LILLA, onde Só) instalam: atraem fre

gueses ... e mais lucros! Solicite-nos catáiogos.
Preços acessíveis cf facilidades ,de pagílmcllio.
ielilOS tanibém: Torradores e moinhos industriais para
caf-.2.. Eli.:vadores para café e outros f rãos :r'v'lotore�

elétricos. Discos pa-Fa moinhos. -Engenhos para cãna_..
Cilindros para padarias e pastelarias;- Carrinhos parÕ.

ir�nsporte e rodas oe bOP·acha. BOlnbas para água.!>.
BODlbas rotativas mahuais' para óleO, gasolinã, etc

Cortadores de frios 'e outras máquinas para fins co

merciais, industriais e agrícolas.

IM! ,Ttt tlarnftti IN�Ú5TIIIA f'c().�íÉiwo
I

� . t
,

Fundada em 1918
'

RUA PIRATiNINGA,-i 037 - ex. P. � 30 - S. P'AULO
,

.

- �
OFICINAS E FUNDIÇAO,EM GUARULHOS (S. PAULO)

1784 Ar,,:o-Artu.1

'. t

Novo
-

Gabinete i CURSOp���Ê����ES-
,

.

RIO, 10 (V. A.) - O m. i-I
'

_ DECORAÇÃO DO lAR
:llstro das Relaçoes Exteno- "I PrM. Louis F. James lan
ces reuniu, ontem, em seu

gabinente o embaixador J;'i-. ;;a do seu f,amoso <curso por
,

correspondência, próp r i o1cn tel Brandão, secretário

l'era!, e os minIstros 'João
liberto Lins de Barros, Or
,ando Leite Ribeiro e Vas-

L ·t cte decorações.�o '"el ão da Cunha, respec-, Para maiores
:ivamente, chefes dos De-

NOVO GABINETE

O minist'ro assinou porta
ria de nomeação dos mem

bros do seu Gabinete, aos

quais deu posse imediata.

O Gabinete· ficou assim

constituido: __:_ ministro A-

guinaldo Bolitreau Frago�, LEICAso, primeÍl'os-.secretár ios', ..

,

Correia d:O Lago e José JO-, Vende-se u�a máquina
bim; segundo-secretário An- fotográfic� Lelca. Lente: 1.2.
��nio. Francisco Azeredo da,' 'Velocidad� de- 1-;1.000.
:silveIra e consules Heitor

I
Perfeito estado de funcio

Pinto de Moura e Afonso namento. Tratar á Avenida
Arinos- de Melo Franco. Hercíli� Luz, 172.

'

/

,Viagem com segurança
.

..e rapide� .
-

'

"

SO NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

84?IDO- �(SUL-8·R4SILEIBO)
,

FI�rian6poÍiB - ltajaf - Joinville - Curitiba

Florianópolis, julho de �952.
Monsenhor Frederico I1obold, Vigá�oGeral

De acôrdo com, o art. 15, dos Estatutos, convoco os

sócios dà Sociedade Ptestalozzi de' Santa Catarina, para
a Assembléia Geral - Ordinátia, ii realizar-se no dia 16
do mês corrente, às' 20 horas, no Club.e 12 'de Agôsto,
nesta Capital, com a seguinte oi;dem do dia:

'1 - Tomada de contas da Diretoria;
2 - Eleiçi[to dos qrgos vagos' de 10 Secretário elo

Teó'oureiro;
I

3 - Apresentação do relato sucinto das at,ividades
.

da Soci�ade, durante o biênio junho 1951 a

maio 1953;
. ,

4 - Outros assuntos de iJ1teresses g.eraTs à Soc'ie
da de.

1',-.:'(1) have!Tdo número legal para inst:;tlação, em la.
con \'ocação, da Assembléia Geral Ordinária ora convo-

F· -.

I cada, fica- m,arcad«"'"O' dia(23 do mês corrente para a 2a.
. 'Iquezes em, ser. conVD.cação, de conformidade com o art. 17, dos Estatu-

Vlnbo Creosotado tos, quando �e �elib.erará co� qualquer número.

