
o Funcionalismo ,do (stl do de-Santàià1of10a :v ve de vencimentol e salários d!
lome! O Sr. Iripeu Bornhausen ainda lhe deve' a promessa de candidato, reitera .;

�a em sua primeira Mensagem· ao' Legislativo. Enquanto isso, os funcionários
têm vencimentos que diminuem, -dia a dia, com a maioração do custo' de vida!

"'�::::��PNotasPOíffiCls ,

a rio de s. C�tarlna -,- I Está o sr, Irineu Bor- quando, daqui, lhes der-

, . Inhausen, através do seu mos. um ponta-pé!

'e
Ano XL e, I

jornal, empenhado em fazer Agora a vitima das patra-
campanha contra o sr, Ne-

I
nhas do órgão bornhausea-

I N. 11.659 10. rêu Ra.m�s. "

no é'o ilustre Presidente da

�()....()���(,..
O bí-f'rontísmo do dono Câmara. Não tendo por 00.:

do Diário da Manhã estar- de e de que atacá-lo, os' jor
.rece. Aos deputados do nalistas cumprem, a seu mo-

Jornaleiros de P.S.D. diz êle que contínua, do, as ordens do sr. Bon

mais do _ que nunca, f'avorá- nhausen: inveqtam e escre-

Tio Bam DO Rio vel a u
__

m acôrdo político. vem a pl'Í?,eira asneira que

RIO, 18 (V.A.) - Quatro I com essa agremiação. Aín- lhes. sobe aos m�olos. Ontem,
jornaleiros americanos, ,ven-I da há pouco mandava oferé-: por exemplo, 'descobriram

cedores de um concurso rea- : cer-Ihe, na pessoa do lider esta, sem dúvida, sesquipe
lizado em Nova York, che-! na Assembléia, uma Secre. daI: que a éonvenção do'

garam ao Rio, declarando .taría d'Estado - geutilmen, P.S.D., por um moyimento
que vão divertir-se bastante. te recusada. Mas, ao mesmo de parlamentares, firmará

Os jornaleiros desceram, na tempo que solicitava a pre- ponto de vista, fechando. a
noite de ontem,'no Galeão e sença, em Palácio, de outro questão, para que o sr. Ne

disseram, ·também, estar ilustre representante do P. rêu Ramos abandone a es

contentissimos por conhecer S. D.,Yseu jornal caia sô- perança de se candidatar,
o Brasil; país tão falado nos bre este com invencionices em 1954, à Presidência da

Estados Unidos. torpes, que só terminaram Câmara!

Até as geadas concorrem para o empobrecimento
_

do povo
- brasileiro. Providêncías .

. RIO; 18 (V.A.) -- Criada' com a maior urgência, um' recomendou aos chefes de xima terça-feira uma expo

por uma resolução do Legis-
I
levantamento dos danos, em

I
Seção de Fomento Agríco-

'

sição de motivos solicitando

lativo a Comissão Parlamen- i cad� região. 'Independente' la, diretores de Estacões Ex-I a abertura urgente de um'

t�r 'de. In�uérità p�ra apu-: d�sso, prepa�ou uma expos�- perime�tais e o�t�o�, �hefes I' .crédito extràordinário, pa�a
rar os efeitos da geada, .an- çao de motivos a ser sub- de servrço do Ministério, 10- atender as despesas necessa

tes mesmo de instalada, um metida ao presidente- da Re- ealizados na ,região atingi-. rias e relativas a execução
de seus membros, o deputa- pública no seu próximo des- da, imediata inspeção nos do referido plano de fomen-

j .

'do Dolor de Andrade, com- pacho de terça-feira, pro- diversos municipios das res- to.

pareceu ao gabinete do mi- pondo a abertura de um pectivas circunscrições, pa- Ao mesmo tempo o' titu-

. nistro da Agricultu� soli- crédito especial para aten- ra exato conhecimento dos lar da pasta da Agricultura Homen•·•·agem a' Eva Pero'n no
mos, está engraçada. Não

citando uma audiência 1>�a der aos lavradores atingi- =Ieitos do fenômeno e apre- está tomando as provídên- passa disso. E', sem dúvidá,
a aludida Comjssão.· dos. Leu depois, a seguinte ziaçâo aproximada dos pre- cias relativas as questões de .

I
·

á
'I

d t
apenas, uma pêta grosseira,

.

Respondeu o sr. João, nota oficial: juizos consequentes. preço dos produtos, finan-
•

aDlvers rio e soa mor 6
.
E', nada mais, um desejo

Cleofas dizendo que a au- "O ministro da Agricul- Além disto, . designou o ciamento e mercado sôbre o __
-

:dU",..
•

. I que só os

.

palacianos sem

diência seria concedida na tura informa que logo que :hefe de Seção Técnica de que, está se dirigindo aos BUENOS' AIRES, 18

(U·llho
próximo. O senado 'cele- valor acalentam.' E'" de res-

própria reunião da Comís- .tomou conhecimento da :afé do Ministério, para, órgãos competentes pois P.) - Grandes homena.gen.� brará, uma se5:ão especi�l' to, uma pobre e trístevamos-

-são, onde compareceria a geada recentemente ocorri- 'untamente com agrônomos que assuntos não são da al- se preparam para o prrmei-] em homenagem a sua memo-I tra de despeito e de inveja.
fim de debater com os par- da na zona cafeeira do país; -eglonais dos dois ,princi- çada do Ministério da Agrí- I r� aniversár�o da morte .da I ria:

no sábado, :lia 25, às 10 E', aliás, o ato falhado que
lamentares os efeitos da ca- --_.. rais Estados cafeeiros, cola- cultura. ara. Eva Peron, a 26 de JU- horas da �anha. se repete a todo o instante,
lamidade. E assim. ocorreu. Estados atinoi� 'iorar no levantamento das

P--A-S--:Q=-.-U'-A--L-I-N-=-=-=I-----Instalado às, 17 horas, sob a

d I d
rreas prejudicadas'pela gea-

presidência do deputado ge- OS De a 00 a la, 'as quais estão sendo .

neralLimaFigueiredo, na de frio _)ercorridasapartirdomu- :.;tUU,HI·f.�IIJtJ�:�: ..'t/jl�:�t�:_. ..... JY..ifl:';,.jf,;,"-��,·
,

sala da Comissão de Justi- iicipio, paranaense � Jacaré- reuuociou a ·vice ..jJreside·DcI8' do P.TU, embora �Ieltol
ça,. ali compareceu o mm'l'S' - RIO, 18 CV.A.) - Em no- ·inh.o, desde os primeiros id te' d PTB f b P t d- RIO, 18· (V.A.,) - O semi- presr en e o ., rea

11'-',
ent araços ao ar I o.

tI'O João Cleophas, que de. �a à imprensa, o Serviço {ias que se seguira.m ii ca- .

I'
. I -'t rg A t da eleí

-

AI'
_,.,

' lor Alberto Pasqua nu, a..pe-, mo.u,que na acer a o ca _o, n es a e �I�a�: o sr:
-

inicio, afirmou seu aplauso Meteorclógtco forneceu por- amidade.
.

-ar de eleito ontem vice- criando, com essa resoluçao, I berto Pasqualíní ja havia a-

pela criação daquele orga- menores sôbre a onda. de Em face dos informes que
." . ,

firmado. os seus pontos de
nismo, ao qual-daria toda a frio,. �u� percorreu o .trecho I já estão chegando ao Minis- MU·llo Obr·lgado Muchachos' vista de permanecer apenas

,

.colaboreção necessária e de mer id iona l do Contmente, cério, ficou evidenciada a
, • em suas atividades parla-

que era exemplo, sua pre- e�tre 5 a 11 do corre�te, Mo- necessidade de desenvo!ver-I. Risco, nestas. !iI_thas, poucas_ e fáceis, uma gráta cur- mentares.
sença ali naquele momento, vnnentou-se essa onda na se desde logo a execuçao de vatura para o Dlano da Manha, pelas generosas,. cava: Os elementos de comando
tão logo o deputado D�lor região sul d? país, sôbre os um plano de produção de Ih�irescas palav�as que ga�t�u, em vão, ao referlr-s� a

do trabalhismo nacional, ena'
de Andrade lhe . solicitara Estados do Rio Grande do lavouras de cereais, legu- mmha �e�soa, amda em atIvIdade no trato de questoes

- gramatIcaIs. tretanto" continuam insis-
uma audiência para os seus Sul, Santa Catarina" Paraná minosas e plantas oleagino- Já fui alí" na tenda amável do' Diário, tachado de tindo para que o sr. Alberto
membros. e São Pa ul.o, estendendo-se 'sas nas -zonas prejudicadas, gagá, cretino e outras cativantes gent_ilezas. Enxugo uma Pasqualini a�eite aquela in-
CREDITO ESPECIAL sôbre parte de Mato Grosso, tendo em vista atender não lágrima de comoção a escorrer-me pelas barbas abaixo. vestidura, emprestando, as-

Salientou depois o sr. João Goiás, Minas Gerais e Esta- só o problema social e eco- Não' é p�ra menos. Depois do trote e do apôdo, o .melaço
Cleophas que o Ministério do do Rio até Salvador, na nômico que é dar trabalho de um elogio embarga a voz da gente, , . '.

Prometo não me esquecer do conselho do jornal go-não ficou indiferente aos Bahiá, perdendo-se no ocea- aos colonos então sem ocu- .

vernista quanto aos artigos de aspe,cto político, os quaIs
prejuizos ocasionados à la- no no dia 11 último. pação, nas m�smas fazendas venho alinhavando no Estado e onde não me fazem as

VOUl'a pela geàda, apontan- A neye caiu em vários mu- 'nde 'êles se encontram, co- restrições com que a gazeta do senhor Governador pensa
do as providências já toma- nicipios do Rio Grande do 110 também fazer safras de arrolhar-me a bôca e quebrar-me a pena. Peço-lhe licen

das através dos órgãos téc- StJI, Paraná e Santa Catari- $êneros alimentícios, atual- ça para eu mesmo solúcionar o caso, visto COl)1O sou de
maior idade, meço os meus passos de acôrdo comigo e ao

nicos, incumbidos de fazer, na. A temperatura em vários 11ente ainda em volume in- serviço do partido em cujas .alas me alistei sóldado, sem

lugares baixou -até 8 graus sufiçiente aO abastecimento o cálculo na promoção a cabo ou sargento.
abaixo de zero. A geada be- dos grandes _çentros popula- Praça velha não sonha com divisa nel11 galão. BUENOS AIRES, 18 (JJ.
neficiou culturas como a cionais. Sirvo por gôsto, por amor da tarimba, do sabre e da P.) -As duas horas da ma-

aveia, cevada, centeio, uva e D t dA t t d carabina. Se os valentes pracinhas do govêrno têm o di-
drugada, faleceu no sanató-

.

en 1'0 es e pon o e
reito de militar politicamenté na imprensa, é claro queMONTEVIDÉU, 18 (U. trigo, fez grandes �stragos vista, o ministro apresenta� não lhes cabe o de me excluir dessa regalia. do Otamendi, o ministro das

P.) - O dr. Milton Eisenho- [las Clllt�ll'as tI·opl·.cal·s, l'n' P 'd t d R R I
-

E t' d p'- ra ao sr. reSi ePl. e 'a e- Estão lançando a manha e a lábia muito, conhecidas, e açoes x erlOres o a-
wer e o sub-delegado de Es- clusive o café � a banana. pública no despacho da pró- de atrair o adversário, já que, por outros meios, não con- raguai, dr. Bernardo Ocam-
tado do John M. Cabot visi- seguem desal�já-lo da posição .de atirador. Venham com po. Seu corpo' foi transpor-
taram hoje a Escol.a Militar, ��FOraDdo4llo:.·� O Te'jo Para' as armas de que gostem:' boas ou más, desafôro ou carí- II t d. a 'a- . A

I.,.�'#
.

Ih b I'
. ,

d' d'
.

h
a o em VI o paI a ssun-

onde foram recebIdos' pelas
. Cla, conse o ou a azlO,. covar Ias ou au aClas; ven am

_

'

.

aut�ridades da mesma, ten- O Preço do Arroz
. comú vierem, - não deixo, ilustríssimos conselheiros do ,çao, acompanhado pel� pl'l-

.

.

Diário, não deixo de esboçar artigos políticos. Vão pregar meiro secretário da embai-
do um destacamento de ca- S. PAULO, 18 (V.A.) f

. -

b
. -

1 p"
_ I . tos a preços acima dos fixa- a outra reguesla; vao uglar a outra parte; vao aml>er' xad:i do aragual, Miguel

detes prestado as honras de A Bolsa de Cj:!reais não vem sabão a outrQ lavatório! Angel Silv�ro, e senhora, e
estilo aos visitan�: I registrando, pos últimos

dos legalmente. A situação E não me enfadem mais, nem me tracem veredas ou
o dr. Manuel Alsina e senho-

S· I d' I
do mercado, atualmente, é caminhos, destinos e assuntos.lmultaneamente, o secre" laS, qua quer negócio de
de tamanha confusão, está Eu cá me arranjo. ..

ra.

tário auxiliar do Tesouro sr. arroz. Não existe, portanto,.
de tal maneira desregrada,:

.
xxx,' O dr. Ocampo que morre

que l).ing�lem entende coisa O senhor Bornhausen. obstina-se, ao que dizem,

em�
54 d'd d

negar melhores vencimentos ao funcionalismo. Bem .ali-
aos anos e 1 a e, nas-

llgu�a,. Basta dize,r que os
mentado e, bem vestido, com o Inco e o Tesouro a seu ceu na cidade de Vila Rica,

maq�ulllstas, nas fontes çle dispor, pouco se lhe dá estejam os servid9res públicos em 1899. Era êle um juris
produção, estão exigindo em apuros econômicos. Daquela toca não sai. coe.Jho. consulto de fama em toda a

preços muito- acima do má-I Quando precisar de votos, então sim. Aí, a ração dos or- Ám'érica Com 'f
"

dsecção de registro. "A Bol- d d I'
. , .

d A b" d I h'
. o pIO eSSOI e

ximo estipulado pela CO- ena os e sa arIos sera maJora a. Ola e, quarte a
D·.· d U'

,

FAP
.

-

d t
de virar banqu·ete. Por ora, farinha de ....6ndioca e feijão

lIelto a TIlversldade de
para os seus pro u os. " .

..," A -

t'blchado, maIs um naco de toucmho rançoso, alguma ba- ssunçap, eve oportunida-
Isto para os tipo,s de ·aTroz tata doce e nenhuma sobremesa. de de também atuar como
fino. Mas, -não pára aí a ir- Me melem" se não é isso e até menos disso. J'uiz de primeiI'.a l'nstaAncl'apode registrar negócios fei- N t

.

regularidade. Não só os pro- u rmdo-se de papanças à altura do cargo, vestin- •

no civil. Durant'e a guerra
dutol'es de lVIinas e Goiaz es-

do-se de casimira inglesa" talhada aqui e nas melhores

·t- "f d" t t t b
tesouras do Rio, o cidadão Governador contrasta com a

do Cha�o, Ocampo fôra no-
ao uran o o e o es ae-. d

.

. "
numerosa massa el.eltoral que lhe entregou o bastão de mea o audltor de guerra.

lecldo, mas t�mbem o RlO Marechal de Palácio TeI'm' d f
.

I· ma a a guerra, 01 e-
Grande do Sul, amanhã ou Veja quem tive·r olhos de ver _Je está vendo - as leito deputad . C
depois estará exigindo pre-! diferenças nada democráticas e. quase acintosas entre N

"

o pala. o . �n-
,

I d Ch f'
.

. ..' gresso aClOnal e fOI mmlS-
ço superior ao maXlmo per-

os rega os o e 11' as necessIdades amesqumhantes

d.
o

I
.

eleitor, do povo, v�mas de impostos, carestias e pre os tro?e Economia na adminis-
mitido para o varejo pelos '" '.� ç

t
-

d 'd lV,T'comparavels as mares c .....• ,lVerno. .

_
raçao o preSl ente 1.01'l-

-, séus produtos". - -

I
.

