
/,

,,' ..

:;jb":.

APELA O GOVÊRNO PARA· TODO,S· 0,5 BRA-
, ,

SILEIROS -NO_SENTIDO DE UMA PO,LITICA
DE PAZ E' TRANAUILIDADE

RIO, 8 (V.A.) -- E' a se- dido que o Presidente da tralizando o trato de todos

r b Ih d P se'guinte nota oficial, cujo tom República, depois de exa-" os problemas que dizem res- ra a an
.

o o,r . a· ta ri·na",e .cuia extensão autorizam minadas as sugestões apre- peito às necessidades do po-
I

•

a constatação de que mudou sentadas pelos. novos Minis- vo, quais sejam, a alimenta- I
.

. , - '. - EMENDAS APRESENTADAS PELOS DEPUTADOS,
o redator dos comunicados tros, enviara Mensagens ao 'çao, a habitação e os segu- "

,-
.

do Govêrno: Congresso, acompanhada do
I
ros em geral, compreendeu-

I ' ....

NERÊU RAMOS,
Realizou-se hoje, às 15 ho- projeto de reestruturação do

I do os contra o desemprego JOAQUIM RAMOS
,

, .

'

." .

'

LEOBERTO LEAL
ras, no Palácio do Cateta, Poder Executivo Federal, a enfermidade e a velhice.

AGRIPA FARIA
uma reunião do ministério moldado nas conclusões da O Ministério de Minas e MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ...E NEGóCIOS
presidida pelo Senhor Pre- Comissão Interpartidâria. Energia é de premente ne- INTERIORES
sidente da República, com Os três novos Mi�ist!ri�� I c.essidade, esP:,cial�ente a-Il ()En:�;da � �43.. -- D�s�aque-se C;'$ 700.000,00 para
a presença, do Senhor Vice- propostos pela Comissão ja gora, quando ja estao apro-

S c, - Ass!.s!e?Cla aos FIlhos. de Lázaros, mantenedo-
. I ...

. ra do Educandárío Santa Catarma em FlorianópolisPresidente da República, estavam previstos no ante- vados para imediata execu- E da 244 D t C $ 200' 000
'-

• " _ _ �
A.

,

men a n. -- es aque-se r, . ,00 para a
de todos os Ministros de projeto governamental. Sãol ç_ao, ou em transito no Con- SOCo "A Casa-das Meninas" �_ Florianópolis.
Estado e do ,Diretor Geral eles o dos Serviços Sociais, gresso os planos nacionais Emenda n. 245,-- Destaque-se Cr$ 200.000,00 para a

do D.A.S.P.. o das 'Minas e Energia e o de carvão, de energia e da Soco Criciumense de Assistência aos Necessitados" --

Pela primeira vez estive- da Ina�tria e Comércio. O exploração do petróleo. Por' Criciuma. � "

':.:h lt
.

M" t-'· d S
.

S suavez, o Ministérioâa In- 'Emenda n. 46:..- Destaque-se Cr$ 200.0oü';00 para a Sabes? E' .'1.;m jornalfsta ,carioca! Veio trazerram reumnos os a, os aUXI- Ill,}S ,erI04, os erviços 0-
.Casa da C;i::iar-f,�a-.:-- Ürussanga. t

< -

',', �- •. ,

r
.

di t
,"

d P
. , . s , c - d

'

dústria e Comércio vem.' a- parn o governador aquela mala cheia de di-
lares ime la os o resi- ClaIS c�rrespon e a uma ne- - Emenda li. 247 -- Destaque-se Cr$ 100.0.00,00 da ver- nheiro!
dente, desde que se proces- cessidade fundamental) cen- tender aos reclmhos cons- ba global de Cr$ 35.000.000,00 para a Caixa' de Socorro _ Estava devendo?
sou a recomposição minis- tantes elas classes interessa- aos menores desamparados da comarca de':São Francisco :_ Nada disso! E' que o seu lrineu deixou que êle
terial. fábrica de I

das e possibilitar ao Govêr- do Sul. fizesse propaganda do govêrno!!!
Foram examinadas e dis- .no aparelhamento mais ade- Emenda n. 248 -- Destaque-se Cr$ 100..000,00 para o --.".. ...,-------�-----

aviões" Orfanato N: S. das Graças de Lajes.
.

Assembléia Legislativacutidos os vários aspectos I,quado para solucionar as Emenda n. 720 -- Inclua-se Cr$ 2CO.000,oo para o Pa- " ._' ... __ ,

da situação econômica, fi- \
. I questões atlnentesjr-eeono- tronato Salesiano de Ascurra, município de Indaial. MAIS, DUAS DERROTAS DO GOVÊRNO

nanceira e administrativa ' RIO, 8 (V.A.) No Mi- mia nacional e a à circula-
_

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -E SAÚDE '" I .,_ REiEITADÓS' OS VETOS SÔBRE O
do país e revisto o progra- nistério da Aeronáutica, re- ção de nossas riquezas. '

Emenda n. 537 -- Destaque-se Cr$ 100.000,00 para

ma de ação do Govêrno à alizar-se-á hoje, às 11 ho- Apela, assini; o Govêrno �1 Escola Normal e Regional Bom Pastor -- Chapecó. I
AUXÍLIO AO SINDICATO DE FIAÇÃO

, I ., Emeneb n. 551 -- Destaque-se Cr$ 100.00000 para a DE" ITAJAÍ E A CRIAÇÃO DO GINÁSIOluz dos pontos de vista dos ras, a solenidade de assina- para todos os brasileiros a E 1 N I' R' 1 E' íírit S
. .'.

I ,

-

,

sco a orma egrona spnri o anto -- Tijucas, DE JOINVILLEnovos �inistros. Através de
I t�ra do cont:a�o �re � �o- fim de ��e se consagrem a, ,Emenda n. 559 .: Dest�q_ue-se Cr$ 100:0.00,00 para à

1
'

um entendimento pleno e i verno brasileiro e a CH�. uma política de paz e tran- Escola Normal Regional DlVH�a Providência -- Jaraguá. '
'

de perfeita identidade de �ok,�er Indústria �er�náu-I qUi,lidade, c��o o melhor
I

_

Emenda n. �60 -.- Dest�que�se Cr$ 1.00..000,00 p�ra t
,Sessão extraordinária' o Vice-Presidente assumido.

opiniões, firmou-se a linha I tíca , para, a fabricação -de meio de auxiliá-lo no seu
a ,�scola Normal �eglOnal Sao VIcente de Paula --

Jom-I I O Dep. Coelho de Souza

política do Govêrno 'fican-I aviões em nosso país. A mi- esfôrço para solucionar os
VI e,

"

d 561 D .st '

C til' 200000 i convocada par� apreciar os encaminhou requerimento
,

,

'
,.,

'

. "

J:!,men a n, -- e,s aque-se r'll' ' ,00 para o i' . . I " .

� assentadas varias provi- nuta do contrato fOl,recen- graves problemas da hora Gr-upo Escolar São José __ Lajes. ' i vetos aos Projetos de LeI n. pedindo dispensa de inters-

,dências com relação.aos pro- temente aprovada pelopre- .presente. Formulando êsse, Emenda n. 562 -- Destaque-se Cr$ 100.000,00 para a 173-53 e 12-53. l ticio e publicação para ma-

blemas nacionais. sidente da República. O va- apêlo, deseja ainda o Govêr- 'Escola Normal Regional São José -- Tubarão.'
..., I presidente: Volnei ,Colla- téria extranha à que foi

No que toca à reforma 101' do contrato é de 400 mi- no advertir aos provocado-! �menda n. 563 -- Inclua:s� <;r$ 650.0.00,00 para pros- ! ço de Oliveira.
'

convocada a presente ses-
-

de cruzei d d d' f . seguimento de obras em Ginásios em Santa Catarina' j , . •

administrativa, ficou deci- lhoes e cruzeiros. res e esor ens, aos O-I G'
,. d C 'h C $ 80000

'

G'" S
.

\ Se.cretarlOs: Lenoír Var- são. O Dep. Tenório Caval-"
'. ' lnasIO e anOln as: r, . ,00 -- InasIO anta!

V.
rnentadores, de animosida-' Rosa de Lima, Lajes: Cr$ 100.000,00 -_ Ginásio Imacula- ! gas Ferreira e Elpídio Bar- canti levantou questão de

·aUTOS - 'Comor,a'-se ,I" Isto,'des de c1�ss:s �-aos prega-:d? C�nGeiçã6:_V�deira: Cr$ 70.000,00;--,<?inásiosã?Jo-lbos�. ordem e no- mesmo 'sentido
dores de violências para que se, Porto União: Cr$ 8j).000;00 -- Ginásio de CUrItIba-! LIda e aprovada a ata da os Deputados Cássio Medei-.

De preferência RENAULT, AUSTJN, ARGLIA, cessem as isuas atividadeslnos: c-s 80.060,00.--, <?inásio �ui Barbosa. Timb:
_

-., I sessão anterior.
PREFECT ou FORD, CHEVRO�ET embora necessi- .

t
.

t
A I Cr$ 80,000,00 -- Ginásio Coraçao de Jesus, Tubarao:, I N d' t f' l'dnOCIvas an e os In eresses

I
r $ 90 000 G'" L ..

C $ 70 000 I
o expe len e 01 1 o o

ta'Yl;do 1·eparos. '

,
\ ' -- ��. . ,00 -- maslO agunense: r 00

I
'

I Tratar com ALEXANDRE. I
nacionais." Total:' Cr$ 650.0.00,00.

.

"

"

o�ício do Tribunal d.e Jus� (metendo o requerimento a

,

__ LUX HOTEL --
. I.. ,Continua I tlça, no qual, comUlllca ter decisão 'do plênário. Por

........,.._-_ - - .......,._.....,..�_ - .-_ w - ......,. ,.J" , _ -.- _•••••_ '!' _
•..-..-_ -..- w.-..w.i' -................ maioria foi regeitado o re-

,

A Justiça - na definição romana, tanto mais velha
,�(��) ()--...<)o_.()-'. I e desbravando-a com as segurancas do guia consciente e .

.

d d D"t
a.<�)�).-.<_._ ,

,'d
•

. quenmento
quanto mais ouvida e reItera a nos cursos e ireI. - !

"

-

,

I exat� o rumo, ,que alçançuu a clareIra salvadora" por·
.

e3t constans et peTpetua volunt�s jus suum cuique tri- .

t I
�...

d L '

· I' que soube palmilhar o seu chão, evit�ndo abismos e des- - Submetido a apreciação
buendi. ' I mper Io a e I· I prezando os atalhos, cômodos e fáceis, nas ciladas da apa- da Cêsa o veto ao Projeto

Foi ela, essa vontade constante e. perpétua ,de dal: a I .' 'i ir�ncia. Por dil.atado teJ,llpo, a su"!_ palavra calma e e�u- de Lei\;ue concede auxílio
Icada un, o que é seu, a força serena, Imperturbavel e Ir- dita, apenas dIstendeu o assunto, mostrando-lhe os ano d 50 \. .

S'., ' .

lt ' __0_0_0..... ..o_()....()� 1
'

. _
e mh cruzeIros ao m-

resistível que VImos dItar uma sentença a maIS a a ex-
I '

.

gu os todos, atravez da suceSSIva e alternada evocaçao. \'"
pressão da cultura jurídica da nossa terra - o seu egré-I RUBENS DE ARRUDA RAMOS I

dos paJ,"ecerés, dos comentários e dos julgados. dI.cat_o dos�'Ç rabalhadores de

gio Tribunal de Justiça, - na sua última e memorável Depois, das exaustivas considerações cotejadas, com /Flaçao e T�elagem de !ta-

ses�Q��_��__ , _ _:__--....... ' I cessão da segurança impetrada pelQ dr� Tolentino de

I
que i�pu�era, à força de cul�u�a; o seu do��nio sôbre a jaí, usa_�\'ibuna o Dep�

•__.... '.�'

Foi ela que, .tr�nquiI�' e �oraJO'S�Jl��fJllou.pel:., Ca.!yalh�. _, �_ � -" 1 ._

questao, lr�ompeu o voto declsono" co.mo loglca e huma·
, B�*1fitten��ã'Yl......de-

'voz \Illíssona dos JUIzes e Impos a resÍl�UIçao de um ,(fI- r, MaIS fõffeãõíiUé o eSpIrIr<r4fr"'Hm,_.ç�I!!.:.���S na conclusao. Mas, nem porque a tecnIca usada chegasse_,d" f d .
." ,"\,_

l'eito ao seu legítimo titular.
'

nos dotou, e acima da própria paixão dO' nosso interêsSe'nõ-lrdM.q_V�xcluindo. outra conclusão, o vo.to que crW� I
en elO' :roJeto <te Lei de "

.�

'Pedro Lessa, nome que o Brasil conserva iluminado, efetivo e afetivo na causa, agitaram-se em nós, impul- "'otos deixou de'érlãf·i.�f-Jl1�e�es. Ao calor..dr.f'sua sua �utoria, afirma o Dep.
na galeria dos �us grandes magistrados,. �urista de ver- "iona�os pe�a sentellç.a magistral, sentiment�s de inque- :eloq�ên�ia, t,:do. se. impe�sol_llizara; �s �-::-·�s;)if.:p�des, Bahia Bittencourt: contin'úa
ciade e j,urista �II?s?fo, ap�nt?u, certa f�lta, �� Ruy, o �rantavel. fe nos destm?s �

da nossa democracia e de pro- a proprIa aSSlS�el1ClR. O Ju!gamento da causa e'p o .iul- o desajuste 110 Sindicato
mestre extraordmarIo do -gIrelto' que e,nsmara em.todos funda e lmJ:l..essoal gratIdao por aquele gesto que a reá- I gamento do Tnbunal, confIrmado, consagrado, l;'\I'la ful-� y- que sofreu a perda das men-
o.S seus ramos), principalmente os princípios, as regras e lizava. " minância dos votos que se seguiram, unânimes. �

AI I
- lt d ã d C

" salidades dos -associados,
.os coro!ários das. no�sas i�stituiç,õ�s políticás, /queA a e e

.

Nao nos ameaçarám os ?ssa O'S a presunç o ou ,a
"

orno se ainda nã.o ba.stasse esse auto. de fé, 'no dia
devem a sua aphcaçao maIS beneflCa, e que se� ele �e- I

vaIdade, c�lUO antes .nos haVIam perturbado a. melan,coha seg�l�nte, 0, poder, legIslativo, posto. qüe eminentemente que não pagaram as mensa-

riam sido muitas vêzes" instrumento de o�ressao e vm-
:
e a df':cepç�o do ato Ilegal, sustentado e repetIdo pelo po- POht,ICO, tnbutava o seu unânime regosijo pelo acórdão lidades em virtllde de não

gança, em vez de fator de progresso, de IIbe'rdade e de '-der exec�tI�o: '

.' , '" r�pa�ador de uma garantia lesada. E - notável coinci- receberem seus salários por-
J'ustiça" ," I' O SIgnIfICado do Julgamento espIrItualIzara-se na dencla - ao mesmo momento em que na Ass bl

,.

b.
',. - '. . '. em ela ar- que foram, ,dispens,a,dos. Al-E' foi, êsse Ruy oracular quem" no recinto augusto. do. nobreza da sua superIorIdade, empolgando-,nos de ale-jnga-verde um& voz de, opOSIção pedI'a e o.btI·nh - •

_'
,

a esse re g-uns op:erários foram dis-
Supremo Tribunal assinalou esta verd'ade resplandecen- I gtias cívicas, a planarem em alturas inacessíveis ao gôzo, gdsijo, no 'SenadQ da República outra pala d l'd

.

" ",
.

,I • I ... " vra, a o I er d
. "

bte: os povos, não amam as, suas institü-i.ções se,nã'o pela de vanglorIas que nos descessem o pensamento em festas OpOSICIofllsta Fer'reir,a de Souza se ergui 'd'
pensa os e por 1'SS'O rece e-

"

d d t d
'

d'l 'd
,...