., j Flol'lanopolls, 10 de Julho de 1953,

(Silveira) Magdalena Torres Viegas

ros.

'\
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t COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO, .!.
\+ w.
. ��.

tt LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. ..�.
\. 'I
.:. ,�t"
� �
.:.

. PROXIMO AO PONTO DE' 'ÓNIBUS. ,�t"
t. �t�
! T

�·Missade 7· mai Pagne-Cr·$ 397�;OO i
Jo,é :1::::::�çoF�::::Aag:::::Op'.OfUnd". � por mês, sem entrada 11mente sensibilizados, às, demonstràções de pesar recebi- : �

das pe10 falecimento de sua bonissima espôsa e mãe .... �t"
VICENTINA, e convidam os -demais pa'rentes e ami�o8 ..�. TRATAR EM MODAS CLIPER RUA TRAJANO, 4. �t"
para assistirem' à missa de 70 dia que, em sufrágio iI<: 'J.

? �t"
sua ,bonissima alma m�ndam rezar, no dia 14, terça-fE'i, ..t. �t"
1'a, as. 7 horas, na Capela do Colégio. Catarinense, à rua ._:. " �+..

Estev�s Júnior, pelo qüe, antecipadamente, agradecem a : . ..••

t.o. d.'..,os ,cytYamo's ·c.,ompaTccerem. a êS'se ato de fé 'Cr'!·flt,".,
�

oL&.� '

' �
LI,

.

' 'v
, " T••� y.�.•'t '� �.'+!•• {; �••*"!••-..! �••••".,.w + �.-.�."+!:t:1

PEORO ANICÉTO ESPINDOLA

Esps-a, filhos, genros, agradecem PNfundamente
sensibilizados' as demonstrações de pesar, 'recebidas oe,

lo falecimento de seu querido' PEDRO, e convidam' 03
'demais parentes e amigos para assistirem á missa de 7Q
dia que em sufrágio de 'sua boníssima alma fazem rez"ar,
no· dia 13; segunda-feira, ás ,6 horas no altar do Divino
Espirito Santo, 'no A&ilo das.Orfás, pelo que, antecipada>
mente,' agradecem a todos que compal�ecerem a esse át.)

de.Jé cristã.

.....--- ....,...--------'"------�--....------

[}.artamen tos Econômicos e

:::onsular, de Administração
� Política e Cultural, com

?s quais conferenciou lon

samente sôbre os vários às

,untos em curso no Ministé
rio. '

Agênci� :

para noivas, senhol:as, de

coradores, tapeceiros, es-to

fa-dores e t�dos os ramos

'ões escreva para- Ca"ixa
Postal, 3.577, RIO DE JA

NEIRO.

R. oa Deodo:ro esq_pina d81
Rua Tenente Silveira

inl'ormn.-

._Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, Há, para o govêrno, um argumento decisivo que au-

N p' I.lt-t.
_ I

- E castigados, sem dúvida, quedarão os que, por
turiza a criação do' maior número possível ge novos mu- otaS O I ICaS incompreensão, pullt ícagem e ambição, enfraqueceram
nicipiost o recebimento de maior número de cotas da

_

suas nuidades municipais, dividindo-as sem �he::; dar cen-
União. Isso, assim nú e crú, é o que se deduz do que, a Estados se dividam no

. ,....
d

. .. A' I dicões de rlesem olvimento, por que baseada a divisão tio
.

di I d '�d G d
.

I
. maior numero e mumcipros. o " 1.' t d

.

d t d TT .�

respeito, vem IVU gau o o orgao o overna 01' rrneu
d t' f" I' I

so no reccuimen o e.maror e co as a -umao,
,

. que se es maram 01 a Impu slOnar e ace erar o progres-
.

. �

',Bornhausen. I d id d
... .

llit d 11 'Do exposto resulta claro, que a criacao de novos

O argumento, evidentemente, tem acentos de chan-. s,o
as undl a ets nndIl�Ic,IP.als,. POSSlllll.

1 a�. 0- ies co�o qude municipios, no Estado, deve processar-se co� as maiores
"Se respeitarem os . tem- -

C Ih
.

êl
.