'
"

BARREIROS FILHO
--

'ni2'0.·
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- '.: .'
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I
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AUMENTARÁ O CUSTO DE VIDA
--

Chegou a Monte
videu Ei-senbower

F4LE'CEU
o �iDisjro

sim, a sua colaboração mai�
efetiva ao partido.

Overby, e o secretário auxi- lima cotação oficial para o

liar do Comércio, sr. Andér- produto. Todas as que são

son, visitaram o ministro da

,Fazenda, dr. Ed-uardo Aze-

realizadas no recinto da en

tidade da ru-a Plinio Ramos,
deixam de ser anotailas pela

..

vedo Alvarez.
O dr. Eisenhower e sua

comitiva foram recebidos
pelo diretor do Hospit�1 das
Clínicas, per�orrendo todas

- as instalações do nosocômio.

5a de Cereais - disse o sr.

José ,Je],asquez Vargas, pre
sidente da entidade � não

COll1unicaeão
CARLOS HOEPGKE S.- A. COMÉRCIO E INDÚS",

.

TRIA, tem o prazer de comunicar aos seus -estimados
''lF�eglJêses, que a partir do dia 20 do corrente, (segunda
- feIra), a sua, Secção AUTOSHELL e AG�NCIA CHE-
VROLET" passarão a funcionar: na rua Conselheiro Ma-
fra,,· .oI) 34.

'

A patranha, convenha-

de parte de -

quem, tendo aI...·

cançado alturas, para elas

n�o pôde levar a bagagem
correspondente. E', não obs

tante, a gafe rastaquera ...

Pagam'enio
ajrazado
WASHINGTON, 18 (U.

P.) - Os membros da dele-

brasileira especialgação
que se enj;ontra em Was

hingtO)l declararam hoje
que vieram aqui unicamente
para c;ncretizar o contrato,
em virtude do qual o Banco

de Exportação e Importação
emprestou ao Brasil 300 mi

lhões de dolares para ajudar
a saldar as dividas comer

ciais brasi.!eiras nos Estados
j Unidos e cujo pagamento
estava muito atrasado.'
João 'Qllartim Barbosa,

tJresi�ente da delegação, e

Egidio Câmara Souza fala

ram coni os jornalistas bre

vemente;. hoje, dia em que

. fizeram visitas de éortesia

aos funcionários d·aqui. Ne
garam ·eles o rumor dJ que

l,aviam vindo a Washington
para obter outro emprésti
mo. Disseram 'também que

')s br2.sileiros não est&o pro
curando obter a modifica

çã.o das condições em que
'Jbtiveram o emprfostimo de

I

Sóu milhõ�s de dolares.

o RISODA CIDADE.. ·

Sr. Secretário, o sr.

Governado pede para o

sr. ir a Palácio gover

nar uns casos que êle

nun'ca -sabe.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO

, .

Ca�-"oo -aoepok O $./4.
Uma tradiça,o no �omércio e na In�ustria de Santa Catarina
f M atr i z - FIo rila n.óp o I i' S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA; LAJ�S, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FJtANCISCO DO SUL, TUBARÃO' E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZ�NDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, F_t\BRICA DE PONTAS RITA

.

'.. MARIA, FBRICA DE GÊLO.· .

.

. ,

'_
-

�-�

(CO ESTADO)
-

Informações
V.eis'

o leitor encontrará, nes
\. ta coluna, informações que

necessíta, diàriamente..e de
imediato:

.

JORNAl Telefene :

.

O· Estado ,.... :1.022
A Gazeta ........••. 2.656
Díârto da Tarde ..• 3.579

.

f
Diário da Manhã .... 2.463
A Verdade _. . . . . . . .. 2.0U'
Imprensa Oficial ... 2.688

fHOSPITAIS
.

.

.

- vOe Carídauer
(Provedor) 2.3U
(Portaria) -'2.036 .

Nerêu Ramos •..... S.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa'

.

de Saúde)
Maternidade Doutor
éarlos Corrêa' :.. 3.121

CHAMADAS UR ....

GENTES
Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
inações) .

Polícia (Sala Comis-
·sário) •........•.

Polícia (Gab. Dele-
/'

gado) .....� ....

COMPANHIAS'DE
TRANSPORTF

e AÉREO \

DR. CLAUDIO BORGES TAC ......••.....
' 3.700

ADVOGADOS
'Cruzeiro do Sul ...• 2.500
Panair .......•...• 3.553

. , 11'01'0 em eeral, Recursos ,erante _o Supremo Tribo Varig. . . . . . . . . . . .. 2.325

IUI Federal e Tribunal Federal de Beeursos. Lóide Aéreo. . . . . . .. 2.402
'� !'

ESCRITÓRIOS
(

. �eal 2.358
'. " Florianópolis - Edifício 8io Jorr" rua Traja.. Scandinavas ......•• 2.5trlr .....C!ru&l. '«eul - Doeaçaa cI" 8eDJaora. - Pree"lqla .

HOTóTCo (
12 - 10 andar - sala 1 n.ao

Iletrlcl"ct. M�ea I .

.
-

I Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Âv_t.. Lux '.............. 2,021Ce_alUna: Ru. Vitor ••irol•• D. 11 - Tal.loB. 1.1" .

c...u!tas: Ar. 11,10 ho·r•• a à tarde d•• 11 )lor•••111 .1.....
i Antônio Carlos 207 - sala 1008. Magestic ...•..•••• 2.276

0"'-0. - OUVIDO. - R.... li QÜQ.Aln'.A :.ia R V d 1 R TI' \fetropol ..•...•.. 3.147&eal...ads: \la i a .mos, - / .afona 1••11.

DR. GUEBRElRO DA FONSECA _.;________
,

DR. CLARN:O G. GALLETTI La Porta • . • . • •• •. �;321
"JleelaU." . te ....... DR. MARIO WENDBAUSEN - .wVOG.wo - Cacique ..........• 3.449

...... ;6.J.I'.lU.... CHales ..6tica 1.... ui..... .Rua: Vitor lI1eirelelj n. 60 - Fone 2 • .&68 - Florianópolil. Central. • . . . . . . . •• 2.6!f·�

"'J." •• r•••• - a.fr.tol' - ""'.etn aaIe .I. (r... c.u.II6r1. - au .Joio PI , II - T.l. a. "I. I Estrela .� ' .J.3i1

-..zd1u ..�,.....) - ••*Ir..... Ce".. '1Inn•••• h�" c.u.ltac.s D•• , bnaol'...· Ideal . . . . . . . . . . . .. 3.659
, ..... 'I .......cl.' ... lI.H,r.. .Jui.r, 'I. T.L Ia IAdv'ocacia e Confabilidade E�TREITO
....... i)al'a CnJea. :

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

DR. EHVAM J.i"UG.&uANt IDIgqUe
•.•.....••.

Ceualfúl. - VIa I/iI. o...� Pie.... I - C.Al... II. Oua DR. WALMOR ZOM�R GARCIA �

....... II). li Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da C'ACIO G"��:!'LDad°I 8- .....w"GO • PLACAS SI'IlIILlTIC"S.......d. - r.u,. 1tUI1.', la. - TeI. 1HI. Universidade do Brasil
A.� � lHa

• 1..D.&A /'

1111
,.

� � .

DR. ·"-TmI\NIO MONlZ_ DE ARAGAO
1- Ex·interno .por concurso da Maternidade-Escola &dlfte1o "lPÀSIl" - t;,\.:!.- n ixlr.d8_NoUI8IralU'.I.U (Serviço do Prof: Octávio Rodrigues Lima)

, Medicaç(o �u:dllar DO' fra-CIaUltGU T..1JIUTOLG.U Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital' tamento da sifilis.Or""", I. A. P. E. T. C. do Rio de,Janeiro DR.. JOSÉ MEDEIROS VIEIRAo...alt6r1e. _,,,, ,PIa.., li. . Médico cJo :Hospital de Caridade
... 1. b 17 iIIlrlaJD••te. •••0..... Ub.....

I' DOENÇAS
DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES

................. IIi. r..... fl6- Coris: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

DR. ALFREDO c-o-H-li-�R-EM-----
,

, Pela manhã atende diàriamente no Hospital
- de Caridade.

C.IH K.d......, � ....... Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 •

•-au.tor ,.- ••,1"1 Coibia ha.

DMac.. ..noUl • ao.tala.

baJOM.ela. I!e:nal.

.�.DICOS
OKA.

. wLADYSLAVAw.'MUSSll••-&D�RT:�T"flriiõ·ôofN-----vIÊIRA
I

E '

ESPELlALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"
DR, ANTONIO Dm MUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

.

.W1_ -: Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
Ciltarria-CU:alca hr.l-f'"no& o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina 1

It.rn.. _mpl.to _ a.p.tiialh'''. b, DOBeA!! O••• IH Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. I• ••. COIII lIIloUrDO. m6�doa d. dl.«n6.tlcó. -a tra\&man1o Curso no Departamento Nacional de Saúde
lOW'oacopu - IIIST.:aO - 8J..LPIN;]OGlUJ'l� .••TA.I' Consultas- di::;_-iamente das 10 às 12 horas.' -ILIS.O u,s� 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

"'.10"l'IIrl. por OD.a� nrtaa-.l.nocóa... laçb Ilal.. 0l1T' Àtende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 I".,.w • [Dfra T.�lko. horas.
C.a..It6r1.: lha Trajano. .. 1, '0 ••4., IWUld. '.. ••• Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina. com !

_la Saldanha Marinho.
.

!
••r.)'1 .. · Da' , �. 11 1I0J'AI Dr.....1 Residência ; Travessa Urussanga 2. - Apt,: 102. !

Ou 11 U 11 hora. - Ora. a••ai o - _" - --_.-- ---- -_. -.. ---

/ .

I..OÚolllittla A.�••i'a Trel!l�Owfk1. ..

'.

DRo A. SANTAELA
. 'orma'o ,II. l'a...Ida.. Nado_le d. ..41«1.& b I) 81·.,..

.. 6<0 .. Bru10.

•-ll1'-1;BO .•0 .•••pl\.81 Pal"ll!it:rt........ 1 ..... '. h.,"It....� �

.. ",·'flal "".1'.1.
b-t!'Wl""O d. �"Dta C.U... h 1ll, •• I'I�.r.lt. 4.

Clhilca JUdlea - DoaDça, H.rvo.._

I.�..�.�.t.�!o'; !l�lnel. ÂDl411. 1'1...

1.M!.U.eb.: ali' Bocal...... IS.

Ceaallltul Du 16 la 11 laO,.....

lI.ta •

Ita",•••�•• ' ! IM

DR. JOSÉ BAHIA S. BrrrENCOUBT
•• 8. CO

CIIal.. hral - r.DIA!J'au
â..,lI •• II1II.. 11 - 1"'111 , ,

f'1)lIIUÓULTUa� - PlIDIATIUA. - OLDflO.A .1Ii:üL
e.aJNd.........eI. - a•••aI... "Ia.... , (Larp li

.. ....) - 1'lHIa.6JOIIa.
....61'1.. 1 .. 11 ur•• - DllrIuIu__

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

••• TIrai••••. t.
0e.-••1 11 la 11 '.ra.

·rUM] ".

a.•. 1 a.a BaUo. !arai...... ,• .,... ..tr..... '

SAMUEL FONSECADR. (
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua· Fernando Machado, 5.

,Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-
pontes moveis e fixas. .

. /

De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.
Das 8,30 -ás 12 horas aos sábados.

HORAS MARCADAS.
'

DR. ABMANDO VALERlO DE"ASSIS

... ,.""...
' t. ClfaI_ 1at._tll .. AIaI••IuI. ......... • ....

".taI •• Carl....
-oLINlO.A I.DICA D. O.XUO.AI • Ü)ULTOI

- .Alar". -
c.u."'rf.s ... R.... "cU", , - ga.......... II .. II

1 ... 11 b 1f bru;
.....Iael.s a••••Ndaal G.wa.rii., I - ru••. IIL

DR. I. LOBATO FXLBO
Ik>e.ç.. ,(0 a.a:ol},•. rea"lr.térle
[_UBlaCU�081

"Allhll.HUJI'Ll I KADIOSCOPl& DOS POL.O••

Orarei. de T.ulI

'1'" rrLI.dc- � .. la P'"cuIdad. Nacional li.. )(.d1,:ula, TlI11<101".ÜH '",
i'1.io_cirlt.l'Il'Iio do Jioapital 'Narh Jtam"

• '." ,te. upoCi ..:líuçllo pela S N. T. III-int�rli�·e 1b-4�il."'U.. .t•

j!'!l�i••1',. Prof. Ul'o. Pl'lhG1ro Ilu!marl.. 'Ue.

Cons: 'Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada
Res : Rua são Jorge, 30 � Fone 2395

. ---�_._. ----

JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clfalca H�ca ...;. noe_çaa ti. cri.....

'frataiIU!Jll� do Bronq1l'itil. em 'd.lto. a erlall'•• )
C;:>uIIIUrlo: Vitor Iainl.. , 18 - 1· .ndar.

11 - llorár1e: D., lO,.tI às 11,10 • d•• 1,10 1. 1,10 hor...

a..14bela: A,..aDida "io Branco, lia � rôn. 1."',
" .

• i -.----- .

i . DR. NEWTON D'AVILA

MÁRIO DE LARMÓ CANTIÇÃO
- MÉDICO -

"CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
. CORAÇÃO - FIGADO - RINS ;._ 'INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rúa Tiradentes, 9

HOE-ARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas ___

Telefône - 3.415 - .Florianópolis. __:_

Dr. - Julio· Paupifz filho
MÉDICO

Clínica Geral __:_ Ginecologia - Higiene Pré-natal -

Obstetrícia - Eletrocardiografia.

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

Atende diàriamente das nove às onze horas. . 26 Dqmingo - Farmácia-

.

ADMINISTRAÇAO
.

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
/ .

'I'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.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

-

Reprejor Ltda ...
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° andar
'I'el.: 32·9873 - São Paulo .

ASSINATURAS

3.153

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
170,u-.
90,00

3.313

2.404 .

2.038

2.59·l

06

Semestre '.

No Interior
Ano , . . . .. . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre '. " .•. .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes' contráto..
Os originai;;, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo. con

- ceitos emitidos nas artigos assinados.
f

4 Sábado (tarde) - Far
mácia Espe,l'ança -'- Rua
Conselheiro Mafra

5 Domingo -

.

Farmácià

Esper'ança - Rua Conse
lheiro Mafra'

: 11 Sábado (tarde) - Far

máGia da Fé - Rua Feli

pe Schmidt -.
12 Domingo - Farmácia

da Fé - Rua Felipe Sch
P-1idt

18 Sábado (tarde)
_.Farmácia Moderna - Rua

-Lavando com Sabão

\iirgem Especiàlidade
- '/da Cla. ,"ETZEL lNDUSTRIAL-J8inville .. (marca registrada)
.�'.".,.""."",�..,..�. ecoDomizil-·se . tempo --·e dinheiro

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

-

João.. Pinto

.

Ao �etornar de�sa viagem será,. puxado 19 Domingo _ Farmácia
.. para hmpezas (5 dIas), orgamzando-se em segUIda no"o_ 1í1: d' R . J

-

P'
Consultório: Rua Fernando Machado, 6'- Fone: 3.195. programa de viagens.' ,

o erna,- ua oao !Dto
.

Para maia iaformaçOea dlÍijam-•• 1 25 Sábado (tarde) -

BMPR:ISA NACIONAL DI! NAHGAÇAO HO.PCU Farmácia Santo Antônio _:

/ Rua João Pinto
'ua Deodoro - Caiu POatal a. n - '!'.ld�)'Ií.: LIU

/ farmacias
,.

de PI-antão
JULHO

ADVOGADOS
-----

DR. MARIO LAURINDO

- .wVOGADO -

CaJu P_tal 111 - It'âj•• - la... C..&arlu

t�ôviü�Motor '{{-CÓrl liflepcke»
RAf:4IDZZ - CONFORTO - SJ:GURANÇA
: U:C(!UJ' entrE FLORIANOPOLI8 • RrO DI'- JANIHU(,

••eala. f.te�edI'ria. em ltaj.1 • S.. t08, ... de'

sellt. {\IUrl"\' • ....... para (f movim�.to d. p.U&�!!j]'ol

NAVIO�;MOTOR CARL HOEPCKE
PRóXIMAS SAlDAS

IDA VOLTA
de Fpolis.

