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Um DC-O, 'desaparece0 com
58 pessõas

--UDNOI1ULU, 14 (1[. P.) - Uma chama verde do ti
po daS�l"�ID Js fogos de bengala- que levam os

botes salva-vidâs foi vista hoje .no ;P:a�ifi'(:(J.#8 1fm.2 5g_5
milhas a leste da ilha Wake, na região em que, ao que

parece, caiu ao mar um avião de- passageiros que levava
58 per soas a bordo. Além dos fogos de bengalas, foram
vistas também manchas de oleo e pedaços _sle

' avião nas

.âguas, o que parece evidenciar que'-o aeroplano transa

tlântico DC-6R afundou no mar. O avião levava 50 pas

sageiros, entre eles 10 crianças e unia tripulação , de
8 membros.

LOCALIZADO O AVIÁO
HONOLULU, 14 (U. P.) - Um transporte' naval

encontrou, .hoje, os restos: do avião de passageiros que

-

Realça se " r!!.runo Molotovse precipitou no- Oceano Pâcifico, na tarde' de sábadu. O
'

.

-

)
-
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,-1'e{e-rldli- barco recolheu irbedlátamente os"cadaveres de " LONDRES, 14 (U. P,)_ -- ,�_c,�!,�e��elt: ã_ �L��"-ra' fria,� Jí� 1.mi�istrQ .da ��:es�, após;algumas. ?�s·.58 pes:so�s que sé ac�av�m a bordo do aVião:_"A sit�a�ão que �hojê -r.e�a-I qlfaf �M�l�tov t�mou pa.l�e, �orte d_e Stalm, nao apare-
que se d ir ig ia da ilha de Guaro. a cidade de Oakland. 11a Rússia, em consequen- importante. Os termos dessa I era

-.

recentemente na' lista,
· O trabalho de recolher os cadaveres comecou às .' ._

. ,_ : . .

111<0 h 'd
.

h- h d H
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t d- '- cia-da queda de B
..

erra e se-I nota nao se parecem em na- oficial de .convidados em a�
,D oras a man a, ora e awai. s res os o aVIa0, ' ..' . " I -

·

foram encontrados perto }� lugar onde um barco de' gur�ao. se' �od� deduzir �o I
da com. a cU,I9:adosa língua- tos dessa nature�a.

transporte de soldados hâvia descoberto horas antes' que d iz a Imprensa e_ a ra- gern diplomática que Mos- --------------------..,....;;_--;;_-

uma balsa -salva-vid.as com. capaci�ade para 20 �essoas. ! dio soviéticas, é exa.tamente I cou começou � usar há pou'-' 0-· R· d': C·d dDutra balsa salva-vidas estava desmflada- e', parclalmen-.I a oposta do que s'eria se '. co tempo. I'
ISO' a I a e...

te submersa.. lvlalenkov tivesse ficado co-I (Js' observadores conce.
-

E,m Sefembro� a, Visita de I mo �itador únÍco. P�r con.' .:icm tam.bém importância ao

.,;egumte, parece Incerto fatiO de que o marechal Ge- -

- PerOD ao Brasil que tenha sido Malenkov 0i'gi Zhukov, nomeado vice-

da trouxe consequências de-

:;�:�:t:'a:: �::::�::d�,d: Grandes âC9ntecimeQtos são aguardados, em Iaee do
.

momento' politico �:st�.:;:s :aa�':e�e Pl�stt:Çd�
novo ministério poder-se-ia RIO, 14 (V. A;) - Os gunda quinzena do corrente çâo de, que o seu prestígio para o líder. Gustavo Capa- sedista, objetivando um re- destruindo cêrca de 600 mil
afirmar, teria corno duração grandes partidos nacionais mês. Grandes acontecimen.: não depende do numero de E adiantou que, na Con-] exame da linha política do sacas de produto da safra
apenas 8 meses. Mas, analj- vão entrar em fase de in- tos.. por, 'isso �esmo esião; Ministério� q.ue o presiden- : venção baiana constatou.�e I partido, a fim de>etirar- do prevista para o ano cor
sande-se a situação pessoal tensa atividade" principal. sendo esperados em suas de-

I
te da RepublIca entenda de o fenomeno da autonomía ! apôio dado ao governo, o rente. :Além do mais, a sa-

dos ministros, chega-se á mente o PSD e a UDN. O cisões. Os pessedist�s que confiar a seus �homens. i política da agremiação, até I espírito de' submlssãn com- f'ra do próximo ano é esti-
conclusão que somente qua- primeiro tem convocada regressaram da Bahia; onde I· '

, mJsmo nos momentos de

so-, pleta, que, segundo .os gau- mada em 1 milhão de sacas,
�o deles são deputados e uma Convenção, para a Se- teve lugar um conclave re-. AS PERSPECTIVAS DA lenidade, quando da. encero chos, já não mais existe. fôi totalmente, destruída.

gional, trouxeram a noticia CONVENÇÃO ração dos trabalhos.' I '

-

-

�:n�::a�: tr:!:I!�Sa :::� ga���::a��o �:�:l!;;�a:: ��::�,,�:oell:�:n!:: �:�� Alô! Lajes, Tubarão
instante, uma 'demo-nstra- irromper, assim", um movi- chos, a todo instante, la- 'e F.lorícn o'po·)1-Sção .de .Independencia do mente na próxima Conven- mentam o incondicionalismo

partido; em face do. govêrno çãõ pessedista, tendente a do apôio do partido ao Go- I
Tomem nota dos nomes dos deputados que

federal. O sr. Daniel Fara- dar uma maior autonomia á verno, realizado pelos mi- ���a:::sc��t�;u: !e:s;:����dora da cobrança
co, da bancada gaucha, fa- bancada pessedista da Câ- neiros, logo após a posse: do Esses queriam os escorchantes aumentos
lando à reportagem exter-l,uara dos Deputados. 'Nas sr. Getúlio Vargas. Âgora, ensaiados pelo guvêrno. Esse-s votaram - pelos
ou a seguinte opinião: sucessivas reuniões sema- nas art.ículações que se es· Jançamentos esfolantes que o govêrno está Ia-

, -

I, zendo.
-- A todo nstant'e, o.,p.s,., rrnis' lltte- se .vêm realizando, tão procedendo, tem se ven-

í�. manifestou-se co�o par. r esse espírito .de
-

rebeli�o. -(i:l-M-�_.�ossibilidade de

Itido nos trabalhos da Con-! auruenl.a :a cada passo, CrI- ser apresentada trma-noç<l'\?
vénção, numa demonstra- I ando situações. embaraçosas na próxima Convenção pes-

A Convenção do,P .5.D. ./

cias procedentes do Mato
Grosso adiantam que a gea-

--�---------_ --,_--

"Tragedia no Pacífico
------------------�'------�'__------

Com
"

a' Prisão' -de Béria

. Ei·lo�:
JULIO COELHO DE SOUZA - CELSO R.

R�WCO_7' ERAATClSGO MASCARENHAS'_'
F!EDERICO KUERTEN -

--::.._ 'NN�JÜ.Rb'B�IRO - HORÁCIO REBELLO - ROMANO
lVIASSIGNANN - CLODORICO MOREIRA _

AQUILES BALSINI - CARUSO MAC' DO
NALD - ENORI TEIXEIRA PINTO -. VI
CENTE SCHNEIDER - BRAZ ALVES ---:-cÓC.
TACJLIO-NASGIMENTO"-::":'_ PAutO MAR-
QUES.

.

��---------__------__------------------ -- ------------

, RIO, 14 (V. A.) - O de-
, I

putado 'argentino . Rector",
·

Ca�1poi�, emissãrio d'Õ pre-
sidente Ju�n Do-mingo p!- i Novos
ron aó Brasil, prossegue em

RIO, 14 (V. A.) - O d-e•.
putado ademarista, sr. Mu
niz Falcão, anunciou na ses

"ào de�hóje do Congres,so,
� em palestra cQm os jo�·na.

(->íf�-- listas, q�le tem pronto um�

Ifll
requ"imento pa", a eonvo

I ". cação do ministro do Trab�-.:[ucm eliminou Beria. Por ,J

I'ongresso ô1.u" .. .. ,II lho, sr. João Goulart, a fim
I outra parte, há indicações " -.

,..

. I de que a desgraça d� Beria

E ,. �*� *� *-� _.I' de prestar es_clarecimentos

O�D'Llrals i deu ao exé-rcito e aoeminis-I. v80ge ICO rmt �e�O.� wbre·as atividades da pre-
li li

I
" .. ,,* II �-idencia social.

i tro das Rêlações Exterio-

I
.

;:te.:* ..

RIO, 14 (V. A.) _ Foram res, Viacheslav Molotov, IND1ANOPOLl8, 14 (U. 11« II . Deseja o representante
, . ,

P ) A·'" -'
"I
'" "* alag'oano InformaçÕes sobre

/

assinados. decretos na pas-' maIS realce.
. _ I' .

-. orgalllzaçao n- l�,', ;," o-tc . -'" \o.- l-
I _ I J d ,* 'I ,,!,,, as inversões - dos instibüosta da Guerra, promovendo a IA nota em que a Ulllao I teJ;naclOna da, uventu e , I

-,

J '/ I l-

I "b
I

\ I'
I

,e caixas desde 1951 em em-
objetivo de sua presença' no generais de brigada os co-. Soviéti'ca rejeita a oferta· de Crif\to' tomou, deli era· , I

1'0.neis José Teofilo Arruda,-I de. Eisen�ower, de envia.r II ções :du�'ante duas semanas ,\
\ \',\\' I -'_ '� \'� �. ",1/' préstimos imobiliários, des-

I I t t
'- C I' I I!' pesas com o pe.ssoalo, ad-João de Deu;; P,es.soa.. Leal, a I.men. os para a zona

_

01'1- 'I'
a resp,. eI o ao ongr,es.so .

I
" I

. '\t. , I ,"
. {/l '" I

missões de s,ervido.res e ou-
visitar

-

o BI<asil -em setem. Otacilio T. Ururahy, Ar- i ental da Alemanha, esta· re- MundIal sobre Evangehs- -,

'I tras.
bro próximo, por acasião mando Vilanova Fereira

i digid� em termos inci�i.vos-; mo., A co��eL'ência se

�'e�li-Idas _comemorações dia· inde-I Vasconcelos e Eleuterio que lembram os que utrhza- �zara em cldade braSIleIra
- Tudo cai! Até isso! Só não cai a LÁ E C

'
-

!.e��:��i�!,.;"!�!�&w,.,.L,.&9..,,.._!,.!�:���""�.::�:.!�""�....T........,,",,",,' .�__"J,,���T"�� ���..�.����._..:.::.�.�:.!.�;=:�;.���_.��.}.��:._._...._. w-...�_........_.___._._••- ••._.-.��������.....-:-.�--•• _:�.�_. ; _

A· ..
.oe que�l1 hoj'e procede como proc�deu ônte�, no'

I Q?�
.

�

.

_.. V �ra�?s �rat�tos q�le. �,�, opuseram a cnmmosa hgaçao ,

LONDRES, 14 (U. P.)
mesmo�seli.tIdo com a mesma conformIdade, ajustado

a rnlJeoeS
F!oIlanopolIs-CapIvaH .

.

. I u'l, ,

.

d d 1
,mI • desconsolados açou-

aos mesmos propósitos, com a ·mesma obedecida lógica.,
.

.'

'.'
.

_ Iloj�, t_?dos nós ouvImo� .e to os

e.
es, .que a'�nergl,a I

'

diz-se coerente. O antônimo de coe'rente é incoerente.I, '. • termo-eletnca passou de cnmmosa para sIstema Ideal. I gUeirhos .britânicos se quei-

Aqui em Santa Catarina, co'ntudo, em vez de incoerente I '. O único imposto àumentado nos govêrnos ante,riores I xam oJe de 'que o governo

pod;'se dizer udenista, q.ue é a mesm� coisa.
.
mínimas para se emanciparem: renda e população, "sem

- o de vendas e consignações -- també�. o �oi no atual, os obriga a vender carne de
Há cinco 'anos passados, quando foram criados ape· prejuiz() do município originário, de acôrdo com a Cons. com o �oeren.te voto da .bancada OposIcIon�s�a. Os au- carneiro_ a uma nação con-

nas sete nc}vos municípi�s, a,U. D. N. desc�b�l?u-se .de tituição. mentos anterIOres, todaVIa, �ela represe'�taç��' da U. D.
"umidora de rês, .ou ex-con,.,.....- �_

raiva. Gritou que era um crim�. Que os mumCIpIOS cna· A U. D. N. virou de bordo, em ângulo tão obtuso N., fo:am tacha�os de ext?rsao e. a�s�alt? a bo."a d� povo.

dos, com mais de 20.000 hab_itantés e Cr$ 3eO.000,00 de quanto à própria atitude'. Ontem era contrária à criação JornaIS e deputados da eterna vlgrlancla foram alem, .na "umidora de rês. Os conser-

renda - valendo, .hoje, no mínimo Cr$ 1.200.000,00 de 7 muni�ípios; hoje é favorável à criação dê 70. On. época: deflagrara� u�a campan�a contra o au�ento �n. vad�res prometeram, em

nã_o podiam progre�ir, porque \am :veget�r sob a esmo- tem, 20.�0? �abita�tes eram. limito pouco para for,marem suf!ando os. contnbumtes, ap n�o ,P?gamen.to, .mclu�lVe sua campanha ele-itúi'al de
la das-cotas federaIS, etc. etc. _

um mumclpIo; \toJe, quer so 5.000.
.