I
.

f d d di t it I uma ren a ex raor mana para ap icacao em serviços e,' �.

'

) I tage. o esse, e e, e o ídea seria azer e ca a IS 1'1 o,
" o-A' id d

> cautelas, para que nao resulte em. a�entura desastradae
plos e os deuses dos ven-Ium municipio, pondo à margem condições outras, ora Vi-I mmoFr ur"edncla e'. nedcessI a ed·. �

d 'd' d

.

em colapso fatal. Criemos, aqueles municipios que, uma
1 . . � ... - azer essa len a a con Iça0 e VI a os novosmu-. .

�

ciclos os vencedores se sa - gentes, que exigem para as emancrpa coes mumcrpars m- .. ,

'd
.

t
.

""
.

.

.

f' Iid d d
vez emancipados, com ou sem cotas, serao, de fato, mu-

,
..

.

I I d nICIplOS e esvir uar e· inverter a superror ma I a e o ," � .' .

varão" Mas isso foi no dices que auturizem a presunção de a nova ce u a po er .

ti C tit
.

I mcipros, porque, ne-les mesmos, estao os Impulsos de vida
., .

t' d d t I ar IgO ons I ueiona .

di' N�
.

f d
t d E uilo e' está VIver e prosperar au onoma e III epen en e.

'I' ,

e esenvo Vlmento., ao nos arrrsquemos a azer e um
empo e sq Prevalecesse a razão economica fundada. apenas no E tanto isso é verdade que, em virtude do anunciado município pobre, dois municipios miseráveis,
num vers? de �game�on. recebimento das cotas federais, o-golpe da multi-divisão, exagero na multiplicação de municip's, com a finalidade Deixemos de lado a demagogia impenitente. Pense-

.

Naquela epoca nao havia o usado pelos Estados. de grande 'extensão territorial e ,de recebimento de maior número de cotas, já existe um mos no futuro de Santa Catarina.
"Diário da Man4ã"... densidade populacional, .reduzir ía as cotas em detrimen.:: movimento, no âmbito federal, no sentido de regulamen- xxx

lo das unidades federativas menores _ entre os quais..' tal' a' aplicação dessas cotas, dando-lhes destinação es-, Na mesma edição em que o Diário da Manhã divulga
das menores ainda, o nosso Estado. I pecíf'ica, ou, como querem outros, tornando-as propor- a prova de haver caluniado o ilustre conterrâneo, sr,

O argumento-mãe, lançado pelo jornal oficioso, vem I cionais à balança econômica dos municípios. Celso' Ramos, procurando atingir no cidadão dirigente
demonstrar que os homens do atual govêrno não pene- I A fatalidade de qualquer dessas providências está de unia entidade de direito privado, o político, lê-se esta
traram a finlaidade do disposifivo constitucional que ins- I

marcada para curto espaço. Com elas,' as duas, ou apenas tirada de requintado cinismo: "No qUJ! êste jornal conta,
�ituiu as cotas'da União. Elas, na verdade, não podem e i uma, lucrarão os Estados que deram justa e exata in- não há inverdade, não há mentira, não 'há calúnias".
nem devem ser interpretadas como um convite a que os ' terpretação ao dispositivo constitucional. É ter topete e não ter aquele coisa.

o Comércio!Pede a Extinção da C. O. F. a�-p.
RIO,.l1 (V.A.) _ Reco- e honesta de defesa dos in- i Estados e Territórios. Essa _. preços através de uma poli

nendamos que seja nova- teresses da coletividade, das I recomend�çã.? foi 'proposta tica econômica .

adequada;
mente reiterada ao governo forças propulsoras do pr(i)-, pela Comissão de Controle obteve que o plenário, tam-'
a conveniência da urgente gresso �o país, e da própria de Pteços:_ ,

, I,bém por unanimidade e após
extincão da COFAP, como economia nacional _ fOI SUPRESSAO DO demorados debates aprovas-
úriíca medida capaz, salu'tar essa a decisão tomada, por CONTROLE 1 se recomendações, que deve-

í

l, que -OTa se realiza nesta unanimidade, ontem, pelo A referida comissão, opi-
I riam para lograr êxito, ser

. ,:apital, presentes delega- .plenário da Sexta Mesa Re- nando sôbre como atingir-se" imediatamente executadas

UMA CAmTA '�Ões do comércio de todos os dorida da Federação das As- à supressão do controle. de 'pelos poderes públicos,n .