I"
,a para pe Ir e

75'1 .

segurança das' li:berdades que elas lhes prometem. I para os travos os erro a os, I UI os e mVISIveIS, a consegUir honlenagem idêntica ao Supre T °b I
ram ItJ.l cruzeIros corres-

'. 'I D"
. mo rI una.

Essa segurança das libe�'dades, geradora de afeição;, I
em baIxo.

.

'

,

..

--.... eCldlU um e decidiu outro, inspirando esses preitos, pondentes as indeniza�ões a
. de respeito e de confiança nos órg,ãos constitucionais, foi I ' Por longas horas, o JUIZ relator, ordenada e

mmu-, que SOmos ulli Est;tdo e uma Nação gove' d
,

. I'
.

e que fizeram J'u' s.,

1'" b
'

d' d"
I na os pOI el

reafirmada pelo Tribunal cátarinense, na unâriime con- cio:,mmente" ana isara a matena su -Ju Ice, penetl'an G-a n�o por homens.
, '(Cóntiuúa, na, ;:a pá�.)

o Riso da Cidade...

/,

ros e Estivalet Pires que o

Presidente despachou sub-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Domingo, 9 de Ágôsto de 1953 o ESTADO

'C _ _'lo (;I fio o,-ck ce '$./A.
Uma tra�içat nn �omércio B' na In�ustfia- -�e Saota [Catarina

M a t r i z - F I o r 1 a n Ó p o li S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA,' LAJES, JOAÇABA, JOINVILE� SÃO' FItANCIS:O DÓ SUL,' TUBARÃO E CURITIBA.'
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODVTOS AUTOSCItELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO�.
'

_ .
.

,·ESTADO)

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUillca .116i1e. _ Doe.cu ••. ,erl.à'iia,.

'.Tl'lItamu.t:o d. Bronquit...m .•••Iiol .;. crlaDC•• )
C....1Úrl.: Vi.tor ••inl•• , 18 - 1· ,.nd.�.
11.1"1'10: D.a 10,111 ... H,IO • ,"U 1,10 .. 1,1•.. aor.. I"Ore -em l'eTal, Reeurs08 perante o Suprem,o l'rl.tt,·

.&�.".d.: ..banida J!.io Br.nco, UI' T ,ore �.I!" .

'., .... ,l. Federal ,e Tribunal Federal de Recurso•.
,. .,

7;r'''� ,

..

. ESCRITóRIOS
I

,

DR. NEWTON, D'A�A . ., � q -jL.lf{ ',.," (1'.'lo\�iànópoJi8 - Edifício 'Sio Jorl'8,
.

rua TraJAI!Our". E.r.) _ Doeaç•••• 8.aJror� - Pree....... (j' � "

.

J:1.tricl.... .116i1ea '

. �'� 1') and'ar - saJ.s 1 "-

C. U6rl.: ao. Vitor ••ir.l•• n" li _ Till.fo•• 1.1."
Rio de. Janeiro .,..... Edificio Borba Gato. ,Av•• lf:

C. ltu: A. 11,10 hor••• à tarde da. 11 laor•••••1.....
'

\Dtônio 'Carlol 207 - ula 15108.
a••••cl.:' ali. Vid.1 Ramo., _;_ Tel.fone 1.UI.

( ..u1' 2.021
\(agestic :; .

\(elropol .

La Porta ',' ..•...•.

Cacique' '

Central
.

Estrela
.

IdeeI., '
..

I ESTREITO
.

Advocacia e Confabilidade
I
Disque ..•....••.•

I

ADVOGADO.: Dr. Estêvam Fregapani - Causas
'

cíveis e trabalhistas. .

-

-----------

CONTABILISTA: Acácio Garil,>aldi .S. Thiago I' �.arm-aCl·aSAssuntos fiscais em geral. 1
Edifício "IPASE,r _.!,

....::_:lD�ar ,_.7-, de Plantão
. ME::S DE AGóSTO

Navio-Motor «Carl· Hoepcke» i ;��ata��n:�:!o_:_R::�:!:
R�ID:U - CONF'0RTO - S.GUR�ÇA

'

8 _ Sábads (tarde) _

na&eJY entre FLORIANÓPOLIS. RIO D. JAN.IRO Farmácia Notur�a _ Rua
lIlseaia. fatermediária.' em ltajal e- Sa.to'...... do Trajáno.

DR. I. LOBATO FnBO
.

Doe.çaa 4. .,,1'.0... r...lr.ljrl.
TUBIIRCULO ••

I..II.JJlOGItAJ'lA. • RADIOSCOPIA DOa PU....O••
,Clr.rEla 4. T�u

r

! Informa.ções'UJeis, -

/ O leitor encontrár�.• nes

ta coluna., informações que
necesslta, diàriamente e de
imcd laro :

.JORNAIS Telefone
O Estado . r • • • • • • •• 3.022
A Gazeta ........•. 2.656
Diário da Tarde :Uri9

'[
Diárió da Manhã 2.463
A Verdade ;. 2.0Hl
Imprensa Oficial ... 2.68�

I
HOSPITAIS

. De Caeídacee '

(Provedor)' 2.3U
(Portaeía) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos 3.831
�1i1itãr ...--: . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúí:le)

:\'Iaternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo' de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

.Polícía (Sala Comis-
sário) , . . . . . . . .. 2.038

Policia (Gab. Dele-
gado) '. 2.59.'

,
COl\IPANUlAS DÉ
TRANSPORTF
AÉREO

TAÇ 3.700
Cruzeiro do Sut 2.500

.

Panair 3.553
\. arig 2.325
Lóide Aéreo

'

2.402
Real 2.358
�candinavas .'...... 2.500
HOTÉIS

3.153

2.276
3.147
3.321
3.449
2.6��
•t371
3.6:;9

O&A. --WíAD-XSLAvÂn�'Müsst �·üR:�&JUIÍÕ--ÔÕrN'ãW�vrEIRA' ,

.

E /

I'" ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS" .

DR. ANTONIO Dm MUSS, � .

-

. OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA
•.uCIIII" I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janeí-

01ruEta-CUlllca "r.1-1"a"" -' 10,' na Caixa de Aposentadoria � Pensões da Leopoldina,
�""'I.. _mpleto ••Ip.ei.lisdo ••• DO.Me,A.! D.....B(�·I Ra llway

'

e no Hospital São João Batista da Lagoa,
• .11.&, c•• leo"r�o. m6iodo. II. di.,n6ltlcol • vat&a.II,'-. -

','
Curso no .I?e?artamento Naci.onál de Saúde

POLl"OISCOPU - JlUlT••O - 8�PIN(jOO:&UU - UTUO-, Consultas díáriamente das 10 as 12 horas.
,

LlS.O BASAL'
,

3as. e 5as. feiras 'de 15 às 18 horas•.
".ls..ra,la ,or od.. ..rial-.I.tro_•• la,... &ai," Ulth Atende no Hospital de Car idade, 'de 8 às lO'

f .. I.... laira "ermelllo. horas.
c.u.lljrl.' au. Tr.j••c. • 1. ,••1Ul.. 114.111...... ...... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

........ Saldanha Marinho.
, ' I,••rirl.: n••• b 11 aor.. Dl, •••s1 Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

Diu 11 la 1. Ia..r.. .- Dr.. •••&l,

DR. A. SANTAELA
, ••rm•••• p.l. I'••al.... Naclo... •• .Ml.... t. O.l"u.t

.......naU).
, -

."1.. '-1' .....1'.. •• .lllaii••ta • r.i..'.... .. oatr.;1ot

t...,aI.
b-l...n••• , ....lial Pal4IIut'ut.. • ...1..... �.Il.un. ',h

.....,.iial r".raL
h-I."rDO •• S••ia c... t. IIiNi1..rlita •• &la .. i••õdfa.

Clhdea IUdica - D"nCIIii Neno .

{AaaaJ.I4I'I.; .>"iflclo 'ÁDl"u. N - .....

� .-•••d., a.r 1II0cal....... 1!!.
c....Jt�.. 1 Du U,Ü 11 ur••

!'.l.to... O'•••lt6rl&1 1.111

DR. JOSÉ' BAHIA S. BITTENCo.UR'f
/; ••• DICO'

Cllal.. hral - P.DLlTlIÍA
. ,.,,'JI , ••"1Iala" 11 � tiaJ"

"O.mCtlLTUJU. .....:..
. .p.DIATm � "CLIKICA ••LU.

'>' .' .

"

'f
- Ceual"rt•• lIMI.'a_el. - lI:u ••1.... Tláu •. , (Lu.. ",

� ....) - rle.....6'oU•.
••j�., I .. :ti !lora, -: Dit.rta••,...

.

OLIO. - OUVIDO. - IfHIII • QüQ,AN'U

DR.' GUERREIRO DA FONSECA
,

....n. A,.r.llla•••.

....,."••e r•••• - a.tr••r - ,.......,. di. .... .L (l.
....ralta... Oab...) - "tira" •• o.1'J� lbtra.àiNI •• Pala..

,.�. ,

.... ....1. )ar. ... •• c. "

,

Ceaa.I..d. -- Vi 0.1'0 Pre.. ., • - !AJ... •• Oua

............).
.......d. - l'eU,. �I", 111. - t'eI. IH"

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CIIluaQU TU'DJI.lTOr.e...

Oo••IN,Ie. ,I'" PI..., 11.'
eu l' .. 17 G1....III••*e.

t"rl:.l"cio pela J'aculd.d. N.cion.l a. a.dieia•• Ti.leleEUIa • I -

ri.iociru..ii� do Ro.•pital Nu'...�.. ' I'
'
.. :.n.. 'á•••p.c1alhl.�lo pela 8 N, T. Ib-lnt.rno • Ib-•••I.... .,. .!:.I : '

9rul'&'i••dO Prof., U�o Pi_nhoiro Goim.ri•• '!li.) ICons: Fel ipe Schmidt, 38 - Fone 3301
Atende em hora marcada' I

Res : Rua São Jorge, 30 -:- Fone 2395

A n:\Il:"J'IS'l�RAÇ,.\O
11,·(hu;iíll.e Of'iclnas. ii rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el 3022 -- ex. Postal. 139.
Direror : IWBENS A� RAMOS.
nerenle: POJIINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
/Rep�esentações' A. S. Lara, Lt.da.
Rua Senador Dantas. ,40 - 50 'a!!dar.
Tel.: 22-5924. - Rio de Janeiro,

- Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira. n. 21'- 60 andar
Te I. : 32-9873 - São Paulo.':"

ASSINATURAS
Na Capital

-

Ano .,.................. Cr$. 170...·j
Semestre ;.....

'

Cr$ 90,00
No Interior,

Ano Cr$ 200,00
Semestre .•.............. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto,
Os originais, mesmo- não publicados, não

serão devolvidos. \'
A direção não se responsabiliza peles con-

.

ceitns emitidos' nos artigos assinados.
-
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1 - Sábado (tarde)
I .Fjarmácia

.

Catarinense

.

Rua :rrajano.

9 - Domingo' - Farmá,
cia Noturna� - Rua Traj_a
n<;>.

..... :8eal..... 111. r••••. 'I6.

,

i
l-

IDA VOLTA 15 - Sábado (tarde)
de Fpolís. de Itajaí .

do Rio de Santos Farmácia Esperança -.R..ua '

- Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas Conselheiro Mafta. �
do Rio, às 7 horas

DR.. ALFREDO CREREM
C.r" M.deaal t. tMlltH ._....

O_ae.. ..!'TOI.. • .iI>.tat•.

llll,O,$tDrl. 8&:I[.al,_
t.. l'tnI .

''1.lU.iia. Ia. 11 II 1.....r...

nl�, 11.. nl

...... Il". S.. II ....8 8.....1.. U

---_._-,

ADVOGADOS
,

.DR. MARIO LAURINDO
e

DR.· CLAUDIO BÓRGES
ADVOGADOS

16 - Domingo - Farmá-

"NOTA"
cia Esperança ,- Rua Con-

, selheiro MafraClínica Geral - Ginecologia - 'Higiene Pré-natal - 'O NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5
22 _ D

.'
AO��tet�ícja - Eletrocardiografiã. 'DIAS) ORGANIZANDO_ SE EM SEGpID�.��v-õ=--���t;tlJ4 =:::::...

.

'

,

'-_-'<l�� '-'IV '�� '�'<,,"''''''''----r " ,_ ...� FarmaClll da Fe - Rua Fe-l.
• ,.J.u;(JA•• ADULTO. Consultório: Rua Ferna_

..

ndO

J�IÚl'J'h.flÇl1_r-.c::�:r-��lfia95r_'\PifJ'G.H1ÜftA.uE
VIA-GENS

-

.' Jipe Schmidt.
. ., 'r-. á""r-

----'
,

.
I �CJ'I,_r'.�-6. Fune. ;),1 .' ,

'
.

OLDIlOA ••DIOA D. J "'O:: '

, __,.
"
'" �a ,.M-'-··'· Para mal. iaformaçll•• dirijam-•• 1 '23 _ Domingo _ Farmá.:'.._ 0.•••1... lu 1."" ''''-''rnfên1al, a V .J" '_

.

- Ãl.,,,.'n� �...
\. ,n. t ."eIJ�!e.... �:r ...o"CCO'NSuLTÓRIO DR. DJALMA MOELLMAN��') . aMPRISA NAqONAL D. ,!AVlIGACAO HOm»Cn cia da,Fé � Rua Felipe I �,

c.u.t..ri.l ... N......õa"" "-resso ;c ,-', ,
'

D od C ._- P .._) a n' ".1"0'" 1111 Schml·dt.' _

,

• '.
' �. _

'

toa .• oro - a",_ ·oa_ '"
- . .

· ··�.:�!l� •.Hellal O.Uke:n••,_ i -..__ I'n.'
".. Atende diàriamente das n,ove às onze horas. _=:.. >

'

29 _ Sábado (tarde) _

DR. SAMUEL EONSECA
CiRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residênda: Rua Ferpando Machado, 5.
, Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentadu.ras

pontes moveis � fixas.
De segunda a sexfà....fefra das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.
Dns 8,30 ás '12 hotas aos sábados. .

..

. '.

HORAS MARCADAS.

DR. ARftIANDO VALERIO DE ASSIS
.OICO

OR.· 'MARIO 'WENDHA (JS.t::.,

L..._.I.&61'I ... - lla� loi<; Pt.,.... 1fl -, r�! • '5'

....uII1UT.., LI,u , lloraa

i....és ...n.,'.' a.. , 1I.te "e.i.." •• , T.l. 111

DR. WALMO:t;t ZOMER GARCIA.
Diplomado�pela Faculdade Nacional de Medicina dá

Universidade do, Biasil
Ex-interno por concurso da-Maternidade-EscQla

(Serviço do Prof. Octávio R9drigues Lim,)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I: A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro"
Médico do :Hospital de Caridade'

J)QENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: ,Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 hO'ras.

,

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade.

Resid: Rua General Bittenco,?rt 11,. 101. Tel. 2.692. ,

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
-

-'- l'4ÉDIC� __ ,

CLINICA DE CRIANÇAS'
"'ADU'LTOS

. DOENeAS INT�RNAS
COR�ÇÃO .

- FIGADO - RINS - INTESTINOS
<

Tra.támento moderno da SIFlLIS
Consultório - Rua Tiradentes,-9

HORARIO:

DR.
\

CLARNO' G. GALLETTI
, ...:. ADVOGADO:_

Das-9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415

'
-

- Florianópolis -

Dr. Julio Paupifz filho
'MÉDICO '/

Rua: Vitor Meirele� n. 60 - Fone 2."8 _ Flori.nópo'U••

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
_ ADVOGADO -

Cafu r.... 111 ::.. ItaJa( _ ..... ea....laa

\
'

...t. dltimo Ap" •• para o mOVlmnto ,de pa.I•••iroa

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

Farmácia Moderna - R.!la
João Pinto.