9/7
de Itajaí
11/7

do Rio de Santos
16/7. 17/7

Horário de saída: rle' Fpo!is., às 24 horas-
do Rio, às. 7 horas

"NOTA"

Santo Antônio - �ua João
Pinto.

O serviço noturno -será
efetuado pela,s Farmácia
Sto. Antônio, Moderna e

Noturna, lituadas
.

às ruas'

I João Pinto e Trajano n. 17.
A presen�e tabela--'não p�-

I� derá ser alterada sem pré
via .autorização dêst - ])e--

r �2
pUl'tamento.

'S��Ã�'��RCtA(
Esp ECIAUDt .DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BILHETE DA SEMANA
I

6 colheres de sQ-P� de açu-

cal'

'I .- % xí�âra ,de manteiga
derretida

Seria possível sermos rrie,-I lJ&, de xícara de

lhores do que somos? Em. leite.

MELHORAR:

primeiro lugar, devemos i'ja-

bel' quantas vezes fazemos MANEIRA DE FAZER

, o mal percebemos que o es

"tamos fazendo ...

Não há duvida ,�e que

até' as melhores pessoas são

culpadas de causarem pre-

A Comissão abaixo tem a

máxima .satisfação de con

vidar o povo floriarÍópolita
no, em geral, para assistir

às conf�rências filosófico
Faz anos hoje o interes

cristãs - do mai� palpitan-

no mesmo local, .Purifica-
Dia 25-7-53. (Sábado)

Sra. Mário Tavares da
Cunha Mello,

Ocorre, hoje, o aniversá
rio natalicio da exma. sra.

d. Diva Sabíno da Cunha

Mello, esposa do .sr, Mário

I'avares da Cunha Mello,
Tabelião em- Jaraguá do

Sul.
Às muitas homenagens de

que será alvo a ilustre da

ma aniversariante, as de O

ESTADO.

MENINO' ZUlJMAR
TRILHA

sante menino Zulmar Arlin

do Trilha, querido filhinho
de sr.' Alvaro :\.rlindo Tri

lha e sua esposa d. Augusta
Machado Trilha.

FAZEM ANO�, HOJE:
Viúva

-

Ludcvica Peluso.

Sta. Brandina O. Purifi

cação, filha do sr. Artur-Pu

r.ficação.
Menina Jecy EH, filha do

.�r. Rodolfo Silveira, }arm:a
cêutico..
Sra. Bl'á�dina

Poro O sua

Conferênc'ias
CONVITE

•

te interêsse - a serem pro

feridas pelo eminente co

estaduano Prof. Huberto

Rohden, obed�endo ao se-

I zuinteo

PROGRAMA_
/ .

l Dia 19-7-53 (Domingo),
às .5 horas da tarde, na

"Sociedade Cultural 15' de

Novembro" (ex-Clube Demo

crata) .

Dias 20 a 24 (2a. a 6a. fei-.

ra), às 7,30 horas da noite,

Uma.
,
linda e

- por um custo muito baixo I

i(Iiw- seca em uma ,h�ra !

E você pode usar a sala logo
. depois, porque Kem-Tone
não deixa - cheiro de tinta.

i(Iiw'" é econômica!
'",

Um galão de Kem-Tone rende
um galão e meio de tinta

'

pronta para uso. É só adicionar
meio galão de' água.

�� é fácil de aplicar! 'Ç'o
-

"""
á �/:,/J.,

Não é preciso pr tíca..

�K. m- 'Tone se espalha por
.-" o

Igual, sem empolar. \Jl�lGeralmente dispensa tinta base. /7 /':
• Procure Kem Tone nas casas do ramo ou

consulte seu pintl,,.. 11 lindós tons.
Mis'urando ? ou mais'to"(II;dade� de

Kem-tone, você pode criar uma côr especiál.
ção Alves, esposa do �r. 0-

Hncerramento.r- às 7,30 ho
távio Timotheo Alves, fun-

ras da noite, na "Loja Ma
cionário da firma Carlos

<:Í>nlca 14 de Julho n. 45",
Hoepcke S. A. Comércio c

dltr." do "Albergue Notur-
Indústi-ia.

IS
.

G Ih Pedro Nu-
:1("'. Entrada franca.

r. i erto

'l,-emas gerais das palestras:
" .nes.

Menina Eglai, filha do sr, . "À "Luz do Evangelho' In-

l(�>"'hl", IDaví de Moura Lima.

Sta. A.1d? Motta Espezim,
filha do sr. Francisco Motta

Espez';n.
Sr. Pornardino da Costa

Sra. Benedita

Fernandes, esposa

Medeiros

do sr.

creme ,de Vaz.

Sta 'Eudora Schaeffer. _

1 - Misture a farinha de nário do Banco' (lo Brasil.
Euclide= Fernandes, funcio-

biscoitos com as nozes, o

acucar a manteiga derreti

ca e o creme de leite. Se-

juizos sem nem ao menos pare 3;.:i de xícara e deixe

suspeitarem-no. Outras ve- de lado.

zes fazemos o mal ou acar- 2 - Espalhe. o restante

retamos'<prejuizos para. nós da massa acima nos fundos

mesmos, querendo apenas e deis lados de.jima forma

fazer o bem. de torta, formando a cros-

E" por-isso, por causá d�s-I ta. Ponha para gelar.
.

sas ações involuntárias, 3 - Um pouco antes de

que nunca a opinião alheia servir ponha o servete den

e com a nOSSa própria opí- tro da crosta, Espalhe o

nião.

I

• -:: Para alguns somos bons,
para outros somos maus.

Mas tudo isso é perfeita
mente suportável. O

não podemos

restante da massa por ci

ma; para enfeitar e sirva

em seguida.
,

NOTA: - Pode tambem

fazer

de gelo com a massa

essa inque tude, ,

mente, essas lágrimas; pri- I locar no irigerador até

var-nos de alegrias j�lstas, I horà de servir. (ÀPLA).
para podermos dá-Ia aos

,

outros .. '- e, muitas vezes, ANIVERSARIOS
não chegamos a conseguir
nossos objetivos. Além 'de Sta. Maria do Carmo Car

dosotudo isso sermos m/Hl, inter-I
pretados.
A vida é isso me�mo, uma

Festeja, hoje,' o seu ani-,
versário natalício, a genti
l�sima

.

senhorinha Maria
do Carl!l0 CardosQ, dileta
filha do s:r:. Francisco da �il
va Cardoso, alto funcionário
da Western Telegraph Co.,
aposentado.
A prendada :piversarian-

te que desfruta de vasto
, I

circulo de amizades na so-

cie.dade local, reumra,
.

na
I

residência de seus gemto-I
res, à rua Frei Caneca, as.

suas amiguinhas, par§! co-I
memorar o feliz aniversá-

I

rio oferecendo-lhes lauta
, , 1

rr.esa de doces e finas behi-

d�
_ I

O ESTADO se associa às

1'Dunifestações de regosijo,
.

desejando à g;nti,l aniversa
a- �riante os melhores ,votos ele

.,,_

felicidades.

grande confusão: uns nos

consideram bons (- outros

nos cQnsideram ma\us. Mas

se dem�s �udo, o, q�e tínha

mos, nao. e posslvel(que al-

guem ainda nos cop'dene!
Silvia (APLA)

TORTA DE SORVETE
, (Parà 4 a 6 pe�soas)
Prepare esta: deliciosa

torta para a sobremesa de

domin�o. As crianças fica

rão encantadas!'
\

INGRED1ENTES
1 litro de sowete, de cre-

me ou outro que preferir
3 xícaras d.e biscoitos de

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

gengibre passados na már-

quina
�-- 6 colheres dê' sopa' (1'e

menQ,.' as on nozes picadas

Menina [.,!a�la Aparecida,
,',õlha do sr Joac Mayer.

MISSA
A farr ilia de Maria Gui

hermina de Bzito, falecida
:-111 Canasvreircs, manda ce

iebrar, na Igr=ja daquele
distrito, n.lcsa em intenção
à sua, al1118, riara cujo ato

convida Clll.,:.jOS t' parentes.
\

"E.P1 Harmonia com o In-
,

f inito".

Ftortanópolis, �6-7-53.
A Comissão:

Sr. Amaro Seixas Netto. Ir». Eugênio Doín Vieira.

IL J'. ,Carlos Bueschele. -

�r. Doralécio So�res. CASA MISCELAN1A dístrt- B" C lo'caça-O...1'. Afonso DelambE,!.rt., buidora dos Rádios.�.�.A'1 oa O
S1. Clemente Bruening, Victor. VáJvulaR e Discos. I A Brazilia Turistica e Comercial, S. A., firma que
Entrada franca. I Rua Conselheiro Mafra. 'opéra no ritmo Turismo e Sorteiros, necessita nomear na

Capital e Intei-ior do Estado, Agente';; Representantes me-

S d
diante vantajosas condições. Interessados devem escre-

Tancredo no ena o ver para PORTO ALEGRE (Rio Grande do Sul)
. CAIXA POSTAL, 2.126.

RIO, 17 (V. A.) - Estê. o assunto seja estudado pe- -

I I

ve ontem, em visita à Câ-' la. Câmara Alta e, caso pre-

'mara Alta o ministro Tan-
I
domine naquela casa' a c.oil-!credo Neves'- que foi porta-_' viccão de que a autorização i Agente"'s Veadederesdor de um ofício do Gover-

I
é �ecessária, enquadrando-I' ,

nador mineiro, relati�o a s� o caso na exigência cons- Grande_.,2rganiza�ão de "Reembolso Postal" aumen ,

.

-

q eten 't't '.

I
.

f'
. I tan de seu quadro de agentes-vendedores, oferece opor-urna Slperacao ue pr - 1 uciona , seja o o ICIO con- tt id d I t h t.', I

. .
UnI a es a e emen os capazes e ones os.

de realizar, atraves do Ban- siderado como um pedido Cartas indicando idade, profissão e possibilidades
co de Desenvolvimento Eco-I da permissão necessária. de negócios a ELMO MAGAZIN - Dept. J. 4 � Caixa
nômico, visando a equipa- Ao ofício foram anexados Postal, 8.400 - São Paulp.

'"

ção de usinas de energia e- as minutas preliminares dos
létrica naquele Estado. projetos do contrato, ainda IO contrato aludido y..er.sa suscetíveis de leves altera-

"F:m Comunhão
C�lil:!",

c o m

E para as portas, molduras etc.,

SEMI-LUSTRE

\

dólares, me-

acabado semi-brilhanle de grande reslslêncla
Em côres variadas e de 'grande beleza, esta'
tinta é especialmente recomendada para

'

pintura sôbre madeira e paredes internas.
É durável e pode ser lavada com água e sabão.

.

De grande aplicação em escolas,

�difíCiOS.�,
-

públi .os.. hospitais, cozinhas, banheiros, etc. --

'------------------�'- --

S;;E��!�oi�rWf..'!;!.AMS
8/i A S \\. . Caixa Postal 2.444 - São Paulo

..

A Equitativa dos. Estados
Unidos do Brasilções não,essenciais.

I
diante o 'pagamento de uma

comissão anual de três NOIVADO

quartos por cento e o juro, 'Ajustou nupcias, com a

também, anual, de até' cin- senhorinha Eury Cúneo Ca

co por cento, sendo o pra- bral, f ilha do' sr, Eduardo

zo de até vinte anos. Victor Cabral, funcionário

Apesar do govêrno minei- apose�j;ado do Departamento
ro áceitar a possibilidade dos Correios e Telégrafos e

de não estar o caso li,ujeito Presidente do Conselho Re-

Q BOA
à exigência constitucional gional de Desportos e d.

de autorização .por parte do
j Mercede� Cúneo Cabral: o

J '-', --

, Senado, encammhou, pelo ·sr. Itamar Costa XavI.er,

.,III,I...t.!"II��J·!II';I'!PIiI...llt"!IP.lm,..,'t1l,IWiID ,-ir. Tancredo Neves,. o Ofí-I funcionári,o da Companhia'
79002. cio reférido, a !im de que Sul-América Vida. "

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
TERCEIRA CONVOCAÇÃO - São convidados os senhores
mutualistas desta Sociedade a se reunirem em Assem
bléia Geral Extraordinária ás 15 horas, do dia 29 (vinte
e nove)' de julho do corrente ano, na Séde Social,' á Ave
nida Rio Branco, 125 - 70 andar, no Distrito Federal
a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

'

a) -- dis�ussão e aprovação dos novos estatutos da
Sociedade;

b) � ratificação de reso.lução e atos da ultima As
sembléia Ge'ral Ordinária'

c) -- interesses gerais.
'
,

.Rio de Jal1eiro, 9 de julho de 1953.
(as.) _Romeu José Fiori -- Presidente

José Correa Pedroso Júnior -- Diretor
Reginaldo Babo Trajano -- Diretor'.

AVENTURAS-
,'( ',sALINHAS pÕEM

MAIS QUANDO
OÚVEM MU�ICA

DO
•
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o ESTADO
.

,

_:._p�ÔI8·ntie "

POUCOS DIAS NOS .SEPARAM DO G�'NDIOSO ÇERTAME NACiONAL DE BASQUETEBOL JUVENIL, A INIC�AR-SE NO
. I,:,DIA 23 SOB O PATROCINIO DA FEDERÁÇÃO ATLÉTICA CATARlNENSE E COM O CONCURS,O DOS '''FIVES'': CARIOCA;
�

PAULIS,TA, GAUCHO, MI�EIRO, BA�ANO, �ARANAENSE E CATARINENSE. COLABORE COM A F. A. C..A�.SISTINDO AOS ,EMPOLGANTES E SENSACIONAIS ESPETACULOS NOTURNOS DE 23A 2.9 DO CORRENTE NO COLOSSO DA PRAÇA GE-· �

NERAL -OSÓRIO, O 'ESTADIO "SANTA CATARINA"-!
.

,'_..",,:;",,,_.,." .1
-
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...()�().....o...()...()....()....()....()...O�O...()�P...()�()....(.·..(),...().....(r....()....()4Iii.(_()....()...()....()��(_(}�o...••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••

,
_

,

. I'
� _

.

'.
• ,_ f"'

.

_,

,/ ,.\

,
Ao terminar o primeiro turno os líderes fi

caram sendo três. Iniciado o returno' um deles'
tombou : 'o, Bocaiúva, que não teve forças para

'

evitar a derrota diante do Avaí,
r

quinta-feira .

última.
'-

Os lfderes agora são dois:' AtléÜco e Fi
gueirense. Hoje, á .tarde, o prjmeiro estará em

ação. O adversário 'do tricolor estreitense é o

Guaraní que está sequioso de alcançar sua' pr i
meira vitória no certame de S3. Serádesta ;'ez?

Conseguirão os "bugrinos" o' seu intento?

-.::;---

JIm dos líderes frente ao "lanterninha",
na tarde'de hoje, pelo certame de-

,

, profissionais
O . Atlético vem fazendo . uma campanha

mais ou menos regular, Seu maior triunfo veri
ficou-Sê na peleja com o Avaí. O "Tigre", pará
manter-se no. seu previlegiado pôsto terá de

lutar muito. Seu. adversário de hoje, apesar de
encontrar-se sob o péso da "lanterna", é con-

.. ,I, ','.

pOVO acorrera emmassa, ao
",� .

I
.

