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,�i�ulgam?�. nes�a- �esma , ���izo't.l',�,s fatores contribUi-j.quGnCiQ �e ticide-ilte .oc_o�ri- i temunhas, tem �idõ-==. reservas de água. são tão es-
i n�o�os-�arante a ilu�ina- dida de precaução, segundo

pagma um aV1:W da Er�pre-I lam,pdJ.:i o_retorno ao ra- l-do na usina de Capivarí e gada e severa,' de1ermma_n-' cassas que. estariam total-. çao, que e reclamada Justa-lo plano que os leitores en-

· �ul. sôbre, n��o, período �e,' ���1�r:nento�. � Jl�olongada e ; aind�·.a �n'Ca�acidade, da li� ..

do a, baixa �l�.litO sensível.' ment: ,exgotadas no prazo l:1ent� no que téqliCame�te'i contrarão no avizo da .Em

Iac�onamento de e�ergla rrgorosa estiagem, o gasto nha Capivarí-Jaraguá para do rnvel da agua, do reser-! de três semanas se fossem se chama ashoras do "pie- I presul e que reproduz as

( elétrica, a ter inicio no pró- .. ponderável de água no pe- .
manter sozinha o abasteci- vatório, Examinando a si- I mantidos os atuais forneci- à:", isto é, as horas de mais mesmas condições dos pe

ximo domingo. De acôrdo
r
rfodo de experiência das .no- : rnento, A estiagem, de. que tuaçâo, os diretores da Em-I mentes, A ligação da usina intenso consumo e não ga- ríodos anteriores.

•

com o que menciona esse vai; máquinas e em. conse-
I

na verdade todos somos tes- pl'esul verificaram C).ue as! de Capival'í,. por sua vez, rante po-rque a maior parte Estes os esclarecimentos
.

.-.:<��-� -- -- da carga de watts é consu- que, apropósito do assunto,
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• DIRETOM é mi a por orianopo is. s- nos prestaram ontem os i-.

R L d
' éO�l'is anti,ã.Ojá- I� tar�amos assim sob ameaça retores da EmpresuI. Volta-

. uvens e' c, ,. ,. S
."- 1 f' 1

.

I, A.rrud.- Ramos .;
* r.o �e a C.,t.. atln�. tC ..

ue icarrnos tota mente sem mos, pois, lamentavelmente,

,
_ fôrça e luz; em menos de à situação em que nos eu-

G�r.ENT( � AnO X I � um.mês no caso de conti- . contravamos, não faz muito

t. Domi�,O. F. � I : ,', 1..

I ·9-uãr.o abastecimento dos, e cuja solução ainda há dias

�I dA· t I
� 1'1 68" c centros consumidores da era tão festívamente cele-_J:

..' qUln.o
.

"

..... , a �

I. •
..

.

,

.

Empresul sem restrição. Daí, brada .

...--,�,_ .-,-.-- ··,_o_,'_,),_.,_",_· d d�._---:-----�-------------._---------__;- -, a imposição e novo perío o. mos:·

:alça0 de L�je.- 8 PÀ'8., Florianópolis, Dom, ingo, 16 de .Agêsto de 1953 r.1 1 (tO d I_______-'- --:- ----...::......;.__
.

e racionamento, como me-
.

(Da Notícia, ae Joinville)

A Filha de Díacuí vai -morar no Rio EM MINAS; A GUARUJA' De São Jo,!qu�
RIO,' 15 (V.A.) - En- 'junto ao pai da 'criança G o primeiro caso de

. morte' A reportagem de O ES- -polis, a popular emissora de
quanto- se elevam, .a�i:n.ado- i\el�tan.ista �i�-�s da,Currha, Il�r 'parto entre !ndi�s, so- I TADO, teve oportunidade nossa 'cidade.i'o qual deu-
ramente, as possihilidades pf.lla consegu ir traze-la pa- bretudo entre os malS'con-' de conversa-r ontem à tarde .'A ", ·d tí

.

'. ."

d
,.

R' d
.

. ,I . , nos CIenCla e uma no ICla
de sobrevlvencla . a recem- ra o 10, on; e sena solene. .hecidos, cuja história ja-.: -D Dib Ch di

id D'
. t b ti d

..', com o r. lerem, 1- alviçareira, e que veio con-
nac i a iacui, uma carava- men e a iza .a. mais registrou caso seme-j

-,

na de funcionários do "Diá- CASO INE'DITO lhante. reter de "broadcasting" da firmar o -elevado índice téc-

rio da Noite" empenha-se, Embora' fora de dúvida ! Rádio Guarujá de Florianó- nico da Mais Popular, e. a

que a morte da índia Diac�1 I - '_2:=__
.

eficiência' do 'seu aparelha- O sr. Ismael Nunes, cons- ta interferência de ·varias

INCRIVEL !. ������;�rtt��'" CO��!��i��=: Casoás .r,opulares em [aJaes mento, agora com novo 'pícuo prefeito munícípalde pessoas evitouque o Prefei-'

A.,.. -

'l
.

d (')"
,

. transformador na corrente São Joaquim da Costa da to, que ainda se achava a-
. pena prevt equ: a sic d� nom.eada, como o sr. Jo- DEPUTADO SAULO RAM OS RE}JRESENTA· SUA SErra, não admite crítícas

- .