30 _::_ Domingo - Farmá-

Pinto ..,

O serviço noturno será

João Pint(;" e, Trajano.
!
I Modei:na, Santo Aniônio e

',,1 N'oturn'a, situadas às: ruas

efetuado pelas Farmácias
I da Moderna Rua Jo�o

L.avando cOID,Sabão '

'

'$irgem 'EspeCialida-de �s�-��Y-'RCtAt
da . Cla ..WETIEL INDUSTRIAL-Jul�,in8. (m�!c,a, !8gI11rad8� 'ESPEci;lIOADE

. economiza-se tempo e dl:_�:-:.b_._e_lr.:;_,o_'_____.,......_�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 9 de Agôsto de 1953

•

3

\(J" ai
,;'�

I .

NO"lAR E NA SOCIEDADE'
,\

•

I
.

E·I· torno/ de UI soneto

Mário

Adalzisa SaIles I
,

�
Osório, esposa do sr. Almi- I J.t ��;t'f

_ Menina. Mariéd, filhi- 1'0 Osório, industrial. I (�·�-�b�
nha do sr. Edgar Raupp de

I
_ Sta. Iracema Licinia 00�

Souza. I da Luz. I O W
-de economia de

_ Sta. Waldrida Abreu. - Jo.vem Zenoni Souto Fi- combustível, de
tempo de traba·

- Sra. Madalena C.' Pin- guelras. lho
\ I

j _ Sta. Aleida Ferrari.
•

- Sr. Lauro Otávio Cur-

,
.

Prezado Sr. Redator:
O meu soneto, inserto no "O Estado" de 3 dó cor

rente, quebrou, na .const!,ução dos tercetos, a uniformi
dade das rimas.

Para não alongar explicações, direi, apenas, .que elas
-- as rimas �- inicialmente eram: morte, transporte e for-Ite. Modifiquei-as. E -lá se foi, o .soneto, rumo ao "Esta
do". Escapara-me, porém, alguns senões. Corri à Reda
ção. O original, descera as oficinas. Para não abusar da
vossa bondade e .pacíêncía, reproduzi-lo às pressas, sem

que .o trouxesse firme, na memória.' E esta, traiu-se.
Saíu pior a emenda. . .

.

.

Ao invés de "fugindo" que era a substituta precisa,
deixei ficar a "morte" truncando a forma, assassinando
a rima. Por isso, só a irresponsabilidade do "deixa como

está, para ver como fica", poderia impedir que eu soli
citasse a V. S. trazer novamente à público, no próximo
domingo, êsse famigerado:

SONETO
(

(Revisto)

Saul Lessa

Noite de inverno. O temporal bramia
Atravessando as frinchas da janela,
Junto da qual, à chama de uma velá,
Um homem feio e triste padecia.
E ora aumentava, ora diminuia

.
Tremeluzindo a luz fosco-amarela,
Como se o pulso fosse, da procela
Que pouco .a pouco desaparecia ...

/

Depois o vento, de lufadas cheio
Calmou. E a chama, em contorções fugindo,
Cessou também seu débil bruxoleio.

Tudo passava neste mundo infindo! ...
Só nas paixões do homem triste e, feio,
Continuava um temporal rugindo ...

Florianópolis, 5-7-53. (Ass.) Saul. Lessa
--0--

ANIVERSÁRIOS - Menina Carmem-Nan

i ci, filha do sr.' Haroldo Vi-

Irajá Gomide Júnior

.Ilela,
tesoureiro da Peniten-

ciária do Estado.

Completa, hoje, mais um _ Sr. Pedro Goulart.

aníversârto natalício, o in- Sr, Emanuel Florenti- �
teligente menino trajá, fi- no Machado. �

c:
lho do sr. Irajá Gomide, do _ Sr. Ary Francisco Bor-

...
,

comércio local. gonovo,

O anlversariante reunirá, _ Sra. F'ilomena Cioffi,
na reaídência dos seus pais, esposa do sr. Domingos
hoje, os seus amiguinhos, I

Cioffi.

que irão comemorar, com - Sr. Ubiratan Reis e

dôces e finas bebidas, a gra- Silva.

ta' efeméride. _. Sra. Maria Madalena

Piazza, esposa do sr.

Piazza.
_ Sra.

Cumprimentos.

FAZEM ANOS, HOJE:

to.

.-:_ Sr. Ací Vieira.
- Sr. Alberto Stuart. cio.

- Sr. Pedro. Gonçalves- Sr. Lúcio Veriano de
. Bruno.Souza,

� Sta. Laura Ruth do Li-
Sr. Paulino Rovarisvramento.

- Menina Regina-Maria,
,

filha dó sr, Cid Taulois, fun- Decorre, nesta data, o a-

cionário do Blméo do Brasil. niversário natalício do sr.

, - Sta. Eneidà Jocelita Paulíno Rovaris, competente
Bastos. e esforçado Agente de Esta-
- Sra. Marià Damiani, tística, no município de

esposa 'do sr. Prof. Anacle- Turvo.' I· .

to Damiani.
- Sra. Eni-Iricê

Na sociedade daqu..ela co

muna o aniversariante, des

frutando sólidas amizades,
é elemento de �estacada a

tuação nos movimentos que
se referem ao progresao de

Pinto

Kuenzer, esposa do sr. Wal

dir da Silva :Kuenzer.

Sra. Danton Natividade
Turvo. Coração magnânimo,

Transcorre, amanhã, o a- . s·empre pronto a: servir, de.,.

niversário natalício da'exma. senvolve ativid'ades com de

sra. d. "Eva Natividade, es-I dicação à toda prov�, o que.
posa do sr. DantOl). Nativi- lhe tem valido a estIma, e a

dade, funcionário da firma I consideração de quantos
Meyer & Cia., em Blumenau. com êle privam.
As muitas homenagens No' dia de boje o sr. Pau"

que receberá a nataliciànte, lino Rova�is- há-d!! receber,

as de O ESTADO. por sem duvida, manifesta
I ções de. aprêço e de simpa-I

.

FAZEM ANOS, AMANHÃ: tia, pelo tra'llscurso do seu

natalício,' e O ESTADO, que
_ Sta. Noemi Flores, fi- o tem no 1'01 dos seus ami

lha do sr. Prof. Altino Flo- gos, o abraça com votos de
,

res, Secretári,o do Govêrno. felicidades.

Expresso São Jorge
-

___,. DIARIAMENTE -

.

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
_ AGENCIA - presentar um líder de valor,

-:- CACIQUE HOTEL _

I
tem facilidade espantosa' em

d_escobrir sobras de líderes Para trat.amento do ES-

sa��EE���oP�S:�a?pa,..�.1 _ c. ��::�:o;:'::�:'dO;:':I�::� T::l::::::::::�';4.
;�� qeu:�s:o;�a �r:��:�a� 1::!I��7.:n:on��emdatR��A�;'�I- . '!ltI'l�tm'!IW1!11)!IMWllm de Direito, os �u.m_primentos I De 9 às 12 horas diària-

Fpolis., 6-8-53.. . I .

I peJa nova aqulsl9ao. . . mente.

. Nenhum valor tem para contra a assuada dos "eter- F
.

os escribas do "Diário da nos vigilantes" deu a Flo-

.

raqueza ' e
rianópolis, água, provou a!exgotamentopossibilidade do aproveita-

f

•

cial, da reforma, total do En- �ento da .en�rgia Termo-I FRAQUEZA E ESGOTA
sino Público, dentro de rio- Elétrica de Capivari, resol- MENTO no velho e moço,
vás normas educacionais, da

.

veu o problema .do leite. 'I perturbações fl,l.n�io n a i s

criação de um verdadeiro mascul ínas e femmmas, me-
Estadista, para êles, é o do infundado vista e memosistema Rodoviário em nos-

sr. Irineu Bornhausen. ria fracas, mania de. suící-
so Estado.

I
Êste cuja única obra de dio, tiques nervosos (cacoe-

f De nada vale o sr. Ade!'·' tes), frieza, desaparecem
bal Ramos da Sil vulto, nestes 3 anos de go- .Ó»

íd d Got. I va, que I A. .. ,com um so iVI 1'0 as as

I ; verno, fOI a de, com o apoio
I Mendelinas. Adotadas nos

--------- ,I franco e leal do PSD/na hospitais e receitadas dia-
,

Ãssembléia Legislativa, es- riamente por centenas de

OIJl DARII tender a energia Termo-elé- médicos ilustres, Mendeli-

I/'� 8 " ri I nas firmou-se como o mais

Qr,t�PO,DI'&IIINAS.
trica ao Norte, contra a qual completo e categorizado re-

.�,,� tanto verberou, vigorante do sistema nervo-

��

:;;.
.

.

so e das energias vitais.
Tal em linguagem popular Sem contra-indicação. Nas

significa: "Cuspir para o ar, boas casas. Pelo reembolso
Caixa Postal 3.685, Rro

.

aparando em seguida".
Novo Líder estudantil

Análises
\ M. SOARES pertence, -ínquestionàvel-

Da última vez que apre- mente, ao sr. Barros Lemos,
s�ntamos- nossas analises ilustre esculápio. , Iem retalhoe, merecemos por Acontece, porém; que o.

3 dias seguidos, as amabüi-I sr. Afonso Guizo, gerente do I,'dades de um corifeu do Inco � ·de outras "coisas.
"Diário da Manhã" que, se-. mais ou menos' rendosas", I
gundo .:...fala� por ai, vende

I

naquele município, preten-
sua sapiência por de liquidar o 'Prestígio polí-
Cr$ 1.000;00 (mensais). tico do ilustra 'médico.

Esperamos que, desta vez,

nos dê sossêgo, dentro das

I elevadas normas po1íticas
'"

,. de S. Excia. "Paz e �armo-
_. ( I. nia".

• PLACAS . SIFILlTICAS.
I

Situação Caótica 'em

ElIlir.de NORUeira � A lide:a�Ç�<tan�:�ítica do
MedlcaçAo z:uxiliar no tra-I.

.

tamento da aifili8. I
ud en isrno em Araranguá

....................�

Do pensamento à ação, a

giu rápido como um ráio.·

Antes, contudo, da divul-.
gação de certos fatos, suma
mente interessantes, aos

quais nos reportaremos fu

turamente, aconselhamos o

illlst_:'e deptuado dr. Barros ILemos, a certificar-se das

nossas alusõeé.i.conversando
com o irmão do líder pesse-

Ficará S. Exci'a., ao par

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
-' Dr. Meceslao Szaniawsk++

- Médico do Hospital Nossa Senhora-da Luz _:_

Consuftór io : Rua JOSE' BONIFACLO N.,: 92 .......:.. Fone 2665 de uma longa e ignominiosa
Residência: R. 'BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 história de traição.

. CURITIBA - PARANA' Imprensa Livre
":specialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Somos dos que acreditam
)oen('as da pele: Ecz·emas,· Furunculose, Coceiras, Man- .

. de que, em. Santa Catarina,:has, espinhas, etc. - Glândulas. ,Falta de regras, Ex- .

.esso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este-. nunca houve tanta Iíberdade

ilídade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- de Imprensa. I

enças crônic:"3. em
Ag?l'al: Repma�ismo, Varizes, Asma, j' Inegàvelmente, isto é fru-

Malár-ia cronica, Hemorroidas, etc.
. to da "Nova Era" bornhau-

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de I
.

cada mês, no HOTEL HOLETZ.
.

seana.
.

'Basta ler-se o "Diário da

dista, Fermínio Boff.

" 1/2 e 7 litros

Manhã" o sr. Nerêu Ramos,
iniciador da Assistência So-

• •
Manhã" para que se com

nrove a liberdade de expres

são.

Nunca se viu um jornal
oficioso, com tanto dispara:
te, linguagem de tão. baixo

calão, como o é, esse ..

Relembrando o passado
O que mais alevanta o ho

mem no conceito dos seus

concidadãos, são suas realí-

zações de bandeiran tismo

'l\:l!:) abrem novos rumos.

'concretizam novos ideais.
Continuar suas obras é

obrigação dos que os suce

dem.

,- a mais perfe�ta panela de pressao

PERGUNTE A QUEM TEM UMA I

cozinhaofeijão c pr c v e l t e m en t c refeições mais SQ-'
em 20 minutos integral das vitaml· borosas, em pllU'

nas dos alimentos cos minutos

P A N E X IND. & COM@RCIO lTDA•• S. Paulo: r•.Xavier de Toledo, 266
Rio: R. Visconde d. InhQ�ma, 13"· S. 712· Fone "3·7329

EMPREGO
+Cia. Turistica com séde no Rio de Janeiro e Agên

cia nesta Capital, admite 3·funcionários (as) maiores, de

ambos os séxos para trabalho externo e rendoso. Devem

ter tirocínio comercial, boa apresentação e certo grâu
de cultura. Ordenado à combinar. Intereçados tragam
documenos. 'I'ratar 2a.-f�ira com o Sr. Danilo _ Rua
Vidal Ramos, 30 das 9 às 11 horas.

•••para a vida do motorl

Acautele-se contra o. excesso. de fumaça de

seu carro! Isso pode significar queima im

perfeita do. combustível ou passagem do. óleo

lubrificante para. a câmara de combustão,
Para evitar que o mal cresça t! suas despe
'sas sejam maiores, procure 0.' SERVIÇO
PREVENTIVO FORD, para solucionar tec
nicamente êsse problema de seu Ford .

VEJA SÓ AS VANTAGENS DO

SERViÇO PREVENTIVO <4D
1. Descobrem-se as falhas, que. são cor-rigidas em

tempo, antes'que se agravem.

2. O custo- dos serviços é menor, porque OI

consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se

as causas.

4. Mantém-se o carro ou caminhão' rodando.
-

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

1.656

.•..:-.........�., ,,,rtir� .__",_'�_:;'_'_.

GODcessi.onarios: Irmãos Amio
RUA':_ DUARTE SCHUTEL N.· 7 TEL. 3347 E 3605

l

No congresso estudantil

levado a efeito em 'Goiás,
confirmou suas 'credenciais

AVISO
de novo e "imaculado" lí- DR. JÚLIO' DOIN VIEIRA
der, o jovem Simão ou �j- Acaba de receber o

mom, não o sei bem.

Se nossa terra custa a a- AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .• �

---=:5c
,
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Elcrlanõpolís, Domingo, 9 de Agôsto de 1953 o ESTADO

•

.

E s p O >r t
���(�(�t�L���'�_�_Q:!II��_�_dl"04__(��������_••••••'••••••••••••••••••••••••••••••

"O Estad o
-

raula
.

Bocaíuca e PauÍa Ramos Guaraní, o gremio da "es- Asaist.iremos.: a uma luta
, I

serão os deg ladiantes de
I
trêla 'solitária" devolveu a' equilibrada e sensacional,

hoje, á tarde, pelo "campeo-I "lanterninha" ao "Bugrel'. i na qual deverá vencer- o que

nato de 'Profissiopais. Hoje, os paulaínos sabem
I
melhor se conduzir na can-

Com ioto pontos perdidos, que é preciso evitar o inde-1i cha. Qu� assim seja!
ametade dos quais nas duas sejável posto de último co- As equipes ,

partidas do retu�'no, o
-

130- locado e para uma vitória Salvo modificações, os

caiuva encontra-se numa si- rehabilitadora irão á 'liça quadros obedecerão ás for

tuação .incomoda, com pou- animados e' confiaiües nas mações abaixo:

cas probabüldades de levan- suas possihilidades." PAULA RAMOS - Jai-

tal' o título. Uma nova der-

Na tarde de hoje o embate entre, auri-

celeste e tricolores praianos -- jo

garão ambos pela rehabilitação.

me I, Neri e Jaime II; VaÍ-

Preliminar , cios - Cr$ 10,00; Senhoras

I e Senhoritas - Cr$ 5,00.
A's 13,30 horas assi�tire-' - Geral - Cr$ 10,00; Só-

'.._

i
mos á partida preliminar cios, Militares não gradua-
entre os esquadrões suplen- dos e estudantes com'cartel-

, i "

tes, pelo certame de aspi- ra ->. Cr$ 5,00. Senhoras e

Senhoritas e, menores de 10

anos não agarão ingresso
Preços ' na Geral.