� rciações Comerciais do Bra-

N-"'-��-eb(:!-o�-�)'-ãt-im-a-00-(8-.8" Fátima? PINGUJNHO I Soferrados
"Blumenau, 8 de Julho de 1953. .

O ilustre jornalista Tim .. pela Neve
Sr. Redator de O ESTADO: Tim, 'buscando responder a

SANTIAGO, 11 (V.P.).-
Teme-se pela vida de 21 es

um comentário nosso, 'não

TIM ...

OS GREGOS ERAM

ASSIM

NA FRANÇA AC_ONTE
CEU ASSIM

Talleyrand, afirmam, ven
deu a todos os que o ha

viam comprado. Muito bre
ve vamos ter um talleyran
dizinho. Alí na rua Tira

dentes.
NA ABISSíNIA FOI

ASSIM

•

Ploríanôpolís, Domingo, 12 de Julho de 1953o exército italiano de

sembarcou na Etiopia todo

equipado. Armamento, the
most fashionable. Pra lá de

moderno, Ao primeiro ata

que, os abexins responde
ram com pedras e calháus

de.. todo tamanho. O coman-

d,ante-da coluna peninsular
mandou cessar fogo. Pos-

\

Cordiais saudações.
Como V. S. sabe, Fátima é o nome de uma freguesia colares, um sacerdote e um

tou se frente ao inimigo eve a prévia prudência de
-

, de Vila Nova de Ourém, distrito de Santarém, 'em Portu- ',' professor do Colégio dos Pa-
ao alcance da vóz, e berrou, '.tal, não' ignorando, ademais, que ali fica situada a Cova assenhorear-se do -assunto .

. , ,-' dres Salesianos "S. João
decepcionando: Ché, vá, �a Iria, local em que ocorrera a aparição da 'Virgem a Se o fizesse, ficaria valendo

non espinaf1'a la guerra--; . .
.rês jovens pastores, a 13 de Maio de 1917. que a verba de .

Segundo nos ensiná L Xavier Fernandes, em Topô- Cr$ 700.000,õo, destinada à
. limos e Gentílicos, 1943, Editôra Educação Nacional, ampliação da Escola Nor
Lda., Pôrto, II vol., ps. 133 a 134, _ "Fátima é um an

tropôn irno árabe, visto ter sido e ser ainda o nome de mal de Lages, iria pagar a
. feira passada em excursão

mulher". E, dando a suposta origem do topôn ímo, diz- aquisição de_ uma faixa de

O Govêrnador monta um nos o citado autor o seguinte: "Conta
......

a tradição Upl� 2P ms: de largura por 40 de

jornal, exige a permanên- poética aventura, que teve por protagonista Gonçalo, o, cum}Jrimento a qual }Jar-
Traga-Mouros,. cavaleiro templário, cujo pai, o fidálgo .

d d 't' d "I
, . ,,' tIn o o pa eo a esco a, su

HermlglO Gonçalves de Alcacer, o Lutador, morreu na I .. . .

-

,. por uma ·tormenta . de neve

batalha de Ourique, em 1139. _- O Trag'a-Mouros, acom-I bn'la pelo n,1elo de vanos
'lue os sepultou aparente

nistas da maledicência, em- punhado de outros moços guerreiros, fêz uma sortida ·em . quittl-ais. Nos primeiros 10
, mente. Patrulhas do Exérci-

Campos de Alcácer e, iIu� arriscadíssimo ato de bravu- meiTG;:) at;ngiria um pedaço .

'"

ra raptou a -formos" Fátima filha de Um nobre alcaide I d 1
�

dA'
�

I
to e. do Corpo de Carabmel-.

,
"

.

� c'.' A
,o ga pao a ssoclaçao . � . , Imou 1'0. FatIma, __ dommada por um grande amor, fez-se R

•

I
'

d A' d'
. tOS e aVlOes e hehcopteros

.' -

b
.