'

porque, alegav�_m, 0_ �esmo e�a ate mconshtucIOna,l.. 1951, "abundanci.a de carne
A reação da U. D. N. contra a criação de municípios O sr. Irineu Bornha:usen, ontem, qUàndo � se mani-' Ess.e mesmo partIdo e 'mUIto� �os m�s�os _

pohtIcos
foi além: pregou a revolta contra ó govêrtlo. E_m Ara· festava· contra 7 .:p-ovos municípios era o herói do dia; qu� aSSIm se exacerbavam em pal.xao, e O�IO, sao os que

raÍlg�á, por causa' da cri�ção. do municípi� de Turvo, hoje, -quand�.se diz favo�áve� à criação de 70,. continua. IhoJ�, defendem nada ?,eno� de CInCO p�Jetos �e escor

surgIU, encabeçado pelos udemstas, um mOVImento' p�. sendo o herOl do momento.
, I chantes aumentos de Impostos. e taxas, ptetendIdos pelo

dindo e pleiteando a
__anexação daq�ela comun,a. ao RIO ' E-. o sr. Ner�u _Ramos, ontem, quando o seu partido;

Governador que, quando candIdat_?, .condenav� fron!al e

Grande do Sul'; O sr. W.'anderley Jumor, credenCIado �ela se. ba Ia. pela crIaçao dos � novos m.tInicípios era' o In i.• I fon.nalmente t.odo e qU,alquer acrescIm.o de tnbutaçao.
U. D. N. de Caçador, lmpretou um mandado de seguran. mIgo nO. 1 de Sallta Catarma; e hOJe, quando ainda é _ E�se"'partIdo e_ mUItos dos seus re.presentantes ou._tro
ça contra o des�embramento de pequena _área daquele favorável à criação de novos municípios, na base dos, já',

nao fOI e outros na� foraI_U que a.queles 'que, ainda ante.

município. , criados,
-

cóntinua como Inimigo nO.. L!
'

I ontem, .na AssembleIa, qUIseram Impedir à aprovação de
Na Assembléiá, o meu querid'o amigo I{onder. Reis" . Como se vê, os udenistas são os reis da in('de�ência. ; uma leI l'egul�dora da cobrança das taxas de água e es·

numa sede de brilhantes discursos, recitou até o Estu- Quem se der ao trabalho de ler os jornais da U. D. N., I gotos - esbu •.h.ant.emente aum�ntada, no corrente ano,
dante alsaciano para evitar ,que o seu amorável Itajaí em 1949, neles encontrará, em letras gordas e che'ias, os

"
contra �s c�ntnbumtes da Ca�Ital, de Lages e Tubarão.

cedesse uma nesguinha de terra í Guáramirim. E, assim, I nomes dos deputados do P� S. D; que aprovaram a lei e . AossIEm ,e a U. �. N. catal'mense.
os set n' , , .

h'"
-

d
.

I 'd't
- l' _',

d
.

t 1" ,I s- stados-Umdos são o país dos cone ovos mUnICIpIOS que oJe aI estao, eram motI. os .c·re I os para a I&:açao a energIa .ermo-e etrIca de .

. -

_ ,
_

,
cursos excen-

vo a tremenda campanha da U. D. N. contra o P. S. D. Capivarí. Por cima desses nomes, encontrarão esta le.! tncos. Se por la surgIr algum, de incoerêncif!" inscreva.
e ? govêrno.

'

- I genda: "Para que o povo não esqueça! Eis 'os inimigos ,mos 1 �ossa U',D.N..'
-

!I?j�" o- P. s. D. continua favorável á criação .dos; da Capital". A par disso, toparão, na mesma imprensa, I
aça esta _garantIda.

mUnICIpIOS que, como aqueles, preencham as condições los nomes dos deputados udenistas, apontados como os RUBENS DE ARRUDA UAMOS_

() Congre$so Convocará �o
.

� Ministro do Traba.·lho

seus con tac'�.os com, perso

nalidàdes brasileiras.
'

, Consta que o principal

Rio é manifestàr o desejo
do presidente argentino de

verde,. se o povo os levasse
ao poder". '0 povo os' levou
ao poder e este verão, fi-

,:1a!r;.1ente, apareceu,
-

abun
dância, nos açougues, como

.:,e havia prometido, a carne

de res.

No entanto, o governo ti-
,) ha abundancia -tambem de
. arne de ovelha e ca�n'eiro
'-' o Ministéri0 da Alimenta-

,:ão decidiu que os açou

gu êiros· -deviam comprar
<:inco partes dessa carne por
.'ada cem de rês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Ca�'o.� ••o.pok e $.'/A.
Uma tra�ição nol�omércio e na In�ustria �e Santa Catarin�

M�a tr i z �� F 110,�la nó p o I is
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

-

MAltIA, FBRICA DE GÊLO. "

'

(,

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

\ '

uRA. WW>YSíÃvA-,w.wSif&%· DR:&T4jDliõ�õõrN�-VfÊfRA;E ESPEU.ALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS" I
DR. ANTONIO om MUSS3 ' OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA, I•6acea· 'Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- I

mnr,i.-CHDita "ral-l'an.a
, .o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina'

"r�.. Cbmpl.to •••p.ei.li••••••• DOOÇÁ! O•.
'

1.Jfi1� Rallway -e no Hospital São João Batista da Lazoa," I
••s. lO. 1Il0"rDOI m6todo. d. di.,D6.tlco•• tr.tam'lIto. Curso no Departamento Nacional de Saúde

I• IOLPOICOFU - BIST.':O - 8ALPINGOGUfU -' ••TUO· '. Consultas díár íamente das 10 às 12 horas.
LIS.O

I

BASli 3as.· e 5as. feiras de' 15 às 18 horas. 1

aa410Mrapia ,er GD... carta.-.I.trocoa,.la,.. &aI.. Ultra Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
H.I.'" • Infr. "'.rmelllo. horas.

C....I"rl.1 "u. Tr.j.llo.• I, 1· •••• , - 1N111... •• •••. Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

....... Saldanha Madnho.
'

a.rirle, o••• b 11 Ilora. - Dr.••••1. Residência: Travessa Urussanga 2. -'- Apt. 102.
o•• 11," II ••ra. _ Ora.••m, '. I

DR. I.' LOBATO FILHO linoe.çu 4••pre". ,r...lr.i6rl.
TUB.aCULOI.'

,.�.ADIOGRÀJ'U.·. RADIOSCOPIA D08íPUUO••
Orareta •• T.ro: 'I -,-------------------_:.,.---

...1.. JIlO' ...nr.. •• ....I.M•• la I. P.ta'.... .. ótam.. ! r.,illi.d" lIela ".culdad. N.cioD.I dll) a.die1D.. Tl.lelo,l." •

r...... . I n.locirur,iio do Ho.pitel M.r'. llamOl

lbl-i.k..lI••••OIIpl..1 r.I,1liMrt......I...le 1.1lai6rM ,.e ('��... t...p.ct.1is.çlo p.la S N. T. ,1bl-inhrDo e b-a••l...... t. ----.-
DR. MA,B.19,L1ír,.�1)"fl=-.'.�

-

"",,,ta} r".raL /' CINzo.i•.dO. Prof. u�o PinhQiro _QuimerA.. , ti.;',.,.�f .L r' ��
...,-....,....� _�'

JU

b-IDterDo •• SaD" C......1.erlc6r"ia •• ate .. ,....,.. Cons: Felípe Schml�J,��-=--,.F�pt""�J'i',.....,..,,.
.

"'--1'C11.I"e .'dica _ Doen,•• N."oaa�
.

Atende em))trK"'lRãrcada .

, c.-.I&trle:· .'!flCI�Il�Jt���� ���'-Jfiúi'-São 'Jorge, 30 - Fone 2395 I
-

. �·"��U.. l'"

2""��Id�<-D.�-ll la .11 uraa.

T.W••• I O'•••U6rlol 1.....

iJn., JOSÉ ROSARIO ARAUJu fl'6ro em �eral, Recursos perante o Supremo Trlb�·
CUllica M6i.lc. - noe.çu •• crl••cu •• 1- Federal e Tribunal Federal de Recuraol.

Tratam.ato de Bronqutite••m •••Itoi • CriaD'•• ) , ESCRITóRIOS
C4>... ltóri.: V�tor ••h·.l•• , 18 - 1· aDd_'r.

'

'

Florianópolis - Edificio S.O Jor�e, rua TraJa.-
ll.r�rlG: na, 10.1'-' àa 11,1'0 • da•. I�IO li ',10 àor.i� _

.. ':i.�� 12 - }O and'ar - sala 1

___��a; .luDid. "!o BrCDCO, UI _, "pn. 1 .•". l'. '.}_'__ I �. Ri.o de ,iariel,ro .'-:- 'Edificio, Borba Gato, Avu14l,
,

:- DR. NEWTON D'AVJ.tA /l' IA.otôDIO Carlos 207 - sala 1003.

(;1r.arl1a &er.1 - Doença. le Sealaor.. ·L PreeM�"'. 'I I DR. CLARNQ G. GALLETTI
Iletl'ld..... M6i.lca ,.

.
,.

'

.

.. , I
- ADVOGADO -

.C. ICÓri.: Rua Vitor .••irel•• D. 11 :._ T.l.to•• 1"".
"

Rua:, Vitor l\Ieireley n. 60 ...:.. Fone 2.468' _ Florianópolis •

C. lu.: AI 11,10 ho·r••• � tarda d.. li .0.....m tia.&é. l
OLIO. - OUVIDOI - MüU • 8,AJUi.utT,A

a..14lada: Rua Vid.l R.mo., .:... T.l.foDe 1.UI.

.... GUERREIRO DA FÓNSECA
DR. MARIO WEND..HAU'SEN I

"

"JIICI.u... t. ......... ..

...... A,. lU••••

....,� 1' � ...trator -. "'.rt.••.,. aate X. (,...
'

....ralla Oabeca) - ".Ur." •• o.l'J" 1IrirA h"a.

.�� !

/
.

.�l")ara ....e C••1oS. ------------�----------

fc-..M6rl. � VSaeo.�.e o.,. Pre.... - (,utea •• 0... 'DR. WALMOR ZOMER GARCIA 1,*'_- ..
OURA/'fTE TODO DIA

l1li .........l� Diplonlado pela Faculdade Naclonal de' Medicina dà
.......d. - r.u,. I.bll... lU. _ TeI. lH.. Universidade do Brasil '/' ,'"

.

nos tlAP�JOS
.

Ex-interno por concurso da Maternidade-Esc.ola 1" ,'.., '.
(Serviço do Prof. Octário Rodrigues ,Lima) .,J,

·D"�"ft�,"tEx-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

M
"

- �,
1. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro I � "-

"', /

.

�

� ." ,

Médico do !lospital de Caridade � � iIIl ,-- � �
POENÇAS DE SENHORAS-PARTOS - OPERAÇOES

.

��, �.'
.

ConS: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. ,

.

Pela manhã atenáe diàriamente no Hospital .

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

de Caridade.
.

"

R_es�_'d�_�_;OG_�_;_a�:_i�_t;_�u_�A�n�_10_�çT_��_.2._692_. : Navio-M'otor ,«Carl Hoepcke»
_ MÉDICO - RAPIDEZ - CONFORTO ..:_ S.GURANÇA

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INT�RNAS,

CORAÇÃO - FIGADO - RINS' - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório - Rua Tiradentes'- 9

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 - Florianópolis' -

Farmácia, Moderna _;_. Rua

João Pinto

�9 Domingo - Farmácia
Moderna - Rua João Pinto

25 Sábado (tarde) -

Farmácia Santo Antônio .;.:_

Rua João Pinto

26 Domingo - Farmácia
Santo J\ntônio - Rua João

Lavando com Sabão" P��to�erviço noturno 'será
. .. "

G)
,

efetuado pelas 'Farmáciá

y ir9em Espetia lidade �:�:;:�:ti:�;Ei.:�7}���
11a 'Cla. WBTZIL INDUSTRIIL-Juioville. {lDarca registrada) �:.��!�:��� d,�/:::':i:,::�:l:e':!Op�:

��� �---���=�'�� .. _·_e_c_b_D_�_m_-iz_._a_-s��.... �_m�_�e diD�h�,��=i_r_o�_�_._· :;=�Ç�dêS� De�

DR. A. SANTAELA "

,rerm.'o "la I'.nl•••• Naelo_l •• ."Ieiaa •• O.l••ra',

........r.aU}.

/

&a.t•••ata I l.'�

DH. JOSÉ BAHIA S. BITrENCOURT d'

,
.... ' 11 •• lllli.. 11 - ...,aI

,u•.&ICULT1JBA _ P.D�T.&1.4. _ CLINICA ••JLAJ.

c.u••a6r'. e .......el. - ......1.....ia.... , (lAr.. II'
... •... ) - J'leria.6polll.
••rúl., • l.' 11 ator.. - Dt.ria......

Cllalea ..6ilea ert ...

eua.lCórl. - ll!'8 1010 PiDte, 11 - r.L a. ,••

C....lsar..' D•• 4 l•• 1I.0ra•.

DR, .ANT()NlO tlONlZ DE ARAGAO
Çl&UJlGU TUtJJUTOLO.Ü"

'

.

O"••I..rlel ,... I'hato, li.

... l' .. l' tilria_.te... ••110••01 Ub.....

.... 1 __l••a li•. r••• a. 'U..

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

DR. ALFREDO CREREM
c Nad.'" .e .......

c
b-.r.... ' Bo.,'''1 .Colhiá 'Á...

OOlD�.. lIe"o... • m.IIUJa.

lmpoMlld. 80s....
.

I.e Tira"._ •. ",
O••••lta•••• 110 l. 1. Ilor...

. rmol! •. "I

.... 1 .... lalltoa Bar.h'., " - ",",te.

DR. SAMUEL FONSECA
CnfURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica Geral _._ Cirurgia Bucal ,Dentaduras -

pontes mpveis e fixas.
Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda 'á sexta-feira:'
Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.

..

HORAS MARCADAS.

DR. ARMANDO-VALERIO DE ASSIS
11801CO .

... ..r..t.,.. •• CIlalea w••áu
'

.. AuI.aiad. ......... e ...

"ta.'. Carl....
CLINlCÁ aDICÁ Da Clllü(,Od • .t.DULTOI

Advocacia�p, Con'abilidade
DR asT1lV.AM Ji'DGÁPANI
/'

- Ad......ado-
."CACIO GARIDALDI -8. 't'HIAGO

- ContabUlata .:_

Mlticio "IPASE" - 60' ..dar.
- .llaret. -

- \DVOGADO-

_. -_-_ .._-,-----�-----------

nR JOSÉ MEIDEIROS VTEIRAc.ua.t4rl., MDH 'Í' _ 0. II .. li

• ••• 11 la l' laeraa. '

.......elal .... "reõ.1 G1I1I1l....., • - "'.'1 fll.

1 -

/'
•

4 Sábado' (tarde) - Far-

mácia Esperança -,' Ruá
Con&elheiro Mafra

5 Domingo - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheil;o Mafra

11 Sábado (tarde) - Far
mácia da Fé - Rua Feli-

VOLTA
pe Sc�midt

do Rio de Santos' 12 Domillgo -::- Farmácia

16/7 ,17/7 .da Fé - Rua Felipe Sch-

ADl\HNISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

1'eL 3022 .:: Cx, Postal, 139.
. Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. ·DE AQUINO.

Representantes �
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°' andar.
TeI.: 22-5924 ::..... Rio de Janeiro .

Reprejor Lfda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° andar -

'I'el.: 32-9873 - São Paulo .

ASSINATURAS
Na Capital'

, .

.
.

Ilnfor�açÕes .