I '

Cadeira - Cr$ 15,00; SÓ- Todos ao estádio da F.C.F.!
cÓ» J .:

BOC'AIUVA - Tatú, Ro- rantes.,

rota ou mesmo um empate����,....()..�)���"_(,,_(���,....,,....(l<O.-<��)�()�-��)�.._..�.

col�cará fóra de combate o BRILHANTE FEITO DO C A�I ç R A, "1' CAMPEO,NATO CARIOCA DE FUTEBOL CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO
ardoroso ' grêmio da nossa

Marinha.
'

'I ,Pe1o Campeonato Carioca
O Paula Ramos já com Domingo' passado, no eS-1 Cnn tista F. C., todos daque- d; Futebol' serão dis'puta-

treze pontos perdidos, não tádio do Ipiranga, na Vila' la localidade. das hoje as pelejas que se

mais alimenta
�

esperanças Operária de Saco dos Li-I No primeiro jogo, dispu- seguem:
de obter uma colocação 'con- mões, realizou-se um bem

I
tado entre as equipes do América x Vasco, no Ma-

dizente com oprestígío. que organizado torneio .de c en- Caiçara e Can_tista, verifi- racanã
desfruta .no cenário fute- cerramerito das fesÚs come- cou-se empate de um 'tento.

bolístlco 'bari'iga-verde. morativas do aniversário de Na decisão pelo sistema �).-.(\....().-.().-.(,....o...-.<)-...<).-.()��

Poderá alcançár ,um quin- fundacão do Ipiranga. Par- de penalidades máximas, MATCH SENSACIONAL, NO ESTÃDIO
to lugar o "onze" orientado dci'pal:am os clubes E. c.l saiu vencedor o Caiçara.

,PO!' Jõs� Ribeiro. Domingo I Caiç�.ra, E. ,C.-- Fernando I Na segunda peleja defr�n-I
DO 14 B. C:

passado: com a derrota do I Raulíno, Nacional F, C. e, taram-se Fernando Raulmo Uma bôa' peleja entre, Catarinense de 1948.

1H_�_'OO_IH)o_.a...-"O...IIIH)...-'O�IIK,..�>4II_� I e Nacional. Não_foram mar: I c.lubes da �ãrzéa florianopo-! Será este l. pri;rieiro en

I
cados tentos no tempo re litana esta marcada para a

I
contra da serre "melhor de

gulamentar.ipelo que foi ne- tarde de hoje, no estádio. três", entre os dois gigantes
cessária a decisão dos pe- "Tte. CeI Nilo Chaves", do da várzea, em disputa' das
nalts, triunfando o Nacio- 14 B. C. I taças, "Osny Gama & Cia."
nal.

_, Jogarão os conjuntos ti- e "Déa Cunha". A segundaRegulamento Geral

I" A seguir, decidindo o tor- tu lares e suplentes da Ás-
I
peleja terá por local o cam-

-1-
' neio, defrontaram-se Calça- socíação Desportiva Ponta po do Ipíranga, de Saco dos

. I ra e �acio�al, venc�ndo �e <do Leal, valorosa agremia- Limões, em data que será
Art. 1.0 - A Prefeitura Munici'pa'I, o 230 Regimento maneira brilhante e insofis- cão do Estreito, e do Im- estudadâ.

de fnfantaria e a Liga Atlética Blumenauense, premo- : mável o esquadrão dos "ve- prensa Oficial Futebol Clu-
__ � E' intensa a expectativa

verão emicolaboração c,om os 'Grêmios Estudantís de lhinhos", pela contagem de -

be, campeão amadorista de do público 'estreitense pelaBlumenau - Tamandaré F,C. e G.E. Pi!p)lessor Trindade 2 a- 1 tentos marcados por
ane t· t C I'

.'';
S t A "A ,\

, 1939 e campeão classista anunciada peleja.-

< xos, respec rvarnen e, aos o egrós an o ntoruo Ald A" C
.'

�!. '<', '_<G· , .

-E t d I PdI" , . o e cacio para o al-
� -

e ina s io- s a ua e 1'0 I, na semana .da Pátria, os .
.

' .

J ' '

lOs Jogos da Juventude Catarinense que serão realiza- ! çara e Janoa para, o venci- �>4IÍID- -..<>.-.()·_.o�(i-"'<�>.-.o�.
,

.

" I.dos nos -días 5, 6, e 7.de Setembro do corrente ano. i
do. Os quadros:

Art. 2'.0 - Os jogos se destinam a estimular a nova ' : .

geração catarinense no tocante às idéias e princípios de CAIÇARA - Silvio, Chi-

interêsse desportivo, que contribuam para o aprimora- co e João; Dino, Ari e Mi

�ento da raça � também para. renovação de valores' nas t rici ; Edio, Zezinho, Acácio,
diversas modalidades desportivas, em nosso .Estado. Aldo e Alberto.

'

.

Art. 3.0 - Poderão inscrever-se todas as Associa-, NACIONAL _ Sidney
ções ou Grêmios Estudantis (Ginásio-Colegiais). 'I II b

'

. Ventura e Pedro; de ran-

! elo, Ildefonso, e Atilio; Noi

! éa, Gogoia, Paulista, Janoa

le Jorge.'

J -1

u-I' _

-

ATLÉTICO X .)"'(>.-.(>.-.<�l>'-'()"'(�(_)"',n_()_
CERÂMICA

CAXIAS X
AMÉRICA

Em Joinville, 'em prosse- 'SINUSITE,S
guimento ao Campeonato E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

, .'� .

da Liga Joinvilense de Des- TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS., 1

portos, jogarão os velhos'ri- D'R GUERR"[ IRO'vais AmÚica e- �axias, pré� '.' '"
/lio que prom.ete bater todos

os, recordes de bilheteria

naquela ciqade.

CASA para p'ouca família.
CONSULTÓRIO -, VISCONDE DE OURO. PRETO

. AlujJa,-3e uma" 'ecem-construida, à Vila de N. S� de
'ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. \ Fátima

- Estreito. .'
. .

.' RESID1!:NCIA - i��LlPE SCHl\UD'l' N. 113. A tratar na, de n, 225 da rua Arnoldo Candido Raulino. I

mor', Valéria e Jaci; Vilson, meu -e Bonga; Adão, Geral

Sombra, Itamar, Jacó eDan- do.e Gato; Lebetinha, Bis

ga. coito, Acioli, Adílio e Zacki,

Madureira x Fluminense

Botafogo x Portuguesa
.

Canto' do Rio x Bonsuces-

so

Olaria x São Cristóvão.

lOs JOGOS QA JVVENTUDE
CA'fARIN.ENSE

PELADOIS JOGOS ATRAE�TES, HOJE,
,

'.MANHÃ

-11-

Em continuação ao Cam- pectivamente o América e o

peonato da Segunda Divisão I '-':reze de Maio.

(Amadores), duas grandes Os prelios estão marca-
, I

partidas estão marcadas pa-
'
dos para- ás 8,30 e 10,30 ho-

-

h- d h
. I

ra _a man a ,e oJe, no es-, raso

tádio da Rua Bo�aiuva. Es-:
I tarão em ação os dois lide-

I Reina grande interêsse
, I

'

Ires do certame, Iris e Co- pelos jogos em referência.

,legial <llle enfrentarão �'es- I

Preço único - Cr$ 2,00.

,
'

Da Organização dos Jogos

Art. 4.0 - Serão disputados, no� lOs Jogos da
ventude Catarii1ens,e, os seguintes campeonatos:'

Atletismo, - Basquetebol - ,Futebol - Tênis
Voleibol e Xadrez.

O Atlético cancelou sua

excursão a Tubarão por fal

ta de datas para· um jogo
Cerâmica· SãO Caetano-111-

Da Presidência e Direção dos JogOS

.Art. 5.0 - 0s 'JOgOS serão assistidos por uma Co- com o Hercílio Luz que está

missãó de Honra, presidida pelos Srs. Hercílio Deeke, I comprometido para joga!r
Prefeito Municipal � Coronél Mário Ribeiro do� Santos. I hoje pelo campeonato da Li
Comandante do 23° Regimento de Infantaria, da qual liga Tubaronense.,
participarão pessoas de destaque nos meios civis, mili- Ass.im vice-líde-r da Ca-
tares, educacionais e desportivos, especialmente convida-. ,o. .

'

.

das para êsse fim. I
pltal decidIU excursIOnar

Art. 6.0 - Os jogos serão dirigidos por uma Comis- hoje a Imbituba, onde en- O
'

, G .... C·sào Centra_l de, ��te mem�ros
-

a presidênci� do Ofici�l : fr:nta�á � Cerâmica,
.

forte I 5n,y ama 1X Ia.de.E_ducaçao Flslca do 23° R. L, a qual tera como atn- agreJl1laçao daquela Cidade.' " _"

.

: .,-'. '

·bUlçoes:. "

. I, �" JERONIMO COELHO, 14 - CaIXa. Postal.
a) - superintender a o�'ganização e execução dos jogos; -- '"

239 _ Florianópolisb) - velar pelo cumprimento dos regulamentos; /'

c) - decidir sôbre o cale�dário geral,. tabelas, horários PALMEIRAS X J
DISTRIBUJDORE�

e locais das competições; _

-----------

d) - decidir sôbl'e 'os casos omissos neste regulamento. '/� ESPANHA
Art. 7.0 - Cooperação com a Comissão Central, as Em partida amistosa jo-

seguin tes, Comissões especiais: garão . esta tarde na loca li-
a) - Co'missão de Propaganda;
bJ -::- Comissão .de Recepção;
c) - Comissão de Alojamentos.

'rUOLOS PREN�l\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARJO -

PRONTA ENTREGA

REVISTAS e LIVROS alemães encontram-se na

Livraria CalaJinense
dade de Itaéorol?í as fortes Praça 15 de Novembro esquina R. Cons. Mafra.
equipes varzeanas do Pal-

(Contínua).

O MAIS MODERNO E EFlelENTE TRA'fAl\IEN.
'l'O rARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

-IV-

meiras e Espanha.-Na ocasi- -,-------

ão o clube'alvi-verde fará ULTRA SO'.' ,O"a extl'éia de seu novo urd- �

forme. O jogo pdncipal está
marcado para ter início às TERAP IA15 horas.

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

Da Abertura dos Jogos

Art. 8.0 - Os lOs Jogos da Juventude Catarinense,
serão abel·tos com um desfile das Associações ou Grê-
mios

_

Estudan tís inscl'Ítos.
./.

§ único - As Associações ou Grêmios Estudantís
colocar-se-ão ,no 10(a1 d-eterminado pela Comissão Cen
tral, em ordew alfabética e nêssa ordem desfilàrão.

,

Art. 9,0 - O Pavilhão Nacional �erá conduzido à
frent� do desfile paI' um atléta sorteado dos Grêmios Es�
tudantis de Blúmenau -e escoltado por uma guarda. de
honra composta de atletas de todas as Associações ou

GI'êmio� Estudantis 'inscritos.'
� único - A., Associações Estudantís desfilarão

conduzindo, ap'enas, os seus próprios' estandartes.
Art. 10.0 - Terminado o desfi'le o at1éta sorteado

pronui1dará o jura'mento,' que --;:leverá s'er, ,açompanh'ado
em voz por todos os atlét'as.

A·tabela do 2.0 turno
, ,

AGOST.O -

9 - Iris x América .

Colegial x 13 de Maio
15 - América x )piranga

Radium x Iris
16 - Flamengo x Colegial

Bangú x Postal
,

....

2� - Radium x Colegial
Iris x União

23 _:_ 13 de Maio x Bangú
Postal x América

29 - Bangú x Colegial
América x 13 de Maio

30 - Postal x Ipiranga
União x Flamengo

"

SETEMBRO

..

5 - Postal x 'Flamengo
Iris x 13 de Maio

6 - Radium x Bangú
Ipiranga x União

12 - 13 de Maia x Radium
.

Iris x Flamengo
13 - América x Bangú

Postal x Colegial
19 -.Po�stal xRadium .

Ipíranga x Colegial
20 - Ir-is x Bangú

União x '13 de Maio
26 - Flamengo x Radium

América x Colegial
27 - Iris x Postal_'

Bangú x Un.ião

OUTUBRO

3 - Bangú x Ipiranga
Postal x União

4 - América x Radium

Flamengo x 13 de Maio
10 - União x América

Ipiranga x Radium
11 - Iris x Colegial

Flamengo x Bangú
17 � América 'x Flamengo

Ipiranga x Iris
18 - Colegial x União

13 de Maio ·x Postal
24 - 13 de Maio x Ipiranga.

. ;

'Viagem com 'seguriloça
e, rapid�z' "I ,i. ',.

so NOS CONFORTAVEIS lv1ICRO-ONIBUS DO

RA?IDO ,(SDL�8·USILBIBO»,.. <-

Flarianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente' Silveira

--�-""""'---'-,,--'---------

·'C a '5-a
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sancionou concedendo auxí- rido. Ora, no argumento da sentamos, pois, entendemos
lio para aTgreja de -Dioní- sansão ao Projeto de Lei que roi delegado .ao Chefe
sio Cerqueira que constitue que auxiliava' a reconstru- do Poder Executivo a aber-I
liberalidade, porém, com a ção-da Igreja destruída pelo. tura dos créditos necessâ-J
qual estive de acôrdo, por- incêndio, �m Chapecó, apre- rios. ,,- Ique admito para certos ca- senta-se por um outro pris- Por outro lado, o. povo de
sos justiça de fato. e neste ma. Aqui, a legislação. so- (JOinVille, principalmente os Icaso S. Excia, poderia miti- �,ial existe, prevendo. e aíus- menos favorecidos economi-I-- camente poderão ver seus I

filhos frequentarem um--G�-:
násío, possuírem curso. se

cundário sem os gravames
decorrentes dos' estudos ré
alizados em outras cidades,
só acessivel aos melhores
situados financeiramente.
Joinvílla pelo seu desenvol
vimento, pela situação pri-'
vilegiada como comuna ca

tar-in ens.s, pelo seu alto pro-
•
gresso quer econômico como.

cultural, merece uma casa

de ensino dessa natureza,

•

São razões suficientes para
....---------- ._. que o. plenário da Casa re-

,

I geite o veto. aposto. pelo Go.-

Clube Doze· de I'gosto� :'E;!::�,:��:�:���:�:�:
.PROGRAMA PAllA AS FESTAS 'COMEMORATIVAS de Souza Cabral. Baseou-se

DO 810 ANIVERSARIO. '

I
-o líder do. govêrno nos pró-

QUARTA-FEIRA - Dia 5 - Grande Bingo Social, com prios argumentos que servi-
vallosísaimos prêmios, em exposição nas ram de razões para o. veto,vitrines da casa Hoepcke, Sessão. especial I,. F

. .

_

-

de cinema, com um grande lançamento. em I 01 suspensa a sessao pa- • -

O·
·

s,' d f)tecnicolor. Preço do. cartão: Cr$ 100,00.. - :�: �::f::���S�;:t::,d��;;� Compro 'Automó: lEleições na Fat. de Irelto! -�o �eexpec�ati!S�ilu!DOM;NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco mentalmente, são submeti- lei à Vista '
.

,
,-

I com o. seu cortejo aterrador:de nossa Ilha. dos ao voto. secreto. .-

.