, O M" ura, a esquer a. IreI-I . . . .
.

cllsta e atJzou-se com o nome de uroana. orreu, pO-" ,da poliCia partICIpam na de-
esquivo das fnmteiras, �coi- rém, premafüramente, o que produziu tão grande dor no "a, e daI .por fr�nte, terr�- ,espe.rada busca, porém estaita-os a todos e lhes da ca- Traga-l\íouros, que êste renunciou ao mundo entrando nos de UlIsses RIbas, Euge- .

,
•

•

A ., A' '10Ite se perderam as esp�-I
ma, comida e inspiração. para o convento de Alcobaça. A cerca de seis qUllome- nio Neves, Dajuão e CeI. Be- ..

.

Para que o pasquim não se-I tros de' Vila No�a, de Our�m, precisamente no local para Hsário Ramos. À esquerda, "anças de encontrar sobre

·

d d d'dI' on-de foram reSidir os dOIS esposos, fêz-se um mosteiro
os mesmos. Essa nesga, in-

V'.Íveiltes. Os' escolares são
Ja e to o repu la o pe o

I de Cister. O sítio, reservado com o decorrer dos séculos iovens de 15 .e 18 anos.

estomago do público, convi- a tão grande relêvo nos anais do catolicismo, ficou-se ter-galinheiros, é cara! Tão

da um ou outro para ino- chamando Fátima _ o nome da, moura linda conv-ertida carà que, dizem,. o Eng. Re- eaAmb.l·o LI·v'r'ecentes úteis! por amor. - E assim, Fátima passou a S8'J.' também um sidente não quís, fazer a

Aí estão as InJurias aos topônimo". avaliação pelo preço combi-

membros do Poder Judiciá-
Ora muito bem. Dizem os gramáticos que antes dos nado, com o qual, aliás, Ms.

nomes próprios se omite o artigo, exceto quando êsses
nomes procedem de substa.ntivos comuns. Portanto, 110

primeiro caso também não haverá contração da preposi
ção com o artigo, como nos exemplos:

Vou a Paris, _ a Joinvill-e, _ a Marília; sárlQ Ramos. Que os pro-
Estive em Paris, _ em Joinville, _ em Marília; prietários são udenistas,
Vim de Paris, _ de Joinville, _ de Marília. E no'

na�o ha' du'vida. Entre eles ZCllda enl audl'eAncI'a ont nlsegundo caso; haverá a contração:
"" , ,

. e..

Vou à Bahi·a, _ à Laguna, _ ao Pôrto; está até o presidente da U. cO!lcedida, àtendendo a SI)·

Estive na Bahia, _ na Laguna, - no Párto; I D. N. em Lages. Por sôbre licitação da Confederaçãu
Vim da Bahia', _ da Laguna, _ d"o p,ôrto. "'f' E

Nacional do Comércio, 'auro-
Isse e pa�1 ICO estar a s-. .

IAssim, pois, com .relação a Fátima, tratando-se de
nzou a mc usão com 50% na

cola localizada antipedagó- ,. t d
A

b' I' dum antropônimo que/se tornou topônimo, ppr qu.e razão
.IS a o c-am 10 Iv.re os se·

êsse conceituado diário emprega a form� _ Nossa Se- g-icamente; deyendo, em bre- ?uintes produtos: fe.ijão
nhora da Fátima, em vez de Nossa Senhora de Fátima ve tempo, ser dalí desloca.. soja, casca de mangue,
como todos dizem e escrevem, inclusive os portuguêses: da e construída. eru 'local cumaru,. copaíba, chá preto,
segundo registra o Lello Universal, quando diz que na I próprio. gordura de mumul'lí, timbó

freguesia de Fátima, a Virgem é venerada "sob a evoca- O 700000' eram desti-
em, pó é em raízes, banana

�ão de nossa Senhora de Fátima"?
s . ,00 desidratad'a, tapioca, 'sagu,

Um t 'I
. nados assim: aquisição de, óleo de tucum. Prometeu ocons ante eItor."·

ra! Adeus esgrima da inte-
/ terrenos: 500.000,00 .e obras, 3enhor Ministro estuda.r a

ligência, em torneios de ar- Coloca' ça-o . Agente'S inclusive muros: 200.000,00. P?&sibilidade da
. di�t�'ibUi-1. �ao da quota de Importação

te e nobreza. A,'gora é bor- Como se 'vê, o Tim,·Tlm , .