. Uteis
O leitor encontrará. nes

ta coluna,' informações que
necessita, diàriamente 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(,
Imprensa Oficial ... 2.688

'1 HOSPITAIS '

De Cartdaner
(Provedor) ... 2.3U
(Portaria) . . . . . 2.036
Nerêu Ramos 3.t�31
Militar :U57
São Sebastiãn; (Casa'
de Saúde) •••.• � 3.153

Maternidade Doutor
'

Carlos Corrêa ... "3.121
CHAMADAS UR-
.GENTES

Ano Cr$ ,170,,,,,
Cr$ 90,00

Corpo de Bombeires. 3.3l3
S�rviço Luz (R.!!C� .�

-I _)_.....,..- •

....:IPIV'JW>, ••••••••• 2.404
Polícia (Sala Comis-
"sâr lo) . . . . . . . • •. 2.088

Polícia (Gab. Dele-
gado) '. 2.591

COMPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO '

TAC 3.700
2.500

Semestre .

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre ; . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos,
A direção não se responsabiliza pelo..

ceitos emitidos nos artigos assinados.

não

con-

Cruzeiro do Sul ....
Panair •.........•• 3.5ã3
Varig .... '. . . . . . . .• 2.325
Lóide Aéreo ... � .- 2..402
Real •.......... ' 2.358
Scand'inavas ; .•_-:. .. 2.500
HOTIUS
Lux\ .....•......•. 2,021
lfagestic .•.......• 2.276
Metropol • . • .• . . .. 3.147'
La Porta • • • • • • • •• 3.321
Cacique' :... 3.441l
Central • . • . . . . . . .. 2�69 �
Estrela • . • .• . . . . .. .1.371
Ideal, ............• '3.659
ESTREITO
Disque •.� • . . . • • • • 06

I. PLACAS. IIIFIUTIC-lS.

1IIIIr1de 80g081ra
Medlcaçlo tuxUlar no tra.

tamento da aifiUa.

rarmacias'
,

de Plantão.
J U L H-O

. ADVOGA'DOS

e

�DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

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

�l.ar(iruo entrIP-Fl.ORIANOPOLI8. RIO n. JANJ:IIU'
Jbcala. latermediiria. em Itajal • "S•• tea, ... d

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

, t'!lidt

18 Sábado (tarde)

PRóXIMAS SAIDAS
IDA

de Fpolis.
9/7

de ltajaí
11/7

I'.. ! ... l"_tIol lSl - lujaf -: S••ta Catarl..

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

Horârio de saída: 'd.e Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

"NOTA"_
Ao retórnar dessa viagem será puxado

para limpezas (5 dias), organizando-se em seguida nf�"o
programa de viagens.

-

P,ra m.ia i.formaçOe. dirijam-•• I
AMPRI:SA NACIôNAL. n. NAVIIGAÇAO BO.PCD

� I

'!la Deodoro - Caiu- Postal a. n - ".I.fo•• : 1.IU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
.

'
.. - \

..' ,

OS' PRÊÇOS pE JIILHO

são �e despedida
� \

do velho prédio e de sincera

"
. da A MODELAR

\

J' .1. ..�

'"':._,_

"

aos seus milhares de freguêses

,P,R EÇOS :;

, '.

que causarão espanto e sensação e. será a maior oportunidade do ano para fazer eeonômia,

N. B. _'A Modelar de Móveis precisa desocupar espaço, para a sua co-irmã de modas. Assim está vendendo com, grandes descontos!
Grupos estofados de Cr$ 4.000,00 por Cr$ 2-.9,OO,oo! E assim, todos os demais m�biHários!

-

. �.�. .STABQ� � I *fSm�I�D f��������� m?�o i��i? é o re- :i,�"�=�-:-It� I -

I' • PUBLiCIDADE

NO LAR '. E NA� SOCI,EDADE
I gUr:lr�f:l��í:d: �eUtli:oi���� I �:::a:n:;n:;íc�!v:� ��c:!� I ,0 -:0:-, t�'

c

te ano, da Faculdade' Na-! mento do número de estabe- i:::
RADIO -:-. JORNAIS

_

cional de pireito( o profes- !lecimento educacionais. Se- I I R:ÊVI�TAS ,-
_

SOl' Haroldo Valadão fóca-· rá essa a orientação acerta-! i '" _'
l izeu.com admirável acuida-: da? Quer nos parecer que ..(,....o o....o....o.-.()

do, o problema do ensino �ã'o
.

I'
,=

.�
jurídico no Brasil. .�m curso jur�dic� b�m'l LEICA.Foí uma verdadeira' c,op- orientado deveria.' incluir, .

,.

, \
I' d

.

.

, Vende-se um_a maquma,Ierencia pronunciada pelo a em o rigor necessário , " .

.

fotográfica Leíca. Lente 1.2.
vier, co-proprietário da Li- As muitas felicitações, as emér-ito professor, cuja re- nas provas e exames, uma

, com telâmetro ,acoplado.vraria Moderna e elemento de O ESTADO. .1.' percussão' foi ponderável.. base firme para o estudante
, Par".'""'.·p·aça-o

. ,Velocidade de l/1.000.
I prestigioso no comercio 10-. -*- '

.•�,,,' como' não podia .geixar .de universitário. En��etanto,,,,o -< -
.

- '.

.

'1- ' -�Pede'lto estado-de funcio-.
leal. FAZEM ANOS, HOJE: 1 Manoel Alfredo Barbosa e ,.--' que se tem visto .ultíma> '. .

, .

,
..

namento, 'I'ratar -â, Aven'idíl,'
'

, -Aos muitos êumpriment.G.s j . � .

'" -e- senhora :pái-tii.iipam· aos "pa- O' Centro de;' Irradiação -

mente foi precisamente 0,
H T' L 172

'1."
�,

. que será alvo, os de O, - Sr. Oswaldo Freitas,. rentes e p'essoas de suas re-
.' Na verdade, o ensino do .contrário. Quando entramos

erci 10 uz,
.

.

�
, Mental "Amor e. Luz" realiza -.

ESTADO / funcionâr io da Secretaria 'lações, o nascimento de seu sessões Esotéricas, todas as se- Dire�to em nos�o' país vai I rio curso ju-rídico, depois

V d
'

'" -*- . da Viação e Obras Públi- filho ,LUIZ ROBERTO, 0- gundas feiras; às 20,30 à rua
decamdo sens ivel m e n t e, . de dois anos de estudos es-

.

,e" e-seSr. 'Joel Lange I ca�.
•

corrido a 9 'do corrente, na Conselheiro Mafra, 3.1 - 2° �e.rcê .d� n.umerosas inova-I pecialízados, no então Cúr-
Uma C;lsa. recem-cons-

'I'rarrscorre, hoje � ani,!!
- Sr. Mauro Lulz Gui- Maternidade "0.1'. 'Carlos �ndar. '_ .

çoes mfehz_�s e s,obretudo I'
so Complementar --:- sal ien-

versário natalicio do sr, marães Coloço, estudante. Corrêa". n ENTRADA FRANCA da falta de ajuste dos meto-, ta o prof. Valadão -' tive-
truida, colp. terreiro medín-.

, I "
.

dos
ú

lid d-- d' d I do 55 m� de fundos por 10
Joel Lange, .,alto funcioná-, - Sta. Alcina Eloi de Fpolis., 11-7-53. os as rea I a es o mun o

I' m.os que incluia matei-ias
de frente, sito à _

rua R!lYrio da C.N.N. Hoepcke e Oliveira moderno. Manteve-se a es-
I' -como so-c-iologia, história

, I Barbosa: n. 92: Próximo ao'
pessoa grandemente rela- -:: Sr. Wa.ldemar Eloy de .trutura geral dos cursos, I da geografia política e eco-, .

..

'>. I .

.

-

difi .. A Abrigo de Menores. ,

cionada na sociedade local. ; Oliveira

V d
com

.

pequenas mo I Ica-, norma, latim, português e I A

• •

•

. ,

V" .' .:

I
.

en e se
�

'd t'
,

d t ., . Ver e tratar no local.
O ESTADO cumprimenta- - Sta. Esligni da -Costa I aJo 1"0 e

_

- çoes, I en ica a e ou ros ,hl�üorla da l iteratura. Isso' .

o cordialmente. Lima tempos em que as ,exigênci-; del�ois ele havermos estuda-' -V�----d--'-'
----

" Pessoa bem reracionada. ' . I .

I
Um bar snooker bem ins- as da vida contidiana eram, do, no Curso Complementar,: . en e-senas principais / praçulI .

do
talado á rua Coronel Pedro menos prementes e em que além dessas mater ias ou-I "i"T ,.

.

'-
.

Estado cQrfí longa pratica " .' . i 'um prédio no centro da
�D' 1 "81 f ent se VIVIU, digamos, mais de-; tras como psicologia econo- . '. ,-' .

em vártos ramos, ofere- emoro n. ,."1 em r e
./

' cidade, sito a Rua Deodoro

ce seus serviços. do P_osto C. Ramos no Es- vagar. Imia· política e higiene.. Ho': n. 20;- com 13;25 de freíl-
I t 't A proliferação dos

cur-I je, os candidatos ão curso fundos.Dá refetências Cartas pa-
rei o. • te e 4G,Ll0 de

;;os jurídicos arrisca, pôr jurídico fazem exame vesti- .

l'a VIAJANTE - CAIXA Tratar no Salã'O Moderllo �. .

.' ,Trtar na Rua Esteves
em perda o saH1tar req.ulsl- bular de' latim porhJO'uês e" .

POSTAL N0 5 - FLORIA- com o Sr. Eqnínio dos An. .' 9 .Tul1lor n. 85.
to dos concursos para "pro- inglês oU f1',ancês Cá .esco-.NO'POLIS 'jos.

.

. vimento das cátedras. Esse lha (lo candiqato).
é outro aspecto se rio ábor-
dado pelo ilustre professor I Uma base sólida de co

e cuja solução envolve fa- nhecimento gerais e sobre

cetas de, extrema dificulda- tudo Idas ciências sociais;
de. E' verdade que o ãumen- maior rigor no julgamento
to de. centros de ensinõ da. capacidade e do preparo

DIA 12 - DOMINqO - "Coquetél Dançante" das constitui objetivo bÁsico do do estudante; e um ajuste

, .

I -' Jovem
.

ValderIande-

_ I Henrique Mac�ado
Passa;' hoje, o aniversá-! .- Sta. Lelia Medeiros

rio natalício do sr.. Paulo! - Sr. Anibal Olímaco,
\

Ocorre, hoje, o anivérsário tange, do alto comércio 10- Q0 comércio de Blumenau

natalício do sr. Pedro Xa- 'cal e destacado desportista.

ANIVERSA'RIOS: Sr. Paulo Lange

Sr. Pedro Xavier

Partícípaçao-.
ANTÔNIOeD� !,ONA I �

SEVERO
e

SIMõES

ALMERINDA BITTEN· 'JfTLIETA ·PAV�N SIMÔI<.S

COU�')' DE BONA c .

Vende.-ser�rticip:n;' -o contrato ue participam o ccdrato dr-
casamento de _ seu fl!ho casaIl}.ento de ':J;t filha Sô- 'C"·Iu·Le 1",' . d·,e·'.Aso'stoHENRIQUE, cem a senh:_l-

i
NIA MARIA, (o:n o senho)' g;& .,

:'ita Maria P�! ..'[;n Simõ�3. Henrique de Bor;a.

..lAntonio Atlgusto Caser e Sra. participam �àos pa;.

rentes e pessôas de suas r�laçõe� o nascim�nto, de. sua

filha '4EILA ,;"IARIA ocorrido
A i!,�a 10 de .Julho pp. na

wrnidade D-r. Ca,rlos Correa .

'......._"""",�,"-"__""""""""�."",,,"""_,,,,

Imbituba g de Julho ilP

1953.

FlorianópoU". 8 de julhr.
de 1953.

, <.

SôNL\ :MARLi e HENRIQUE
confirmam

Participação
Antônio Philippi,· fi se-I

Viúva José Donatilio da

nh-.it!'a partici�am aos' pa- Luz p�rticipa_ aos. paren�es
rentes e' pessoas de suas

I
e pesso�s de suas relaçoes

relações o contrato de casa- o contrato de casamento de

mél1to de sua filha IETE
I
seu' filho GILSI com a Se-

eom o Senhor Gilsi Luz. n�orita Iete Philippi.
GILSI e IETE

noivos. _

Florianópoli.s, 13 de julho de 1953

.

' ParlicipaçãQ'

Um bar, sito à Alameda
Adolfo Konder, nr. 3. Ver
e. tratar no mesmo local

,
\

com o proprietario.
� PROGRAMA PARA O MES DE JULHO -

10 ás 13 horas
DOMINGO - DIA 19 - "M.atinée Dançante" para

.

filhos dos sóCios.' Das 16 ás _18 horas, ás 19 horas sessão
cinematográfica.

'

"DIA 25 - SABADO - Grande e ExepcionaÍ Soirée
a cargo da· Sociedade de Medicína de Florianópolis.

.

Tódas as 2a. e 4a. feiras sessões cinematograficas.
As 2a. feiras para. menores e as 4a. feiras exclusivamen
te para adultos.

--:-. Agllardem- a 1.0 de Agôsto a grande festa' rubro
negra do Clube Martinelli.

,

Estado no terreno educa- que tal:da às modernas COI1-

cional. Não se deve esque- ,l.ições de vida, -dando a.os cós e práticos, p'oderão re

ce!', contúdo, a necessidade últimos anos do curso um sultar num úande melhora�
dé que essa expansão seja ,:unho mais prático, se po;>� mento· do 'ensino juríd�Q_n.o .

feita se� prejuízo do eleva- sível fazendo de cada tur- Brasil, reabilitando�o e as

'do padrão necessariamente ma d'e ,quatro e qUátro anos segurando mais elevadõ n'í�
exigível 'para os cu�sos, so- um verdadeiro escritório de vel profissional aos agre�
bretudo de gra� superior. O I advocacia e tlm c�ntro de I :lOS' das faculdades de direi-
que se tem, visto, principal- estudos e trabalhos teóri-; to.

' .

•

,

I
,

.

.,AVENTURAS�DO
. '.

ZE-MUTRETA.•.
IfJD�"�§

'. �i:;'�, ) /'

.

III�W
.

,.u••U .��'!�l�

/
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e ESTADO

• c • I/QUINTA-FEIRA, Á LUZ DOS' REFLETORES ;00 ESTÁDIO DA'F. C. F., TEREMOS O INICIO DO RETURNO DO CAMPEONATO ; ,,'

i r.