.ã« primeira coluna do D. iá- se M.ana da Gama Malchei , EXC'IA O MI RABALfIO A S·O E
de energia elétrica.

I
companhado .

de parceiros,
manifestam-se subresos, a"

. NISTRo. DO ,T. . N L -

I
ao seu govêrno. S. S. se jul- levasse a' cabo seus prop'o'_.rio- da Manhã, veio, ontem, P

Icreditando tenha s:do êss;_' NID A;DE. '

I Viajando p.._or 'via aérea, A Rádio Guarujá, foi sin-
'

ga o tal! Na concessão de sitos. O vereador agredido.
, com algumas graçolas de in- .

, passou pór esta Capital, pr.o- tonizada em perfeitas. con-
.

bolsas de estudos; . da mes- �oltou ao· recillto dá Câma�fima classe, pretendendo rí-

.T.I-tu.lo �I n'y,e.r··tl··d.O' ..
'

cedente do Rio"de Janeiro I .

dicu1.arizar o dr. Nilton José dições na cidade de Belo' ma natureza' e categoria, ra, onde séus perseguidores
, , e com destino a Lajes, o Horizon.te, por ocasião das s. s. acha que as importaAn- n ã b pude.ram, pIenetrar,'Cherem, jovem e brilhante

• D')SSO prezado conterrâneo, -

d
'

'
'.

.

'.'

adv,ogado nos auditórios Sob o título "Bom Juiz loto, que, dez minutos 9-e-' . tl'�nsmissoes o Campeorfa-
.

cias devem ser diferentes: graças à energia do Presl-
. Deputado Saulo Ramos, que. t B'l d d d

.

desta Capital, e' uma' das porém um mau pilôt.?". p pois de sua chegada, deco- o raSl eiro e Basquete- para uns mais, para outros ente' o Legíslativo. Muni-
vai a esta últ,ima 'cidade b I J '1

-

I' 1" A'
-

'.

mnis esclm'ecidas e ágeis in- Jornal, do Rio, de ante,-on- 'lou na mesm� aeronave; ouvem." menos, con"orme o gosto e .cipal, CeI. Antônio Jlalma.
Inaugurar o núcleo de'96, '

· teligências da nova geração -tem, publica o· seguinte: I que, alem dessa. grave infra- ,_. I � vontade do justicei1'O pre- O. episódio, como é,natu-
, casas (lue a Fundaçao

.

dI\: f···· .

catarinense. O diretor geral da Aero- ção, o pilqtQ Varella vôou ", .'
-

,'.
Transcrevemos para os elto. Observando essa lrre- raI, causou profunda im-

. ." Casa Pópular la levantou I"
I

1 'd'd
.

.

,

'A estupidez da piada que, ná,.utica Civil exarou o se- de Araranguá ao Rio de Ja- . .,' eltores, o telegrama rece- c gu ar! a e, o vereador PÚ- pressão, e revo'lta eri'i tO,dos

d 1 "T..1
I . como representante do sr. b'd 1 M

<

B 1 I LI' M t b '11 t
',.'. .

l't'lhe envolve o 'nome; com guinte espac 10: enU,o_ neiro, na aeronave PP-RUT, _' .

.

.

; 1 o pe.a aIS .opu ar: "
10 a os, ri lan e aca os meIOs, SOCla�s e po 1 ICOS

<

f
'. I, h'

. Dl': JUclO Goulart, Mmlstro', "T'
.

'd d 'dA .

d D" 1
. d S- J'

;-

niio o atingir, vai de rico- em vista as in raçõé.s apu- que se ac av� ínterditada
. '_ l' .

.'. .

lvemos oportulll a e
I

i=mlCO e' Irelto, e eIto p"e- e 'ao "laqUIm, nos quaIs
.

d
. I A

d d
d0 Tlaua.no. '. .

d'
-

C'
.

1 AI M' d U D N
. d"u 'bl' . M tchete' sôbre o p1'óprio autor ra as em processo cometI- em' consequencia e aci en-

.

.

� .,
OUVIr Irra Iaçoes ampeo- a a oçà a . . .'

Joa-'I
o aca emlCO...rU 10 a os,

.

d' 1 J d D
. . I 'd Ih

No mesmo aparelho Vla-.
t

.

J' :'1 .

I
I.

'1
. d .

t d" : 1 f '1"
.

e s.erve . unicamente 'pa:ra ,as,. pe o ,uiz e �re.it,o "
te e" apesar e. e_,ter sido '.