, ,"- an a

o fesladio
Calarina"

,
.,

A grande jornada civíco-] pre foi· amante' de grandes i dway Clow, do, American E', sem dúvida uma es-

tspor�Lva, marcada para a I espetáculos e, Junca rega- Star e All Star:. . I' pectativa sensacional sob
noite de quinta-feira, no' teou aplausos às iniciativas Mas a Federação Atléti- qualquer angulo.
Estádio "Santa Catarina", de grande envergad-ura. ,/. ca C�1tarinense não, dorme-' Os catarinenses 'vão acor

marcara epoca nos' anais A Federação Atlética Ca- sôbre louros. '

,
rer em massa ao Estádio S.

deô)orti"os de "Santa Cata- tarinense, por sua vez sem- A sua direção é dinâmica. Catarina para aplaudir os

rina.· pre proporcionou. espetácu- Agora outra 'g 'ande realf- I atleta� gauchos, paranaen-
E' que, nessa noite, será .los de primeira grandeza' zação que contará com o a-I ses, mineiros, paulistas, ca

realizada a rodada- de aber- ao povo, que é a razão sua I pôio da grande massa se riocas e baianos.'
tura do CAMPEONATO de existência. avizinha. I-BRASILEIRO. DE BAS-

, ,,' .' I, . �ais um ,:a�pe.onato Bl:a-I M�s a gr��d'e ,missã� .da
QUETEBOL JUVENIL, des- A FAC ja rea lizou no Es-' sileiro esta a vista e com torcida catarmensê sera o

tínado a proporcionar um tádlo . que 'construiu um I data marcada para quinta-i' -de apôio e de estímulo a?s
espetáculo verdadeiramente grande campeonato Brasi- feira. ,- l rapazes que vestirão a glo
sensacional ao piíbli� es- seilo, já exibiu "os mais fa- Centenas de atletas

.

dos: riosa camiseta de Santa Ca":
portivo de Sant� Catarina. (mosos jogadores do. mundo, mais importantes . Estados :, tarina,

O povo catarínense sem- do Glohetrotters e do Bi'O- dó Brasil irão decidir um! Vencid�s ou vencedores

)__1
. _.

título de
_

campeão �est� I da g rande batalha, não i.m,-• ��()--(�(�(,._.(>.--()._.()...()... , grande 'Naçao, -sob as vistas

I porta.
Mas o afllau-so vira

HOJE O FESTIVAL- DO ESPORTE do povo de Sant� Catarina: de qual�uel' .maneira ....
CLUBE, CAIÇARA

-I'

Promovido pelo Esporte atraente festival futeholís-
Clube Caiçara, realiza-se, tico, constante de nove sen

hoj.e, fiO c,ampo do Ipi- sacionais' pelejas, cünforme

ranga, em Saco dos Limões, o programa
1° Jogo _ 09,20 às 09,50 horas;
GRAJAÚ�F. c. X CANTISTA F. C.
Taça OSWALDO MARTINS

abaixo;

2° Jogó _ 10,00 às 1Q..30 ,horas;"
.

CONTINENTE F. C. X UNIVERSAL F. C.
Taça ALEXANDRE SILyEIRA.

30 JogQ _ 10,40 às 11,10 horas
JÚVENTUDE F. C. X FIGUEIRENSE F. G,
Taça SÉRGIO VIEIRA FILHO

, 4° Jogo _ 11,20 às 11,50 horas
INDEPENDENTE F. C. X NACIONAL F. C.
'Taça �WALDEMA'6 VIEIRA

, 50 Jog'o _ 13,_OO às 13,30 horas·
CAMJ>INAS F. C. X FERROVIÁRIO F. C.
Taça FRAN�ISCO· OCAMPO MOJ{É

. /

6° Jogo _ 13,40 às 1-4,10 horas ,

;

CARAMURú F. C. X E. C. FEENANDO RAULINO
Taça NILO MARQUES. MEDEIROS

7° Jogo _ 14,20 às 14,50 horas
JOC F. C. X IPIRANGA F. C. (Ribeirão)
Táça ALDO 'BOERING

8° 'Jogo _ 15,,00 às 15,3.0 horas
FLUMINENSE F. C. X VILA OP-ERÁRIA F. C.
Taça Vere�dor RAFÀEL DI9:IACOMO

P A' R T I D A DE H' Ú N ,R A

Às 16,00 horas
MIRIM E,_ C. X IMPRENSA OFICIAL F. C.

Taça Sub-Deleg-ado Distrital AbELINO AMARO VIEIRA

• I -

TAÇAS "SIMPATÍAS"

EUCLIDES TEIXEIRA
D-OMING08 F, DE AQUINO
JOSE FARIAS

.
.

.............."...
Aos três }!rimeiros Clubes classificados na venda de

.
. .. _. .

,\'Bonus
Taça ANTôNIO CASSEMIRO GONÇALVES

Ao Clube que assinalar ml,lior número de" tentos

Festeja hoje, seu 15 anos

de vida o Clube Ipiranga de
PROGRAMA DO CAl\1PEONÂTO'BRA-

i Sã!) José.
SILEIRO DE BASKETBALL JUVENIL I Elp., co�emo�ação a. est�

. data jogarao Ipiranga 'e As-
Foi confeccionada nova tahe.la_ para o Campeonato' sociação Atlética Ponta do�

Brasileiro de Basquetebol Juvenil, conforme o progra- L I
. j

ma abaixo: ea ;

I
; -.<�(�>--.()-
I -

_

!.

DIA 23 'DE. JULHO (QUINTA-FEIRA)
. I

19 horas ..:._, Desfil� e Cerimionial de Abertura. ,'-.

20 horas _ Shaw a'rtístico, com "ases" do b.ro- I

adcasting catarjnense. )
· 20,30 horas � Distrito Federal x Paraná

....
.

, ........;

SEU FILHO NÃO DEVE FALTAR AO
CAMPEONÀTO BRASJLEIRO ,DE

BASQUETEBOL JUVENIL
�. '

I-

Dê ao seu filho o prêmio que êle :merece por
ter estudado 'todo' o ano e estar agora em fé
rias, levando-o a assistir os Jogos do Campeo
nato Brasileiro de Basquetebol, a partir de 23
do corrente, no Estádio Santa Catarina, todas
as noites..

_

, -

.A,ssim, 'v�ê estará estimulando o seU' fi
lho para qUe êle estude ainda mais até o fim dI)
ano e obtênha b<)a� notas na' escola.

_,

Propor�ioné ao' seu fflÍto o prêmiÓ que. é
do agrado e que. será util ao seu futuro.

I Ele quer assistir 'O Campeonato' Brasileiro
de basquetebol juvenil.'

Você que é pai deve: ir ao encontro dos bons
desejolil de seu' filho,

..

ENTREGUES AS MEDALHAS AOS
CAMPEÕ�S DE 52

Quinta-feira última, á I' ra" e do quadro de aspiran
noite, pOU.cos minutos . an- ,tes d.o clube da' Marinha,
tes ,da iníci� ..

do e�col)tro t faze�do-Ihes entrega de 'ri-
.

I
A�a� x Boca,lU.va; o� ve�'�ad.ar cas m�da.�has -de prata,

. co-IOSnJ Mello; digno _pres,lde'n- mo premIO pela conquista,
_,.
te da Fed.eraçã·o Cat_ar)nen- dos certames. de profissio-!
se de Fute,b02, r�Llniu os j�- nais é aspirantes do ano I
gadores do' quadro de pro- passa�o. Parabéns, sr. Os-:
fissionais do grêmio :'azur- (ni Mello! . '. i,',/ '

("_"'�(�l-..<� ;

I
--{

i
:

-

i
i

A atração da �nhã _
de � rodada desta, manha i

hoje, no, estádio da rua Bo- promete grandes atl'at'lvos, 1
caiuva

.

será a_ peieja entre visto ocupar d Iris o pri-!
Iris e Ipiranga, marcada meiro posto e, o Ipiranga o j.
'para ter í n 1 c 10 ás tel·c�iro. ! '

8,30 horas. A's 19,�O horas Não percam a manh.� fu- i
ficará encerrado o tllrno, tebolís!j_ca de hoje no está-:
Flamengo e América. . dia d:l.· Pl'ai-a de Póra,

FINALIZA, ESTAMANHÃj' O .TURNO .

- DO CAMPEONATO DA SEGUNDA
DIVISÃO

do: reservado aos· crónista.s,.

9
.. horas da manhã. _ Campeonato Brãsileiro foi quasi agredido põr exal

.
Juvenil de Lance' Livre. Loéal; Base Aérea.

tado torcedores do Bocaíu-
}

QUARTA RODADA va. A 'pronta ação da Poli-

DIA 27 DE JULHO (SEGUND,A FEIRA) cia de Choque: e a interven-

. •. ção do preseid,ente da F. C.
19 horas _ Minas Gerais x Paraná. F. sr.' Osni Mello e vários
20 hora-s _ Sárita

_

Catarina'x Distrito Federal
21 horas _ São Paulo x Bahia árbitrof inpediram que a,

, .

siderado perigoso e de um momento para outro

poderá surpreender
.

razão porque devem aeau
tela r-se os atleticanos que' o páreo -não é lá tão'
facil como muitos supõem.

.

PROVÁVEIS QUADROS

ATLÉTICO _ Soncini, Minela e Jucà; A-
-

nibal, Frederíco e Cazuza; Duarte, .Hercíljo,'
Érico, Mirinho .e Lauro.

GUARA�J, ..::_ LeIo, Papico e Fausto; Zézi.
nho, Orlando e Erasmo; Ari, Osni, Dedéco,'
Jahne e Ar.aujo., .

Como preliminar défrontar.se.ão os qua
-dros secundários, -pelo Campeonato de Aspiran-
tes.

-

... .:- PREÇOS

Arquibancada _ Cr$ 15,00; Sócios _- Cr$
10,00; senhoras e senho-ritas _ Cr$ 5;00.

Geral _ Cr$ 10,00; socios, estudantes com
carteira e militares não graduados - Cr$ 5,00;
crianças acompanhadas dos responsáveis e se

nho-ras �. senhoritas terão entrada franca na

geral. Todos ao estádio da F. C. F.
<,

PRIMEmA RODADA

SEGUNDA RODADA
DIA 24 DE- JULHO (SEXTA-FEIRA) .

-

19,30\ horas _ Rio .G. do Sul x Minas Gerãis.
·

20,30 horas _ Santa Catarina x Bahia

TERCEIRA RODADA'
DIA 25 DE JULHO (SÁBADO)

\ .

· Ul horas _ Mirias Gerais x Bahia
20 haras _ São Paulo x Rio G. do Sul
21 horas --: Santa Catarina x Paraná

DI� '26 DE JULHO (DOMINGO) •

QUINTA RODADA'
DIA 28 DE JUI::.HO (TERÇA FEIRA)

.

19 horas _ Bahia x Rio G. do Sul
20 hoi'as _ São Paulo' x Paraná

.

21 horas. _ Minas Gerais' x Distrito Federal

SEXTA RODADA
DIA 29 DE JULHO (QUARTÀ ;FEIRA)

19 horas _ Paraná x Rio G. 'dó Sul
20 horas _ Santa G&t;-a�ina x Minas Gerais
21 horas _ São' Paulo 'Distrito Federal

SÉTIMA RODADA
DIA 30 DE JULHO (QUINTA FEIRA)

19 horas. _ Paraná � Bahia
20 horas _ Distrito Fed:eral x Rio C: do' Sul
21 horas _ Santa Clltarina x Sãó Paulo

OITAVA RODADA
DIA 10 DE AGOSTO (SÁBADO)

19 horas _ Distrilo ·Federa·j. ,x; .Bahia
20 horas ---: Santa Catarina x �io G. do Sul
21 horas _ São Paulo x Minas Gerais":'"

AO MELHOR-ARBITF
I "O UM CRONOME-

_ i TRO DE OÚRO

: Ao que' a .nossa reporta

I gem- 'conseguiu apurar, o

II' desportista .vereado� _Miguel
Daux resolveu instituir um

I p�êmio ao árbitro que mé

lhor se conduzir no certa

me-de profissionais', ficando
o julgamento a cargo da

impresa da Capital, ..

Trata-se de rico crono

metro de. ouro e será entre

gue ao veticédor após .dis
puta do Campeonato.
'Portanto, a postos,
I"�d FCF"JUizes a . . '.'

srs.

EM SÃO JOSE'

AVAt X AMÉRICA, .....

HOJE, EM JOIN
VILLE

O Avaí jogará _ hoje,
n� cidade de Joinville,'
enfrentando- o forte

"onze" �o Améric�, bi
campeão· do Estado.'

QUASI AGREDIDO
O Juiz João Sebastião

da Silva, que dirigiu a pele
ja ·entre Avai e Bocaiu'va
'na noite de quintá�feira: úl
til;na, ao dirigir-se para-o

vestiário do árbitro ao' lado

agressã,o se consumasse.
)

CAMPEONATO
"

CARIOCA DE'
.: FUTEBOL

Pre�o único _ Cr$ 2,00.
Se�.s 'peleJas estão mar-

\
-'

cadal;l 'para hoje em conti-
..,

I nuação.\ ao Campeonato Ca-

'I doca 'de) Fu tebol! :a -sabel';

Flame�go x) Olal:ia, no

Mar�canã.
Canto do Rio x Vasco da

Gama, em :paio Martins.
Madureifax América, em

Cons�lheir�Galv.ão.
São Crist,óvão x Bangú/

,- em Figueira Ide Mell�.
. I Botafo;o _.:_ Bó'nsuces�,
1\ '

.

)' em G.eneral ·Se:veriano.
I Portuguesa' lfluminen:é
i se, em Campos .Bales;.\
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Congra,ulações ao
-

Depu ..

r

'ado f)liV:.o-, NObrega
TELEGRAMAS RECEBI-

I
;;:10 servidores q.ueira a�ei

DOS POR MOTIVOS A- , tal' meus cumprunentos e

PROVAÇÃO PROJETO LEI I muitos agradee.imentoj, Raul
N0 249/51, que regul.amen-I Ferreira .

,

ta aprosentadoria Servsn-: --q--

tuários de/Justiça e conce- 'VIDEIRA, 8-7-53

'de pensão}s familias dos Deputado Olivio Nóbrega
mesmos, aprovado em ..... Assembléia Legislàtiva --

3/7/53, pela Assemblêia.: Plorlanópolis,___
Agl'Rde��du - comunic;,,-

MAFRA, 3-7-53 ção ,expresso meu nome e
, /

Deputado Olivio �óbrega nomes colegas videira nos-

Florianópólis sos parabens exito tão jus-
Muito agradeço gentilêza ta iniciativa abraços Ger

comunicação aprovação pro- mano Schwartz Filho

jeto autoria prezado cole- --0--

ga e amigo que -veio bene- JOINVILLE,,4-7-53,
ficiar nossa classe vg .ten- Deputado Olívio Nóbrega
do mandado transcrever seu Plorianôpolls, ,

radio jornal local para, 'am- Congratulo-me' prezado
,I I

pio conheclmento de todos l colega a'��'ovação lei ,apo-j
pt Em meu nome e meus sentadoria serventua,rios

colegas agradecemos tão. Justiça' fel.j.eitàhdo-o,; sua

louvável iniciativa pt. abrs, bi'Ilhants atuação
'

abraços
Nelson Heitor Stoeterau.' (a.) Rodrigo Lobo'

---0--,- ---0--

JARAGUA' 4-7-53

Deputado Olivio Nóbrega
. Assembléia Legislatita.
Agradecendo

, comunica

ção lei Aposentadoria Ser-

CAMARA MUNICIPAL
DE BLUMENAU '

I Estado de San;� Catari
na.

Oficio nO 166/53.
ven tuár ios e pensões fami- Blumenau, 9 de Julho de

Iias foi aprovada essa Às- 1953.

sembléía vg congratulamos
nos prezados 'amigos, Oli

vio, Caruso vg Bello mag

nifica atuação pról interes-
, ses classe pt Sds. Màrio Ta-

�
I _

vares, vg Ney Franco.
--0-,-

Ao Exmo. Snr.
Olivio Nóbrega.
D'D. Deputado Estadual' I
Assembléia Legislativà'!do Estado. '

Florianópolis.
Snr, Deputado:

LAJE,S, 3-7-53 E' com a máxima

satisfa-IDeputado Olivio Nóbrega ção que esta Câm�ra se

Assembléia Legislativa --, congratula com V.

Excia,.,Florianópolis J pela aprovação do projeto
Serventuário Justiça esta de Lei, de sua autoria, que

Comarca meu intérmedio a-: vem beneficiar os Serv�n-
gradecem penhorado alvi-' tuários da Justiça, ,"

çareira noticia seu telegra-I Louvando sua nobré idéia

ma pt Congratulando-me e felicitando-o pela vitória

presado colega peço tam-' alcançada, a Câmara Muni

bém aceitar meus cinceros: cipal de Blumenau apresen

agradecimentos abs. ,Darcy' ta a V. Excia. sua admira-

Ribeiro Escrivão Orfãos ção e respeito.
--0---,

Y BLUMENAU, 6-7-53

Deputado Olívio Nóbrega

Aproveito o ensejo para

apresentar-lhe meus protes
tos da mais alta estima e

Assembléia Legislativa -- distinta consideração.
Florianópolis '(a). INGO HERING

Acusamos com maior e:
justificado jubilo telegrama

,

V. Excia. alviça.reira noti-
cia aprovação lei concede

aposentadoria e pensão ser-

-ventuarlos justiça e suas

familias vg devemos incan

çaveis esforços ilustre depu
tado para o

-

que contou

desassobrada colaboração
seus parestornando-se· as
sim credores nossa estima

e gratidão pt sauds.' cord.