II t i i DE PROFISSIONAIS. SERÃO ADVERSÁR !OS OS ESQUADRÕES DO BOCAIUVA E A.VAI, LIDER E VICE-�IDER, RESPEC? 'I· ." I.'I�_ �
, c

I,- TIVAMENTE
'

'

� �

, �, '

��•. _...-..-_-._.___..-."-,..-,.-., .,,........,.........,... ..._..-..-..-.. -...ç;:-. ".._- _._ -

•.••_*ta� .-..-.-.-.�- ......,,�-.__�����-.-.- ....,. ._.._.�__�.- �.- ��-.-.- .......,.
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Homem de elevada cultu
RIO, 14 (V. A.) :__ Há

I
esportes brasileiros, deter- ra, colIlo é já do conheci-

trinta' anos vivendo inteira- mina integr....,'l', "obediência t d
.

a ,men .o os catar inenses,
,
mente dedicado ás coisas do i ás leis d�- Fifa 'e entre es- portador de um acendrado
esporte, lidando' com, suas r

tas figura co�o d�s; mais civismo que o leva a estimu
leis, regulamentos, organi- relevantes .a instituição do Jal: as grandes iniciativas

,
' ,

zação e admiração" Irineu I Passe.
"

,'" ,

, corno a' que a FAC está le-
Chaves, sem qualquer f�vor, I '�Além' do mais, 'argu- van do a efeit6, por certo re

Recebemos : didata da Secção de Bochas uma sólida autoridade pa- ,mento mais Irineu Chayes, ceberá os aplausos caloro

"Florianópolis, 11 de ju- � Bolão - 550 votos. ,'a falar sôbre tudo que diz a e�tinção do pa,sse, longe sos do' grande ,público que
lho de ,1953 ,I Em 3.0 lugar �'Sehhol'itá �'espeito ás questões espor- de beneficiar o jogador, cO- acorrerá ao Estádio Santà
lImo. ,Sr. Dr.. RUBENS' i Sulamita Bonnassis _ Çan- cÍvas. Suas pálavras se to�- 'mo parece sup�r <> depufado Catarina na noite de 23 de

DE ARRUDA RAMOS (O
I
didata da Secção de Volei na, assim, sobremodo valio- Ári Pitombo, o, 'virá preju- julho.

ESTADO) Nesta ,e Basquetebol _ 500 votos. :53:, na apreciação do proje- dicat:. E é fácil compreen-, A oração do Ah)1irant�
A D,iretorifl ,da "Associa- Em 4:0 lugar' _ Senhorita to Al,i Pitombo que, como der porque. Carlos da Silveira Carneiro

ção Atlética Barriga Ver- Maria de Lourdes Russi -= já é do, amplo conhecimen- E explica: será o ponto ,alto das gr,an-
de" promoveu um Grande Candidata do 'Departamento tb, de nossós leitores, viza des solenidades de abertura
CQncurs'o para eleição da de :Atletismo e Ginástica -

)liminar o passe, sob o fun- � Sabendo o cluoe que, do Campeonato Brasileiro
Rainha, o qual ser.á encer- $0 votqs. ·Jamento de inconstitu'icio- ao fim de seu contrato, o de basquetebol juvenil.'

__
:��().....(l....�)....�)....()�o-..<)....():--()...(>! 'l'ado no dia 21 de agôsto, Em 5.0 lugar _ Senhori- 'lalidade pelo 'aspecto que j�gâdor estará livre, é ób-

OS CARIOCAS_ INTENSIFICA;M O estando a coroação e impo- ta Léa BeÍlvenuto _ Candi- :onsidera de verdade escra- vio que não lhe' irá pagar

,;ição da faixa Simbólica data do Setor de Arte, Re- vização que impõe ao joga- os altos ordenados e .luvas
TREINAMEN'fO marcado para 'o dia 25 de cl:eio e Propaganda _ Sem .:lor.' que ora lhe pagaram.

!, . --
.

RIO, 14 _ Publica o juvenis 'Zé Luis, José Sérgio agôsto, aniversário desta a- votação. 'I
� --=- A abolição di? passe, Êstes ordenados e luvas,!

"Jornal dos Sports": Foi (do Fluminense); Maurício gremi�cão. O referido cer- Pelo 'presente, esta Dire- ,disse' o superintendente da em consequência, cairão ra-!
iniciado no ginásio das La- e Cito (do Flamengo).; Ed-I tame, q'ue co'nta com' a pa'r- toria,-solicita a publicação I CBD, e impossível ante as pidamente e, portanto, per-l
ranjeitas, o treinamento da I,son (do' Vasco); e Eliahu I Úcipação dos diversos De- dos resultados, acima e es-I pró�rias, leis da F�fã e ás derá o jogador. A fÍÍÍaUda

representasãp metroppliti:. _Cdo. Botafogo.), movimenta-I partam�nto.EsP..9rtivos e So- pera a colaboração de V. S. I quais todas as entIdades e de do projeto--Ar� Pitombo

na que coÃcorrerá ao Çam- ram-se com desembaraço em i ciais, teve, início no dia 26 pára divulgação dêste Con.,. clubes estão sugeitos, e nós

peonato Btasileiro de Bas- exercícios individuais

cons-j
do mês em junho p.p. tendo curso, que' visa, principal- mais do que nInguem do

quetebol Juvenil, de ,Sant.a tantes de, passes, c.orrida� s�do realizado a La apura� mente angariar fundos pa- momento qu'e o dec.-lei ....

Catarina., .Faltaram a pn- com a bola e ten�atIvas .

a
I �ao do mesmo em data de ra o prosseguimento das 0- 3.199, que regulamento no causal' prejuizo.

meira pratica quatro dos'l cesta. Para o ensaIO de hOJe, r ontem, apresentan,do o se- bras de construção de nosso
�

doze convoc�dos - devida-

'I
de men.or duração, espera-se, guinte r-esultado:

_ Ginásio Esportivo e nova

mente justificados _ tendo o comparecimento dos fal- Em 1.0 lugar _ Senhori- Social, pelo que apresel).tá- DESPEDIU-SE VITORIOSO O BANGÚ .

os demais: ,e�tado em cons-
i
tos�'s de ôntem, por fôrça ta Nivéa Marques Nunes _ mos os nossos'agradecimen-"

,- .

tante ativi,dad� sob a orien� I de seus afazeres escolares, Ca.ndidata <ht-Secção de Es- tos. 2 X 1 sôbre a seleção do México
tação do téclllCO, .orlando

I
devendo o mesmo ser en- grlma _ 990 votos. 'Maul'íciõ S. de Souza

"

O

Ban�, u," um,
dos grandes l,diu-se,', .d".o�,in,gO,. d.os ir,a-Gleck. Assim é, qúe, por, cerrado com um prõveitüso Em 2:0 lugar"":" Senhod- Secretário da Comissão Di- " mados mexICanos, derrotan-

--d"'u�a"'s horas, os ',basl(ethàHel's' conjuntá, ta Ailreá'Pehotü' - Can- I'efol'a": i do futebol carj'oc�, despe-' do a seleção' azt��a por 2;1.' ·:••'-IIIiIP••
I

Paulistas e Gauchos
Jornada lnauguralna,

.' '

As pretensões dos paulis- e �aberão lutar pelo título,
.

, I .'
tas estarão grandemente f'a- independentemente dos seus

cilit�das se levarem de ven-I adversários quer sejam for-
"

'

para o dia, 23' do correrste, Sua equipe está prepara- cida a aguerrida equipe tes ou 'fracós.' "

nesta capital, entre outras díssima e apta a reeditar' os gaucha.
"

r Eles já quebraram � es-

magníficas atrações, a: sen- sucessos dos anos anterio- Os gauchos, por suaves, 'crita com. �s paulistas vá-

sacional partida entre dois res.' vérn se submetendo � um I rias vezes e saberão que-

tradicionais de todos os tem- Espera' a equipe bandei- preparo intensivo há mais brar outras vezes se isso S(!

pos, em todos os esportes, -rante, segundo a' imprensa de quatro meses, fizer necessârío para conse-

como sejam paulistas e gau- paulista, levantar: o tri-cam- Adversários' aguerridos, cução de seus objetivos de

chos, peonato. sanguíneos, mesmo, os fi- campeões.
lhos dos pampas não per- . Eis porque se reveste de

A rodada de abertura do Os paulistas são os atu-
I

Campeonato Brasileiro de -ais campeões . brasileiros,

Basquetebol Juvenil marca, com todos os galardões.

FESTIVAL DO ESPORTE
CLUBE: �CAIÇARA'

dem para qualquer adversá- .'caracteristicos sensacionais

rio, sejam mesmo paulistas, a 'grande partida entre pau

simplesmente porque êles 'listas e gauchos, que o nos- r:

são os campeões do 'ano "o público terá oportunida- ,

'

passado. de de aplaudir no dia 23 do
-

,

Os gauchos sabem lutar
I
corrente,' no Estádio Santa

e virão a êste campeonato Catarina, numa noite que
�om objetivos definidos. I marcará época nos anais
Êles -querem ser campeões desport.ívos do BrasÚ. '

r:

PROGRAMA DO FESTIVAL PROMOVIDO PELO ES
,

PORTE CLUBE CAIIÇAR4, A REALIZAR-SE DIA 19

DE JULHO, NO' ESTÁDIO DO IPIRANGA, EM
.

) SACO DOS' LIMõES

1° Jogo -:- 09,20, às 09,50 horas:
GRAJAú F. C. X CANTISTA F. C.

Taça OSWALDO MARTINS
- ESPQRTE CLUBE TREZE DE MAIO'

2° Jogo _ 10,00 às 10,30 horas:
CONTINENTE F. C. X UNIVERSAL F. C.

Taça A�EX,ANDRE ,SILVEIRA
"

30 Jogo -L,10,40 às 11,10 horas
.J,UVENTUDE F. C. X FIGUEIRENSE F. C.

Taça SÉRGIO 'VIEIRA FILHO

40 Jogo _ 11;20 às 11,50 horas
INDEPENDENTE F. C. X NACIONAL F. C.

.

,Taça WALDEMAR VIEIRA :
.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN'ÁRIA
EDITAL

De ordem do Sr. préside�te- convido a todos os só
cios do Esporte Clube "Treze de Maio" a comparecer à
Assembléia Geral Ordinária; a realizar-se no dia 15' do
m'és corrente, às 19,00 horas, na sua séde social sito' à
rua Felipe. Schmidt, 2, para elegerem a Diretoria que
governará os destinos do Clube rio período de 1953-54 .

Florianópolis; 11 de julho de 1953
50 Jogo _ lp,OO às 13,30 horas
CAMPINAS t. C. X FERROVlÁRIO F. C:
Taça FRANCISCO OCAÍ\fPO MORÉ

Edgard Fortkamp, 10.' S.ecret�rio

60 Jogo '_ 13,40 às 14,IP, horas
CARAMURú F. ç. X E. C. FERNANDO RMJLIN'O

Taça NILO J�fARQUES MEDEIROS '

ESPANIÍA 2 X CHILE 1, DOMINGO EM
SANTIAGO

70 Jogo .: 14,20 às 14,50 horas
JOC F. C. X .IPIRANGA F. C. (Ribeirão)
Taça ALDO BOERIN�

No internaciona-l amisto- Santiago,' a seleção da- Es

panha abateu a seleção chi

lena pela contagem de 2d."f, realizado domingo em

80 Jogo :__ 15,00 às 15,30 h�ras J

FLUMINENSE F. C. X VILA OPERÁRIA F. C.

Taça Vereador RA�AEL DIGIÁCOMO

I

O),-()_()_() ()....()....().... ().....()....(j....()..

P A R T IDA. DE H O N R A GRANDE CONCURSO NA A.A.

Às 1-6,00 horas .

MIRIM E. C. X IMPRENSA OFICIAL F. C.

Taça Sub-Delegado Distrital ADELlNO AMARO VIEIRA,

BARRIGA VERDE

TAÇAS "SIMPATIAS"

. EUCLIDES' TEIXEIRA
DOMINGOS F. DE AQUINO
JOSÉ FARIAS

Aos três primeiros Clubes classificàdos na venda/ti'€;

,

\

Bonus

Taça ANTôNIO CASSEMIRO GONÇALVES
Ao Clube que assinalar maiqr n_:úmel'o de, tentos

A TABELA.DO CAMPEONATO BRA-
�

3ILEIRO DE BASQUETEBOL JUVENIL

.-

-

. O ALMIRANTE
CARNEIRO FARA' A
SAUD,AÇÃO À
JUVENTUDE DO
BRASIL

,
-

tarina.

Damos abaixo, a tabela do Campeonato Brasileiro
Basquetebol; a realizar-se nesta Capital na próxima se

.mana : r
No dia 23 do corrente

DIA 23
teremos em nossa Capital à

abertura do certame brasi

leiro de basquetebol juve
nil. _

Apresta-se ' a benemérita

Federação Atlética Catarí-

Minas x Paraná
Santa Catarina x Bahia
São Paulo X Rio Grande do Sul.

DIA 24
'

/

DIA 25

nense p�ra o grande
mento. '

Assim, na noite do dia 23

teremos uma série de sole

nidades que coroarão a fes

ta máxima, do desporto na

cional, a reallzar-se no

'grandioso Estádio Santa Ca-

Distrito Federal x Paraná
Santa Catarina x Rio Grande do Sul

<,
São Paulo x Bahia

mo-

\ Mjnas x Bahia
'Distrito Federal x Rio Grande do Sul
São Paulo. x Paraná _/

'

DIA 26

Rio Grande do Sul x Bahia
Santa Catàrina x Paraná
Distrito Federal x Minas

A abertura dO'l_jogos se

rá precedida de um grande
,desfile, partindo do Largo
do Fagundes, em direção ao

Estádio Santa Catarina.

No Estádio, as equipes
formarão no estilo olimpico,
prestarão o juramento do

atléta, cantarão o hino na-
- '

DIA 27,
.

Paraná x li-ahia "

Santa Catarina x Distrito Federal·
Minas x São Paulo�

" I

nlA 28 cional processando-se, a se

guir, as saudações.
Saudamos a JUVENTU

DE BRASILEIRA, falará o

� patronodo Campeonato Bra�
sileíro de Juvenis, Almí

r,an te Carlos da Silveira
. Carneiro.

S. Excia. um. dos' grandes
estímuladores dos ,�sportes

ás. nacionais, eleito por unan í

'midade dos poderes da Fe--

Distrito Federal x Bahia
S-anta Catal�íTIa x São Paulo
Minas x Rio Gra�de do ,Sul

,

DIA 29

Paraná x Rio Grande do Sul
,

Santa Catarina x Minas
São Paulo � .Dist.rito Federal

Hoi-ár io : La parfidâ ás 19 horas' 2.a 'partida,
20 horas; 3.a' part.ída, -ás' 21 horas,

,

No dia 22 será instalado o Congresso Brasileiro de
Basquetebol Juvenil."

.

deração Atlética Catarinen
se para PATRONO do VI

CAMPEONATO BRASI

LEIRO DE
..