.. ,'.' "

. . . I na o uvenI exce entes qUlnense, na scnlana u tIma, e ra lCIOna amI la Joa-

N V 11 1· d
_

k\Vam o.:sr.-Jose MlCelh FI." �.

d'
-

t N f 1" t d CA
.

d Ihuma clf!-.ssifi�,as;ão ,z,.oolJ�k;.a... , ewton
.. are. é)., c,?m9 PI o-,.nega a, ,autorIzaç�.o para '.

.. .

con Içoes possas e IcIta-
I
ratou o caso' na amara. qumense,- gosa. a, me or

'-
-

17 d d 1 d' 1 � 'lho, . membro do Conselho -

d A l' ób '. d'
.

1 t'Poi otttro lado, sendo,co- to, -que,: em, e marÇO e
I tl'an�,�' a: a, �eI? V:Qo,_ant�s, .G�l'tf'at'ld�::e!l�dacãQ:cfa;Q�:l ço�� �ucess� gran e emp_:e-, n� lSOU-O, s" r�,._.e;pec!W' :conS�eI:Qd'�, �,fgçta. ,.es .lrofa.nhecido que o dr. Nilton J0- 111953, tripulàndo a. aerona- ,de,. vistoriada, on.de fora' "�'�" , �, ,,�. , .. � �j:��fi�lmelato pt -Saudaço�s, -sadIOs, Q' qU'e,' évldeutemen" era esnêceS$àrlÚ' lJl or-

sa Popular que i'epresenta.: , '., .

.

":','.' _', .'

sé Cherem foi 'O' causídico' ve PP-RYB, pousou em reparadí'\; que o piloto Va- ,. .' ..i , •.
'

.'
Mano Pmto Correa PreSl- te, nao so e,l'a-<las sU,as atri-' mar que (Y l,?vefIl vereador

7' I 11'
ra essa entIdade ,na maugu- d t F d

-

M" b
'. -

â
. . d' t

-

t
.

.

escolhido- pelo di-retor do Florianópolis conduzindo re a .tem cometido outras
..

- -' ;

en.
e e

e.raçao
melra UIçoes como

"

o seu dever

I
'IJ ems a nao per epc� maiS

-

f ração das' casas populares· 'd B'
,

b I" dI' .' ;dDiário da, Manhã pam de'- duas pessoas adultas e �ma in rações, conforme consta .

.

, e asquete o . � e eglslador e, mnda, re- a esse partI o.. ,

d d·
.. . consti'uidas em LaJes, e o .

.

h 1 b·· Ifendê-,lo em processos de criança, com e.xcesso de lle- e· lver-sos processos, só
D C d d C' _ . Ch

.

presentava onesta' co a 0-
"

'

. ,- d'd
. r.. ar oso e astIo, e-

T
.

-
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imp1'ensa, é de lastimar que. so, pois, �ssa aeronave, so nao ten o SI o punido até
f d S

.

d D' rata-se,.portanto,· de um. raçao com o xecutIvo, �

.

- "

I
e o erVlCO e ocumen-

I N p ad
-

aquele 10.rna:l- tenha interes- pQderia ser transportada jlgorá em atençao a sua qua- -

d 'I'>' . - f" depoimento insuspeito, pOIS, sr. smael Nunes, todavia, AVO-· resl e II tetaca0 a nstItulcao re en- u· ,

.

se em chacotear o àdvoga- uma pessoa;-que, assim pro- 'lidade de juiz ,de Direito e·
d

'

t' 1" d
o signatário do telégrama é no seu primarismo, assim

"

. A ., -. .

i a que es a rea lZan o a co.,. .

'do 8 dJD 8ras·,1do qu.e lhe
_

é' patrono' de cedendo, esse pIlot? p.os e� I de. en�uslasta : a�Imador �a bertura da divd:nção 'desse uma alta autoridade espor- não pensou. E, � falta' de ar-
• .'

,

causas, corri-remoque.i que risco a vida da propna crI- aVlacao, tolerancla, todaVIa; t d tiva, que teve oportunidade gumentos que lhe justifi- RIO, 15 (V.A.) ""- O ge-
. I.

' 'acontecimento para o os .

,.

visam (f diminuí-lo,' 1usta- ança, que teria tr�nsporta-' que a bem da disciplina e '

d
de acompanhar o desenrolar cassem os atos,. es-perou oneraI AnaplO Gomes confe-

I I os jornais e eJ,nissoras o .

t
•

't A

mente na profissão. do por se encontrar grave- segurança da navegação 'aé- ,

.

do certame naciomil. juvenil vereador Públio Matos à
renclOu on em a nOI e, cer-

. .

_ � .

.

.

.
. p�us. ca de meia hora, com o sr.