· po,r especle e Estad'os; de.
racha' e fogo na roupa! A Brazilia; firma que opéra no ramo Turismo cuidou de assunto sem o ne- acôrdo com' as classes pr�-,A enxurrada passará! E Sorteios, com sede no Rio de Janeiro, ora em organização cessário conhecimento. Daí dutoras. Alertamos porém'

/'

neste Estado, necessita: nomear u.l'gente Agentes Repre- .

t
.'

t / d os p'rezad·os comp'an,hel"I'oS _

E'l ' f t t . .

'

- ser III elramen -c' excusa o
sqm o s�ra pro e a ou ra sentantes na Capital e Interior do Estado mediante van- .

.

A

d
_

t" d'
-

R
.. " e gratUItamente desrespei- qua.nto às con.tingências a-Ivez: os vence ores nao se aJosas con Içoes _ equer t,irocinio comercial, para

I
'

. tuals, que obngam a·rigoro- i
salvarão. . . I

desenvolver produção. Candidatos devem escrever para
·toso o fmal do seu leviano

sa política de restrições, em
, ...BUM' "Ger�te_�_:___::_razilia", Redação de "O Estado".

.

comentário. , relação às importações".
"A Carteira de Câmbio

!ispensou a carta de res

ponsabilidade no reajusta
mento do câmbio fechado
nas importações".

Bosco", da Universidade de

Cuyo, isolados pela neve na

Cordilheira .

EM SANTA' CATARINA
E' ASSIM

O grupo 'saiu segunda-

l:ia do diretor; apenas no

cabeçalho, contrata figuri-

às regiões mais baixas dos

Andes vizinhas. a 'esta capi
tal, tenoo sido surpreendido

pr03a rnaquis da subversão

social, c0_ntrabandeia m;l

téria prima do unde1'ground

senlIU por. lá, também não

·estaria de. acôrdo o vene

rando e honrado CeI. Beli-

O senh6r Charles Edgar
Moritz, Presiderite dà As'so
�iação Comercial de Floria
'16pOlís e ,da Federação do
Comércio de Santa Catarina,
receb�u os s.eguintes cabo·

isso sargeteia de um órgão
que tem as responsabilida
des d,r ser ofici0sQ t; perten
cer ao Governador do Esta
do.

rio. E aí estão �s biografias
latrinárias, escondidas na

covardia dos pseudônimos.
,

Aí estão as calúnias que os gramas:
"O senhor Ministro da Fa.caluniadores .exoneram e,

no dia seguinte, constituem
o prato escolhido do seu

menu. E dizer-se que tudo

Adeus jogos florais! A
deus aço de Toledo nos sa

bres da lealdade e da hon-

,

�r-�--r,:-;"_�-I-:;-ir-f-�-��� i��,i,: (V��a!&"_ nqU�p�VO"OUp,hr��,tms;v�m�nte, a·�1'l1COO'rrreAn!�-

I ·Sr. Charles E.--
f�lh� . L�IZ ROBERTO, 0-, v�ço,d: Meteoro:ogia do �i-; 'grande d,eclinio. da tempera- ; geadas nas· próxim�s 36 'ho- Morltz·corrldo. a 9 do "corrente, na I nl�te�'lO da. Agl'lcult�r.a dIS-1

tura, esta localizada. n� n�r-! ras, nas zonas mais. sujéitas
Mate.rn,l,dade' nr�. Carlos

I tnbl,l,IU,
hOJe, a segumte TI.o- te e ce.ntro da ,Re.publl,ca ao fen0!l1,eno. Os aVIsos nor-

Via aérea viaja, hoje, com

C
� t N d f I - destino ao Rio, .Salvador eor,rea .