ESPECTATIVA EM TOR- TO'RIO LIVRE DOS ES- abate o.espírito mais resís-
Foi regeitado o veto por Compro RENAULT 47/48, NO DAS ELEIÇÕES NA

I
TUDANTES DE DIREI- tente. Ser as�ático. é viver', TERÇA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de confra-

FACULDADE DE i TO". _ sem�re de baIXO d�ssa obs-ternisação, ás 20 horas, com entrega de di- 21 votos contra 6, e 4 votos ANGLIA, PREFECT, AUS-'

I
sessao nervosa e dissolven--.

plomas aos associados remidos.
'

em branco, TIN de qualquer tipo. ou DIREITO 11) Promover Assem-
acesso de asfixia asmática

Para discutir o. veto ao mesmo outras marcas, mes- bléias Gerais, mensalmente, te. O remédio. do. dr, Reyn-QUARTA.FEIRA - Dia 12 - Cintilante Baile de Gala, Projetá de-Lei que cria o. mo. sujeito. a alguns repa- MANIFESTO DA F.R.A,

I para prestação. de contas do. gate, a salvação dos asmâti-encerrando. as festas comemorativas.
'

J

D' tó t íod bem Co.S combate eficazmenteGinásio. na cidade de Join- 1'08. Pago. imediatamente à Os acadêmicos de Direito, Ire orio nes e peno. 0., '

não. só a própria asma, co-ESPECIAL - Os cartões para o. "bingo, as listas ville, ocupa a tríbuna o. Dep. vista, que militam pela vitória da

I' ,�omo.Aabo.r.dand.o. àssuntos de
mo. qualquer bronquite crô-de ; inscrição. para, a excursão, .hem como Ylmar Corrêa, autor da pro- Ver e tratar com o sr. Frente Renovadora Acadê- mteresse imediato dos Aca- nica ou não, tosse, chiados,para o jantar de eo.nfraternisação., poderão., po.sição.. Ubaldino, 11,0. Cacique RoteI. mica, se o.rgulha de apre- dêmico.s. etc. Com o remédio do dr-ser pro.curadas na Secl:_etaria do Clube, a

Ao iniciar as
_
co.nsidera- -sentar a to.dos o seguinte APOIO INCONDICIO- Ro.yngate, as' go.tas antias-partir do dia 25 no horário das 8 ás 1J ho-

NAL ÀS JUSTAS CAMPA- máticas, puramente vegetal,loas, encerrando �m 5 de Agôsto. ções co.ntra o veto diz o ora- pro.grama:
d t d'

.

d'ai
,

NRAS NACIONAIS E PO- o. oen e a qUlre Ime I odo,r: teve o.rigem o Projeto. Frente Renovadora
alivio., vóltando. sua respira-de Lei, na carta do. suplente ,,{ \.'." ..

"\
\

Acadêmica PULARES. LUTAR IN- ção lo.go. ao. dtmo. natural.

!easd���::�l�a d�a!��':"'te��� ,- 'i'!!:;::�",. ".,'<:t" ÁC;dê�'�:s��'�:r ;ev�:':��:: ��AS�G�::��:;;� �� �:l�o�o�:i�:sa;�s�::o ��:��
l)o.rtanto, lá mesmo., em Jo- :

,"

,

.

,

, ,:' , em CENTRO ACADEMICO

I
UNE. RIO

inville, sua inspiração., a '_"o MI:5 X DE FEVEREIRO".
•

C O N V I T E propo.siçãD vetàda pelo Che- 1'1'" 111,11.1'. 2) Ll\,tar pela .união. da PARA TANTO APR�SEN-
. . DEBU:TANTES

.
. '_ fe do. Po.der Execu!ivo e que 1 OOR naB ,

" classe e elevar o. co.nceito.

I
TA:

D I d FA DIretorIa desta So.cledade tem a gIata satIsfaçao, . .,

d dA' d D"t Para Presidente' Fernan-
a la a umar. ' .' l' d d ' ile apreCIa no momento. ", o. aca emlco e IreI o em '. 11 ti tide co.nvldar as gentis senho.nnhas, Iga as ao qua 1'0. so- I .

. ..'

-

,", .", C ld
"

B to
.

Abando.no. repentino. do,

�::�.{����t�I::;F:�::�r�!��;:i���:��;�l��do�:; ':,�:�:::'i :::'::!;�En:::: I
�,-

!j(S�!!�,: sa;)'ac�;::;::· " ""'O ida· :::,:��" adi':::"Jo:: �Oi'
I :���a'�0�:7,:0:'::i:::�'�i�

m�morativo. lio. seu 81° aniversár�{) de funda_ção. Assim, il sessão extraor- 2° Vice, dito: Armando. I bertem-se do. 'espantalho do,
E� fa�e _?o. eXPDSto., comunIcam?� as mJ;eressadas, diríáda terminou com duas S. Carreirão.

, I câncer e de outras terríveis
qlle a ll1SCrlçao acha-se aberta a partn desta data, to.dos

10 SecI'et6 ';1'0'. L'" enfeI'mI'dad'
.

d
'., d' t d Ch f d P d ,.... meSlo. . es pro.\(oca as_ 0.' diás úteis das 8 às 11 ho.ras, na Secretana, ate 10 de erro as o e e o o er

I f"AO'
.'

.

);

'Executivo. Laus pe o elO e repugnanre há-Agôsto.
. '

.,

b't P h'Na certeza da aceitação dêste eonvlte, desde Ja, an- Aliás, estas leis argui<_las 2° Secret,ário: Newto.n 1 o.. eça oJe mesmo a
tecip"-ámo� os no,sso.s sincero.s agradecimentos. de incon.stitucfonais pelo." ..... .. ".' mensalmen- Ungaretti fórmula atômi;;a e pague ao.Luís Nunes ' vida, Milhares de' pessoas sofrem essas

G I Go.vernador- são idênticos a dares, quand�'poderiam evitar, de vez, te um "JURI SIl\:1ULADO". 1° Teso.ureiro: Heinz Ar-- receber no. correio.Secretário. era .

uma <luzia de o'utros que S, tais 'padecimentas, tomando as Pilulas 6) pro.mo.ver, pelo menos thur Froeder Farmo. A, Cruz
Excia. rem�tell, pela via d� De \;(IiI! pâra os Rins e a Be1<iga, uma S,EM�NA 'DE ESTU- 2° Tesoreiro.: Nilson E. Cx. 489 - B. Horizonte

\

da Silvarepresentação. �o. Exm<l, sr. Especialmente preparadas para DOS JURIDICOS",
·.-ora",,'_.UI Ca!I.l'..w.... dr. Procurador Geral da Re� combat.er o!_ distúrbios ren"is, as

. 7) Apr,ovação. definiti-
. Pilulas Da Wil! aliviam as dores . _ --"ABANA �

públIca, o. qual, segundo �s-" .
va e dlfusao do Estatuto e

prontamente, restaurando o vIgor
R' I C____-.,;.__------�----------:-- tamo.s informados, não Co.- 'aI'dod . eglmento. nterno. do . A.e a VII I e ao· organosmo, graças .

\ Ihem até o momento, as in- à lua magn'ifica açõo tonificante, XI de Fereiro., che-witz

'e I"d e�,�s'e �:��:�h�i::�Jd::::ri�e:::: dadesDe::;�::�e:s a: s:ctji::� ------------
. ,J, .., Ilhê-las, por�uanto, são. l_eiS Pih.ilas da Faculdade. SI'·. DE J t NT "RSerrarias, 1ÓO mil pinh,eiros, madeiras

_ �:e �ei, lo.tes
i
justas, dedIcadas aos, mte-

D WIT7
9) Instituição ...

do
.

"CRA' I fi II. li 1,1
urbanol:1, casas, .grandes ,ár:as de terras proprlas para

I
resses do po.vo. e vo:ad�s se-

, . E
'

�>./. DANSANTE DE DIREI- í V�nde-,se iir.Í.<sima sala
agricultura, além de maravIlhDso.S lo.tes �f,banos, em ," gundo. a, competencla ex-

para as Rln. 4. a Bex'lge:
TO".

. "'de Jantar' tr"ja entalh'lda
.

Goiânia � São. Paulo., assim como ótimas terras �o :Estado " pressa que a Assembléia ',Em vidros de 40 e 100 pllulas >
10) TransfDrmar o La.rgo.

I
em madeira ;!(' ,lei.

-

de Mato Grp.sso, próPl'ia,s pa,ra _cunura do cafe." . ,tem. O ,rande é mais econõml_CO .

do Fagundes em "TERRI- ',i \Te'r e tr'aL,,'11' R" 1Informacftes: -- EdJgíclO Sao Jorge - 10 - Sala 4. c _ La .emI,'lC,l
,*

o ESTADO

A'ssembleia Legislativa
Quanto. a inconsbituclona- gur a forma dos que pela tando os 'operário.s nessas

lidade levant.ada com base I d,ispen�a, viram-se na misé-I condições, I

no decreto-lei n, 2.416, .de na, pDIS é também um ato. Quando alega a competên-
1940, em seu art. 11, foi o éristão.. cia do. Poder Executivo. para.mesmo revogado CDm a pro- 'O Dep. Coelho de S�uza iniciativas dessa natureza
mulgação da Constituição defende. o veto governamen- esqueça' a sanção. a ProjeFederal.' tal baseado no 'fato [urldí- tos, corno esta' que cria o
A lei 22 que também ser- co. Entende que, o. Govêrno laboratôr-in de analises pe-

bunal, não se aplica, senão,
aquela lei, porém, é inciso
e vejeiro em usá-lo. como ar

gumento para os Projetos
da grei originadas.

para exercer suas funções.
Passa à leitura de uma car

!a recebida pelo Governador
do. Superintendente da Em

prêsa destruida pelo. incen-

viu como razão de veto, pe- pão. pode ser

lo. acórdão do Supremo Tri- por questões
influenciado. dalógicas e, o. que, concede
sen timen tais pensão às viúvas de Cover

nadores, ambos de origem
parlamentar,
Corno razão. de veto. cita

''como. prerrogativa do Chefe
do Poder': nenhum encargo Ionerará o. 'I'esouro sem lhe'
dar os meios necessários,
mas, êste argumento -não
encontra apoio em nenhum 1

artigo do Projeto que apre-

A providência constitue dio, .onde se afirma-que, os

liberul idade injustificável, operários da tecelagem re

texto da mensagem que a- ceberam os salárlos, e, ne

companhou o veto. Veja-se nhum prejuízo sofreram em

o. projeto que o Governador virtude do. incêndio alí ocor-

TOSSIU ?
•

Não. deixe que as Bron-

quites, ou Rouquidões amea-

cem sua saúde! Ao primei-
1'0 acesso de tosse, tome "Sa-

tosin", o. antísêtico das vias

respir'a torias. "Satosln" eli
mina a tosse, da novas for-

.

quites, as tosses ·e as con

sequências dos resfriados.

·NOTA

"

SABADO _ Dia 8 - Grande "SDirée" Rubro Negra do
Clube Náutico. "Francisco Martinelli','. Co

roação. da Rainha dos Esportes. 'Reserva de
mesas na Secretaria do. Clube, naquele ho.
rário,

CUIIITíu rQ...f:G.I,,"'''; PROS�.RA'

.. •

Duplamente' cantaioso« para a .sua indústria!
. ,

MOTORES ELETRICOS

.. auxiliam
produzir •••a

Fabrlcados com a mais riqoroso
precisa0 técnica, Os Motorés Elétricos

ARNO aproveitam integralmente
a energia .. , auxiliam a produzir

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

ARNO, aliado à' excelêncio

,aiud�m
-._,

'd' Ia ven- er.
..', .

de seus produtos, eleva o renome.
de sua indústria .. , aumenta o

volume de suas vendas! Obtenha
maiores lucros e maior prestígio -

.

equipando suas máquinas com

Motores Elétricos ARNO,
Motores monofásicos e trifásicos
Motores de construção especial

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
\

.'-

MATRIZ: Av. do Café, 2.40 (Moóca)
Tel.. 33-5111 - Caixa Poste] 8.211'
SÃO PAULO - Estado de São Pculo

Escritório ,m PORTO ALEGRE. Av. Alberto Bins, 383
, :, -

São Paulo - Rio. de Janeiro - Pôrto Alegre - Recife - Campinal - Santos"" Ribeirão' ,Prito

-- -�-------___;::-----------_-

JOLIE
Fugiu da 'casa de seus do

nos, à rua Saldanha Mari

nho., n. 121,' (em frente ao.

Co.légio. das Irmãs), uma ca

chorrinha tipo "lulu", pêlo.
cinza, co.m claros e escuros,
que atende pelo nDme acima
- "Juli",

Gratifica-se a quem a en

cDntrar.

Orado.r: Carlos 'Armandó
d'Avila do.s Santos

------_.

Bibliotecál;io.: RDmeo Ko.s-

'k_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q' ESTADO

. -

LAN Ç�AM E N T,Q S
. ,

,h-.-·-"-f-"-"=-Jf-"---""'--.-"'-f--f--�P"",
I. .,

:'1
'I CAÇADOR DE LEOls... 1(,)..

.

'

I DOMINADOR DAS MAIS I

TERAlVEI5 FERM". I
PODERIA ELE SUBJU·
GAR ESTA FORMOSA

I FILHA DA LUXURIA,
I

! nJJO (ORAÇA'O BATIA

I
MAIS IMPETUOSAMENTE
QUE O TAN-TAN .

II DAS 5ELVA� ?
�

I

••
- \

PROXJMQS

'\00... w • _._-�._••
- ..._-..•••_-_",_...........�_-.-.-.-_-••.-.-_-••••__._:.,........ •__.... ....._'.__-,_,

Expando do EscoteirislDo ,Cenlr� ACild. XI de Fevereiro:o in e In a'Si
Na noite. d� .qumta-felra i c�u assim constítuida : P,r�- EDITAL DE CONVOCAÇÃO I'

'

passada realizou-se a reu-! sidente, General Paulo Vlel-
'

'j

nião dos antigos dirigentes
I
ra da Rosa; Secretár-io, prof. 'O P id t d C t A dêm XI d F

. I
, resi en e o en 1'0 _';).ca emico ·e eve rerro i

e chefes escoteiros da Re- .João dos Santos Areão; Te- da Facu'ldade de Direito, por meu intermédio, convoca '1
gião Escoteira de Santa Ca- soureiro Hubert Neck e Se- todos os acadêmicos desta Faculdade, para a Assembléia I ::' ,

.. , G 1 O di
, ,

I' d di 11 d t
i As 2 - 4 - 6,30 - 9hs.

tarma, assim como de pes- cretár io de Propaganda, era r 'mana, a ser rea iz a a no Ia o correu e, i

soas' interessadas e simpati- Jornalista Martinho CaIlado terça-feira, às 16,30 horas, na sala do 10 ano, conrorme ] Mario LANZA - Doretta Frederich MARCR em:

preceitua o artigo -90 do Estatuto.
.

1 MARROW em: A MORTE DO CAIXEIRO
zantes da Causa Eséoteira Jr. O Comissário Regionál ! <

I ASSUNTO: Eleiç.ão da nova diretoria que regerá os í TU ÉS MINHA PAIXÃO
em nossa Capital. O local será indicado pela Direto- d ti <, dê t C t íod d 53 54 !

. es 'mos es e en 1'0, no peno o e -
.'

, Noticias da Semana. Nac. No programa:
desta 'reunião foi a séde do' da à União dos Escoteiros Outrossim, levo ao conhecimento dos colegas -que o ! 'At 1 W· P thé J II '

,

d h' d
' 'J.', , <, i ua. arner a e orna . O Esporte na Tela. Nac.