E 0_mais interessante de .
mente enferma,. nao proce- rea deve cessar, resolvo lm- de basquetebol, pela onda porta da Câmara para agre- L ·'1 F t Ctt.

\ .

'. .

. OUrlva 00' es, no a e e,
túdo é que os quintas-coIu- den�o a alegação de que, pôr �O, piloto Newton Va-; Hra-sileiro' diplO- da -Rádio Guarujá, na cida- dí-Iõ violentamente. informando' à saída sorri-
nas e os que nada têm a traZIa a bordo, ao pQusar relIa as .multas de .... � ... í

. '.' de de Belo Horizonte, em Homem de físico avanta- dente e loquaz, que o decre

perder, que infes!am aquele erp. Floriam,!p9lis, "
apenas' Cr$ 3.000,00 e Cr$ 2.000,00 I mado em Bala reportagem da Caix� Eco- jad_o, frente ao jovein aca- t? �e s�a exoneração da pr�

órgão, ficam passados de 2ssa criança e uma senho-I pelas dues infrações acima I
HAIA, 15 (V.P.) _ ° sr. nômica Federal de Santa démico, compleição mais sl�encla. do �an:c? do Bras�l

, -

, .
. I .

. nao haVIa Sido aInda pubh.
1'aiva sempre que lhes assi- ca, quando e certo que an- menCIOnados e suspender I

Jose L. Bragança de Azeve- Catarina. (ranzina, o Prefeito contava d bt f
.

d'
.

.

, . . ca o e su er ugIn o, aSSim,
nalamos a presença e a i'l'� tes de se aproximar da ad- por seis meses o certificado

I
do, procurador da JusÍlça po.der castigá-lo., num. des- a r. s d

.

d . t
.,

.. _ .,. do Estado do Rio Grande do
e pon �r se o ecre o Ja

'responsabilidade na -fôlha mIlllstraçao do aeroporto, � de capacIdade tecUlca do
S I b d

-

d' I d
Está. pois;-de parabens a forço em que C! que _mais ,estava aSSInado.

.

M
'

h' d �rocurando iludi-la, fez mesmo pI'loto"
I uI' aAca da e. s�rd lPDo�a'to- .

d'
.

d Embora ainda não divul-qtte o enezes c ama e [J " pe a ca emla e IreI o eqUIpe a emIssora a rua comprometia era, a dignida- ..- .

.

Diário Ofidial da Man!lã. desembarcar um OUtrO pi- Internacional de Haia.- João Pinto. I de do .seu cargo.�A imedia- gado o ato ofiCial, o sr. 'Mar-

-.:._. __ -'__ _-__.- ,_.._ _ -- _..,_ _ --w_... _� h _.;,'•.... ": _..�__�_,..,..,..,._�.II! _....
cos de Souza. Dantas est.á

Àquela. orgia car�avalesca. de ato.s. vi?g�t�vos, co� . i·-'-(-(-"_O_()_u�<)-')-('
.....

, .

A �lesvi� de poder é, portanto, uma verda� nomeado para substituir o

os, quais o atual governo. castIgou o maglst_:rlO catan-IJ F
,.

N
'

.

a.

,. d�l�a I�e?ahdade que pope viciar um .ato dis- . general, enquanto para a

nense, submetendo aoS vaI-e-vens das remoçoes e trans- r e I o e c e S S'8 r I o I I' CrICIOnarIO, apesar da plena liberdade de deéi- Carteira de Crédit.o Geral

ferên.cias qua�tos professores não le�sem pela cartilha

j_
.

,

'

:
. , .1

são qúe �arec� inerente aos atós des�a I!ature- irá o sr. Coriolano de Góis.
udel1lsta -- fOI estancada por uma leI,� votada pela As- l za; essa IlegalIdade resulta de que o adminis- atual.diretor da. 'CEXIM.

sembléia, em hora de feliz inspiração. ..0.....0....0____ ' ..o o·_·o o' I trador' objetiva um fim. que êle' não tem o di- Para esta, esperá-se a nfi-

Os nossos legisladores, á vista daqueles iltos, qu� reit_o de atingir pelo meio empregado, ou que meação de um funcionário
tantos e t<irpanhos nial� fizeram ao ensino barriga-ver- RUBENS DE ARRUDA RAMOS lhe é me;;mo. completamente vedado, como es- especializado da Carteira.

de, viram-se no dever de restring!r, no que possível fôs- .

tando fora das atribuições da administração". Os srs. �ário Bêni, secretá-
se, o prinCípio geral da amovibilidade dos professores. via dessas finalidades do serviço público, êle Os at�s de desvio de poder, no govêrno borfihausea- rio de Finançaslde São Pau-

.