a: ova massa e ar rIO, Argentma. Essa m-assa de máis já' foram ·eJi:pedidos
· Fpolis., 11-7-53. r,ã.o tão intensa quanto à <lI' polar: il:ia' deverá deter-' nesse s.entido. No Rio, a Recife, o sr. 8harles Edgar

________________

.

minar n<i�a baixa na tempe- � temperatura deverá entrar Moritz, Rresidente dá 'Fede- '

CHEFI4' DE VENDAS fatura nos Estados do Sul em declínio a·partir da noi- ração dó Comércio de 'San-

'..... do BrasÚ, dando causa, poso' te de hoje para amanhã". ta Cata.rina, que, a convite

do sr. dr. Brasílio Machado -

Neto, Presidente da Confe

·deração Nacional do Comér

cio, comparecerá à IlIa. e

IVa. Semana de Orientação
Técnico-Pédagógica, ora re
unindo técnicos do ensino

: comeJ;ial no 1101'te do País. I

A Brazilia, firma que opéra no ramo Tui.-ismo _ I t· d' E I dSodeios, com sede no Rio de Janeiro, ora em organização n erIOr., O S Q, O
neste Estado, necessita nomear .urgente dois _ Ch,efes I

A Brazilia, firma que opéra no ramo Turismo _

de Ve�das � �ue tenham. capa�ld��e para oI:gal1lZar, Sorteios, com sede no. Rio de Janeiro, ora em organízação
ma�teI, e dlIlglr ,um quadlo de Conetores _ Da-se pre- neste Estado, necessita nomear urgente Agentes Repre
fert'llCH\ a. q'uem tenha uma Sala para atender o� mes-

I
selltantes em todo o Interior do Estado _ Requer tiro

mo;,;. Cand;datos devem escrever para "Gerente da Bra-I cinio comercial _ Candidatos devem escrever paI'a "G _

'1' � R d
-

a "A E t d "
e

z\�a, e açao e "<J "S a o . ." rente da EI'i.'izilia':, 'Rec1àÇ'ão de "O Estado".

Os homens, quando governam séus pensamen-
\ '

tos, governam-se também. Mas os que pensam com

o pensamento emprestado, dizem uma cóisa e fazem
ouiTa. E por isso nunca diz.gm o que pensam. Veja
mos, o que, pelo que fazem, pensam alguns figurões
e algumas figuririhas do momento:

FERNANDO MELO

Sem Tribunal.de Justiça, sem Trib\unal Eleito
ral, sem Juizes de Direito, sem Assembléia, sem,

Constituição, a vida seria- um paraiso. Eu, o Gover
nador, a polida de choque et,à}Jrés nous le déluge!
Como eu falaria grosso! d

.'

BAYER FILHO

Shackespeare deve de ter nascido na Joáia para
sentir a tragédia do ser ou não ser! To be de fato
já sou! Falta-me o to be de direito. Meu dia che�
gará! Agora, 01' never more, como dizem os corvos
do AlIan Poe.

JOÃO COLLIN

Merpfevoixd! Potzdcxlda qurgtz pabrxngto!
Irpkaput vigfgtz plytongd batwgtnzts. Viva o Caxias!

OLINTO CAMPOS

Da Secretaria ... para os promontórios da Gló
ria! Basta de promotoria!

LUíS DE SOUZA

Roy Nash tinha razão: a liberdade depende-da
independência econômica. Mas eu quero é um: Rolls

. Roice, não é Roy Nash!
•• .iJ

".

JÚLIO COELHO

Se o Irineu com todo o pé de coelho não a�ranja
maioria, não será com a rpinha cabeça que vai ar-
ranjá-Ia!

.

PAULO FONTES

Nunca mais falarei mal dos prefeitos munici
pais de Florianópolis! Jámais de la vie! Credo!

CARUSO MAC DONALD

,

Votei contra a construção do forum d·e Araran
l,ruá, porque o projeto não obrigava li fazerem o as

, soalho de aço!
.

VOLNEI OLIVEIRA

Também votei contra porque eram capazes de
fazer o' 'soaIh? de aço! .

I

IRINEU BORNHAUSEN

Nada como um dia depois do �utro: ArJtes, co

'miam pela minha mão; agora, como pela mão dos
outros!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