(a.a.') Frederico Kilian
José Tavares da Nobrega
-- João Gome!) da Nóbrega
-- Roberto Baier -- Oswal-
do Gomes da Nób;-ega
Luiz Alidor Schramm

Getulio Vieira Braga
Benjamin Margarida
Paulo Klopf�l _;_ Oswaldo

Eleuterio Schnaider -- Ago-'
bar' Branco

Schnaider

Freygáng
--o-

Edegard
Rodolpho

TUBARÃO, 4-7-53

Deputado Olivio Nóbrega
Assembléia Legislativa -

-

Florianópolis
Cõngratulo-me presado a-

migo vg aprovação oportu
na lei amparo dedicada
classe serventuál:ios justi
ça pt Sds Manoel Brígido

, Costa.
-

--0---

LAGUNA, 13-7:53
Deputado Olivio Nóbrega
'Assembléia Legislativa" -:-'""

Florianópolis
, Agradeço Ilustre colega

,

/

comunicação aprovação Lei

_,c11,egula aposentadoria pen�

Presidente

n. 246

.
"

•

I

DU1�la:rnl!__�te vantajosos para' a -sua 'indústria!

MOTORES ELÉTRICOS\
-

ARN.O

-aiudam
vender!

,'_":���,&�_Y-l'
-

. .:
.

. _-' -.:
/ ......__...'�)

,_ t;
lU euxiliem
pr�duzi,r.c.'·a

Fabric�dos com a mais rloorosa

precisoo técnica, os Mo!ores Elétricos
ARNO cproveitcm integralmente

a _�nergia ... auxiliam a produzir
_

'mais e melhor! Por outro lado,
o 'prestígio dos Motores Elétricos

t-RNO, aliado, à, excelência
de seus produtos, eleva o renome
,

de sue indústria ... curnento o

volume de suas vendas! Obtenho
maiores lucros e mcior prestígio

equipando suas máquinas com

Motores Elétricos ARNO.

a
'.

Motores monofó:i'ccs e trifásicos
Motores de cOIE1ruçao especial

AR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MATRIZ: Av. do Café, 240 (Moóca)
-, Tel.. 33-5111 - Caixa Postol 8.217

-
'

SAO PAU LO - Estado de São Paulo
Escrit6rio em PORTO ALEGRE: Av. Alberto Bins, 383

'São Paúlo - Rio de Janeiro - Pôr,to Alegre - Redfe'_ Campinas - Santos - �ibeirão Prr�to_

I'

..

IDeclarações
,

"

.----- - --- ---�-

I do dr. Lafalete
B. Oarcia.
SALVApOR, 17 "(V. A.)

- Falando
ã

imprensa lo

cal sôbre a "Tercéira Se

mana do Ensino Comercial",
que está sendo realizada
nesta capital, sob os aus

pícios do Ministério da E

ducaçâo, 0 sr. Lafaiette

Belf'ord Garcia, diretor do

Ensino Comercial, declarou

que "durante todo o período
do referido seminário a di

retoria dessa instituição;
instalada no .Inátituto Fe
minino da Bahia, estará à

disposição dos' int�ressados
em assuntos com ela rela

cionrjdo», em cumprimento
às ordens. do ministro Antô,

" �io Barbinü:'. 'Ü sr, Lafaiet-
, te Belford adiantou que es

pera .n melhor' êxito do pre-
- I sente conclave, cujos traba

I lhos, 'entregues à coó�dena
i ção geral do professor Ga-
I

-

; ma Filho, alcançarão por

I, certo os seus objetivos. In
-formou ainda o sr. Lafaiet

I te Belford que a "Quarta
I "

i Semana 40 Ensino Comer-

I cial" terá lugar em Recife,
.e em seguida será cumprido
o programa traçado pelo
ministro Balbino junto às

I
Escolas Técnicas dOe Co

I mércío, de Maceió, Aracaju,
J.oão Pessoa, Natal, Terezi

na, São Luiz, Belém e Ma-
naus.

,

�L'EíCA
Vende-se uma máquinn

fotográfica Leica. Lente 1.2.

com telâmetro acoplado.
Velocidade de ·1/1.000.
Perfeito estado de funcio

namento. T'ratar á Avenida
Hercílio Luz, 172.

------------------------------------------------------------

Froncísco TcrcntcTOSSIU ?
•

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

I: til: 1.11$i j ;J9·' j�.tj., 41 ;t]

I
I

I,

I 'I

I
I
-I
I
I
I TRI-CLAD OFERECE PRO

I T;ÇÃO eXTRA CONTRA�

I • danos materiais
Um produto da '. defeitos elétricos.

� G E N E' R A l E L E CT R I C S A
,I. desgastes e avarias '

: M. Reg. ,,' ,

'

.,. I AS INDÚSTRIAS PREFEREM TRI-CLAD
RIO DE JANEIRO.slo PAULO·RECIFE·SALYADOR.PÔRTO ALEGRE;CURITlIA·'. HOIIZONTE IL J
�.,..,...REVENÓEDOR IUTO,RllIDO: Carlos Ho.p:(�. 'S/A Co-me e Ind•.

Hemeaagem de
-

Campos' a
. ,- ulÍl 'escritor-

produzidas pela gripe, fra
queza pulmonar e 'coquelu

,

che

REIEOIO DO DR.
REINOATE

'

Unias gotas que dão alívio
imediato nas tosses rebel
des, bronquites cronicas ou

recentes, secas ou catarrais
zem parte a-migos e compa-

' ,

coqueluche, escarros san-
nheiros do homenageado, guineos, sufocações e an-
en tre êles o escritor Leôni� J sias, chiados e dores no

das B�sto-s, jOrJlalistiP Dar-
I peito. Nas boas cas�s. Pelo

,cy S�ba e o publicÚário A I reembolso Postal End. Telg.
ti. '

.

: 'Mendelinas. Rio Dist. local
"

Ime. '

I Standohai' & Driessen Ltda.·

I Constará a homenagem
de um almoço na localidade'V d-'! próxima a :Campos, Conse- "en e.-se

" [heiro Josino, cidade do po-

t ét� Antônio Silva o qual
I promove esta homenagem.

I
e tratar no mesmo localNa sessão que dará na

",éde da Associação dos Em-
com o proprietario.

I'Pregados no Co�ércio da �i- -O M d \l..ASMAi dade, a AcademIa Pedalva I " U�US �.
i contará com üma série de. DissolVido Rapidamente

I
oradores como

,

o escritor
I Os ataques a"sesperadores P. Vio�

• • I lentos, da asma e bronquite envene-

Walter Siqueira o poeta' nam, o orgams!U0, mlna� a energia.
" arrumam a saude e debilitam o co�

Pedro Manhães a estudan-I raçiío. Em 3 mip':1tos, Mendaco.
, nova fórmula medica. começa a clr-

te e declamadora Gessy Ne I cular no sangue. d6n:inando r!lpida,.
.

�

I
mente os ataques, pesde o' prImeiro

ves Renan Machado b' dia começa a, desaparecer a dificul-
, <

rI-I dade em rl'Splrar'e volta o sono re-

jlhante orador' POe.t;I· L para;dôr. Tudo o que se faZnecessi-
" za, eo-

I
rio e tomar 2 pastilhas dp Mendaco

. nor Per'e'· J
'

M ás,refeições e'ficará aliviado da
, I

II a, os e, arques, asma ou brc;mquite. A aç:,o é muito

JOS' S 'b
' rápida mesmo que" se t"ate de casos

:' e oares mem ros da, rebeldes e antigos Menda.o tem

A d
.

d P I tido tanto êxito que se oferece Cl)m
ca ell1la e ,edralva que a garantia de dar ao paciente respi.

, . _ I ração livre e fácil rapidamente ..

.e a agremlaçao dos ,novos 1 completo alívio do sofrimento' dá '

d. . Ilsma em poucos dias, Peça Muda••
I

a Cidade flummense. Uma

I
hoje mesmo, el_ll qualquer f;innácia

I h d
'

I d
A nossa garantia'! a sua m"io,' pIO

ora ,e .arte- sera eva a a �eção -

�

minense Alvarus de Olivei

ra, l'ecebendo-o - na Acade

mia Pedralva, em sessão so-

iene .

Junto ao conhecido

I
(MISSA 7° DIA) I

Não deixe que as Bron- Irmã e filhos agradecem aos parentes e amigos pe- I

quites ou Rouquidões amea-
lo conforto recebido por ocasião do. seu falecimento e

,

,

,

" convidam a todos para assistirem à missa que mandam HOMENAGEM DE CAM- efeito 'participando os acor-cem sua sau?e t Ao prrmei-] celebrar segunda-feira, dia 20, às 8 horas na Igreja de
1'0 acesso de tosse, tome "Sa- 'Coqueiros. POS INTELECTUAL A ES· deonistas :lh'm�os Pinheiro

Ve"de- se :::��:�t:r�:::s��::O:i:�' v��i�
--,

-,��-e" I"de se·. CRITO:LU�I�����LIST\ :a:��:: .

artistas do rádio

1'\1OTO,CICLETA, INGLESA mina a -tosse, "da n,ovas f{)r�
, \, �, . . --------------

No domingo próximo, in-

Com 24 cavalos motor 4 ças e vigor. Procure nas telectuais da cidade de Cam-
tempos equipada e com cu- farmácias e drogarias "Sa-I MOBILIÁRIO NOVO, EM EMBUIA MAcrçoSADLAE 1)OS prestarão homenagem
nôa. Preço: Cr$ 25.000,00 tosin", que combate as bron- ESTiLO PROVENCÍANO COMPREENDENDO

O IT' 10 DE CASAL ao escritor e jornalista f lu-
Tratar na Rua 24 de Maio l cuit t

DE JANTAR E D RM oR .

qUI es, as osses � as con�
TRATAR A' RUA MAJOR COSTA, N. 35, NA SE-

ESTRE;ITO: ,sequências dos resfriados. GUNDA-FEIRA DAS 9 A'S 12 HORAS.

Os motores TRI�CLAD, econômicos e de fácil manu

tenção, asseguram, o trabalho ininterru'pto das máquinas,
proporcionando alto índiée de produção. Por esta ,razão,
a emprêsa MÁ-QUINAS RAIMANN S. A., uma das

maiores 'fornecedoras nacionai� de maquinaria para
o beneficiamento, de madeiras, eq,uipa de preferência
as suas máquinas com motores TRI - CLAD.

'rnem de letras seguirá para

(1.quela cidade fluminen�e
uma caravana da qual .fa-

ho-

TOSSES

Um bar,' sito à Alameda

Ad?lfo Konder, Dr. 3., Ver'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c,••
SIMULTANEAMENTE
r -HOJE-

RITZ: IMPERIAL: ODEON: GLORIA
Mais um sucesso espetacular alcançado pela'
Cia. N. 1 Brasileira "ATLANTIDA".
CARNAVAL ATLANTIDA

Com: Oscarito - Eliana - Grande Otelo - I
I

•

José Levgo"Blackout - Cole - CiI Farney
_-_ Bill Farr e pela primeira vez reunidos no

mesmo elenco Os irmãos Franey. E a apresen
tação da dançarina Mexicana, pela

.

primeira
no cinema Nacional Maria Antonieta Pons.

\

RITZ:
30 Feira: AMOR PAGÃO
40 Feira: ALCAZAR
50 Feira: TESTAMENTO DE DEUS
60 Feira: NASCIDA ONTEM
Sábado: PECADORES EM SÃO FRAN

CISCO ..

Próximo Domingo Simultaneamente
'--

TOUROS BRAVOS

Um Filme Sem Precedentes

----------- ---r-------------

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A....;, '

�-----_-----'-

falta Or�anilação Conta�il
----'---..,.----------------:-------

RADA NO ANO PASSADO em -ordem.
Contra tal

; mais uma vez a imprescin

fat?, a Divi- divel necessidade da organ i-

Rio, Agência Nacional) são do Imposto de Renda zação contábil para as pes
-- Os serviços de fiscali- possui uma arma, 'que é a soas jurídicas .sujeitas ao

zação e estatística da Divi- multa. Mas. o Sr. César I tributo, pois a contabilidade
são do Imposto de. Renda Prieto, através de apêlos já é elemento de comprovação
tem combatido terÍasmênte muito tem conseguido no das declarações de rendi

a falfa' de organização con- .sentido de que 3S ernprêsas mentes entregues

Corso de Corte e C�Dfec.ções
«RENASCENU4» .

Leciona�se o curSo completo de Corte e Confecções
(Modas femininas) pôr cor'respondência - Método mo

derníssimo - Conferem-'Se diplomas - Peçam prospec
tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126. -
'PORTO ALEGRE (Rio Grande do Sul).

Clu�e 11 de Agosto
- PIWGRAMA PARA O MES DE JULHO --::

'DOMINGO - DIA 19 -."Matinée Dançante" para
filhos dos sócios. Das 16 ás 18 horas, ás 19 horas sessão
cinematográfica:

.

DIA 25 - SABADO - Grande e Exepcional Soirée
a cargo, da Soci'edade de Medicina de Florianópolis.

, !rodas as 2a. e 4a. feiras sessões .cinematograficas,·
A� 2a. fé'iras para lpe�Ol�es e as 4a. feir� exclusivamen-
te para adúltos.

.

\
- Aguardem a 1.0 de Agôsto a grande festá rubro-

,

negra do Clube Mai'tinelli.

ção.

Este ,é o (wmbat.'- que [l

�;visão do Imposto de Ren"
':la, está ferindo com as 01'

r.-anizações comerciais e in

dustriai,>, que dispõem de

::erv.iços de contabilidade

para

� Eliana - Cyl F.arney
.

.

0 .

que organizem a sua conta
bilidade elemento indispen
õ.ável pa l'8 a sua estrutura

"ão comercial e também um

au:xílió impresémdível para
(I cumprimento legal do im

p�sto.

Parficipação

em:

('AHNAVAL ATLANTIDA

No ..ru:0grama :

Atual. Warner Pathé. Jor
nal.

Preços:' 7,60 - 3,50
Livre.

As 10 horas.

MATINADA

DESENHOS ...
SHORTS: ..

Preços: 3,50 - 2,00

As Shs.
Louis UAYWARD - Pa

tricia MEDINA em:

BANDIDO ROMANTICO
Jane CRAIN Gary

Jane CRAIN Gary

JAMES
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20.- 3,50
Imp. até 10 anos.

As 7 - 9,15hs:
Oscarito - Grande Otelo

- Eliana - Cyl Farney
.

CARNAVAL ATLANTIDA
No .programa:

I. Atual. Warner Pathé. Jor-
. ! nal..

,

PI'eços: 7,60 - 3;50
Imp. at 14 anos.

As 2hs.

Aluga-se c ou Vende-se
CASA E TERRENO EM COQUEIROS

A Rua' Desemb. Pedro Silva, uma confortavel resi.
dencia, frente a' Igreja· d'o bairro ..(lei Couqu eiros, onibus
com parada a frente do predio, Magnificos lótes de
10 x 20 aos fundos do Ç.oqueiros Praia Clube.

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

Manoel Alfredo Barbosa e Jeanne CRAIN em:

senhora participam aos pa- DIZEM QUE E' PECADO
rentes e pesSO'as de suas re-I Louis HAYWARD - Pa

lações, 9 nascimento d'c seu I tricia ME,DINA ,em:

,

filho LUIZ ROBERTO, 0- BANDIDO ROMANTICO

�orrido a 9 do corren te, na I No programa:

Maternidade "fDr. Carlos. O Esporte na Tela Nac.

"I'-
.

Pr.eços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 apos.

Corrêa".,

Fpol_is., 11-7-53.

REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

SR. INDUSTRIAL - PUODUZA QUE VENDEREI

Confie a v.enda de seus produtosú firma M. ALVES FILHO, que possui
um fichário acima de 25.000 fic.has de firmas comerciais e 'industriais do Dis

trito Federal, acompanha..;;.diárt:nneni�do� os protestos de títulos, concor-

datas e falências sôbre ás mesmas.
r:'

.

Ma.itêm um grupo de 10 _vendedores e um chefe de vendas para cada se-

ção Está aparelhada para desenvolver negócios de grandes emprêsas,
Informações em São Paulo: Barbuy, Bailo S. A.

Fone: 36-1.369,. das 13,30 ás 15 horas.

Joâo Alves da Silva - Fone: 32-4885, das 13 ás 14 e das 17 ás 18 horas.

ONTEM E HOJE IAluga-se
NO PASSADO -l Aluga-se uma casa à Rua

, . r Conselh�i�'O �afra,�. 53.

19 DE JULHO I F alcão, nascido em tl,ão Luiz Andar �e� r�o com sal�o pa-
. do Maranhão a 31 de Maio I ra escrl�orlO e moradia, so-

A data de hoje recorda-I de 1.810; .

brado c0!ll salas- para esc ri-

_ em 1.865, em Magé, tório e porão para depósito.
Rio de Janeiro, . nasceu o

I

-

Tratar na Rua Conselhei-
- em 1.617, iniciou seu grande jornalista Alcindo 1'0 Mafra, 27. (Sobrado).

govêrno na. Capitania de -C"f.nabara, que vriu a fale-I
Rio de Janeiro, Ruy

-

Vaz I cc:: �. 20 de Agôsto de 1918, IPinto; . - em 1.874, o intrépido
- e�m 1.635, .) Geneval i (".onel Genuíno de Snll1-1

Matias 'de Albuquerque '1�-1
fia o atacou e tornou a casa I

poz a capitulação a as holan .. em que estavam entr inchei
deses em Pôrto Cs.lvo :

.

1'1(\OS os fanáticos "mu-
-- 'em 1.838, e-1.!1 Namur, CJ:PfS" de João Jorge .Mau-

[lí"iro, tendo se d e stacado na ..
- em 1.944, f r)', hnsteadn

t�uerra com o Paraguai : .,a .Europa, pela j.rimeira ,

- em 1.852, faleceu o Ge- �t;: e pela nossa valurosa' ��������.

I
n eral Feliciano Antônio F\.,· ça Expedicíoaâriu Brn-

:;..' • .r a, a Bandeira dó Bra-

I s il, cabendo esta missão ao

Ce r eral João B..l'stn Mas-

M "c. ','(T;has de Mora:,;;'
..... 11 .... )1 .1 1.-' I

- em 1.948, �1.' Co ..tera

_ai.ld... .le Pirajubaé (Saco dos Li-
c.! tos), arrabalde de Floria-
; "'1 olis, um aviã.. da Fôrça

. Oscarito - .Grande Dtelo Junior n. 85.
P é: ea Brasileira caiu ao

- Eliana - Cyl Farney
ru-ir; não se ten do a lamen-

CARNAVAL ATLANTIDA'
t_\'" maiores cons . juên clas.

nos que:

lecer, como Tene1JÍ --coronel
lo Exére-ito, em 8 de Agôs.,
Lo de 1.900, no Lbj de Ju-

---

,

As 5 - 8hs.

Preços: 7,60 - 3,50
Atualidades Warner Pa

thé. Jornal.
Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

As 2,30hs.
DESENHOS ..•
SHORTS ...
COMEDIAS ...
Preços: 3,50 - 2,00.
Livre.

me:' ...' a· I..
.

I

As 8hs.

Jane CRAIN
iRANT em:

!)IZEM QUE E' PECADO
Louis HAYWARD - Pa

tric-ia MEDINA em:
'

BANDIDO ROMIANTICO
.

-

-Na Maioria das Emprêsas do �aís
LUTA A DIVISÃO DO IM- mas, apenas 25 mil ou seja vitados os contadores que

POSTO -DE RENDA CON- I
6%, contam com livros e se propõem a falsificar ba- -

TRA ESTA IRREGULARI- documentos em, condições 'lanças, traindo a sua lisu-

DADE - UMA SONEGA· razoáveis. Portanto a maio- ra profissiônal. - COMEDIAS ...

çÃO DE' DEZ BILHõES ria das emprêsas não pos- Falando à _!'eportagem, o

DE CRUZEIRQS FOI APU- suem' a sua eontahilidade sr. Cesar Pieto, encareceu

tábil nas empêsas comer- entidades em situação irre- GRANT em;
ciais e industriais do país. gular ponham em ordem a As exigências legais, con-

DIZEM QUE E' PECÀDO
Ficou apurado que num sua organização contábil, tin uou c nosso entrevistado,

No programa:
total de 400 mil dessas fir-I aconselhando qUf sejam e- s� tornam mais rigorosas,

Cine Jornal. Nac.
em relação à- escrituração

Preços: 6,20 .; 3.,50contábil à vista de doeu- _

. '. As 2hs.
I!!entos idôneos, ,que devem

FIBRA DE JOCI{EYsignificar, em t!'}alquer en-

tidade privada, urna parte
GRANT em:

influente de sua organiza-
DIZEM QUE E' -PECADO
AVENTURAS DE JESSE

Nunca Antes na história do cinema americano
foi produzido um fiIm� que tão profundamen
te penetrasse na alma dos povos Latinos como

. êsse espetacular "TOUROS BRAVOS" (The

Brave BulIs) que a Columbia nos vais apre
sentar dentro de poucos dias numa longa ca

deia -de cinema comandada pelo... Cíne ] j .

RITZ. "TOUROS BRAVOS", produzido e di- r
rigido por Robert Rossen, conta a interpreta- -------------�...._--'-----:----

ção de um elenco composto de notáveis Ato
res. Dele destacamos os nomes de'Mel Ferrer,
Miroslava, -Eugenio Iglesias. Anthony Quinn
E Muitos Outros. O Filme foi extraído de uma
novela famosa no mundo inteiro: "The Brave
BulIs", de Tom lea.

I •• lti
.

9h
- Bélgicà, nasceu Em ilto Caro rer;As 2 - 4 - 6,30 - s.

Oscar ito- - Grande Otelo .los Jourdan, qu-e se natura- __

o

em 1.882, f rleceu Edu-
.izou brasileiro e veiu a fa- �1 do José Nogu �jr� An ge-

.

Gerais,. nasceu o Eng. gt::rRda a Academia Brasilei-
--

. Henrique Dumond, pai de 'l'H de Letras;
-

, tu 'ti JJ t" J ".'0' �nm�nd, q�e nasoe._u,
� em 1.9�4, - em Joazeí-

, - -- --- -_ -- - nesse mes, dlil e mes do a'.IO 'I' 1'0, I}o Ceara, falece_u o fa-
As 2,30 - 4,30 - 7,30hs. ele 1873;

.

moso Padre Cicero; ,

Oscarito - Grande Otelo! - em 1.842 - O coronel - em .1.947 - Em São
- Eliana - Cyl Farney I da Guarda Nacional, Maria-I-Pimlo, 'er{cerrou-se o. IV

CARNAVAL ATLANTIDA no Joaquim de Avila, repele Congrésso da União da Mo
No programa: I cm Araxá um ataque dos in-I cid�de_ Presbiteriana Inde-,
Ati.Ial. Warner Pathé.

Jor_,'
surgentes de Minas Gerais.

I
pEndente, que teye inicio a

. nal. - em 1.847 -'- Decreto 15 do mestnc. mês.

.
Livre. -c.riando o cal�go de presidell-I .. Ándl'é Nilo:Tad;sc(J:

,
.

No programa:

Atualidades Atlantida. Nac.

P-reços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

, )

As 2hs.
AVENTURAS DE JESSE

JAMES

ALCAZAR
FIBUA DE JOCl{EY

r
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

.

O MELHOR JURO "

1;;1J, um dos "Cavan. _.: I II

"a, r ses, nascido c�; Araca

t.. :� 6 de Julho �le 181a;

'5%
,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOL.A
RUA TRAJANO: 16

•• "ftl .....�Dftl Ir

Vende-se
Um prédio no centro da

cidade, silo á Rua Deodoro
n. 20 -:-- com 13,25 de fren

te e 46,40 de fundos.

Rua EstevesTrtar na

20 DE, JULHO

Viagens D I R É TAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a'.
fPOLlS.-S. PAULO·-RIO " 4e,.
FPOLIS.-'- CURITIB/(-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.RO. DO SUL

A data de hoje recorda
nos que:
- em 1.777 ........ Nasce em

Minas Gerais o marquês de
Valença (Estevão Ribeiro
de Rezende) ;

-------

te do Conselho de Mlnistros.
- em 1.869 - O general

Portínho chega ao Passo
- em 1.800 - -Em Pôrto Xará, do Tebicuari, e

_

re

Alegre ,nasceu José de A- conhece as forças da div'-

Gary

raújo Ribeiro, Visconde do
Rio Gra�d�;
- em 1.810 -:- Foi as�i-

Vernal;
- ,ém 1.870 - Nascimen-

são paraguaia do coronel

nada a Indépendência da �o .10 engenheiro, parlamen
Colombia;

,

tal' e historiador João Pan-
. _:_ ·em 1.815 - E' elevada' diá Calogeras, um dos maio
i categoria de vila, a po-I res ministros da Gl}erra que
voaç.ão de Areia, na Parai- já teve o Brasil, havendo s�·

lJa; . do o único civil que ocupou;
� I .

- em 1.833 _.O bacha- na Répública, esta pasta imo
reI Joaquim Teixeira Pel'xo- portante;
to de Albuquerque é n'omea- - em 1.87,3 - Nasce, em

do ouvidor-geral da provín- João Aires, do antigo muni
,:ia de Pal'aíba;' cipio de Palmira, hoje Sàn-
\ - em 1.836 - Segundo! tos Dumont; em. _Minas G?-'
assalto de Pôrto Alegre pe-

\
rais, o·glorioso brasileirJ

los revolucionários do Rio
I
que li 23 de outubro de 1906,

Grande do Sul, que são r�_1 em P'Iris, F�ança, realiza ü

peiidos-pelo general Chagas I primeiro 'Côo em aeroplano,
�antos ;.
- em 1.839 - Em Minas

Alberto Santos Dumont;
-- em 1.897 - Foi inaa-
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o ESTADO Florianópolis, Domínge.-Lâ de Julho de 1953
I '

E O I T A· L!WAINEREDITAL. PARA CITAÇA Joao Francisco Machade I '
'

. DE INTERESSÀDO� IN-li residentes em, Perdidas ;: ----;-'-
, CERTOS.

,
que comparecerão indepen- D d Oi

"

1 N
-

P d '

o' Doutor' José, Mendes ] dente de' citação. Requer,
. enuncia 0,. tela mente, ao o era

.:: ����:� J:�'s�: Di;::�� ;::�i�:::ç::.P:i',�:!�t�:,� Dírigir Jernaís No Brasil
Estado de Santa Catarina, soa I dos atuais confrontan- RIO, 17 (V. A.) - O de- A CARTA DO DEPUTApO Câmara sôbre a nacionali-
na fprma da lei, etc. tes,"intimando:-se ainda, não putado Armando Falcão, I FALCÃO dade de Samuel Wainer, .Di-
Faz" saber a 'todos quan-: o só para a justificação co- através de carta que diri-! A carta do deputado "Ar- reter da .Emprêsa "Érica" e

tos este' edital com' o prazo mo todos os demais atos, o 'g iu- ao presidente da Co-
I
mando Falcão, enviada ao dos jornais "última Hor;'ao,

de trinta dias virem, ou de- Representante do Ministê- missão Parlamentar de In- . presidente Castilho Cabral, e "Flan".
le conhecimento tiverem e. rio Pilblico Estadual e o quérito �ôbre "Érica" e '�úl- é a seguinte:
a quem interessar "

pQ.ssa, Domínio da União, na pre- tima Hora", denunciou ofi- "Exmo. Sr. Deputado Cas- A denúncia que formulei
que por parte de Antonio sente Ação de Uso-Capião, cialmente o sr, Samuel tilho Cabral, envolve matêria da maior
José Souza, por seu advo- por meio da qual deverá ser Wainer corno-de naturalida-

'

'DD. Presidente' da Có- gravidade, atento o disposto'
gado o dr. Theodocio Mi- reconhecido e declarado o de, estrangeira, e portanto missão Parlamentar de' in- rio Artjgo 160 da Constitui
guel Atherino, lhe foi diri- dominio do supte, sobre "ó proibido dê dirigir' smprê- quérito sôbre a "Érica" e a ção da República que veda
g ida a petição do teôr se- aludido terreno, ficando, sas 'jornalísticas no país. a "Última Hora". expressa e taxativamente a

guínte : Petição - Antonio ainda citados para, no 'pra- ao mesmo tempo que enca- 'Passo às mãos de V. Ex- estrangeiros a proprieda
José Souza, brasileiro, ca- so legal, apresentarem coI_l- minha a documentação ane- -c ia., junto à presente, as de .de emprêsas jornalísti
sado, lavrador residente no, testação se o quizerem e' xa a seu discurso, pronun- páginas' ns. 6.56'0 e 6,5�1 do caso

-

logar Perdidas, - deste mu- -pa.ra seguirem a causa. até. cia'do ante-ontem no plená- "Diário do Congresso Na-- Agora, encaminho a de-,

nicipio, Comarca de São Jo- final sentença, sob as penas rio da Câmara, sôbre o fa-" cional" de 16-7-19153, con-
núncia a essa digna Co-

sé, vem com o devido res� da lei. Protesta-se provar o to, assume a -sua plenoa e'to- tendo discurso que ontem
missão assumindo por ela

Peito a V Excia . por seu alegado com depoimento tal responsabilidade, pronunciei da tribuna da•

� o

'plena e integ'ral+responsab í-advogado, que esta subscre- pessoal dos interessados, de

LONDRES, 17 (U. P.), - cr istão, poderá aprovar
A hierarquia -católica inglê- qualquer ato que possa en

�a pãrêce adotar no caso de ,fraquecer .êste exemplo".Que, ha 50 anos' passados, Florianóp�lis, para citação ,I .

um eventual casamento en� "Todavia um cristão não
tendo falecido o ,sr. Vlrgili- do Dominio da União. In-

tre a princesa l\!argaret e o tem o direito 'de Julgar
n� Barboza a mesma pos- time-se. São ?osé, 22 de,

,

Jose' coronel Townsend um ponto quando se trata dê uma,_".. .,-seficou�com su'a müllier a .junho de' Hl53. (as)
�de vista cheio de nuances, .:onsclencia particular de

sra. ,Mãrcolina Barboza, fa- Pedro Mendes de Almeida.

I
':lue deixa pre.v�r atitu9-e,de qualquer outra pessoa, nemlecida já ha 40 anos; Que, E para que chegue ao co-

'como falecimento de d. 'Mar- nhecimento de todos man-
neutralidade benevolente,' ,e condenar uma atitude

cQlina Barboza, seu filho dou expe�ir o presente edi- sob a condição entre�al!to" que pode deplorar que é

tal, que seI',a' af_l'xado no 10- de que � p.rincesa renuncie errônea em si mesma, 80-Manoel Viri�ilino Bar:boza, '

sogro do suplente; entrou g�r de costume, e publicado' a seu estado oficial tal é, bretudo 'quando emana de

na posse da referida area uma vez no Diário Oficial �m resumo, a conclusão que' uma fonte que possui imen-
,

;;e pode tirar de um edito- "1 influência moral. Nes'-de' terras, o qual, ha' mais do E:;;tado, e por 3 vezes no

Jol'nal "O" Estado". Dado 'e
rial publicado �oje pelo éas circu,nstâncias, a solu-

ou menos "de 15,anos antes i.