JBVENIS rrro-'
.

ferirá; nessa ocasião, mag

nífica oração.
IMPOSSIVEL A ABOLIÇÃO DO PASSE
FACE A PRÓPRIA LEI BRASILEIRA

SÃO ,-PAULO
RIO?

.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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corrente forte' e contínua df' • gar da boemia metropolita- \ Conserve a eloquência la. Vice Odete Meyer Tenho a' honra de convidar as sras. Professoras e
.

I
I
- ) dos seus olhos, livrondo- t

.

t d C it 1
.

ti ,turistas, movimentando a na, já estavam os "cabaré- 2a. Vice Hilda Silva ca equis as ,e as moças a api a, para aSS1S Irem as

C it 1 t d ' <41'
os dosrscos de irritoção, ,

-

Conferências do Revmo. Pe, Negromonte, grande oradornossa api a, razen o-nos ts" iluminados, com múslca
I vermelhl'da-o, embccio- Hoes�hê1' I '

,

, .
'sacro e pedagogo.

"

'''I

dólar, essencial á vida dos barulhenta-a alegrar o am- );
r : .mento. Algumás gotas la Secretária _

Amehaj"povos na atualidade... biente. E esta movimenta-
' '

'_1. r diárias de LAVO LH.O Riéhard da Roch� Florianópolis, julho de 1952.
A id de jnarít f - restaurcll'ão a saúde, o ,I M h F derí H b

. , .

G", CI a ,e msn eve-se e:,,- ção do centro do Rio, tão 2a Secretária Otília! onsen 01' re errco o .O'ld, YlgarlO eral
brilho Ia a vivacidade 'tiva. Em cada rua, em cada morto habitualmente, Iez-. dos seui olhos. Piraêuruca Bluín Ibairro, até mesmo nas f'e�- nas lembrar as saltitantes, ,ta Tesoureira' Ema

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

tas familiares, '1 convites es- alegres, ·musicais, Cuba e Brüggmann I
1° Vice Presidente - Dr.

TRATAM'ENTO' D.Speciais sem dúvida, havia' México cuja fôrça de vid t é
, 2a Tesoureira __::: Julieta Jorge de Souza

'

, I '.
"

_ �
sem.pre um �f�cial um m.u·:-I o turismo que lhe poss ib il i- Ombas (Usados à Venda, I Torres G�nçalves ..

I 2° Vice Presidente - Dr. An"e'
r

m' I&as',• r.helro, participando da VI-' tara entrar nas arcas, mi-
f b' I Aproveito a oportuIlldade Osní Damiani

,

'

. ,I '

1 "GMC" à gazolina, 7 toneladas; ano de a rICa-da carioca. O anlericano rh;- 'lhões de dóYares' por ano.
'cão '1950, carroceria "União" (paranaense) para 40 para apresentar-Ih� os nos- 1° Secretário - Dt. João

ve ter apreciádo bem a hl)s, �, Se alguém tinha dúvida pessoas �entadãs. '

I sos protestos ae alta estima, Quirino Ne:o. . I PI�ULAS E XAROPE
pitalidade brasilt-ira, d�Ye quant? á importancia do 1 FORD V-8 à gazolina com máquina -recentemen- e consideração. 2° Secreta1'lo -=- Dr. Moa-

IBI
_./

�,

dter sentido,'bem o bater do turismo, a visita da maruja- te reformada, "ano' de fabricação 1946: carroc�ria BIu, I Maria; Mad·al�na de Moura hir TOlpé de Oliveira ',' I anca,r
,grande coração bl'asileti:o, da' americana, pela movi- menauense para 36 �es�oas sentadas.: '., ,i Ferro _:_ Presidente".

< Tesoui'eiro - Dr. Walmir,
-- 1 FORD com maquma Hercules Diesel, ano de fa- I

,
,maior qU'e a n'03sa, alma, mentação que trouxe á ,me- •

I
RECEBEMOS'-

bricação ,1.946, carrOC,eil'la Blumenaense -para 31 pessoas
" .,' ..maior que o-nosso estôm�t- trópole, pelos dólares que séntadas. Flonanopohs, .: de ju,I

go,.. deixou, fazendo até desçel' A 'tratar na Indllstria e Comércio ARNO GARTNER I lho de 1953.
Aproveitando-se d.as fe3, a cotação do dólar 11-0 câIl1- & Cia. 'LTDA.

tas juninas bem nd fim, o bio livre, deve ter desanu- Agencia VOLVO.
RUA São Paulo, 501 - Telegramas 'RAINHAamericano que po'!.:;ui o espí- viado ,o espírito. Têlefône 1106 _ BLUMENAU.

"

rito' bem juveni:, fartou-s2 \ O turismo é boa fábric,a
de soltar fogos' itlJ1to á nos- de divisas. Industrializemos

sa gurizada. COI),Hi','lbana P!1- o turismo!

,

=,

··�·.·.·'·;trer
COMBATA A

,PR!ÃO
DE �NlR[ COM.... � ','

f7YTIl) !i.\ f1'\\ E_:Y",� \., ,\D7lfl,.hl.1U'j:)
.

": r�/,

ID>IF.>§AJlJ IJ))JE"�J�I �, ,

do �OUTOR �RANCK �� to

,Iaxattvo suave. depurctjvo, � '.'.

Di81io da Me.ropo�e-
4 Marinha, d/e Tio

e 'o Turi,smo.••';
S'am

(Alvarus de, Oliveira) tão, transformou todos cs

I dias da semana sempre m.i-
A Marinhá Americana vi- 'vimentada, em domingos

sitou a cidade maravilhosa,
I
contínuos, em 'f�sta perrna-

A despeito do significado
I
nente.

"

de maior aproximação, do Voltemos" porém, ao tu

abraço dos dois povos' que rismo. Esta visita da esqua-
.sernpre foram bons amigos dra de Tio 'Sam deu-nos boa
ê .melhores vizinhos, a das- demostração do quanto va

peito da acolhida' f'raterns.l le. Vimos a Lapa com seus

gulo a sugerir comentártis ;
- O quanto vale o turís.no,

"cabarets" funcionando dia
e noite. Ás seis da' tar.Ie

quando passamos pelo famp-

''O

SANGTJE,NOL
contem excelentes elementos to,
nicos: Fosforo, Ça1cio, Vanadato

e A rSlmiato de Sedio, etc.

,

�-a � I ti ! I =t: II l·! I
IArle

-

Clube Dcordeon
Florianópolis; tem no- mo, A Diretoria do A.C.A. es-

meíüo um motivo de regozi,.' tá assim organizada:

,io. 'Um grupo de pessoas da � Presidente d'e Honra
!

'alta sociedade, amantes da! Profes�ora Cecília 'Di Bel''':

nardi,
Pr�sidente - Sra; Yvone

d, Aquino d'AvidJ.
Vice-Presidente - Sra.

Flávia Simone Assis
1a Secretária Srta. Yvo

,nette 'Gonçalves

boa música e compendores
artísticos; resolveram fine

dar uma sociedade Cultu

ral com, o fim de elevar ,o

instrumento- mais" ácat�do,
no momento, que é o "Acor:

d,eon". Pot êste motivo es

ta sociedade denomina-se�

Arte Clube Acordeon" (A.
C. A.) :Tivemos informações

I
'

D' tque. m,ensalmente a Ire o'

ria .fará uma reunião onde

os sócios aéordionístas a,

presentarão numeras de mú

s-ica de aC'ôrdo com o adian

tâ'mento de cada" pois' que
.

�dio todos ainda estudantes.

E;, di�no de elogiós êste em,

(
..

2a Secretária - Srta.

Raquel Trampowsky Tau,

lois

IR Tesoureira - Sra. An

gélica Pel'eira Texeira

2R Tesoureil;a - Srta. Ro

se Marie Müller

Conselho Fiscal: - Sras.

Cotinha Polli, Evany Che

ren e o Senhor Oscar

,preêndimento. reira.

X música é: sempre um' Direção Artistica :__

bálsomo súavisante e a cul- Maria Luiza Amaral
,

tura arti�tjca dá ao homem AQ "Ar�e _
Clube ÂCOl'-'

I mais forças e finura de es- deon" desejamos um feliz'

",
sUcesso.

Pe- '

I
Sra. ,

Florianópolis, QlIart�-feira, 15 d� Julho de 1953 5
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Trabalhos de um quar+ei , noroeste '-- O concurso dê

de Século - Bruoslose 00-
I
bois gordos em Rio Preto --I'

' /" I � ,

vín a - Auxilio aos criado. O registro da produção de I

!"es pela construção de silos I leite na Suécia - Na XIX Id_estinados a conservação I Exposição
- Feira de Ube- .

de forragens - Prazo ao raba - A gestação da cn,'arrendatário para deSOCII- bra - A industria lei�ria
�� �_��,__�� �-���-�����������, ,
N iO· t· .Semana catequética dirigida pelo Revrn.. Pe. Alvaro Ne·

par imovel rustico - A A. do Estado de S. Paulo -!' ova ,;' 'Ire orl8 i

gromonte, DD. Diretor do Ensino Religioso da Arquidio-r.C.D. e o IV Centena'1'1'0' da Torta de algodão para o ·"'<1.-1 ';, I -

8 d J Ih' , '"

d 'S 4'
"

cese do Rio de Janeiro, a realizar-se de 12 a Lâ r e u o
Cidade S. Paulo � Primei- do - Noticias das atívida- a . . aos do corrente mês.
ros ''premias da V. Exposi- des rurais !2_?rte-ameriCartÜJl Lázaroscão de Barretos - A má �'" 1- A mesa redonda do resti-

,

iem do concurso de bois lo - A' importancia da iI- i .

Da Sacied�de. de A8sistên
gordas de Barretos - As' gua na saude dos. an írna is era aos Lázaros e Defesa

raeas indianas lia V Expo-' - Mecanização, racionali,-! Contra a Lepra em Santa

,i�ão Regional de Animais
I
zação, cooperação :-,Pecna- Catarina, recebemos

'''E S D' t do "Dias
de Barretos - Relação de ria do mês - As atividades xmo. r. Ire 01'

animais prejniados . da V agrícolas em J3.P�uI6- Ius- jornal "O Estado"

Exposição Regional, de Ani- t�ntaneos rurais - Cota- F'lor ianôpolts
mais de Barreto�- O con- ções do mercado de' carne:" 'Tenho a satisfação de co'

curso de bois gordos da alta do leite e derlvados. mun icar a V. Excia. que a

6 do corrente mês, por elei-.

ção do Conselho Delíberati-

PROGRAMA

Dia 12, domingo. � Às 8,30 hO,ras Missa das crianças,
explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte.
Às is horas, Sessão Inaugural; -a realizar-se no

Salão Paroquial. .

13 a 18 - Às 7 hóras, na' Catedral, Santa Missa
explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte. �

Às 7,30 horas, pregação par�oças.
À 9 horas, no Colégio "Coração de Jesus"; ses

são dé estudos seguidos de debates. '

Às 19,30 horas, na Catedral, haverá pregação.
--o--

TEMAS PARA AS SESSõES DE ESTUDOS

vo, foi eleit-a para o biênio

'I
Dia 13 - Fi�lalidade do Catecismo.

de 1953 à 1955,. :p�rá: a SOe D�a 14 - Prepal:ação da _li5�0 (por uma Catequi�ta).
ciedade de Assistência aos D-Ia 15 � Material catequético (por uma Catequlsta),
Lázaros a seguinte Direto-! Dia Í6 - Como fazer a formação.
.. '-

'
, Dia 17 - Frequência ao �atecismo (por uma Catequista),rIa., Dia 18 - Preparação para a la. Comunhão ,(por uma

Presidente - Maria Ma- Catequista),
'

dalena de Moura Ferro --0--

TRATAMENTO DAS
Consultores Juridicos

A
.

Dr. Afonsó �: G. -da Veig�" nemias
" Temos a honra de" levaI 'CONSELHO FISCAL

a seu conhecimento que em Membros efetivos: _:_ Dr� PILUtAS E XÁROPE
'

I Assembléia 'Geral reali- Felix Schaefer - Dr. José

I zada a 27 do mês próximo de Oliveir�, Malta -:- Dr.'BlancardI passado, para ,a reorganiza- Newton Bruggmann ' -

I
cão desta Sociedade, foi ' SU'plentes: - Dr. João -

I �leit� e empossada a nova Demaria Cavalazzi nr. FrequezlJ em sereI'i
Diretoria da Sociedade de Luiz Irapuan Bessa Dr. I

Vlnbo CreosotadoI Agronomia, Química e' Ve- Nilson Elias ,Paulo '\'terinária de Santa Catari- Aproveito ,o ensejo para
_, __

'

(Sil_y�íra_)__
na, compostà dos seguintes retirar nossos prot�stos de D.r. Horta Barbosª - Pre,
membros: I àlta estima e, distinta con-' sidente
Presidente: - Dr. José sideração. - I Dr. Moahir T. Oliveira -

Carlos Hor�a Barbosa I Atenciosamente. : 20 Secretário.

Dias

Birejor Exo
nerado �,
RIO, 13 (V. A.) - O' Mi

nistro da Educação; sr. An
!;ônio Balbino, aceifou on-,
tem o pedido de exoneração,
do sr. Olímpio da Fonseca I

do ca�'go de diretor do Ins� Itituto de Mangu·inho.s.
"

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL
t,

ECONOMI,A absol,uta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto'
I

Grande ECONOMIA'

.......".•.:,;;_

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

'':;fj;''
,; �"i:�!I:;,w8".,'

AQUECEPOR --ELt:TRICO CENTRAL

AQUECEDOR; ,

Capacidade:
100 a 1.0ÔO litr.os

ELÉTRICO

/�U��J�
IMERSÃO e

,

Capacidade 30, LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe·,
ralma desejada.

Fabricados nos tipos
horizontal e ,vertical.

O MISTURADOR DÃKO. de regu·
togem instan.tanea, permite' Q

maior escolo de groduações, de

TEMPERATURA,

• Construção sólida, sendo a çaixa interna d.e COBRE It

revestida de material, altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, ,inteiramen'te blindada.
• Control,e automático de t\!mperat\,Jra por:lJ,RMOSTATO.

que proporciona grande ECQNOM,IA.

)
GARANTE O QUE- FABRICA

" ,f. RAMOS S/j.-Comércio e &oêucias
R,ua João Pintoj 9.;.. Fp-olis-.Sta,; C'atarin"a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. .'
'
,'. .'

-
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t. . _ . •

.*. /'." . ...... I
.

.. , , :
�, y
,:i: COMPRK UM TERRENO �O ESTREITO, .

�!: .

I '

..

t LOCAI"ÓTIMO E APRAS!VEL. ;:,' I Pi I•• ililiiiiJ'!-iJljí'
..tl�i-i··�fÍ\i'IIl·'

...