Clube 12 de Agôsto, gentil-· do Brasil, para ser nomeado registro as capas evera ser feito nésta Secretaria ate! • \

mente cedido por sua Dire- pela mesma. às 18 .horas do' dia 10, segunda-feira, devendo para tan- I Preços: 7,60. - 3,50

toria. A�s 20,30 horas o re- O novo presidente, Gene- to, conter as assinaturas de, no mínimo, 10 acadêmicos. I As 10hs.

Florianópolis, 6 de agôsto de 1953.'
.

I MATINADA
presentante da- União dos ral Paulo Vieira da Rosa, LINÉSIO LAUS _ Secretário I
E· IB'1 d 1

Desenhos ...
scoteiros do rasue seu ec ara que só aceita este '

IComissário de Organização, nçvo encargo pela situação Escoteira, no Santuário dê _0....0 0....0....0...
Shorts ...

Ch. David Barros, assumiu que o Movimento Escoteiro São -Judas Tadeu, na cidade,� A C_:oI:_T E �-I'
Comédias ...

.

A Preços: 3,50 - 2,00
!a dí'reção �os

.

trabalhos, atravessa neste Estado e de Lajes.. O chefe Francis-
,

convidando para secretaria- para lhe imprimir novo sur- co Can iridé, que -pertenceu * A G li: N C I A DE �

los o Chefe Mario Couto e to, principalmente favore- aos Escoteiros do Pará, 0- � PUBLICIDADE 11__tl�._,m.
para tomar parte--na mesa cendo as crianças' menos ferece se�ls serviços à Re- , -:0:- -

- -

os srs. General Paulo Viei- )rotegidas, pois o Escotís- g ião Escoteira de Santa Ca- o IJADIO _. JORNAIS , As 8hs.

-

ra da Rosa e o representan- mo para as crianças ricas tarina. Ainda outrs pessoas
" e

,o John PAYNE - Maureen

te do sr, Almirante Carlos � remedeadas, é um passa- usaram da palavra e pouco o REVISTAS
.

O'RARA em: 'I
da Silveira Carneiro. Fez tempo, uma diver'são e para I depois 'foLencerrada esta !).-.o.....o o....o....i, TRIPOLI

em ..

' tl1 B ( n "J'
uma exposição do valor do as crianças menos favoreci-I reunião, que marca uma no- Leonard CORTESE

Escotismo, da necessidade las é uma premente neces- va era para. o Movimento Correspondente CANÇÃO DA PRIMAVERAI As 2,30 - 7hs.

que ha de prestar-lhe 'todo sidade, para disciplinar, sua Escoteiro no Estado de San- No programa:

�
Mario LANZA - Doretta

o apoio para seu maior de- vitalidade, para encaminhar ta Catarina e que tendo ii- Cine Jornal. Nac. MARROW em:
,

.

I . Correspondente comercial,
senvolvimento e maior efi- suas atividades, para' seu sua frente a figura dinámi- Preços: 6,20 - .3,50 TU ÉS MINHA PAIXÃO

I c�m grande prática, díspon-
ciência de sua ação, abor- rnaioi- aproveitamento pela' ca e de elevado patriotismo - As 2hs. No programa:

. I do de tempo no período da
dando as dificuldades que a sociedade, no melhor' freio que é o sr. General Paulo Willian TRACY em: l\tuaL Warner Pathé Jornal

I . manhã, oferece seus servi-
Região Escoteira de Santa à degeneração social que Vieira da Rosa, com o apoio '. O INTROMETIDO "Preços : 7,60 -. 3,50

I ços, Dirigir-se à Caixa Pos-
Catarina vem experimentan- cada vez mais se estende

I
dos poderes publicos, da po- tal 381 - Ploríanôpolis.

do, infelizmente mais co- por toda. a parte. Estas pa- pulação e de todos os que

muns do que seria de espe- lavras são muito aplaudi-I se interessam pela forma

.rar, em todas as organiza- das pela justiça das mes- ção das novas gerações, se

ções de final idade- altruís- mas, pelo valor e patríotis- caracter-izará por um traba

ticas e patr-ióticas, A se- mo de seu autor. lho eficiente, uma grande
gu ir é aclamada a nova Di- O Rev.: Pe, Luiz Gonzaga expansão do Escotismo não

retorla da Região Escoteira Adams comunica que está I só n�sta Capital, COmo nas

de Santa Catarina, (J,ue fi- fundando uma nova Tropa· cidades do interior.
.

_...
'.'.

-

Ua Drama que della.t1a ali tradi ..

9õe. de Hollywoodt R�trata ��

mulher nem melhor nem R�or que
outtaa • • •• apenu I4ulher.

0UQ8.Il entre outru OMQÕ31t,
, VOZES Di PRIMAVERA. de J.

StraulHI

VERA -RALSTON • JOHN CARROLL
MURlElLAWRENCE

�. -<,.��"' ... ::r

HOJE- - Simultâneamente

RITZ_- IMPERIAL -- GLÓRIA
.

MÁRIO LANZA
'

DORRETA MARROW
-- em --

TU ÉS MINHA PAIXÃO
.

.

Técnicolor

3a)- Feira LOBOS DO NORTE
4a) Feira O SENTENCIADO
5a) Feira VENERAÇÃO

.
,

6a) Feira, - MATAR OU MORRER
Sábado - LÁGRIl\'lAS DE MULHER

Próximo Domingo ESTRELAS DO DESTINO

Com:,

EVA GARDNER
.CLARK GABLE ,

. TECNICOLOR

•
ti (,,,UO,'f' ...uuru "'.ONIt.1i

I: .C�lB[RI· G100410 ·lIIE
•QOUGLAS' FAIRBANKS, Jr.

'MADELEINf CARROLL
•

• SONNyrUnS

; Tullio Carminati . Muriel Angelu$
lynne Overman . Billy Gil�ert

.4

�.�' ��. ',,;,�

�.

'PI.II

Preços: 7,60 - 3,50

VIAJANTE

Preços: 7,60 - 3,50
As 2hs.

Ester WILLIANS - Van
JORNSON ern : .

MEU CORAÇÃO TEM

DONO

John PAYNE - Maureen
O'RARA em:

TRIPOLI

No programg :

Atual. Atlantída, Nac.'

.

Pierre R. WILM. em:

A VINGANÇA DE MONT�
CRISTO

-

No programa:

Continuação do seriado:
AV�NTURAS DE JASSES

JAMES

,

As 8hs.Cosinheira Pierre R. WILM. em:

A VING.t\NÇA DE MONTE

CRISTOCOSi-I
Precisa-se de uma

nheira no Clube '12. Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50Rua João Pinto 6. Ester FERNANDES

, ,

-, Preços: 7,00 - .3,50

,.'

O MELHOR JURO -

·5.%
,

DEPOSITaS POPULARES
. ,

BANCO AGRICOL,A
RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLIS

Ricard MONTALBAN
SANTA

em:

No' programa: .

Atual. Atlantida Nac.
Preços: 6,20 - 3,50

As 2hs.

I
Con tinnação do seriado ;

AVENTURAS DE JASSES
_

JAMES
WiIlian TRACY em:

O INTROMETIDO
Piúre R. WILM. em:

A VINGANÇA DE MONTE
CRISTO

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50

US?1�ioQ
As 3 - 5 - 7,30 - 9,30hs.
Marío LANZA - Doretta

MARROWem:
TU ÉS MINHA PAIXÃO
Noticias da Semana. Nac.

Atual. Warner Pathé Jornal

Presentes de Real Valor, Sim
Dneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker; Porcelanas Decoradas Nacional,

Japonéza e, Chineza, Jaianç,a� -e Muitas Oulras lovidades.
.

,
- \

Pr4aferir Nossa CasaI
. é

'OTICA'· MOOE�O
-

}:� , :!}:'.
"

.

Preferir a Melhor
'FEbIPE SCHMIDT -

V·,'
•

\
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NaVA DENUNCIA I

t

:CONTRA .WAIN.ER'
, /

RIO, 7 (V. A.) _ Nova o govêrno brasileiro finan- SIava, a matriz da rêde de
denúncia'

. co�tra samuel,' c ia do um agente da Rússia.l espionagem so�iética na' A

W�inel' foi fel:a_ onte� a, ? nome d� Samuel Wai-' mérica Latina, identificado
n o ite "" T��evlsao Tupi pe-

I
ner consta de uma relação I pela polícia brasileira há

pelo Jornalista Carlos La ..
, de membros da União Pan-

I alguns anos atrás.
cerda. Segundo documenta-!

id
. d'

:::E�:��:f.�:::��;::� !!: I

C·u rsO
o

p·re' -U O I·ve rs I· la' ri-tá ligado a uma rede de es- ,I' .

"

pionagem russa, tendo assim

VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

Direc:ã'o e orientação do� professores
DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES' DA

SILVA E ACADtMICO HARRY GROCHAU
.

CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
Não .percam um ano de estudos•.Aproveitem a opor.

umidade, assegurando a sua aprovação.'
'

AULAS DIÁRIAS
'-LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES: diáriamente das 8 às 9 horas, na

Academia de Comércío.

Carreirão con-I falecimento do
vida os parentes ê pessoas ARTUll PEDRO

. .., I
R-Oarrugas para asslstrrem,· as A.

7 horas do dia '11 do corren- i

seu chefe
CARREI-

c.,\si MISCELANIA-di;trt.
butdera-dos Râdios' R. C. A.
Victor. VálvulaR e Discos. _

Rua Conselheiro Mafra.

,

_te, no Colégio Catarlnênse, ! A todos antecipam agra·
.

d 10
. " , r decí tmissa e . amversarto L I ecimen os.

"

','

.. ..:...:.:..!:it���:fl!le .9P�!�,.em todo O Brasil.no ramo - Turismo e "

Sorteios -c orá em organização, neste Estado, necessita nomear
-_. '. I

urgente .;- Agentes -_- Representantes com exclusividade,
nas localidades seguintes:

Florianópolis - Araranguá Blumenau - Canoinhas
I

• .

Tubarão -- Criciuma -- Curitibanos ._- Joaçaba -- Joinville
- Lajes -' Laguna - Mafra Rio Negrinho -- Concórdia _

Itajaí -- Yçara,

Ôtinia 'oportunidade para pessoas dinâmicas e organizadas,
.

e que tenham, tirocínio comercial.
-

l

, Interessados devem esrcever com urgência, com detalhes)
para à Caixa Postal, 2.126 - PÕRTO ALEGRE -,RGS.,

ESGRITURÁR�O _;_. AUXILIAR DO BANCO DO
BRASIL

ontem a esta capital o 'sr.

James Scott Kemper, novo

embaixador dos Estados U·

_' _._-....,.....".."""".-=!_-_..

7

.

. ·PRODUTOS
CONSaGRaDOS

,

A
PELa

EXPERIENCID!

Garanti0 de máximo rendimento. Construidos
paro capacidades as mais variadas,.

.

"
.:

MOTORES
TRI-C-LAD

s. A.

NA INDÚSTRiA
E NO LAR

�iM BOLO, D.E
"

EXCELtNCi ...Assegur-Gm o funcionamento Inlnter
rupto das máquinas, poro. maior ran

dimento da produção industrial;, e
oFerecem maior resistência aos danos'
mcterícls.

Produtos do

G �N E R A l E L E cr R I C

9 DE AGôSTO

.''''

/

1.0 .a 'ANUI9 - 110 PAULO - AlC", " �ALVADO' .. ,alUO ALeGRI ... ,UR".IA ... IILO H,OR.ZONII

Hoje noe AlDonhã
Passado

I
bravos de Matias de Albu-,

-

.querque ; I
A data de hoje recorda- _ em 1632, faleceu o ex-l

nos que: -
! governador do Rio de Janei- '

�

e� 1�16, o Capitão Pe- ! 1'0 e tenente-general dos Idro 'I'eixeira tomou por a-I reais exércitos, Martim de
bordagem, no Rio Amazo- Sá;

-

nas, um navio holalÚlês.1 em 1793, os federados
Nesse encontro recebeu três de Marselha entraram em

ferimentos;,. I Paris, cantando "Chant de
- em 1711, deu-se a quar- "uerre de l'armée du Rhin"

. ,
.,

.

'

to surtida dos defensores do que ficou conhecida como

,Recife, 'em Perna:nbuco; I "A Marselheza";
_ em 1784, nasceram·: no

,

- em 1823, 'nasceu
o

em

Rio de Janeiro, Franciseo Caxias, Maranhão o grande,
'

Carvalho, (Frei 'r'rancisco pueta Antônio' Gonçalves '. • • r_

de Monte-Alverne) q�l� veíu Dias; 'DiretórioMODunpal de FIOft89Ópohs
a falecer em Niterói em 2 _ em 1837, no Ceará, I Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As
de dezembro de 185?; e, na nasceu Antônio Tiburcio cipreste Paiva n? 5, sobrado, está funcionando, das 9 às
cidade de São Paulo, Diogo F

.

de S G I) 11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito-e l'l'eu'a e ouza, en"era
I

. . -

d I it t f
A •

.

Antônio Feijó, v, indo a fale- d' E
,'.

h"
.

ra para inscriçao e novos e ei ores, ran erencia e su-
o xército, eroi de ItIrQ-, bstituição de títulos.

.

-cer na mesma cidade em 9 ró, que veiu, a falecer em 281 A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem
de novembro de 1843;' de março.da 1885;

I ; pre que nos mesmos esteja esgotada a página destinada

I.
_ em 1821, no Rio de Ja.: 1 -:::- em i894, no combate' a, ru bOrica do presdi-dendte da mes� receptora.

.

neiro, nasceu o Visconde de de Carovi, faleceu o célebre � !lo inter�ssa 'os ,eve�'ão Juntar ao requerimento

Is F t (J â

Ríbeí ,

I duas fotografias de 3- por 4.
.

ouza on es
,
ose 1 erro caudilho Gumercindo Sarai- Mais esclarecimentos serão fornecido� na séde do

de Souza Fontes, vindo a fa':'
.

va;
I Partido, ou pelo telefone nO 2.570.

tecer êm 14 de março de em 1917, faleceu éÍn

Chegou o DOVO I. 1893, na mesma �idade, co- Petrópolis, o senhor Migue1'
fi b d E UI mo lente catedrático da Fa- Lem?s, uma das destacadas lim

.

- OS • • Vencimentos inicial Cr$ 2.920,00. culdade de Medicina e Ci- figuras do culto ao posibi-
RIO, 7 (V.A.) _ Chegou Estude por correspondência sob a orientação técnl- rurgião-mór do Exército; vismo no Brasil;

-

I
ca do Professor LUIZ ALVES DA COSTA alto funcioná- � em 1839� no Maranhão, - em 1943, o então gene-I
rio do Banco do Brasil. .a vanguarda dos legalistas, ral de divisão João' Batista IMatemática Comercial'-- Português _ Contabilida- comandada pelo Major Felí- Mascarenhas de Moraes
de Bancária -,,- Inglês e Fs-ancês (Traduções).

. ciano Antônio Falcão
-

con-j v d ' I E "nidos da América em nosso . . .

I'
- .. respon e ao genera UllCOEnvíaremos as prrmeiras içoes, para, que seja ven-j .

di' b ld
. .

país. ficado a eficiência do Curso, mediante a remessa da imo' �egUlu esa .o�ar os re e
.

es

i Gaspar Dutra, mi'nistro da

O chefe da representação -portância ,de Cr$ 15,00.
'

." I de suas poslçoes em AreIas, Guerra; ac,eitando o convite

dI' I 'tO rt
. I Informações.: _ CURS@CARIOCA.Av.RioBranco,noportodelcatu.Neste que recebera no dia anteriorp orna Ica no e-amerICa· '

.

. , .' 147 _ 2° ando _RIO. combate muito se distinguiu para cómandar a Fôrça Ex-na, que Ja estIvera antes no

Brasil, em seu primeiro eon-

::�::::7 ,:!:;�::':,:::!:: Moveis para Escrilario
Vendem-se, pela melhor oferta, com conjunto ou

_ "Volto a vossa bem ci·
separadamente, as seguintes peças, para' escritório,

dade com novas atribuições. usadas: .