E decidiram certo, COIbindo as remoções e' transferên- está cometendo o que, na técnica jurídica se no., :;ão diários. O LegislativQ, observando que a compe- lo, e João DaJ)tas cont.inuam
cias de' liôrmal'istas, nomeados por concurso, excetua- chama de um desvio do poder; êle está come- tência de o Executivo remover prófessores, estava sendo I' em cogitações para a Car-

dos, obviamente, os atos alpedido dos iJlteiessauos. tendo 'uma ilegalidade, que dá margem à anu- desviada, revogou-a.

I
teira de' Câmbio.

·
O govêrno mereceu êsse 'freio, porque se estava lação' do ato pelo Po.der Judiciário".

_ Mas, 0S atos quanto aos dem�is ft;'ncionários, preci-
.' desviando do pocler de transferir. Para Duguit, citado, o· podé âe remover sam também ser refreados.

'Esse poder a lei lhe dava para uso. exclusivo em be- "Não é um poder arbitrário, porque na conclu� Estabelece o art. 45, do Estatuto dos Funcionários:· i O RISO DA CIDADE· ..
nefício do ensino. U�á�lo para' �astigar adversários, pa- são .de seu ato o agente púbÍicp não pode ja- "Nenhum fimci0!1ário poderá ter exercício em' servico
ra Qar prestígio eleitoral a /sobas da politic;J.gem-..distri- n1ais ser determinado s.�não pelá fim que a lei ou repartição diferente daccuela em que estiver 'lótad�,
i!Jãl, para abrir vagas para correligionários, era infração tinha em vista, dand'o�lhe a competência. Se o salvo .os casos previstos neste Estatuto ou pr�via autori-
frontal à própria lei invocada, nos mesmos artigos, pará- .

agente segue um outro 'fim que aquele, viola zação do Chefe do Poder Executivo".
grafos ou-'alíneas citados. �'Z

.
'.

.

.

-

' ; a lei, ultrapassa sua competência". Desse dispositivo, o sr. Bornhausen se tem valido

· �abe aqui �ma �-áPid.a digr�ssão' sôbre a teo�'ia, já ,E. ��ferriêr�, igu.alme�te i�VOC
..

ado, é lapid?r: I para legalizar as �ais mes�uinh?s perseguições. Nele
,NlÍorlOsa nos trIbunaIS, dQ desvUJ do poder. F�zemo�l�- O desvIO do podeI -- �l� M. �UéOC �- e o. fato assenta atos de eVlder:te e meqUIvoco desvio de POd,el'.
baseada em notável discurso que o depuw,do Bllac Pm-

.

de 1Jm agente da adnlllllst:a(,�IO que, li�ahzan- I
Com e�e faz a politicagem do,seu partido e apadrinhá

to. professor de Direito Administrativo, na Universida- do um ato qa sua competencla e segumdo as 'seus afIlhados. '

d� do Brasil, proferiu na Câmara Federal, em setembro normas prescritas p_ela legislaçã"l, usa de seu '-' Por êle c1esorg'aniza serviços' castio'a a fé-de-of'"
de 1951. Discorrendo sôbre o poder 'de remover, indaga I poder discricion�-io p.ara casos e.motivos ou- i de velhos 'e honrados servidore; e-.!povoa� nas vagas a���-�
.e. re�ponde.:

'

, .' A' :, . .-. ,I tros, q�l: E-�u�les em VIsta dos qUaiS esse poder
I
tas CO?l remoções in:er!'nas, as repartições re analfabe-

"Esse poder· ou essa competencla dlscnclOna- lhe fOI atr�bu�do. .

...

,; tos e m'capazeê, multIphc_ando os gastos do' Tesouro.
'

'rià consisté em dar à autoridade administrati- I
.......

Q desvIO ·do poder constItUI, aSSIm, um abu- ! O Legislativo precisa intervir outra vez com ener-

va pl�no arbítrio na remoção dos funcionários? I· so do mandato que b admi�strador recebeu: gra, em defesa dos serviço.s públicos e do erário cata-
Não senhores! O poder discricionáriQ tem tam- . aquele que o comete toma, s0Jre falsa aparên- rinense.

bem limitação legal. O poder discricionário
'

cia de leg.alidade, decisões que lhe nõo compe-
.

. A prudência manda que se não dê arn;a a quem não
que o admin�strador recebe da lei só pod� ser. te tomar, e que são assim viciad<js por. moda- sabe usá-la,' _ ,

.

.

e�er�ido no sentido ; no inte.tes.se: do serviço I !idade de inconipetêneia, nã� pelá prática·· .do I
.

_

O sr. BOíTlhmisen, na sua inc�nlpetência nQrmal"
publIco. E toda vez que .0 a.drYlln:s�rador, a I ato em SI,m�smo, mas pelo· �lm estranho ao ln- Illao pode permanecer com. ·essa competência, por não
.pretexto de exel'cel' ato cllSCl'lCIOnarJO, se des- teres:õe publIco qLl(� a autOridade visou. : compreender ° seu superio�' sentido administrativo.