, !.
r 11
t PRÓXIMO AO PONTO DE óNIBUS. i· A, 5 - 8h"

t.. ..�.' Clara GALAMAi - Al-
+. : fredp VARELLI

.

-

. Elsa'
de hoje recorda-

;" Paene ·l'�l."� 3'9'7·00 ,:1: �I�i����:DE.PADUA
�:.. \ (�.. .

j \_� ,� I" ," ..:. No programa:

��
" .. _. ..�. Cin e Jornal. Nac.

cisco Rebe�o. �:����: :�: ' po r me
A

S, .sem". ': e'o,lrada '.... �i· lmp. até 14 anos.

ataque feito ao Enge- ..�. ..,
. �:.. .Preços : 7,00' - 3,5�

da
.

Várzea, pelo Gl!:Pi-I.�.
I -

: �:..
. : ��

holandes Cloppenburgh.! �:.. -, ..
..:.

e combate !oi' feiro 'o f." TRAT)\R EM, MODAS CLIPER -,RUA TRAJANO" 4:..
'

..�.
o Henrique Dias; .:. ' ...�.

• x �
....� ."

,

..
, . 'tI

I� . '."
.

.

'
'.

.

. �t" As 8hs.
� ' .. �' '., � .. .. .. .. .. .. Albert RUSCHEL Ma
6.�."+!.".."."....,.."..".··..".··....,.."I>".".." l.··.+:+ " � " �.'1 ' '"

--

risa PRADO .em t

em 1752, começou a

Iõnar .o TJ;Íbu�al da Re-

Janeiro,
o pela resolução regia
6. de Fevereiro de 1751;

'.

ataque
revolucionários per

bucanos foi repelido pe
em

mbra, na 'Paraíba; r

"

saindo da

nia {do Sacramento, o 'Y'
,él Antunes Maciél,/ a- :;

rãpído combate nas cer-,

as da Quinta dq 'Rico.,
em fuga os sitiantes;

em 1839, diante da. bar- ..

e Araranguá, em .Santa

rína, .naufragou o lan
"Rio Pardo" da frota

1866; o General
Osório passou o co

do do 10 Corpo do Exêr-

-.,,,_............2'eea Quin
. I.

a JOrdão, bravo cata-

se que muito se distin

diante á guerra com o

, faleceu Paulinq José

es dé _Souza, Vis�onde
ruguai, noscido em Pa-

4 de Oútubro de 1807;

-em 1868, em frente ao

Benitez, uma força
uaia foi derrotada pe

a'rda-nacional do Rio
de do Sul, sob o co

o do Tenente-coronel

Fernandes de Souza
Q.L3

e a lmperatiz, foi ata
a tiros pêlo, estran

Antonio do 'Vale .. Os

"e inicio o IV Congres
acionai da "União_ da

ade Prel'ibiteriana ln

dente", terminando no

, .com ótimos resul.ta-

Iluga-se OU Vende-se
EASA E TERRENO EM COQUEIROS,

A Rua Desemb. Pedro Silva,. uma confol1tavel resi

dencia, frente a Igreja do bairro de Couqueiros, onibus
com parada a frente do predio, Magnificos lótes de

10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia Olube.
A tr�tar com o senhor Raulino Horn Ferro,

cidade.

Leia "O ESTADO"

Viagens U J ti b J 1\ �
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'.
fPOLlS.-S. PAULO-RIO "

4".
fPOLIS.!. CURItIBti-RIO .AOS SABS,

. SERViÇOS AÉREOS '.

Ç.�l)_4�I.R,O; .0,0 . SPl

., .

inem a S, I
" I

, I

As 8hs.

Ultima Exíbíção '

. Montgomery CLIFT

Elizabeth TAYLOR em:

UM LUGÀR ÃO' SOL
No programa:

(,'ne Jornal. Na:c.
Imp. até 10 anos..

Preços: 7,6'0 � 3,Jío

'l"�ama
luzaáciTa
-[

IAcü'PONI DA ronr,

-, .,

,'O CANGACEIRO
S.o, programa r

'--;irie Jornal. Nac.

Imp. até 14 anos.

Preços ; 6,20 - 3,50

Cine Jornal. Nac,

Imp. até 14 anos.

Preços: 7,00 - 3,50

Movimento Oerall
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO LUIZ, DURANTE OS
MESES DE ABRIL" MAlO

, .

E .JUNHOr,' .'
.

Fichados e medicados -

-

,.

107 doentes'.

Consultaa médicas:
r». Antônio .Dili> M'lSd .;

100 consultas .

.

Dr. Biasi Farac6 - 10'\

Dr. Wl�son Mendo11ça -

:)0.

Dr. Go(ll'Íl�ed'o de A. Ev:,-
,- -,

l·S Filh0 _:_ 50.
Dr .. T)I�mtino de

lho - 7.0.
� Total .. - ,no consl!lta�.

Crwv[I-

Farmá('ia:

poeta que veio a ser o pri
meiro e principal' dos "Me

nestréis do S-enhor"; de gru- -

po de São Francisco de As

sis, tornoü�sé monge poé
ta-quando, depois de perder
a e

..
spôsa, sentiu o vazio do

mundo. "Stabat Mater" é a

sua principal produção..
- "A Conquista do cA,

.

Xal:opes, T_onicos, V;t, po
nadas etc, - 267 fta�,cljs.

.. ,

Inj eções CilcioxVrt, etc:
,- 271,-·

cre", de. Pimentel Gomes,.
As 8,30hs: nas Edições Melhoramentos

Albert RUSCHEL - Ma- : é o mais 'completo de quan-
risa PRADO em: ' ,I tos liv�"os históriaram a epo-

O C A N G A C E IRO, péia da anexacão do Terri-

N� progrãma :
_ -I tório do Aére- ao' nosso

-C'ne Jo:-nal. Nac. país.
'

lmp. até 14 a!l0s. -s,
- DEMAMERON,. título

Preços: 6,20' - 3,50.

..

da principal obra de Boc

cacio tem a seguinte etí-
,

inologia déca,: dez; -e eméra,
dia. Explicaçã�: 6 autor fi

gura que 7 moças' e 3 rapa

,zes fugindo à peste que
I assolou Florença em 1?48'As 5 - 7,.aOhs. 'As 7 - ,9hs.· ,

. .

passaram dez dias no cam-
Albert RUSCHEL - Ma- Albert RUSCHEL - Ma-,' r

'

,

PRADO
.

'. po, cantando e narrando a-
r;:::a �m: -risa PRADO em: ! .• , ,. .

O C A NG A C EJ R O I O C A N G A C E IRO
quelas histórias. ,DIVertI-

NJo programa :
r, men tos para dez dias, por-

No programa: tanto. ,

Cin.e Jornal. Nac..

- "O Conde de Monte

I Cri�to" e "A Cabana do Pai

________-,- Tomáz", dois clássicos da

literatura u'niv�rsal, foram

adaptados para a juventude
brasileira e: recentemente

.

publicad�s� pelas Edições'
-

Melhoramentos em volumes

fartamente ilustrados.
- PE;DRO ANTONIO,

_GAnçAo, (1724-1772) dos

melhores poetas e comedió
grafos portugueses, de pas

sar oito. me-ses incomunicá
vel e sem culpa formada nu

ma prisão de Lisbôa, mor

I'eu pl'!,!cisamente no 'mo- .

mento em que chegava sua

espôsa ao presídio trazen

do a ordem de .soltura.

A.luga-se
._ Aluga-se uma Càsa à Rua

!I!I,,�p'!"1I! ,Conselheiro Mafra, n. 53.

Andar térreo com salão pa·
ra escritório e moradia, so

brado com salas para, escri·
tório e porão para dep·ósito.
Tratar na Rua Conselhei.:

1'0, Mafra] 27. {Sobrado);

Estudando em pontos organizados para os CONCURSOS
. DO-

- D. A. S. P. -

- BANCO DO BRASIL ..

.

- D. q. T.; L A. P. L, e outras
.

autai'quias
L N. C. A: - Praia de Bôtafogo, 526 -:- RIO

Atendemos ·por'Ree111 b81so" Postal.

.

Imp. até' 14 anos.

Preços: 7,00 - 3.5«;r

'\0, MELHOR JURO -

.. .

5
... °/ .

.
/0

,. ._ �
.

DEPOSITOS POPULARES
. .. ,

BANCO AGRICOl.A
., RUA TRAJANO: 16

. fLORIAN6pOLIS

."

.

,

Cerâmica . São Caelano
TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS', LADRJ
.LHOS, RODAPÉS -E MATERIAL· REFRA ..

·

TARJO
,PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia.
Postal,
/'

ClJJlltlP"

,ONU. NU��,........ �
rlUCRA....,P805UILV..- .:�, f'�!:-

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

IsseUllre' Sem' Futur.

pelo

I _li!.'[;il:;

..............+". � ."............. .. .. .. .. .. .. .. .. ,.. .. ..
'

.. .. .. ' '. Comprimidos de fer!'J ._-,':� � " "."."•• .,•...,......�.".".".." " "."."."."."."." pi· 270.

;. "'t I:�,ames l'equisitad')s

i,:,. A· B-I'eza De' Sua _ Casa .:!: �7,

�f
...

.. Injeções aplicadas:

�.. C PI· J I fi:" 'i:eLôsa� - 180.

�: ,omeça· e a� ane as :!:., Intra-musculares -1.167'

..,:��
.

NA-O VISI- ::= I A"cur)ativ,os, -:-p91. '1'
JEROI\!MO COELHO, 14·_' . Caixa

em 1891, foi pro]lluI -i"<.,
_'

INSTALE CORTINAS EM SUA,CASA SEM �:T �

. 239 .- Florianópolis
'do Es-

..�. TAB PRIMEIRO A _ �:"I u as ar 1- DISTRIBUIDORES

i .

JOALHERIA e UnCA GILLUF ; culares .: -� - OUVlD08 - N-AKtz • a.uo--Alrt.A-
porto �ê ;Florianópo:': :' .

. '.
. �:.. MATERIAS DO CURSO DR.. GUERREIRO DA FONSECA

anta Catàrina, foi a- :�: ," QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- �:.. GINASIAL, CIENTIFICO h .,.eJallMa d. H..pIlal .

ãi'1õ 'pêl'O�:-êrtt�adq! .!.
\

DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO F·ACEIS DE INS- ,�:.. CLASSICO Receita de Oculoa - Exame d. Fuado il. Olho P"'"

..
.

.A; �� Clalll1ficaçlo da Preaalo Arterial, '.

blica" o vapor ·"Ju- �:.. TABJiR' PERFEI!fAS NO FUNCIONAMENTO. COM ': ..�. 'Auias particulare� sôbre ..

·Moder.. Aparelhacem.·

aa::r:ôc:e�e��:IOIt:� �i: FERR-AGENS "'KIRSCH", TUDO' É MAIS FÁCIL! . .i. :a��:r�7e:t�;i:oC:rs�,;as�:� Cõ_alt6r1. -:- Vi.1:o.de d. Ouro pr.,?_ a.

h"ante �Wa��denkoík; �:..
JÁ :VEM· MONTADAS , :�: co, por matér�a independ,eIi- --

,

. �t LEVES E ALTAMEN�E RESISTENTES ..:. te ou grupos de. materia.
em 1902, e� Jagúar�- (:�: DISPENSAM G�LERI�S DE MADEIRA .i. Informaçõ!!s:· Gráfica

u:a �atarma, surgiu .'. Rua - Fehpe Schmldt, 21.
.' '. �:.. Graj.aú.

Iro Jornal "o' Aero- :. v'
,

'. -. �� Rua Deodoro, 19 - Nesta.

�: +�.++ + t�"'·"�"'''''''''''':i � � � !...� •
-

� + ,.--:... _ _-:9- ._� ..•••••.••••••• �
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 15 de Julho de 1953

Depois das Geadas •••
----------�--�\------------------�------------------

s. O. S. 10 BINCO DO BRISIL
S. PAULO, 13 (V.A.) -I mou ao reporter : "Não há d a, pois a temperatura bai

O municipio paranaense de exagero nas noticias proce-' xou consideravelmente. ,De
Cornélio Procópio, segundo dentes do Paraná. A' situa- vem o ministro da Agrícul-

lnrormações prestadas � re- tura e. �s autoridade� fede-,Iportagem associada, fOI dos .;ão em São Paulo foi tam- rais visitar o Parana, para

mais prejudicados pela ge- bém grave. Mas, nosso Es- constatarem pessoalmente

<ida de 5 do corrente. O se- tado sofreu com maior in- os efeitos terriveis da gea-

c retário da Agricultura do tensidade os efeitos da gea- da".

Paraná, sr. Newton Carnei-.
to, percorreu toda' a região

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

do norte do Estado em com

panhia do sr, Arthur Hof ig,

'presidente da Associação
Rural de Cornelio Procópio.

Segundo êste último, que

ontem esteve em São Paulo,

mais de 95 por cento da pro

dução de 53-54 foi afetada

� a perda de pés de café é

avaliada em 90 por cento.

O sr. Arthur Hofig infor-

Aluga-se ou Vende-se
CASA � TERRENO EM COQUEIROS

A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortavel resi

dencia, frente a Igreja do bairro de Couqueiros, onibus
com parada a frente do predio, Magnificos Iótes' de
10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia, Clube.

A tratar com o senhor Raulino Horn Ferro, nesta
Em Arapongas' e Santa

cidade.
Mariana, os estragos foram

•
_----- _

consideráveis. A fazenda

Cachoeira, do sr. Geremia

Lunardelll, em Açaí, teve 0S

s�us '3.040.000 pés bastante

atingidos. Registrou-se nes

sa.reg lão umpnejuizo de 10

por cento na safra atual (a
colher). Em AmoreiraeTu

lhas os prejuízos se elevam

a 100 por cento. 'N'a proprie
dade do sr, Max Wirth, em

Santa Mariana, 400 mil pés
:(oram totalmente destruidos

registrando-se uma tempe
ratura de 5 graus abaixo de

.,' �
Os agricultores de Corne-

'I �rio Procópio, em assembléia

l�ealizad� na sede da Asso-

ciação Rural) com a presen

ça do secretário da Agricul
LIra do Estado, deliberaram
30licitar as s.eguintes provi
dências do govêrno federal:

1) Suspensão imediata dos

vencimentos e protestos de

obrigações assumidas em

bancos oficiais e, particula
res; 2) financiamento pelo
Banco do Brasil pelo prazo
de 5 anos para restatir�ção
da lavoura cafeeira; 3) co

blança de impostos' na báse
da tabela' de 1951. An�stia
fiscal para () imposto d.e
renda' do exercício e cance

lamento para os cafeiculto-

,'res da região da declaração
do imposto de renda ' pelo
periodo de 5 anos.