Estive ,no Brasil anterior- Uma máquina para escrever, marca ROYAL,. TÍlodêl�
mente como homem de ne- X, com capa;

�
.

_

gócios norte-americano, pa- Um armário para livros, com portas envidraçadas;
Um bur-eau com sete gavetas, 140�80x80;

o

1'a colabor'ar com ós homens
Três cadeiras comuns;

d' ,
'

A d t d h' d Em poucos minutos a nova recei-e negocios de vosso paIS na Uma mesa para máquina; o

-'
a a e oJe recor a- ta Menda.o _ começa a clr.

apI',ecI'aç'a-o d'os nossos prQ- t f d d cent"o nos que: cular no sangue, aliviando os aces-
Um grupo ,es o a o, com mesa' e ... .

80S e os ataques da aSJlla ou bron

'bl
'

Ed'f" S- JOlge sala 4 (Rua Tra 1630 h I d quite. Em pouco tempo é possivelemas mútuos. Não me re- Vêr e tratar no ) �CIO ao ., • - _ em ,.os o an e- dormir bem respil-ando livre e fa.

f
.

) 'I"'� te no expedl'ente da manhã ;;,., d f
A

, t cilmente. Menda.o' alivia-o, mesiro exclusivamente a pro- Jano , (l<lnamen , ,

.

ses, com !5ran e oIça" a a-;- mo que o mal seja' antigo, porque
-

t t' h' dissolve' e' remove o mucus queblemas relacionados com a .;._ -.-____
cam e ornam. a rlnc eira' obstrúe as vias r�spil'atórias, minan'

L
.,

B b Ih I do a' sua energia, arn'jnandO suahoca 'de mercadoria� e ser- , por,tância, qual os d� prote- da contra os que procura-, que UIZ �r a o estava saúde, fazendo-a sentir'õe premam-
"

" d t·· d. .' ·1 ramente velho. f.,oienélaro tem tidoviços também muito impor':' ger, e reforçar nossa manei· I Iam es I Ulr, em vez e constr tundo no Buraco de tanto êxito que Se oferece com a
'I '. ·d· d I d I' IS' . . I garantia de dar 8,0 paCiente re",piratantes para o bem estar do ra de vida. O· realismo nos constr,ulr as CI a e as ,a 1-, anbago, a' margem dIreIta ção livre 'e fácil rapidamente e com.
'.

d I' t' .

'

, pleto alívio do sofrimento da asma

�osso pOVO. Refiro-me a ou. 'I c.ompete a admitir que deve- berdade e a Ivre opor Ul1l., do Beherlbe. Foram logo ,ex- .'em poucos di"s. Peça Menda.o, hoje
h

.

f'
.

.

.. -' , mesmo, em qualquer farmnçta. Itros de igual. ou maior im- mos estar sempre em guar- dade neste emlS erlO. I pulsos dessa posH;ao pelos I
GOssa garantia é a sua prúteçiír,

o então
-

Tenente Antônio pedicionária ·Brasileira, em

Sampato; operações de guerra ria Eu-
- em 1883, foi inaugura- ropa.

do o ültimo trecho da Es
trada de Ferro Santo Antô- ..-----------

André Nilo Tada�co

nio de Padua, des"de São Fi-

delix até Miracema, na di�' A AGON IA . DAvisa do Rio de Janeiro.

10D;�ÔSTO "SM�
Aliviada em Poucps Minutos

f
......, -_..-� - - -..............- .....- . ..-....-._-.....--....,--�........,.,......--..."�

�. PRISÃO DE VENTRE· .

'

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
I)ILULAS DO ARRADE MOSS

PARTIDO ,SOCIAL
DEMOCRATICO

Agem directamente'sôbre .

o aparelho digestivo, evítan
ao a prisão de ventre. Pro
porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu-
larizam as funções dígestí-

. �
vas, e fazem desaparecer as �
enfermidades do ESTOMA· �GO, FIGADO e INTESTI-

tNOS.
"s �_ ..-_-_T_T_T_... . ........-.....-...._.. W �..,....-,__. .... iId bt w'"

�a impermeabiliza�ão,
SIKA é de prónta ��ão!

Meio século de estudos e experiências da
química aplicada às construções resultou nos
produtos de impermeabilização Sika - marca
mundialmente famosa. Fabricados segundo
fórmulas suíças, os impermeabilizantes Sika
eliminam o perigo da água e dai umidade
que ameaçam a solidez das constrhções.
SIKA N.· 1 - Impermeabilizante de pega normal. Para
subsolos, caixas dágua,. piscinas, fachadas etc.

SIKA N.· 2 - ImP7rme�bl1izante de pega ultra-rápida.Para estançar Inflltraçoes e fortes jatos dágua. -

SIKA N 3.· - Acelerador de pega para concreto. Para
�ualquer obra em que se deseje alta resistência Inicial.

SIKA N. 4-Impermeabllizante
de pega rápida. Protege as
argamassas em tanques de
óleo, g;lsolina etc.

o

I

SIKA N •• 4-A-Impermea
billzante de pega rápida,
especialmente Indicado
contra a ação qe águas
agreSSivas.

SIKA S. L.
Representantes em todo � Brasil

Vendas dos produtos �i.ka em Florlan6polll I

,TOM T. W.I.L.I)I BcCIA.
!tua.D. Jaime Câmara - Avenida Rio Branco.

Caixa Postal 115

Com. SIKA na argam.assa, a água ,'am.al. passa I
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Tenho l�elof anjm�l� um �'espeito' cgí,rJ�io, -

cs.cre- I TUBARÃO, 8 (O Esta- ria do sr, Aparício �guiar. I
da �e apr�veitou. 0. préd�o,V::1, no derradeiro :1l't:go, Jose do Patrocin io, que sobre do) __ Na madrugada do dia No pavimento superior fun-; O Hotel é a Sapataria. estaode vomitou a hemopt ise fatal, exalando ta1nbém a al-! 3 d . t irrompeu ter- "clonavâ o Hotel Avenida' segurados ignorando-se Ó.'

Ii I
" o COI ren e" I , ,ma de jorria ista, grane e entre as maiores a imprensa ; A ,.'" A • I •

d
.

db ' '1
:

'

•

I rível incendio
no prédio do do sr, Antônio Mendes Mar-, armazém, CUJO ono am arasl eira. '

i· ,

,

E eu, pequeno entre os menores, à imitação do bem Hotel Avenida, de propríe- ,'tins, o qual ficou apenas" não voltou do Parana, para
lembrado lutador da pena, respeito a mímica dos pitecóí- dade do sr. Celso' Tonelli. com a roupa do corpo. Na-! onde está viajando.,

es, cujo esfôrço animalesco na imitação dos homens é,
'

Apezar do auxílio da popu-
I I

de qualquer modo, uma tentativa heróica e merecedora I
-

al evidenciou-se
I ---

-

d
- .

d .

f acao, no qu
Ide atenção, quan o nao seja e sentimentos ratemos I

' r

d
' diquais os possuía o grande santo da úmÍiria 'o venera-

a coragem e o espren 1-

UMdíssimo Fl:ancisco de Assis: o irmão lôbo, o' irmão pás..:
I mento do sr. Clóvis Bonas-

I
saro, a irmã formiga, o irmão bicho qualquer. ' I sis, escrivão da Delegacia � ,

Creio, �té, em �ue ? Santo se i.rm.anava, em requin- de Polícia; não foi possível' p'orque OS comerel-árl-OS 08-0 S8 be"ma e sem frio. Na ltalia, o li- gime", l tes de humildade, a serpente, ao tigre, ao sapo, ao es-I g'
, f go que consu-j '

,.

E M" t J 'A •. f

I
apa ar o o, "" ,der Cristão Democrata Attilio 'o' InIS ro ose merico a- caravelho,

. , .

' .

fi
· .

d tPiccioni aceitou a inculilbenci.a ,lando ao "Diário de Noticia as
• S�o c�isas que não entendo be�, ��s' vi�e�l regís-

miu todo prédio. D8 clam com os escoo os nade -tentar formar um novo galrí- servou que o .Governo atual t tadas inegàvelmente nos fastos da hístória religiosa.' Co- l'{C!l pavimento terreo es-

b d' I I)nete. O s r," Piccioni que já foi
I
mil v�zes pior do que o de 1930.,' mo duvidar delas? Como não lhes dar crédito? tava o Armazem do sr. Pru- alft" OS BICO ares t'aviador é agora elevado ás "al-,' Seriam precisamente 11 horas Incrível não sinonimiza com inexistente. E muito; dêncio Martins e a Sapata-

'

turas" da politica. e 15 minutos, quando foi fecha-
i mais ocorre, neste mundo, sem explicação fácil. Por' Grand� o número de co- sofreu diminuição, no fimNa Bolivia, o Presidente Paz da, por' ordem do Governo, a !exemplo: do pantano brotar a, arornal açucena; do estru- Ac,·de.ote, sem merciários que residem no

I
do mês. O pobre comercid-Estensoro decretou a tão discuti- Rádio Clube do Brasil. Na oca- ,me alimentar-se a roseira e a rosa, prodígio de côr e

Estreito, sendo forçados a rio foi aumentado na despê-da, reforma agrária. O decreto I sião estav� 'sendo irradiado um perfume,
','

.

-: ,vitimas A ib
I

I
'

tomar oru us quatro vezes sa ...diz o seguinte: "o solo, e aguas programa de ritmos. '

Que é o homem? Um en igrna que circunscreve c,em' .,.'. I Ado territorio_ da Republica per- Em Monte Carmelo, Minas, o 'enigmas, físicos e espirituais. I dtartas, para na Capttal

e-los
escolares tem descon-

tencem por direito próprio à gar-ímpe iro Osvaldo Rosa Pinto, I Olfat.o, gôsto, ".is�o, en�:nd�imento, vontade, t�aba- Um acidente, sem víti- xercer os seus misteres. Ge- tos nas passagens, -conuen-
Nação boliviana." encontrou um diamante de

'

19 e ,lho, desejo de perfeição e crencra, e arte, e domínio da mas, se verificou às 8,30 ho- ralmente, são moços 'e, mo- . cionados c01!t as auiorida-Enquanto isso, o General Góis meio quilates" avaliado em 1 matéria. Dois �aminhos s,e lhe oferecem na terra. Um, a I
d ontem no ,entronca- cas percebendo salários mi- des e as emprêsas. O.comer-'lh- d

'

.

S b l' irit lid d d
.

d O I
ras e, '

I' ,

,
'

Monteiro reiniciava suas ativi- mi ao e cruzerros, a e a o esprrr ua I 'a e ca a vez mais ascen ente. utro, a ma-
, . -. . '., .

.

1· d 1 d que é isso' tcrializacão bri ta deg rad ti -

Ih dá h'
! mento da rua Bocaiuva com, mmos que vanam entre 300 ctarw, como aqueles, tam-dades po Iticas ec aran o aos· I ,,< •

I <, a Iva, que nao e a

onzon-l.
.
i' -

•

-

• "
'

•
,jornalistas: "Não me deixam sair O "N�w :ork ,Times" publicou tes senão limitados ao tempo curtíssimo desta vida. a Avenida 'I'rompowski.

A I e 6.50 cruzesros, �ensats. A-, bem ��ena . gozar. d�sseda dança macabra". urna edítortal d izendo entre ou- * * * ° ônibus n. 11, da Empre-, qUt, com pontuahdade yan- I beneiicio. Sena medtda 3US-Nos Estados Unidos, o sena- :ras ,cousas 'que, o B.rasil está, Tudo isso me oCOI:re em face de quanto vejo, sinto, sa Auto Viação Floríanópo-] kee, vem êles de segunda à ta, de todo procedente .•Atodor Gillete empreende nova eam- as vesperas de um golpe de Es- penso e alcanço. P�r�l�ula:rmente, em se tratando das, lis, S. A., vindo da Agronô- sá9'ado para servÍ1' o públi-
-

humano, que credenciariapanha contra o
_

café brasileiro. tado, I fases ou etapas verif ícáveis nas transmutações do En e- .'
'

- I. '

,.

d l'O Cl b 12 d A t I· Na Câmara, fOI' suger-ido o I'a d' p'
.

f
' •

t'
.

t' d E t d d
mica para a Praça 15, lota- co nos balcoes e se entrega- os proprtetarws os co eft-u e e gos o rea IZOU -

I
1110. nmelro, armaceu ICO no m enOl' o s a o; e-

, I ' . _' Aeleição para eleger os novos, c,ionamento de gazolina pal'a os pois, suplente remoto nas eleições para representar a do, na maioria passageiros rem ao trabalho honesto. i vos a grattdaQ de üJda uma
membros do Conselho Delibera- a,�tomóv�is particulal·es. E Ó. �r'l un,i.dade fedel:ativa de Santa Catari,n�, dentJ:o. d� As�em- colegiaiSt, teve partid;;t a

.

Com o e,le,vado custo de
I
honrada classe. Por�ue não

tivo. A chapa oficial venceu por BIlac Pmto fez' extensa critica biela; a seguir, deputado em exerclclo provlsol"lO; e, pe- ponta do eixo esquerdo da mda, o salarw que perc?be atenderem as Empresas, dolarga margem de votos. E o pior do Governo: . _ . lia, pr�messa, lá feita por êle, vai ser jornalista em Fl.oria- ;üda dÍanteira. ° motoris- um comerciário, o orçamen-
I
Estreito e desta Capital, aosaconteceu para o GuaraÍ1y. Ficou No Estreito, o cld'adao Isaltl- nopolis. "

_ I., .. .
" . •. .

'

ta, numa feliz manobra, e- to nao passa de um proble- comerctarws concedendo-outra vez com a "lanterna". no Bernadmo enforcou-se, del-' Dou-me parabens pela clrcllllstancla que fomentei. '

.

'

,
,

'

Gualicho confirmou o favo- xando viuva e 2 filhos. ,I Graças 'a mim,' Enedino falará pela voz da imprensa. vÚou 'que sofress'e algum ma na vtda. As ·despes�s, lhes tambem descontos na
ritismo. Venceu pela segunda I O novo Conselho Deliberativo Glaças ao Governador trep:'Ha às alturas da deputação passageiro ferimentos, ten:- com que tem que arcar, nao mesma base dos e$colares?
vez o Grande Prêmio Brasil. O do Clube 12 de Agôsto, elegeu I

estadual. AfiIÍâl, são direitos líquidos e certos, exerci- do o pesado veículo sido só de nutrição, êorito, tam-' Crêmos que a providência,bi}hete do vencedor foi vendido I' para Presidente d�. "veterano" I �los e. exerc,iv!'!is p:lo c�dlld.ão juvenil Enedino Ribeiro. freiado já. quando sôbre a bém, de vestuário, ultrapas- 'além de ser simpática, re-em São Paulo. o General Paulo VieIra da Ro- E posslVel sair dai desse homem dêsse jovem um '.

I il t
. ,

't 'bl'
� ; . . .' ,

' 'calçada. sam a recetta. . e ena no esptn o pu woE o Fluminense ganhou o 1° sa.
, artlflCe do .Jornalismo?