.. \

o Prefeito não admite críticas 8
agrid'e ·um vereador. Jovem aca
dêmico de Direito. '

:

--_,-

-- O CeI. Lop�s avisou-

me de que você,
ney.., tinha sofrido

Vol-

o govêrno!

-- E'! Não me

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I • danos materiais

• defeitos elétricos
I • desgastes e avarias

LA:������������:�J

Os motores TRI-CLAD, econômicos e de fácil manu

tenção, asseguram' o trabalho ininterrupto das máquinas,
proporcionando alto índice de produção. Por esta razão,
a empresa MÁQUINAS RAIMANN S. A., uma das

maiores Iornecedoras nacionais de maquinaria para

o beneficiamento de madeiras, equipa de preferência
às suas máquinas com motores TRI-CLAD.

TRI-CLAD OFERECE PRO.;

TeçÃO EXTRA CONTRA:

Um pr�duto ,da

� M. Reg. G E N � R A L E l E C T R I,C S. A.
RIO DE JANEIRO· sXO PAULO· RECIFE· SALVADOR· PÔRTO ·ALEGRE· CURITIBA· B. HORIZONTE

REVE'NDEDOR aUTORiZaDO: Carlos Hoepcke S/A Com. e Ind.

As: Tropôs da ONU ;

Permcnecerôo nn Coreia
SEUL, 15 (U. P.) --

Oei-,
' corrente com Foster Dul-

xando a Coréia após uma' visita de 9 dias, Robert Ste- ! leso Visitou as divisões ame-
,

-- --- ----. I vens, secretário americano
I
ricanas e a maioria das uni-

V jO liança ,! -I da Guerra, declarou pen�ar II dades sul-coreanas.
'

,

6 I que as fôrças da ONU de-
I

O general Taylor, coman-
Em Rio Vermelho tam-

,
-

d
..

d d 80 ,.

, .

f d
,.

verao permanecer gran e. ante o Exército, que
bem o pro essora o esta VI- "

"A i ,

,

d di d
período: em força substan- acompanhava Steven s o n,

ven. o os negros las eper-., .

'

. cial, provavelmente durante revelou que um novo cor-

seguições, iniciados logo a-
vários anos". I

po sul-coreano, o 1.0 Cor-
pós a posse do sr, Irineu '

Stevens chegara a 4 do po", havia sido constituido .

. Bornhausen, exercendo vin
dietas aos que não são dó'

partido da Udenilda. Maria
::"ibana da Silva, antiga pro

.essora alí, há 17 anos vem Emprego
exercendc o magistério com

;....

dedicação à tôda prova. Es- CR$ 3.000,00
limada pelos alunos, respei- MOSCOU, 15 (V. A.) --

tada pela população que lhe Firma desta Capital ad- Os observadores e;"pressa-
devota admiração, vem ela mite. 2 moços e 2.moças rarn a opinião, hoje de que

le ser removida para Praia maiores capazes e ativos o Tribunal Supremo Sovié-
,

dos Inglêses. para cargos de responsabi- tico - condenará Lavrente

Esse ato causou repulsa .lidade. Beria.

aos homens de bem que não . Ordenado Cr$ 2.000,0'0 à Embora nada se sabe, 0-

pactuam com perseguições Cr$ 3.000,00. ficialmente, sobre o assun-

àquêles que, no magistério, Tratar: Rua Vidal Ra- to, acreditando-se que Be

dão de si tôdas as energias mos n. 30, munidos de 'do- ria comparecerá ao tribu-'

em prol da educação das, cumentos (terça-feira) pela nal referido muito em bre

gerações. 1 manhã. ve como acusado, se Ie-
I

var em consideração que no
. sábado passado o Soviet
Supremo aprovou sua des-

I tituição.
.

. .._ .

O Soviet Supremo tam-
bem resolveu confirmar ii

nomeação do general Ro
man Rudenko, como fiscal
geral da União Soviética.
Rudenko exerceu o mesmo
cargo na Ucrania e foi ain

da_. o fiscal que representou
"

a Rússia nos julgamentos
por crimes de guerra, rea

lízados em Nuremberg, imo
::1iatamente depois da se

gunda guerra mundial.
A acusação contra Berta

�
estará, portanto, a cargo de
Rudenk. Ain:da não se sa

be se o julgamento contra
Beria será publico ou secre

to. Há um fator importan
te neste ponto: o da segu
rança do Estado, que sem

duvida há de pesar na de-·
cisão do tribunal. <,

TrÇlgédia Num Lar,
-

.

pc..... __
.

Encontrou os dois filhos morlos ná uela,deira !