"Catholic Herald". �ào de semeihante caso ,dede falee(!r, passou a mesma passado nesta cidade de São
O órgão católico, acen- consciência parece

.

perfei-
tuando que expressa apenas tamente clara".
o ponto de vista da igreja "Se as partes diretamen-

posse ão supte. que" como José, aos vinte e três dias

os demais, vem a uzando, do mês de junho de mil no

,como slJa! cultivando .,e fa- vecentos e cinquenta e três.
. minana "não tendo compe- te interessadas, prossegue ozendo benfeitorias;' que es- Eu, Amoldo Souza, Escri-

-

d'l subs- tência para escrever pela jornal, continuam a manter
sas poss,es foram .continuas vao a ah.ografei e

igreja do estádo que é dire- :leu atuál estado oficial, cae passificas; que,' assim crevo. São José, 23 de junho
se�d�, está o supte., com, de 1953. (as) Jqsé .Pedro
digo supte., com_ sucessão, Mendes de Almeida _ Juiz

na posse mansa e pacifica de Direito. Era o que se

da area de terras acima, ha continha em o dito edital

mais de trinta anos, e qu�r, que bem e fielmeflt� extraí
lembra também "o exemplo

agora, legitima-la nos ter- a presente cópia., Confére
éristão, dado ao país -e ao

mos dos arts. 550 e 552, do com o original. São José, 23
mundo pela família real so

Codigo Civil: Para fim, re- de junho de 1953. Eu,
'

Ar-
bretudo por ocasião da co-

queI' se digne V. Excia. de- noldo- Souza, Escrivão a fiz .

, roação de sua majestade a_
signar dia, hora e local pa- -datilografar e subscrevo.

rainha. _Nenhum verd�deirora a jus,tificação exigidape�, São José, 23 de junho de
lo ,art. 455 do Codigo do 1953.
Pt'ocesso Civil, na qual' de- , Dr. José Pedro' Mendes
verão ser inquiridas as tes- de Almeida '- Juiz de Di

temunhas Roberto Otto e I reito.

ve: brasileiro casado, com testemunhas, vistorias, etc.

oscritorio á Rua Felipe Dá-se a presente para os

Schmidt nO 52, em Florianó- efeitos de Taxa Judiciária,
.

'.

polis, onde recebe citações, o valõr de 'cruzeiros oito
mil cruzeiros. Termos em

que, P: Deferimento. São

José, 18 de junho de 1953.

(as.) Theodicio Miguel A-

expôr e requerer, o seguin
ce:,- Que, ha mais de 60

anos, o ,sr. Vir�ilin9 Barbo

zn en tróu na posse de, um

terreno de ausentes, sito no
refer ído legar Perldas, des
ta Comarca, com 100 bra

cas de frente que faz ao
- I

Rio Perdidas, ppr seiscentas
e v;lnte", e cinco braças de

fundos que faz em terras

devo'lutas; extremando de

um lado, com Alfredo Feli

pe 'de Souza e Custodia Ro-

therino. Despacho: Expe-

ça-se mando para citação
dos confrontantes do imó

vel; 2° - publique-se edi

tal com o prazo de 30.dias,
para citação dos' interessa

dos incertos, três vezes no

jornal /"0 Estado" de Flo,

ríanópolis, e uma vez, no

Diário Oficial do Estado;
sa de Souza e, PO.f outro, cite-se o dr.i.Promotor PÚ

com José Hamresr tendo re- blico ; 4° � expeça-se pre

fer.ido terrenova área de catoria ao Juizo de Direito

320.500 metros quadrados. da la Vara da Comarca de

QLB08 - OUVJD08 - NAJUZ • GAIlGAlft.A ,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
-.,.e1aUMa .. -__.. ,

Receita de Oculol - Eume de Puado de Olho para

Clall1ficaçAo da Pr•••lo AlUml.
Koderaa Aparelha••m. ,

C....lt'rl. - Vi.eoad. d. buro Preio. I.

Missa de SegundO
Aniversário

DONA'MARIA EMíLIA GAMA' SALLES
OS filhos, genro, nora, neto de 'Dona Maria Emília

Gama Salles, convidam os demais parentes e pessôas de

's?as relações para a missa de 20 aniversário de seu, fale
cl.mento que mandam celebrar segunda-feira' próxima,

....."..,."'""',"'d:.:,:la;::.,c'ôlic.�O! às",7- horas,'l_la 19r"eja' de Santo 'Antônio.
'

'

..��,!".iQ"l�}it1p("ií.lonl () t-�rr"", ronA nAYV\Y\." .. ' .......... r\�,.I"\'\'V'O n ::. .............. :"+",' ...1 .....

t

Para o Figado.�: Prisão de Ve'ntre
. PRISÃO' DE VENTRE
PILULAS DO ABBADE MOSS

As vertigens, rosto quente, falta <te ar,

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, •
maior parte das vezes são devidas- ao
mau funcionamento 40 aparelho diges
tivo e consequente -Prisão de Ventre>
As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven
cre e suas manifestações e al;l Angloco-

"te!' Lk�nciada_ pela Saude Publica, as Pilulas do Ab
bade Moss n-ão usadas por milhares de pessoas. Faça f

MARGARETH
•

vive romance 'amoroso

tamen te in�eres'sada, reafir
ma a doutrina oficial da

igreja segundo a qual "um
'�asamen to válido é indis'so

lúvel". O "Catholic Herald"

L"acterizado com é por forte
,sen tido cristão, seria para
elas uma grande contradi

ç�.o si ,resolvem realizar um'
éasamento civil. Si, todavia,
por motivos que lhes são

lidade, na base da documen

tação que se acha transcrita
no meu discurso.

Neste fato novo encontra-

rá essa ilustre Comissão
mais uma irretorquível pro
va e que, legalmente ,o Ban

co 'do Brasil não poderia
l.Óonceder' os maciços, finan
�iamentos (mais de 250 'mi

lhões de cruzeiros) que_sob
d if.eren tes modalidades de

crédito, estranhamente con

cedeu a Samuel Wainer.

pois o citado cidadã� es,

trangeiro não tinha, não tem
e não terá o direito 'de ser

dono de [orna is neste País,
a menos que se pretende
20nver'ter, m letra' morta a

Constituição de 1946":
,

- a mucôea estómaca)
fica irritada e hiper�
sensível, exigindo ,o'
uso de um alcalinizan·
te como a Magnésia
Bisnrada, para prote.
gê.la e prevenir a

hiperacidez. Magnésia
Bisnrada . em p6 e em

compri-
midQs.

Magnésia,
�Bisurada'

próprios, e de que não' se

pode julgar a .integridade I estado que lhes impõe res·

intrinseca, decidirem fazer I ponsabilida-des incOInlliltí.
um casamento civil, seria,' veis com a i'eferida deci-
uma contradição com um ilão",

'

"'-.

• t·.t,·+--.·..•..•..•••· •..• ·., ._ • �.�.�.�. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . � � .. .. � � .. .. � ..

t
'

�
y �
r �
�� COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. �:..
! �

I�� LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. ��.
��.
��., .��� ��

i.
. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. ��.

T �
�:.� .; ...�.

i Pagué c.- -$ 397,00 !
T ' 1

i por mês,' sem entrada i
1 1
T 1
�:� TRATAR EM MODAS CLIPER .RUA TRAJANO, 4. ..�.
T l
T �
'y 4

tt6nomia e Segurança
nas constru,ções!
Sob a responsabilidade da marca .::.IKA,�
mundialmente credenciada - V. S. encontra
rá os mais variados produtos pára proteção,
-conservação e ímpermeabítização .de -oons
truções. Embora não sendo os de preço mais
baixo, são produtos 'econômicós _porque ga
rantem um serviço perfeito e duradouro.

• I N D A - De alto'poder adesivo, é 'um produto em

pregado para fixar azulejos, ladrilhos, mosaicos, çha
pas de címento-amtanto.placas de mármore,vidro etc.

,I G A 5 3 - Mastlque para ernprêgo em qualquer
tipo de junta, goteiras etc. Fabricado em 2 tipos:
preto e cinza.

I G O L 1 - Tinta betuminosa Isenta de alcatrão,
que protege as superfícies contra a ferrugem, o apo
drecímento e a corrosão. 'É empregada tanto para
uma simples pintura de cêrcas e gradis como para
pintura de pontes, hangares, tanques. de .salmoura,
obras de concreto etc.

,

Consulte-nos
sem compro-
misso sôbre
se us proble
mas de iJ!l
perrneabíltza
-ão.

SIHA S. A.
Representantes em, todo o BrasU
Vendas 'dOS produtos Sika em

Florianópolis:

TOM T. WILDI & elA.
Rua D, Jaime Câmara' - Avenida Rio Branco,

Caixa Postal 115

11;)17

ECITAL.
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

-'

COMUNICAÇAO

Comunicamos, 'para os devidos fins, que foram os

egu in tes os' resultados das eleicões realizadas no dia 12
de junho p.p. parâ Diretoria, C';nselho Fiscal e nespectí-
'vos suplentes dêste Sindicato:

'

DIR'ETORIA

Vitório Cechetto - Presidente
Amâncio Pereira Filho 'I Secrefário
.Míguel Romão de Faria -:- Tesoureiro

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA
,

Osvaldo Lehmkuhl
veira Penha

Gerson Demaria Saúl Sil-

PARA O CONSELHO FISCAL

João Silva _ Huberto Moritz - Bento Aurino de
Sousa

.
'

PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Francisco Miguel da Silva _ ..

Aécio Cabral Neves
.' - Agissé Vidal de Sousa.
A Diretoria acima foi empossada no dia 12 de ju

lho, as 10 horas, na séde à rua Tenente Silveira n. 15, 20
andar.

Florianópolis, 13 de julho de 1953.
A Junta Governativ� Provisória

Gustavo Zimmer
Francisco Xavier Medeiros Vieira
Jo,rge Leonel de Paulã.

PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO 91

Contabilidade e Concursos em todo o Brasil

Sejam aprovados adquirindo' tôdas -as matérias cle
lidamente pre,paradas e resumidas por Professôres do
'PEDRO V" - Colégio Modêlo do Brasil de acôrdQ com
) Programa Oficiál ' ,

'

Tôda Matéi-ia em 20 Vols , , Cr$ 500,00
Contabilidade' em 10 Vols � Cr$ 30.0,00
Concursos para' o Banco do Brasil Cr$ 300,00Pedidos pelo Reembolso Postal, ao I.C.L.

,
Caixa Postal, 3364 - Rio, ou pessôalmente na Ave-

.

,ida 'PI�:sidente Vargas; 2007 .,.- A � Sobre-l�j�. '

, EnSInamos tambem por correspondência Ginasial e
Comercial, baseado no DeCl"eto-Lei 4244.

'

Oníbus Usados ,

a Venda
1 "GMC" à gazolina, 7 toneladas, ano de fabrica-;ào 1950, carroceria "União" ,(paranaense)' para 40

Jessoas sen tadas.
,

, 1 FORD V 8 'I' .
- a gazo llla Com máquina recentemen-"e reformada, ano de fabricação 1946, carroceria Blu-nenauense para 36 pessoas sentadas.

I •

1 _FORD com máquina Heréu'le's Diesel, ano de fa
)r!caçao 1946, carroceÍ1'i,a Blumenaense para,31 pessoas'sentadas.

A tratar na Indústria e COiné�cio ARNO GARTNER& Cia. LTDA.
Agencia VOLVO.
RU� São Paulo, 501 - Telegramas RAINHA
Telefône 1106 _ BLUMENAU.
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, . ;0 Peo_ AgeDor Marque�
Instalar-se-a na prólima-4;�elra, na faculdldel �: pregari Ia Catedral, de

de Dlreilo� 'UI( bureao de imprensaJofotmará . "amanb_, a domi,'uo �

os det,lbes, do conclave v�::��dl�:�::!::�t�:� �C:i::�l:Sma;:ez �::a��:;�
A Sociedade Catarinense rios pontos do,Brasil, nesta I' concentrarão para estudo e

nhecido orador sacro, tm- cristã.
de Medicina está envidando Capital, no período de 23 a' discussão dos mais moder-

, ciará, a partir, de amanhã,esforcos para que o I Con- 28 do corrente, seja de- 110S problemas médicos."

I na Cqtedral Metropolitana,
gresso de Medicina, que monstraçâo fiel de que mui- Segundo apuramos, será

às 19 horas, unia série de I

congregará médicos de vá- I
to tem o Brasil avançado no noticiado, através da im- O Beatriz Pconferências, por ocasião ;. .'

Á--- campo, das atividades médi- prensa;' a matéria que alí

X REZ
das Nov�nas de S�nt�na. RamosAD caso for levada ao conhecimento , . ..

, Ta1!lbem pl'egara ele o'
Nêsse conclave, que [á é dos srs. congressistas. A im-

retiro 'das mães cristãs, nes-do conhecimento público, prensa, atravez de um Bu-. .

h" d'
'

se mesmo orarw, nos taS
várias teses, de importância reau que será mantido [un- d d 'f

'

d'/
,

..

e, segun a- etra a omtngo
e oportunidade, serão leva- to à Secretaria ' do I Con- .,.

'

, ' proxtmos.
'

das a plenário, na Faculda- gresso de Medicina, terá co-de Agôsto, por grande nú-
de 'de Direito, onde será a nhecimento' dos aconteci

mero de 'aficionadns. As po-
êd d C "

-

� As conferências do ilustre
,-

d tes as
se e o ongresso. Cêrca mentos que alí se processa- lt' d t tã dsiçoes os concorren es ago- I

'

, ',ecu o sacer o e es ao es-
-

d f'
.

d
. de cem esculapios, entre os rão durante os dias' em que 't d

.

t
•

ea se estao e mm o maIS '

..

' '

"per au o m eresses por par-
claramente, após a 4a, ro-

quais especialistas em tisio- estiverem reunidos os m�- te da film.ília católica desta A ilustre dama foi recep-
'

cirurgia, aqui estarão, cola- dicos brasileiros. clonada, no aeroporto dadada, e é bem possível que, .

. borando para que o I Con- -, '. Base Aérea, por senhorasdentro de mais algumas H gE essa razão é muito simples. Embora ambas as for':'
sessões" se possa prever o

gresso de Medicina 'apre- I ()menagem aos· enerais da sociedade local, que lhe
mas pareçam certas, é a segunda uma variante brasilei-, _" sente resultados que espe- '

.. _ _ , apresentaram votos de bôas
ra de ci Fátima, conforme o uso lusitano cdomdPrdovado pe-

I
provavel

,

campeao, Ate o
ram todos aqueles que se V·lel"ra ,da Rosa 8 Bo,go de "a-tro vindas,10 repetido emprêgo do topônímo antece i o o artigo, presente momento, estão li- " "

que fazem, como a�tor, um P,adre da C�mpimhia de'l'!loe- i derando a tabela os srs, Jo-

TIM
" 1 .

sus e, como prefaciador, o- Bispo da DIocese. �e Lel a, sé Paulo Garcia e Jaymor e •
Na -�róxima terça-:eira, i Augusto L�pes,. Pasco:l, O E�TADO, c�mprirÚen-numa obra em que vem a narrativa das apariçoes, reve- I

C 11 4 tos: E'Ii
I ,___ 21 de -Julho corrente, as 12 ' Guedes, Sylvio Q�mt, Emí-, � tando-a, 'respeItosamente,.lações e milagres da Virgem Nossa Senhora, no local I o aço com, �on os" .10 ,

horas, no "Capão da Bota", lio Portella, Waldemiro Gre-,: deseja-lhe feliz estada nesta
cuja denominação se agregou ao agíônimo nessa nova Ballstaedt e Joao Ribeiro

invo�ação da Santa.
,,'

com 3 pontos; Oswaldo Le- DOS-PODEROSOS no 14 Batalh�o, de Ca�a��- gório Bacovi� e Lauro Va-I Capital.
,

hmkuhl com 2 1/2 pontos; ,
(Qualqu�r alusno ao pode- res, no Estreito, os OfICIaiS ladares.

Satisfeita' a minha curiosidade, nada mais teria a di- Enedino Ribeiro com 2 pon-I ros� sr, I.rine� �ornh�usen, I
que �erviram, sob � com,an..