'. _

Classico do Campeonato cario- -l(' * * Ê mais que possível, é, até provável.
'

,
f
como ato 3usto dos srs. pro-

ca. O Supremo Soviet Parlamento Ninguém lhe regateará aplausos quando o triunfo 'TI.... Atualmente, para poder prietáriOs de linhas de ôni-
Mário Viana ,para não perder da Russia, decidiu reduzir em Ilhe cobrir de louros a cabeça altiva de "caboclo" da ser- I�.rr; • • um comerctarw desempe-" bus, tanto do E�tr�ito, co-

o costume, expulsou dois -joga- 3,2 por cento as despesàs ·mili- ra, vindo para aqui granjear méritos que a botica nunca nhar funçõ�s no comércio; mo de outras que servem adO,res do campo. tares, no ano proximo. Ilhe dispensou. Na cadeira legislati�a, apagou-se-lhe o de Florianópolis, tem ..que bairros onde residem comer-o "Diario Cariocá" alarmou a
•
Na Coréia, _!oram repatriados estro e finou-se-lhe o tentâmen de .orador. O dêputado Te- DEU A LOUCA

,
Nação. O "golpe" continúa no )S primeiros prisioneiros de nÓl'io Cavalcanti Íneteu-o num chinelo, no capítulo refe- diminuir n4 receita, nada ciários.
cartaz. �uerra. A maioria dêles feridos rente ao aumento dos dinheirinhos do funcionalismo pú- Obstinado no querer (mal), o mais nada menos que ,120 I Lançamos, ,aqui, o apêlo

b d t I· E d'
�

d
.

sr. Fernando, Melo não se con- .

d 4
.

'd l
E quando a noite caía so re e oen es. �

, ,I bico. • ne mo nao se elxou estar mudo e quêdo como cruzetros, pagan o cruzet-, e uma c asse que serve o
forma com a derrota sofrida.a nossa cidade. o Sr. Rafael Di- E as coisas pioraram para o um peixe morto. -- ros diários de transporte do

, público com espirito de sa-.

l' t S I W' O
'

'd S
. Ele, que garantira. ao. sr. Govêr-' Igiacomo, lá no Limoense, lança- Jorna IS a amue' amer. Remexeu-se, e verda e. e não erro, fungou, não sei Estreito para a Capital. Ora, crifíciofi, como 'soe ser a ciosva a candidatura do Sr. Miguel Supremo Tribunal Federal 'cas- I

quando, citàções do Diário 'da Manhã e f�1ta de numerá- nador, que o ato era ,perfeito.
I,' <

Daux à Prefeitura. A eleição se- sou o "habeascorpus" concedido �·io. Não foi, entretanto, capaz de aludir ao saldo de qua-
Juridicamente sadio. E o sr. Bor- convenhamos que o salário comerciários.

II'á em Outubro de 54. pelo juiz Pinto Falcão. ren ta milhões de cruzeiros, depo;;itados, pelo m-enos, no nhausen, a,tucanado p,elos lnde-' •
-

* * * O Diretol' de "Ultima -Hora" balancete do Diário Oficial. A causa lhe é ingrata: de- fectíveis amigos, mergulhou a

lO Presidente Eisenhower e sel'á obrigado a depô r
'

perante fender contra todos e conü:a tudo um Governador que
pena e, zás, deu autoria ao des-

'F
outras personalidades norte-ame- a Comissão de Inquerito. prometeu melhorar o pessoal de casa e acaLou não cum- I mando, assinando-� de cruz!, Qricanas renderam, solene tributo Na Câmara, o deputado Ar- prindo O prometido pelo candidato eleito Irineu Bornhau- Mas, crente que o i1ust�e Secre-

, ,neG · aao senador Robert Taft, nas ce- mando Falcão apresentou proje- seno
' tário, paladino das hberdades

I I •
f·

. . til' h d .

d' h N (e do.s cajueir,os), hermenêuta derimonias fúnebres o IClalS que se o pe o, qua sera c ama o a O Enedmo po e mUlto, conven amos. ão pode, sem
realizaram na cúpola de pedra, prestar contas fiscais, o grupo' embargo disso, fazer milagres.' 18 quilates (não péga que .enfer-

M t , d I d· d ru)'a), estava batatàlmente cer-do Capitolio. a arazzo. -

Para me' não ,esten er' argo a vlrto aqui uma con-
Na Alemanha oriental irrompe- O Ministro da Justi-:;a declarou

i dição indÍ's.pensável ao jornalista, mesmo incipiente, tal' to. Agora, o egrégio Tribunal de
.

h
.

l' t G .. ,.. Justiça, numa esmagadora una-'ram novas gréves entre mil ares ;lOS Joma IS as que o 0'"oerno qual o RIbeiro bobcano: n�o sancIOnar artigos alheios,
h t t 1 t Ih

.

nimidade derruba o malsinadode trabalhadores. Os' tanques ac a-se o a men e a elo aos mas fazê-los, honestamente, à própria custa. Ê preferí- '

movimentos sidicalistas. I vel pouco e mau a ótimo ,e de outrem. Acenda o fósforo ato. A Assembléia, também por
A· T'b I d' J t' d unanimidade, respeitosamente ti-Divulgou-se que as forças da I qUi, o ri una e us Iça o cerebral e pl:oduza matéria da respectiva caixa crania-

ONU perderam 1.000 aviões na Estado, por unânimidade, con-
I
na. Há de sair, há de sair! Experimente. Audaces fortu- fa o chapeu e cumprimenta o

guerra. coreana. Os comunistas �edeil a segurança requerida pe- 'na juvat ... Quer dizer, a fortuna protege os imbecis. Judiciário, s'audando-o sob in"

tel'iam perdido 1.020. lo Dr. Adalberto Tolentino de BARREIROS FILHO tensos aplausos. A cidade via-,.
No Rio, 'a Câmara e o Senado Carvalho. O ex-Prefeito voltará, empolgadá- pelo seu Tribunal.

Resiabelec�ra-se o direito: Revi·

Incêndio

Florianópolis, Domingo, ,9 de Agôsto de 1953

o Mundo Em Sete· Dias
ACY CABRAL 'fEIVE buição. E o Ministro da Guerra

I
acrecentou: "O Exercito está

preparado para a defesa do re-A semana começou calma. Cal-

-,

russos estavam de prontidão.

suspenderam seus trabalhos pe

lo falecim�nto do deputado José

'Paixão))

ilSSÍll1, à Direção da Colonia San- N.\ B. - Estavam escritas estas linhas quando me
ta Tereza. A vitoria foi espeta- avisaram de que o Enedino já começara �'espojar-se. Vol.cular! 7 x O! o o Dr. Rubens! tarei ...

f

gorava-se ,a democracia. E o sr.

Fernando Melo, que teria a di·

zer ao sr. Bornhausen? E êste

o. que terá respondido àquele?
Charivari grôsso e fino. À duas

vózes. E com indisfarçávél me·

Gaudencio, da Paraiba.

Em Porto Alegre, 2.000 gráfi- falou em def�Sà- do mandado.

'\

, I

cos se puzeram em gréve. * * * .

, I
O jornalista Samuel Wainer Viajando pelo "Urugai" che-

I
deixou a direção do ,jornal "Ul- gou ao Rio, o Sr. James Scott ,- - Todos os 'anos se realiza em Londres, sob � patrocí
tima �ora". Mais de 30 mil Kemper, novo Embaixador dos nio da Família Real, a "COlumand Royal Performance".
ações foram transferidas de EE. UU. no Brasil. Para a "great night", êste ano, no Empire, foi e�olhido
Wainer para o Sr. Bocaiuva O Presidente Vargas nomeQu' --' e pela primeira vez um filme musical obteve tal hon-
Cunha. Ministro interino da _,Saúde, o ,raria -- O filme de Mário Lanza, TU ÉS MINHA PAI-

OS Ministros da hstlça e do Si. Antonio rBalbino. ,XÃO. De vários países com a finalidade de homenagear
trabalho e o .Ge�eral, Zenóbio da O Sr. Osvaldo Aranha declarou Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, que ,com essa noi-

_ Costa, desmenti,ram as noticias :Jue o país ,conta com uma recei- te marcava sua primeira aparição social, após sua as-
de 'conspiração no pa;s.' 'ta de 33 bi'lhões, para fazer fa- cenção ao trono, foram enviadas a Londres muitas flo-
Por incrivel que' pareça, o Pa. ce a uma despesa de 44 bilhões. res. Do Brasil seguiram' lindas e exóticas flores, trans

dre Constantino Vieira, suplente Falando ao,s jom�listas, o Go- portada\ gentilmente em avião da BOAC. Embarcadas
do extinto senador, Clodomiro vernador Garcês disse não haler- aqui num sábado, já no domingo, à noite, nossas' flores
Cardoso, renunciou áquele posto clÍllla para gólpes. eram admiradas por Sua Majestade, no luxuoso "Foyer"
antes mesmo de ser convocado. N1i Câmara" o deputado Tal'so do Empire. E aí tem, como a, propósito de um filme, de
E o Secretario Foste,r Dulles Dutra exclamou patético: "O uma noite de brilho social, se póde fazer esta coisa liri

chegou à Coréia para conversar que se vê é a decepção e o deses- ca, que bem póde causar inveja a muita gent�: enviar
com o PI'esidente 'Rhee.' pero de um povo enganado pela flores a uma Rainha ...
No Estreito, no Cine Gloria, dem.agogia politica". Êste grandioso espetáculo estará hóje, na téla dos

uma senhora foi I1,cometida de Enquanto isso, o sr. João Gou- "

cincs RITZ, IMPERIAL e GLóRIA.
for'te crise nervosa, quando as- 'Jart fazia declaração à impren-
'"istia' ao filme "Sinhá Moça". sa dizendo que o Ministerio. do

\ * * ""
'

Trabalho não foi criado para

A Russia, inesperadamente, a- servir de instrumento dêste ou

ceitou o convite para participar �aqU;ele grupo.
E o conhecido canto úick

«Tú E's Minha
lancolia, aq,uele udenista since·

ro, 'se lamentava: Deu a louca

nessa gente;, v,ive errando e a·

pànhando, e não se emenda. Ou

[rineu acerta o passo ou isso

vai abaixo, cai_!ldo de pôdre. E

mais depressa do que s� espe·

ra.

REVOLUÇÃO

Começou a insurr,eição na ban

cada udenista da Assembléia Es

tadual. Com ligações n!! apên
dice coligado. Na votação aos

:etos gov,ernamentais, observou

�e uma coÍsa curiosa. Foram der:
rubados quasi sem reação. 22

senhores deputados se manifes
taram contra; 5 a favôr e 3 vo

taram em branco� Joinville te

rá o seu ginásio. Itaj�í receberá

os 50 mil. Contra o voto e as

ordens d'o sr. Irineu Bornhau·

sim. Ante-ontem, S. Excia. per

di� no Judiciário. Ontem no Le·

gislativo. Não ganha uma para

da. E os deputados udenistas

de Q:ma'" conferencia dos "4 gran

des". A finalidade é a unifica

ção da Alemanha.

Em Berlim, seis mil comunis
tas tentaram destruir os depós'i

,: tos de alimentos dos A,liados.
O falecido senaqor Taft foi,

cinal de Clubes de Leons.
* -1:. -l(.

E o sábado chegou. Dia de ne

voeiro e dé pouco trabalho.

'Eleição, na Coopera'iva
dos ferrOViários

Hayilles foi detido em Los An

geles, devendo sl)r deportado pa!

TUBARÃO,8 (O Estado) ra a nova diretoi'b da Co
-- Re::lizou-se no dia 19 do I ,operativa dos Ferroviários
mês de Julho, a eleição pa- da Tereza Cristina.
�()""()"'()""'()_(l_

Atlético. sentante da Associação Interna·
I'a a Argentina.

O Avaí derrotou Disputaram a presidência minguando na votação. Cansados

, o dr. Arnaldo 3ittencourt, de tanto contrariar o povo nas

suas aspirações. Jogados à exe-

Prefeito municipa,l, por um 1
•

cração do e,leitorado pé a m-

Iado e o dr. Aníbal. Costa, cúria do chefe 'partidário. Moí

por- outro. ° resultado acu- ,dos pelas derrotàs continúas. Tri·

sou cerca de 44 votos para turados pela opinião pública. E
,

o caminlio encontrado foi a ,re-
O primeiro e trezentos e

beldia. Começou a derrocada ...
"'oucos para o segundo, ven- fl'

A incompetência está fruti tcan-
,Aníbal do.,.

I

o

enterrado em Cincin�tti.
O sr. Milton Eisenhower de-

Mais um líder que caiu.

Marinheiros embriagados
predaram o Palacio Itamaratí.

* -1:- -l(.

de-

Os jorna·is da situação estam: Comenta-se, que a despesa da

param clichê de uma fatura pa· cópa e cozinha do Governador
ga pelo Govern� passado à Re· Bornhausen ,é paga 'pelo Tesou

v'ista "O CRUZEIRO", - De gra- i ro do Estado.
,

ça é que não éra possivel... I E o "Mengo"" vai jogar outra
,

Chegou a esta capital, o Dr.: vez. O advin's'ario é o Bang.]Í.
Nivaldo Navarro Jorge, repre�

I Fiquemos por aqui ...

darou, na televisão" que São

P�ulo é a cidade de maior cres

.cimento no
I
mundo.

O General Agna!do Caiado de

Castro disse que o' Presidente
Vargas está �:o P!opósito d'e C�ll1-
prir e fazer cumprir a Consti-

cendo, assim, o dr.
Costa.

. .. B UM.

Em Tubarlo

APÊLO

naô�
Florianópolis, ao tempo que sofria os torl11eil

, tosos problemas da água, da luz e do leite, vivia ri
dicularizada pela imprensa e pelas rádios' do Brasil.

As piadas semanais do Jararaca e Ratinho, em

bora repetidas, vinham anunciadas préviamente. A
dupla humorista, sabidament,e, era' estipendiada para
chacotear noss� terra pela bols-a de um ex-co�ces
sionário- da luz. Os líderes da oposição da época,
sempí'e que iam ao Rio, deitavam falação à impren
sa, repetindo slogans como este:

- Em Florianópolis a :não de,obra é barata. Se
tivessemos água e luz, ali poderiam' estabelecer-se
grandes indústrias, grandes fábricas, atraindo gran
des capitais.

__
'

O sr. Aderbal R. da Silva,- ao maugurar os ser

viços pe água e luz, ao resolver, portanto, em cará
ter definitivo, os problémas que impediam o desen
volvimento da Capital, deveria, necessariamente, a

nunciá-lQs. Essa propaganda era imperativa. E foi
feita através da revista ,de 'maior tiragem do Brasil.

O governador, à época, no fim do sua acfminis
tração, como é do conhecimento geral, não pôde con

tar com as verbas qúe, normalmente, deveria'm en
trar para o T.esouro. A sabotagem udenista come
çou com a campanha do não pagamento de impostos
(pagos sem multa no começo da nova era) e prosse
guiu com o fechamento irregular e antecipado da
Assembléia, da qual dependiam créditos' solicitados,
inclusive um empréstimo com a Sulacap. Daí o haver
pago, com a verba possível, aquela publicidade ne

cessária, desagravadora da Capital

I

Se o reporter de o Cruzeiro colheu um ou dois
f1agrantes políticos na residência do dr . .A,derbal R.
da Silva foi porque êle não morava em Palacio ...

V�ja-se, agora, isto. Na reportagem sôbre a

inauguração de um pôs to agro-pecuário em Rio do Tes
to (obra municipal) a revista Vale do Itajaí publi
cou, num só número - o último, à venda nesta Ca
pital, no momento - nada menos de DOZE fotogra
fias do nosso fotogênico Chefe do E�ecutivo!!!

E, dos 12, nada menos de 7 mostrando o artista
d,e mão no bQ!so: atitude simbólica do seu govêrno.

E são esses os que quúem injuriar o dr., Ader
bal R. da Sih a! Esse ilustre conterrâneo prometeu
ao povo'la Capital que não deixaria o govêrno sem
dar à Capital águ'a, luz e leite. Prometeú e cumpriu.

Porque o sr. Bornhausen não cumpre pelo me

nos a milionésimaparte do seu programa de candi
dato? Onde as centrais elétricas, as estradas asfal
tadas, a diminu{ção do custo d'e vida, o aumento
ao funcionalismo?

'

Porque não vai trabalhar?
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