'"OU ainda ao reporter que f.:
c.ntcm registrou-se uma, chu-

. 'J!'. d'e pedras em Londrina,
ú que veio trazer maior pre

ocupação para os lavradores
"

da região. Percorreu o Se-

cretário da Agricultura do

Paraná extensas regiões do

Estado. Ao deixar o avião'

em Cornelio Procópio; de

clarou aos lavradores que o

aguardavam: "Realmente,
tudo é pior do que eu espe-

DANOS DE GRANDE

VULTO

zero.

Na região de Porecatu os

preju izos foram também e

levados, o mesmo acontecen

do em Apucarana,
O sr. Homero Cordeiro,

presidente da Associação
Rural de Jacaréainho, infor
mou ao repórter que os mu

nicipios menos afetados. fo
ram os de Jacarêzinho, Ri

beirão Claro e Santo Antô
nio da Platina.

REIVINDICAÇÕES

SITU�ÇÃO

O sr. Arthur Hotig afir-

AS VERDURAS COLHIDAS .," EM CASA�

'��J

Venc,da a Paralizia Infantil Aujas Parti-

1)' ..

f éd' · b' -1'1 calares
'IJ O que 10 orm.a um mico rasl e. ro

:

"
,

.

.'
_.

--'

fi'
.

'. ,8,0 reg'rassar' dos H'lados D,n.l"dos MA'l'ERIAS DO CURSO

� WlPe I
v ,0 " . �� r' .oillNASlfl_L" CIENTIFICO -K_

1)e i#!�':��r�n'-lllS., , ,.

' RIO; 13 <y..�Z)�7S���:-"'"��t������cin�·�ã�ie�-1
..

ÀgOfa��.�'; �;(,��.Robe�to, ,�.� CLASSICO

1\ 'i '. &f{.).Vj �.
lavras do Direlo.r··dô,;.SeJ::V�-; s�<ã�seI .empregada, larga- Cordeiro.de Faria.s que con- • sõbre.Aulas particulares

\ " 'l ço de Fiscalização. da Medi- mente, antes de. dois anos, 'I firma aquêle "furo". O mé-
o programa dos CursosBt

cina, ao regressar 'dos Esta- - pois as experiênci.as, dico patrício viajou, p�lo.'
. nasial, -Cien tif ico e Classi-

dos Unidos, - de que os cí- '"oss.eguiam� a.inda _. o.s I "�rgentina".' de �olta dos
_.

.. .�O, .por matér-ia independeu-
entistas norte-americanos c. íentistas nao tmham dUVI-

I
EE. UU., 0,nde estev.e alguns, '

l 'te ou' grupos de materia .

trabalhavam numa nova· e da de que haviam descober- mêses, que aproveitou para ., 1\ f . _

-

... n ormaçoes: Gráfica
definitiva vacina .contra 'a to o elemento definitivo de diversas observações cienti- , "

.

, JraJau.·
ficas nos hospitais norte- n 'D d 19 N treua eo oro, - es a.

talado á rua COI/onel Pedro

Estudando. em pontos organizado.s para os CONCURSOS Demoro n. 1.481 em frente

DO do. Posto C. Ramos no Es.

SAO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

J

Comece adquirindo boas sementes !

ULTRA SONO
TERAP,IA

E boas semen tes, de germina.
çâo garantida, você encon

trará nos Postos d� Vendá:

«C. A. CARVALHO»
l\IERCADO PÚ8UCOO MAIS MOPERNO E EFICIENTE TRATAMEN.

l'O
'

PARA INFLAMAÇõES' E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

e

CASA AZUL (E4_. São Jorge)-
SINUSITES

INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TR�TAME.NTO COM HORAS MARCApAS. ... ÇOUVE-FL0R
... COUVE MANTEIGA * RABI\NETli:

... NABO BRI\NCO * PEPINO

'!Ir COUVE RABANO * ERVILHA

III REPOLHO * ALFACE
... NABO AMABELO ... CENOURA

... TOMATE * BETERRABADR. GUERREIRO
CONSULTóRIO � VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.
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a importância' da descobes-
� \illre, \ongeI, de onde 110 .� .;-.,--"

'tlve\ recanto . ".' 'I .a, que abre amplas pers-
opra .
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novas energIa.
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"
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S E A •
diretor do Ho.spital Jesús,

. 1)e 2.S à 22, H.P. ,
nos declaro.u que noti.

cias recebidas da Fundação.
Nacional �ontra a parali-Isia Infantil de Nova York,
deram-lhe ciência dos tra.1
!Jalhos que se realizavkm.1naquele sentido, e. que, em-
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! A Beleza De Sua \Casa i
i Começa.Pelal Janelas, t,. .y
..�. NÃO INSTALE 'CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI-' �i.
..�. TAU PRiMEIRO A' �:.+

; JOALHERIA e onca GILlUF I
:�: QUE POSSUE A� FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- ���
�i.\ DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- �i�
�:." TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM :�:
�:.+, FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! �i.:�: JÁ VEM MONTADAS �+
�i. LEVES E A'LTAMENTE RESISTENTES :::
�:." . DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA +!.
+:.+ \ Rua - Felipe Schmidt, 21. .:.
.... .

; '. 1
� t.. +, ..
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Distribuidor
C. RAMOS S/A

1áV(Xfú fJeJaJAC?
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

. \

yiagem tom segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO . �(SnL-B,RASILBIRO)
Florianópolis - Itaja! - JoinvHle - Curitiba'

r. ',I ,o.'

Agência:
-'-

nua Deodo:r.o esquina da
Rua Tenente Silveira

Assegllre Seu Futuro
- D. A. s. P.
- BANCO DO BRASIL
- D. c. T., L A. P. L, e outras autarquias

L N. C.'A. - Praia de Botafogo 526 - RIO
/

Atendemos por Reembolso Postal.

.-----------------�-

�Iula-se I'

Aluga-se uma casa à Rua

Conselheiro Mafra, n. 53.

Andar térreo com s�lão pa

ra escritório e moradia, 80-

'irado com salas. para escri

�ór;o e porão para depósito.
Tratar na Rua Conse'Ihei.

'0 Mafra, 27. (Sobrado).

--_._-'----

Vende-se
, U l1l bar snoo.ker bem ins.

treito.
Tratar no Salão Moderno

pelo
com o Sr. Ermínio dos An.

jos.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Votos de Pezar Importantes Projetos Vetados e Novas Derrotas da U. D. N. -
.

Luz e Energia Para Palhoça e São José - Vetos e Vetos - Nolas
..O.-.O..-<>...O.-.O....O...,.O.....O_O.-.O__()I Sessão de 14-7-53.' mensagens governamentais í raudo aplicação sementes O ,Dep. Coelho de Souza, L'oder Executívi a abrir crê

Presidente - .Volnei Col- I a-usando recebimento de
I

ao Estado, bem como, adu'l comunicou ii, Casa a sol ida-' d itus especlais, por conta I::�

laço de Oliveira. , I cfic ios da Assembléia Leg ia- bc s aos agr-icultores. r.rdade da bancada pelo E;-. excesso da arrecadação do
Sec retários - Lenoir V. I lativa e comunicando a san- Telegrama depezar v. nt o pezaruso, ' I corrente, exel'l�h'.'O.

Fer retra c Elpídio �arbosa'12A(J :de leis e e?caminhando : O. I?ep. Oswaldo Cabral O De? �norí Teixeira. E!n segun'].,. discussão C)

Hora do Expediente - Pro ietos de LeI. I [ustif íca (I voto de pezar do FI:, r o in se rito na hora do t:H'nJcto n. 25·�.;,' de auto .:l

Lida a ata da, sessão ante'j
Mensagem encaminhando l f.àlecime.nto do Dr. Hénri- expediente usou da tribuna (k Leputado j"i'"ncisco Nc-'

l'i.úl' qu_e foi aprovada sem -Pj'(I,ieto .de Le;. 8�6-53. ve�a-I q�le Chenoud, médico da Ba-

para,
sugerir ao GOVê'l'l�G "e�, tol apl'Y'�ao o subs i.

discussãe. do por Julgar ínconstitucio- hia, que, corno tantos ou- urna campanha de, economia tur.vo aprese, uno pelo d e».

O expediente constou de .ial. ,'. tros, enalteceu Santa Cata- noméstíca, A proposição de Oswaldo Rodrígues Cabra.;
Mensagem encaminhando' rina para aou i se dedicar ao urna campanha pelos servi- que o justificou amplamente

,éiO ao Projeto ue L�i �',:e I trabalho e ; 'causa da medi- t;1.g do Senai e Sesc com cur- da trib?na, ? auxí.tio visad,u
nn.nda construír o Ginásio c.na. ,,0'3 de expansão sôbre eco- no projeto a Sociedade li
de ,IGÍnville. Encaminhando a votacão :1l'Ji1:a domestica, caso o Gi)- n íão dos Artistas e Socied-i
Of ic.io do 'Serviço de Ex- pelo PSD. usou da trib�na vérnc do Estado não esteja de Carlos Gomes, da cidade

pansão do Trigo, demons- o L'ep ..Ylmar Corrêa, asso- C:1I1 condições financeiras/ t, Lagurn .

ctan do-se �a homenagem Requefimento do Dep. Es-

TIM
.

costuma pleiteada pelo De'p. tivi.let Pires pedindo a in-
Pela primelra vez, no problemas coletivos, deles

.
••• O"waldo Cabral. rim ão na "Ordem do Dia"

Brasil, O comerciante co- participando pela ação COl}' Patrocinado pelo Centro O Dep, Enedino Ribeiro dos Projetos de Lei 181·53,
memorará o seu dia, que jugada de nossas entidades. de Xadrez do Clube XII, de L' cuxe o apoio da bancada a rtoriza aquisição de área
transcorrerá, amanhã. ! Nenhuma iniciativa de as- Agõsto, reaJizar-s'e-á um

E t
TEMPO

d
,:i:t UDN. a o voto de peza� de terras em Rio do Sul, de

A data, sôbre ser de re- 1\ sistência social, nenhum,a. . .
s amos, en promena e, t pro .edê i t I

tornero entre os aficionados f .(,1':\ p ropos o, . c enc .a governamen ai;.
I

' h d f' h 't" na Assembláía. Mas A_ quegosijo dessa c asse, o' e, carnpan a e ms uman i a- '" Voto de' pezar proposto 'i-53 eleva gratificação do')
também, para quantos têm rios, beneficentes, educatí- que não se inscrevera� na registrarmos hoje será pu- pelo Dep. 'I'enório Cavalcan- membros do Conselho do
no homem de negócios ele- vos ou cívicos, foi levada a P Divisão; ora disputando blicado amanhã -- que é o ti pelo falecimento do 'Sr. Montepio dos Funcionários
mento que tem parcela de efeito sem a contribuição o Campeonato da Cidade. hoje dos leitores -- e se re- A ri' hías Ganz, coletor Esta- Públicos do Estado ; 46-53

responsabilidades na fo- preponderante - quando Para êsse torneio, nota-se firirá ao que' houve ante- dual, servir.do há mais de autoriza o Govêrno do Esr a

mentação da riqueza das não pela: iniciativa - do co-
desusado interêsse e muitos

ontem na Casa do Povo. 20 anos, em Curitibanos, do i' atianç.ir e.npréstlm jS

nações organizadas. merciante, em tempos ncr- Caberia aqui, assim, -uma ciia dedicação ao serviço ,\<, Prefeitura Municipal (ir
. , .

d são os. que se propuseram digressã 'b 1 t' 'd
. , '

Dirigindo�se' áos comer- mais como nas epocas e
.

aso re a re a IVI a- r'.�lb1.ico abre lacuna Íl'repa, .r 1

\"ville.ciantes, no Brasil, nesta o� ealamidade. Temos bem ser· 'em disputá-lo. As partidas de do tempo. Mas o assun- 1'::\'el na aclministração ca. Ordem do Dia,
portunidade; o dr. Brasilio vido, a nossa terra. Esta, a I "eriio realizadas nas tard,es to, no ano passado, foi to-

.
Lc.:.l'inense. E' justo que es-ta •. Na ordem do d;a, foral'll

Machado Neto, assim se ex... .:!erteza que nos deve cpn- de sábado, horário êsse que
talmente esgot:_ado, no curo"� Casa consigne em ata' se'l

I
aprovadas a3 redações fi

pressou: "Pela primeira vez fort.ar e ,estimu�ar, em face $erú alterado ao encerrar-
so de Expansa9 Cultural, profundo pezar pelo ocorri- nais dos projetos ns. 39·53

se vã� reUJ,lir nas sedes de da mcompreensao e da ma-
a

. por uma erudita e magis- I dI" i e 81 r::., que aLtoriza"n
suas entidades associativas levolência com que p�riodi- "e {} Campeonato da 1 . DI. traI. conferêncJa do ilustre I
os comerciantes de lodo o eamente se atira sobre nos· .

visão, disDutado também no AlmIrant� Carlos da .Silvei- i "GustavoBrasil,. para a c,elebração 3a classe a imputação de Salão de Xadrez 'do Clube ra CarneIro. RespeItemos,
do dia a eles consagrado - c,ausadora das dificul'dades XII, às 2as., 5as. e domin. pois, aquela' memorável
16 de julho. 'A efemeride de 'ou do ,encarecimento da vi-

goos. horl!- de inteligência, que os

Cairt1 -, expoente de que' s,e da. ColocrJdos na extJremi- dias não conseguem esque-Até agora acham�se ins 1orgulha a grande classe - dade da escala da produção
-

'ceI', e passemos, por a guns
t d' ("'ito' os seO'uintes enxadris .

t d Estiveram, ontem, na As· sessão 'de ante-ontem.
passa desta maneira a ser �m conta o !l'eto com o �L ::, ,

'"
- mtnu os, s'e m segun os

também sua data. Volvendo C!Onsumidor, temos servido tas:' Fvaristo Gouvêia, Pe- propósitos, a outro assunto. sembléia Legislativa, em vi- I Recebidos na Casa do Po·

o olhar para o'lôngo pedo· le para-raios da má vonta- dl'O José Bosco, Walmor ABSOLUTO .;ita à bancada do P.S.D.,: vo pelo líder�Estivalet Pi-
do decorrido desde a aber- ie publica em muitas cir- Caràoso da Silva,_Fernando

O tempo é absoluto, na uma comissão oomposta dos' res e deputados Lenofl'oVar-
tura dos portos' brasileiros, �unstancias, voltada contra \ .eoncepção newtoniana'. Ab- I',

Bainha, Carlos Eugênio da "rs. Serafim Abraão Lago,l gas, Elpídio Barbosa, Wal-
de 1808 aos nossos dias, po- )s' resultados de situação soluto, ante-ontem, na As- I

dem sentir�se tranquilos os �conomica que fomos os Rocha, Édio Tonoli, Giovani 3embléia, foi tambéni o de- Luís D'Agostin, Sabino Ven-I demar Grubba" Bahia Bit�

hom-éns d-o comércio, -com a )rimeiros a prever e apon- Faraco e Osvaldo Melo Fi. putado Wilmar Dias. Pro- turi e Benjamin Schimínelli,: tencourt e Protógenes Vie'i

consciência do. muito que fi·

I
�a:. Inconfo,rmados com t�o Ih'o. ) Os candida:tos ainda fessor de verdade, deu un1_a residentes no distrito de

I
ra, os ilustres visitantes se

zeram pelo país, do que lh� lllJustO labeu e que mais �ão inscritos poderão com- mIa. completa, Até os in- Gusta.vo Rjcharp e que vie- !-demoraram em cordial pa •.
deram de amor e dedicacao podemos desejar neste pri- disciplinados alunos da U.