Manual, para sitiantes, pequeno.
negócios, famílias, etc. Também
fabricamos engenhos a animal e

elétriC:os�(para bares, etc.). Peçam.
nos prospetos ilustrados,

Facilitamos o pagamento.---

Cia. LlLLA de Máquinas' INDÚSTRIA f COMÉRCIO
_

fund.d. em 1918

RUA PIRATININGA,1037 • C. P. 230 • 5. PAULO
OFICINAS E FUNDIÇÃO EM GUARULHOS,. s. PAUi.O
TEMOS TAI't1B€M: Torradores e moinhos para
café. Máquinas de picar carne para lndústrtas
e açougues. Máquinas de fazer pipócas. Mo
tores elétricos e outras máquinas para til'!s

comerciais, industriais e agrícolas.
:--_,�----

zido nas geladeiras, enquan
to brincavam.

IQuatro irmãos e uma ir

mã, entre novevé dois anos

de idade, foram encontra

dos durante a noite perto
de

.

Crawfordville, .Arkan

sas, numa geladeira aban
donada numa granja, de

pois de várias horas de de

sesperada procura. Dois dos

irmãos eram gêmeos.
Hoje, numa geladeira a

bandonada na adega de um

hospital local foram encon

trados dois corpos de outros

quatro meninos, também
dois gêmeos, que haviam
desaparecido terça-feira.
Esta dupla tragédia levou

o Conselho de Segurança
Nacional a fazer um apêlo
a tôdas as famílias do país
para que arranquem as por
tas das geladeir-as em desu
so. O diretor do organismo
citado, Thomas Fansler, dis
se quê essa simples medida
evitaria acidentes como os

relatados.
Um Estado -- o de Illinois

-- tem uma lei que multa
em 50 dólares ou 30 dias de

cárcere a toda pessoa que
abandonar uma geladeira
sem antes lhe arrancar a

porta. Esta lei foi. baixada
alí, porque já morreram vá- '

rias crianças-por causas 'se

melhantes às criadas.
O médico oficial do Esta

do de Virgínia, dr. G. '1'.

Mann, disse que as vitimas
foram encontradas hermétí
camcnts fechadas num espa
[;0 de um metro quadrado

RICHMOND, Virgínia, 15 depois que os corpos iner
(U.P.) +

•
Os cadáveres de I tps de out�os cinco meninos

quatro meninos desapareci- : foram encontrados, à noite,
dos, desde. terça-feira, fo- I encerrados também em uma

ramo encontrados hoje
-

num

I
çeLtcleira, em Arkansas.

refrig _ . ador em desuso nes- Em ambos os casos, as

ta cidade, algumas horas i crianças �e haviam introdu-

exaustor

t .

\Examir{e os pcredes, o teto, os I

armários, os cortinas. Repore, estão
,

cada dia mais escuros. São os vapores

go�durosos que sobem- dos frituras e

que a tudo S9 agarram e encardem. Evite ,êssas·

pr�iuizos com 'um Exaustor Contacto Custa

pouco, não consome energia - apenas o

equivalente o uma ·Iâmpada de 4'0 velas- e ,

fácil de instalar em residências já construidos.

CA�RLOS LACERDA

cidade mas sobretudo nas

camadas populares onde seu

Aiilda O CrímelDo Estreito
·;'·iIi'll<:·���;W;_.:,,�,�I'-!;p������----

Termlo.ada, ontem,' a illqoiri�ão
das tel temoobas

Na Delegacia Regional de Venâncio da Silva, pelo seu

,

Polícia está chegando à fase, estado de saúde, presidi-lo,
final, a inquirição das teste- Ante-ontem e ontem fo-

CARLOS HOEPCKB S. A.
Rua Deodôro

Fones: 1.018 e 1.129

Candidato à Prefeitura. do Distrito ·Federal
RIO, 15 (V. A.) -- Infor- so a autonomia do Distrito de comitê' de [ornalistas in

ma u� vespertino que,: Fed�ral, para que seja elei- teleduais e populares de
em face da possibilidade de

I
to, por voto popular e dire- todos o� bairros da cidade

ser aprovada pelo Congres- to 9 seu. prefeito; um gran- seria criado para lançar e

apoiar a candidatura do [or-

.

I
nalísta Carlos Lacerda.

.

P P· d P
• - i -.

d V t
A candidatura a prefeito

ara o loa o e Fl8ao 8 ,8.0. re I
do jovem-e ardora'so jorna-
listà carioca teria, assim,PRISÃO DE VENTRE
desde logo, não só possibi-

PILULAS DO ABBADE MOSS lidades de êxito na elite da
As vertigens, rosto quente, falta �e a,·

vômitos, tonteiras e 'dores de cabeça, I
maior parte das vezes são devidas- ao
mau funcionamento 40 aparelho diges· nome tem ressonância.
tivo e consequente Prisão de Ventre
As Pílulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas manifestações e ã's Angioco-

i.tes' Licenc iada.; pela Saude Publica, as Pílulas do Ab· I
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça c

- �_,__ A AGONIA- DA i_' _

,

.' 'A-SMA .