-

---S-----C I I R
'

zer, senão apresentar por seu intermédio os meus cor-

.tos; Walmir Dias e Márcio sera mela comctdencta) I
do dos s,rs, Generais de,B,u- r. e SO·, ',' Bmo'sdiais agradecimentos ao Prof. Barreiros Filho, que não

I . d P 1 W b V
se dedignou de dar, mais por V. Sa. do que por mim _ Collaço mm 1 ponto; Hen- ga a au o e er ' ieira

um anônimo que anda a perambular por êste mundo de rique Riggenbach com 1/2. "Os poderosas vanglo- da Rosa e Hugo de Castro, Regressou, ontem, da Ca- mos, Presidente do Partido
Deus - o esclarecimento que eu solicitara a essa reda- ponto e Mário Bastos e José riam-se porque abriram o primeiro comandando a-

pital Federal, via aérea, on-
I

Social Democrático neste
ção. H. Martinelli com O ponto. uma alameda numa flo- quela unidade do Exército

de fôra a interesses da Fe�' Estado.
a' A. situação acima poderá resta, fizeram construir Nacional e o segundo, na

d
-

d I dú
, 'a I A d bMas existe alguma coisa a respigar na resposta .

1 Ih d
.

Ch fi d 16 C'
. eraçao as n ústrias, e'l o seu ésem arque �aainda modificar-se mUI'to, ongas mura as e arri- e la a a, ircunscri- ê Presid S B A' d '

C Iminha carta. Confesso, no entanto, que entro nessa seara que e resi ente em anta ase erea esta apita, '

R d B do cu pois as partidas decisivas mo de terras, pintar a ou- ção de Recrutamento, nesta C d I
dmais tímido que ute no campo e ooz, esperan o que, I atarína, o nosso preza o

I
compareceu cresci o núme-

o Prof, Barreiros FJlho tenha comigo a mesma compla- dêsse Campeonato ainda ro
:

os 'tectos do palácio, Capital, vão tributar' àque- conterrâneo, sr. Celso Ra-, ro de amigos, correligioná-cência e a mesma benegnidade que o consangüíneo de não foram 'jogadas tôdas, mandaram vir de longe á- les ilustres oficiais superio- rios e admiradores. ,Elimelec teve com a nora "de Noemi.. .

Vêm causando surpreza a gua potável ou prepararam res, carinhosa e' expressiva
� modesta atuação áos enxa- uma estufa para laranjei- homenagem, constante de

Eu já previa a citação das indefectíveis exceções,
d d J

-

R dristas Walmir Dias e João ras; mas nunca porque te- um churrasco.De feito não erra quem isser - gosto o oao, a o-

sália é filha do Henrique, etc. o emprêgo do artigo, po- Ribeiro, que não tem cor- nham dado algum conten- Será, sem dúvida, reco-

rém, antes de nomes próprios é permitido apenas.na lin- respondido à espectativa de tamento a um coração hu- nhecijnento aos brasileiros
guagem familiar e quando se trata de sobrenomes, pre- d

o

d mano, enchido uma alma que, durante longa' vida naseus a mIra, ores, com a-
cipuamente de pessoas de alto coturno. Daí, poder di- de alegria, procurado pre- caserna, prestando ao País
zee-se, no primeiro caso, o Joãozinho, a Pulquéria, o tuação, até agora, abaixo de

,

'b'l'd d E venir ou remediar as' ex-Fernando, a Maria Joaquina, e no ,segundo caso, o Ca- suas pOSSI I I a es. nxa-

mões, o Eça de Queirós, o Gonçalves Dias, o Tasso, dristas sempre todos justa: tremas necessidages dos
No que coneerne aos nomes de lugares originadÇ>s mente como de grande ta- pobres, porq\le a�é aí não

�e substantivos comuns, e� que também se omite o ar- lento, na atual competição vai a sua curiosidaÇle de es..
tlgo, como nos exemplos cItados pelo prezado mestre, aI' , pírito".saber: Vassouras, Campos, Campinas, - é de notar-f:C j r�velam pou�o preparo tec-

a ocorrência de um fato que não sei se 'alguém já ressai-I mco,
o que -e de lamentar.

tou, mas tenho certeza não ter escapado à lúcida inteli- Esta circunstância, entre

gência do Prof. Barreiros Filho. O 'topônimo provenien- tanto, não impede que se
te de substantivo comum tomado no plural, geralmente jam temíveis adversários,dispensa o uso do artigo. Além dos exemplos citadQs,
temos - Santos, Canoinhas, O'!J,rinhos, Pelotas, Cang'Z- ,bem, capazes ainda de alte:
cas, não se dizendo "eu conheço os Santos, ou as Ca- rarem completamente a po

noinhas, os Ourinhos, as Pelotas, as Cangicas". Não <le-' sição atual dós' concorren
vemos, éntretanto, ver através dêsses casos, a existência teso Os demais jogadores
de uma regra inflexível, pois é comum dizer-se nessa dentro do seu jogo normal,capital: vou aos Barreiros, moro nos Coqueiros, e eu,

• sendo de notar a excelente
por minha vez, não estranharia se o meu prezado mestre -',

dempregasse um "eu venho das Lajes", pois assim se di- atuaçao, ate agora, os srs.

zia antigamente, sendo encontradiças em c'artas do Mor- E'lio Ballstaedt, Jaymor Co- nãó as cumprirem" Sob o seu comando muitos

gado de Mateus, de Correia Pinto, do Bispo do Rio de laço e José Paulo Garcia,
*;(. serviram tendo-o como e-

Janeiro n768), do Vigário Capitular de São Paulo revel�ndo ássim que se não
-1' xemplo de militar brioso e

(1770) e outros, com referência aos primórdios da ci-
d "Os grandes' desdenham de vida integrada no cum-

dade em que ora me acho, por �ôrça da minha vida de escuidaram de seu prepa-

Judeu Errante, expressões como estas: na paragem cha. ro técnico para o presente as pessôas de espírito, que primento do dever. A ho-

mada das Lajes, Campos das Lajes, Distrito das La:ies, Campeonato. E' um verd1i- ·�penAas têm e��írito; e asrmenagem qu� se lhe. v�i
Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes, o lugar das I:.a- deiro prazer para os aman- pessoas de esplnto despre- prestar mereCIda sob todos
jes, nova freguesia das Lajes, e assim por di�nte. tes da arte de Caissa obser-

I
zam os poderosos que ape-: os. po�tos de vista, é mani-

var o desusado entusiasmo, nas valem o que vale o seu
I
festaçao eloquente de ami-

E, finalmente, vejamos porque se omJte o artigo no
e dee�rêgo do topônimo Vila-Nova-de-Ourém, a despeito reinante na presente compe-' pod�r; as pessoas em geral, zade" de consideração

de o pf-imeiro elemento ser um apelativo. E' outro 'caso tição, a tal ponto que os lastImam uns e outros que respeIto.
da nossa língua digno de nota e que não é do desconhe- srs, José Paulo Garcia, E'lio

'

tiveram espírito ou poder Com (> apoio dos Coman
cim'ento do Pro!. ,Barrei�os Filho. Dis�ensa-se o artigo Nallstaedt e Jaymor'Collaco sem nenhuma v i r t u d e. dantes do 14 B. C., do Che
desde que o topommo seja composto, taIS como - Mato- Cd' 1 d d" Quando vejo' junto dos fe da '16a C R e do Dire-
Grosso, Vila-Rica,�Campos-Novos, Campo-Alegre, Belo-

es ao esenvo ven o gran e ' I tor do H' "t l' M'l't lHorizonte, Boa-Vista, não se dizendo nem escrevendo _
'

atividade no'sentido de criar grandes, à sua mesa: e. a�-I ". � OSpI �. I � ar, os

estive no Belo-Horizonte, nasci no Campo-Alegre, etc. a Federação Catarinense de gumas vezes na sua mtlml-I OÚClaIS que ,prestar�o essa IXadrez, tendo, para isso, en- dade, esses homens

esper-, homerr�ge� aqueles I�ustresNada tenho a, dizer com respeito às expressões � trado já em contacto com os tos, solícitos, intrigantes, generaIS, sao os segumtes: I
grafias constantes do trecho por mim transcrito de I.

mestres nàcionais de Xa- aventureiros, espírítos peri- Teno CeI. Pinto -da Luz,,'Xavier Fernandes. Não citei aquêle período como mo-
M C'

1 drez, srs. drs. Vasconcelos e gosos, e nocivos, e conside-:' II ajor osta Lino, Ciroo Cal-dêlo de estilo, mas apenas em razão do que a i vem nar-

rado a propósito da: origem do topônimo Fátima, Se tais Tiago Mangini, por intermé- 1'0, por outra parte, quanto' das, Fortunato Gommho; e

grafias e expressões não são "muito boas, ortodoxas e dio de nosso pr�(:ado con- ..!usta às pessôas de méri- Manoel Costa Araújo, Capi
lídimas", correm elas por conta do autor, que é portu- terrâneo sr, Jorge Tolentino to aI3ro'ximar-se desses

I tães Rui Portinho' de Mo
guês e de quem não recebi procuração para defendê-lo; de SOUZa, ora residindo no grandes, não estou semp�e Irais, Betihour Romariz, Or-e se a recebesse,' recusá-la-ia, ainda que o outorgante me 1 d
d d 1

. 'Rio de Janeiro, E' animador disposto a crêr que os mais an ino Fauri, Paulo Men�
esse po eres pata a egar que o uso vana ...

aos enxadristas ilhéus o es": sejam suportados por inte- donça, Delsó Antunes Pe-

Continuemos,"'o Prof. Barreiros e eu, ambos em ida- tímulo que vem reçebendo resse ou que as pess&as de ret, Wagner Tavares, 'Antô
de quase provecta, mas de espírito leve e limpo de mal- daqueles mestres nacionais, bem' sejam assim tratadas nio Carlos Gomes dos San-
dades, a rezar o Têrço, certos de que Nossa Senhora do tos Alb t R Aansiosos por verem fundada como inúteis', acho mais ' er o amagem, yr-Rosário - de Fátima para mim e da Fátima para êle, C 1 1d

' Ab b aqui a, Federação CatarI'_ certo e como confirmado' tOI1 ape a, os. Tens. Ary'pouco importa - �ramarà so re as nossas ca eças,
que já se vão cobrinão de cãs, a graça de suas bênçãos, e nense de Xadrez, a�m de este meu pensamento de: Mesquita, Ary, Oliveira, Jó-
não permitirá que dos nossos corações se aparte a bon- que Santa aCtarina possa, que importânc�a social e

t sé Hilário Pereira, Osvaldo
dade, a doçura de viver em paz, a alegria que ainda sen- em próximo futuro, f�zer- discernimento' são duas coi- Cordeiro, Ataíde Flores e

timos em, "glosar miunças da vernaculidade", num mun- 2 T PIS Thise repr�sentar nos campeo- sas diferentes." os. ens. au O. agodo em' que a maioriá dos homens se atropela na ânsia F d I b'de sorver até a última gota o vinho de todos os praze-
natos nacionais de Xadrez. Gratissimo, meu caro

ernan es, Emí io "BH ao,

res, excéto os do espírito, aquêles que- não nos trazem Que tal sonho - velho so- Jean de La Bruyere. Aéei-I J'osé' Maria Nogueira Jr.,
arrependimentos c na velhice ainda nos fazem sorrir! nÍlO dos enxadristas catari- tai meu profundo respeÚo I Ramon Marques de Souza,

Isem amargura. . .

nenses, se torne' radiante e acreditai integralmente
Altair DO,minoni, Andrélino ,Cordialmente,

o ".'

' I' Natiyidade d,a Costa, Er:p�-realidade,' são 0S nossos sin-

'I
vosso

I..

U l CeI"OS votos. ., . ,B'·" U M, I !li Jaime Falcão, Antôniom constantl}; eit01"

1· Congresso· de Medicina

Florianópolis, Domingo, 19 de Julho de 1953

da Cidade, sempre assisti

do, nos salões do Clube 12

UMA CARTA
Recebemos:

"Lajes, 15 de julho de 1953.
, r

Caro Sr. Redator:
'Continúa bastante anima

do o Campeonato do Xadrez

Sensibilizou-me sobremaneira a circunstância' de
haver V. sa. (peço-lhe recomendar ao linotipista não se

.

esqueça de pospor aquêle azinho ao S" de jeito' não ve

nham a pensar esteja eu dando ao Sr, Re�ato:r:.,� trata

mento de Vossa Santidade), de haver V. S . confiado ao

discernimento alto e claro do prezado e condescendente
Prof. Barreiros Filho a incumbência de expor, em vista

de minh� carta, a razão por que êsse matutino escreve

da Fátima,' preferentemente a de Fátima.

inestimáveis serviços, quer
na paz, quer na guerra, lo�

gram as mais elevadas esca

las de hier�rquia militar,
passando à reserva como

l(' expoentes de dignidade e,l
",

I
honradez. '

'Custa tão pouco aos O Gal. de Brigada ,Paulo

grandes dar apenas as pa-, Weber Vieira dá Rosa, fi
lavras 'que dão, e sua con-llho de tradicional família

dição dispensa-os tão facil- i barriga-verde, que aqui co
mente de manterem as be- mandou o 14 Batalhão de

*

las promessas que fazem, Caçadores e serviu na Che

que é maravilha de sua mo- fia da 16a. C. R., soube ser

déstia qU,e não façam ain- oficial dos mais valorosos e

da mais promessas para militar padrão de virtudes.

Encontra-se nesta Capi
tal, desde ontem" chegada
da Capital Federal, a exma.

sra. d. Beatriz Pederneiras
Ramos, digna, espôsa do sr.'
Dep. Nerêu Ramos, Presi

dente da Câmara Federal.

Maio democrático govêrno do sr. Bornhausen se

instalava no palácio; estalavam as perseguições ao

funcionalismo. O Diário Oficial do Estado, duranfe
meses e meses v�nha' pejado de demissões,. remoções
e transferências.

-, '

O Conselho Pe�tenciário, integrado pôr Pro
fessores - inclusive o dr. Gama d'Eça, cuja nomea

ção datava de 1926 - foi demitido sumariamente'. A
.

grande vítima foi o professoradp. Para pôr côbro às
remoções mesquinhas, o Legislativo viu-se obrigado
a trancar o-Governador - o que fez através de aplau
dida e salutar lei. Os requintes da perseguição eram
tão selv.agens e impiedos'os que, no Imaruí, uma pro
fessora foi removida por haver casado com o pre-
feito pe�sedista!

'

Denunciamos daqui, com documentos, as convo

cações de professoras até para as rEl1lniões dos dire
tórios udenistas. Ou fossem, ou' rua!

O sr. Aderbal R. da $ilva, a-o final �o seu go
vêrno, ouviu de um adversário seu isto:

- O seu govêrno foi modêlo de democracia. O
sr. assinou mais atos de readmissão e reintegraçãü,
do que de exoneração. Essa virtude' da sua passagem
pelo Palácio ninguem lhe tira!

*

Para atestar a liberdade usufruida pelos funcio
nários, n'o período anterior ao presente, bastaria con

vocar um depoimento único: o do Senador, né Alci
cides Ferreira.

Tem a pal�vra!
;(.

*

,Para atestar, o regime atual bastam os manda
dos de segurança que o egrégio Tribunal já julgou'
e os atos que, à vista de recurso judicial, o próprio
govêrno teve que engulir.

*

O Cllllsmo do órgãó palaciano veio ontem, com a

inaudita coragem de pretender um cotêjõ entre os

dois perÍ'odos!
A linotipo, no ,entanto', corrigiu a ousadia e fez.

justiça na voz da história. Assim é que, em vez de
CÓJêjo sa'iu cortejo. Era, precisaménte isso a que vi-

'

sava o impudente escrevedeiro alugado� cortejar!
Corteje, Radar, corteje! Mas não 'coteje, que

você vai mal!
*

A linotipo Ido Diário da Manhã é mais sincera e
mais verdadeira do que os caneteiros que por lá se
derrama,m. O caso acima é disso indicativo. Mas há
mais ! Na edição da véspera, dia 17, à página 5,' se
gunda coluna, o noticiário das audiências em Paiá
cio assim ,começa:

Durante o dia de ontem o governado con
cedeu audiência ..•
Leram? O próprio órgão �ficioso confessa que o

sr. Bornhausen não é o governador, mas o gover
nado! Outra coisa não temos sustentado: 'o sr. Irineu
não governa, é governado!

'Pela' ebnfirmaçã'o, muito gi':1tos.
GUILHERME ''l'ALAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