> , parecer no próximo sábado O N' ram especial.!_l1ente a esta lest1'a, retirando-se, empós,
do que contribuiram para meiro "Dia do Come1'ciante'� . . tiraram dez em com-

seu .progresso e bem ,estar. 5erá - compreensã,o e jus. até às 14,30 horas, no Cen- portamento! Capital afim de agradecer a satisfeito pela exposição q':le
Revemo-nos na atividade tiça. Estamos -certos de que tro de Xadrez do Clube XII. TEMPO QUENTE rejeição das emendas à

I
lhes foi feita sôbre a con-

dos nossos maiores, influin- elas não nos serão negadas onde serão atendidos pela Continua, o Chiquito, ba- Constituição, votadas na, duta da bancada.
do na evolução histórica, no por todos os que ànalisarem )omissã'o organizadora. .:!ana. Ante-_ontem o místi- -.,----...,....---------'-----------

nascimento dos nucleos ur- imparcialménte nossa ativi- ::0 vate babitongueano foi Armoço a'os Prefeitos., Pesse'distaSbanos, na conquista dos ser- dade, sem esquecer que o vítima de um- ato falhado.
tões. Indentificamo.nos dis. dmples fato de estarmos Amoroso e apaixo�ado de A presença nesta Capi- da ação dos prefeitos e da

tribuindo bens e s-erviços a �olocados por trás de um

'0 I VI I
seu lindo e tranquilo torrão. tal, de diyersos prefeitos: bancada, que, 'prestigiada

todos os centros de popula- balc��?u d� uma mesa de a. e ra natal, o Chiquito, interna- municipais eleitos pelo P. por outros deputados dissi-
ção, dos mais importantes �scrltOrlO nao nos torna

d R
,mente; não ó quer dividido. S. D., deu ensejo a que à dentes, como o sr. Francisco

ao,s mais longínquos', expor- máus brasileiros nem menos I a' osa Externamente, finge que .

bancada desse partido, a di. Neves, que se achava pre-tanto os produtos nacionais; patriótas que os demais. So- quer, para não desagradar
.

t b' 'd i I
.

D ' rc�ào da ExeC-ilttva Region,lf sente, estava desempenhan-proporcionando recursos pa- nos am em COl1suml ores, I O Presidente da RepúbJi. seu rmeu. aI porque, ao .

ra importar mercadorias, e os mesmos males que a- d
.

d
votar a emenda ' constitu- e da Municipal ihes .prestas- do, com rara bravura, opa·

�l' I t' 'd' d
. I ca, por ecreto assma o na .

1 'b'l':'matérias primas e maquiná- l Igem a co e IVI a e atm-. ClOna que pOSSI 1 Itarla sem, ontem, cordial homena- pe} fiscalizador da oposi"
rias indispensáveis. ao pro- (\'em a todos nós. Compreen-I Pasta da Guerra, promoveu a divisão do seu São Fran- gem, no Clube Doze de A- ção. O orador brindou ao
gresso e á subsisteAncI'a '�do ;ão e justiça - ·eis o voto a General de Brigada o nos- cisco, abriu o peito em dó.

I g-ôsto, oferecendo-lhes um presidente do P. S. D •. Fi-
povo. Evoluímos' material e la grande cla'sse, que entre 50 conterrâneo Coronel de maior e ribombou: NÃO!

.

I 't' -;. A b d .

t' almoço. E3tiveram presentes nalmenté, <> deputado Fl'an-espiritualmente com a Pá. )S mais egl lmos motlvos Infantari,a Paulo Gonçalves anca � goverms a esta-:
tria comum não agindo em :le jubilo, festeja pela pri-I'XT bb' V" d' R

' '"

I
telou., A tUrma o.posicionis- 05_ srs. Alfredo Metzler, pre-

" . vve er lelra a osa, que h' '.

termos de egoismo individu- ne:ra vez-, em todo o país o
,

. " ' a . ta. enc eu-se de Justas ale- feito de Pôrto União, dr.
alista, de inter�sse pessoal "Dia do Comerciante", vol- I

::serve adIU" a ID/5, aquI gnas. ,Mas. " alegria de Osní Régis, prefeito de La.
ou de grupo, mas com " lendo seu pensamento par'?I

sediada e que até há pouco pob.re dura pouco. E o Chi-·· P 'I..
, jes,

.

au o Preiss, prefeito cal' com o povo.consciência dos grandes ) bem do Brasil. A ela diri- comandou o tradicional 14° qUIto caindo em si, saiu do
--_, dmos as fraternais congra. B. C.. atropelamento do sub-cons- de Criciuma, Silvio Santos,

Teo• Cei. Duarte tulações da_ Confederação O Gene;al Paulo Vieira
ciente e corrigiu a pontaria prefeito de Capinzal, Fre-

Nacional do Comércio. do voto, num murmúrio de derico -Poy Filho, prefeito

Pedra PI·,es 'a.) Brasilio Machado Ne.
da Rosa foi, ainda, transfe.,. côma: Sim! de Piratuba e Emílio Man.

'o, presidente". rido, para a Reserva. O presidente, erronea-
O G d d E ck, prefeito de Guaramirim.sr. overna 01' 'o s- mente, computou êsse su-

�--

frágio, em desacôrdo com a
À sobremesa o deputado

lei eleitoral: ninguem pode Estivalet Pires, em formoso
votar a favor e contra. Vo
to não-e-sim é voto nulo.
Apesar de validaélo o seu

voto, o Chiquito espalhou
se ...

MEDIDA E TEMPO
Por um dos aviões da Cru- \'a, pela Faculdade de Odon- O diretor do Serviço de

zeiro do Sul, segue hoje pa-I tologi.a e Fal'máCia, Acadê- Metrologia foi assistir à
I aprovação da lei que cria,

cu a Capital de Goiaz, séde

I
micos Celso c� Pôrto e Aldo de direito, o seu já existen�

do XVI Congresso Nacional Câmara da Silva, pela Fa· te, de fato, ca·:go. Entrou
de Estüdantes,.a delegação' culdad� de Ciências Econô- ha Assembléia diretor e

de Santa Catarin�, junto ao micas, e pela União Catari- saiu ex! A lei (mais fun

referido Congresso. n ense de Estudantes, repre-, cionários, mais cargos para
os' homens, hein, seu Id-

quente manifestação da sua Com várias teses e Jndi- gentando o Conselho de Re ..

neu?) foi rejeitada! O go-
formaçào moral, vem con- f!a�ões, os acadêmicos de presentantes, o Acadêmico vêrno qu€ria medir Q peso'

dista. Narrou, sob aplausos,
quistando, a-ssim, pelas suas nossas faculdades, irão, por Osní Lisbôa e como acesso- dos outros. Esqueceu-se de que os prefeitqs pess,edistas', j

- qualidades de espírito e de certo, honrar a terra qu·e re· res, os Acadér{li,�os Pedro J. medir o próprio! E como an- nas suas comunas, dedicán-'

coração, elevados postos da presentarão. Sim011 e Zeno B. Silva. da pesada São Quintino! do-se verdadeiramente à ado
TEMPO PERDIDO . .

. I

prê· , A delegação irá composta A' saida da Assembléia, o
mmlstração e a correspon-

v.em
I
pelo !r:sidente da U. C. E.,

.'

Formúlando
Av�tos de fe·

\
nobre deputado Enedino

der a cónfiança do povO,'

I a.c�demlco AN�udy P. Masso- !.I� v!agem �, e.xlto em sua jRibeiro,' desconsoladíssimo tem criado um clima de paz
,

Aos muitos cumprimentos 11111-, Academlcos Fernando 1 mlssao, aqUI fica o abraço e�)m as fragorosas da ses- e harmonia.

que vem l'ecebendo o sr. Te- Caldei'ra Bastos e João Luiz de "O Estado", aos repre- sao, desabafou: - Qual! O dr. Rubens Ramos, Se·

nente Coronel Duarte Pedra Neves, pela Faculdade de 1 scntantes de Santa, Catarina
Não adianta! Devemos é ctetário .do P.S.D., em rápi-

I largar mão disto. Nós, mes-Pires, juntamos os nossos, Direito, Acadêmicos Dago-
j
no Co.ngresso Nacional- de

mos, não mandamos nada!
com prazer. I berto Silva e Roberval Sil- Estudantes. .

.. ,B U M.

Richard"

Na Assembléia -Legislativa

� , j

Plor ianópqlis, Quarta-feira, 15 de Julho de 1953
..

.AMANHÃ:
Torneio

-

de
,"Oia do. Comerei,ante" Xadrez

tado, em ato de ontem, pro-
moveu ao. pôs to de Tenente S b·· O I I-e-oronel da Polícia Militar egDe o]e para o ao a a re-
do Esta�do, o no�so ,prezado' prelentação catarlneose ao Coo-conterraneo Dr. Duarte Pe- .

dra Pires, um QOs mais cul- .uresso Nacional de Estudaotes
tos oficiais da tradicional

'

Corporação de Santa cãtá-
ação administrativa parti
dária dos prefeitos pesse�
distas. Em nome dos h(lme.

\
'

nf.geados, o prefeito Paulo
Preiss .falou agradecendo o

improviso, ofereceu a home-
,.;

nagem, tecendo conceitos
em torno do momento polí
tico estadual e exaltando a

rina.
�O ato da promoção dêsse

benquisto oficial f?i recebi-

um convivio mais· íntimo
entre os da família pesse-

almoço, ,que era feliz e irís�
pirada oportunidade pa,ra

do com alegria, .porquanto
I h'��l't '.aql1e.�, �n1:> 40 n, 1 I ar, c llja

-

vIaa na caserna há sido elo-

hierarquia, como justo
mio aos serviço� qu·e

prestando ao Estado.

das palavras, aludiu ao es

timulo que a dir�ção recebe

,

De' autoria, também, do

neputado Fran -

sco Nev-s
aprovado o projeto que con

ccde auxíli 1 t1(1ciedacle 1...
ra Tuba «nen :.f ror 21 V0tIJS

c otnra ,14.

Pelo Pre ;ri.·rr.(· fo'i re"i-
rado da ornem d-. dia o Pt' -

jeto de ,k;' n .,iS-52, em V!l.
-tude de :'lefi,' f',:cI,a na re

constituição..

Está Safis(eijo

,:,;. Ruy Ba!·l.fI·lc! da ci.:Ii!.ie
ele Timbó, de fi '1; ,)l'Ía do de).
Wilmar Dias; (�( .... '," .

Cr!; 100.000 ')0 l,ara o Ho 3·

pital Santa BL,niz, de H,',.
j:>;. de autoria rlj dep. Bar,ia
TI ttencourt e ,_1e •••• ;... '

Cr$'2.000.000,oô. para o f,n"
nflclmen.to Je 1,'7 e ener�;a
el�;trica para vÍl! ias loca.l·
d. {,e_§ de aut l:.a do deput:l
do Bahi-a Bi��·}n(ourt, ê,j<o;<;
plcjetos fon,':1 aproVaà )'s'
c� ntra o voto da UDN., P'Il'
.20 contra ]6 '",,·tos.

Ainda na ordem do dia fo-
l'am aprovados em prime.ra
discussão os nl'ojetos de le:s -

I1S. 257-51, 28201 e 22·()2
que, concedem f.l!xílios dt':
Cr$ 200.000,00 üara o Giná-

(\mo últt'.:,t r.,atéria çon l·
,é1!J te da OLiB :\1" do dia, ", id
:tpreciado o pú.:do de lei �'.

�4·52, de aUr,J:'I':1 do dep:1 !l

�;o Ivo Siiv'·l.l que visa a

dJ:lodela__çã , {! JS serviços'( e
,,;2 e enet-{'!l <!:étrica !'JS

rr-�,l'icípios (1 •. , P,;'hoça e S.IO
h ·é. Em clis('j &sãó falu',l
it nificand.l {' }, 'ojeto o de ). '

J, () Silveir l. '\ votos fOl o

p.ojeto apr' ',:',;. contra c

'.6ft da ba '!·· .. i;1I da Ua:f.o
[1'>mocrátIc': l\,'(';onal e er.

�;l;cidos.

Explic€,�ão jU'ssoaJ
}..a -hora d'it.r:ada a e,

l,.. ••cações ·'é.:(,J o deputaJo
F.!,I'i'ino Rl ��Hú. presta:-do'
E:�i::la1'ecime:lt"ls sôbre áfi�
�ljl:i,ÕeS qUd 1'!:1. na: sesúo
.d? optem, quando da vO .. t

Ç',( das emer,àa� ,constitu
e.' ('1' ais.
}i,m segu I ,i � t0' a ses ;i,'p

oJ('(rrada.

cisco Neves, em feliz discur-
;;0, declarou a �ua atitude
de seguir a oposição para fi.

É uso da imprensa, quando o assunto das pági.
,na,s principais é muito 'longo, comit (desculpem a
ma palavra) o Cosmora,ma, passá·lo para as inter
nas, ,com os titulos abreviados.

....

Asi;'im, por exemplo, se na la. página, o título
é O caso Beria empolga <) mundo, na página interna
o assunto é indicado abreviadamente: O caso Beria ...

Essa usança ia dando forte altercação em La
ges, entre um udenista e um pessedista, ambos exal
tados. É que, na págil1.4t- interna de um jornal, apa-'
receu este título: Irineu e a cultura. . .

.

O pessedista achou êsse
.

título estapafurdio,'
estrambótico, compos.to de termos que s'e repelem.
O 'uelenista caiu na defesa. Depois de muito pelea-

'

rem, resolyeram ler o artigo inteiro, que começava
na primeira página. Aí, perdeu-se o udenista, por-

, que, em manchete, leu o' seguin te:
- Irineu e a cultura do café.
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