"

t AGRADECIMENTO E MISSA Aliviada em Poucos Minutos C A 5 A
.

Em poucos minutos a nova recei-
.

ta M.ndaco - começa a cir-
cular no sangue, nliviando os aces

sos e' os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco t"mpo é possivel
dormir bem respi, and.o livre e h
cUment'e. Mendaco alivia-o, mes,
mo que o mal seja antigo, purque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vi. sr.· spiratórias mina,,
do a sua energia, arrl'inando sua

,saú1e, tazendo-o sentir-se premaiu- .

ta-se troca por um auto
ramente velho. Mendare tem tido
tanto êxito que se o�ercce com a móvel.
garantia de dar ao paCiente rei'pira, .- .

çãe Uvre e fácil rapidameo' e , com

pleto· alívio do so[rinH�n'o da ,,!sma
em poucos dias. Pu; .... ; .t..1Enclaco, hoje

I' (M ) t
mesmo, em qualquer farmacia. I

arreco no,pon�.
"ossa garantia é a �ua pl'úteçãc,., tonlóveis n. 2.: ....

munhas, cujos depoimentos ram ouvidas as, segui .' .

'

deitarão à Justiça pormeno- testemunhas, arroladas na- Trate das Vias
res no homicidio culposo I quele sub-distrito: Vitor I

.

• •

praticadoporMarlemiMon- Testa, Silvio .Iosé dos san-llesPlratÕrl8S
tenegro, mais conhecida pe-I tos,

Hédio Rutskozki, Fer-!
. As Bronquites. (Asmáti ..

la alcunha de Rosinha, 0001'- nando Damiani, Gentil Je-
'

cas, Crônicas. ou Agudas) e

rência que mereceu noticiá- I rônimo Teixeira, Haroldo
I
as suas manifestacões (t08-

rio dos [ornais, sendo viti- i João Galliani, Nilson Perei-
I

ses, rouquidõe�, r�sfriados,
mado o operarro Wiegand Ira, Nilton Crespo, Nilton 9atarros), assim' como as IWogenfuhr, na madrugada; Souza, Irací Costa e os mo- gripes, são moléstias que

d� don:ing? último, à rua �4 .. toristas Alberto de tal c atacam o aparel�o reSPira-Ide MalO, n. 800, no sub-dls- Tamede de .tal. tól'Ío e devem ser tratadas
com um medicamento enér

gico que combata o,mal, evi
tando complicações graves;

O SATOSIN contendo ele

mentos antisséticos e peito.
ra'is, é o remédio indicado.
Procure hoje o seu vidro de
')

.

SATOSIN nas boas fal'má-

Timóteo Poéta agradece a todas as pessoas que en

viaram flôres, corôas. e telegramas' de pezar pelo fale-.
cimento de sua inesquecível espôsa.

Aproveita a oportunidade para convidar para a

missa de· 7° dia, que em sufragió de sua alma, mancfa
cele.brar no dia 17 do corrente, segunda feira, ás 7,30
horas na Catedral Metropolitana.

'

Antecipadamente' agradece a todos" que comp:u'Q
cerem a êste áto'de fé cristã.

Assine'''O ESTADO"

ALBERTINA B. POÉTA (BETA)

Beria será
jUlgado

trito do Estreito. Possivelmente será o in-
Iniciado o proc:sso ria

I quéri:o .

remetido, ao Juízo

sub-delegacia daquele sub- , de DIreIto da 2a. Vara, na

distrito, teve êle prossegui- próxima segunda ou terça
mento na I Regional desta feira, a fim de se iniciar a

poo.;,........."...,

Capital, em face de, confor- sua fase' fúiaI, quê terrriina-
,'me informamos em primeira rá com a apreciação do bto
mão"não pOder o sr. Olavo I pe1:J Justiça. '

VELHICE
(

ALEGRE 'E FECUNDA
com nervos fortes e saúde
perfeita?

GOTAS

MENDELINAS
"As gotas da Juventude"

. Dão vida nova aos fracos
e nervosos, de ambos os se

xos, cedas envelhecidos pe
lo excesso de trabalho físi
co e mental.
Não tem contra-indicação.
Nas boas casas. Pelo re

embolso. C. Postal 3.685,
Rio.

Vende-se uma casa re-

cOhstruida sita á Rua Ruy
Barb,o�a n. 92, (Próximo ao

Abrigo de Menores). Acei-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LAR _E NA SOCIEDADE
ANIVERSÁlUOS " : F'AZEM ANOS AMANHÃ'

I
dino de Souza, filha do sr,

I
- -- Menino Frederico, fi- José L. de Souza, represen

i lho do sr. Frederico Platt.: tante comercial.
-- Sr. Orlando Florentino I -- Sta. Marilia Cascais.

Machado. '

. i -- Sr. Arthur -Manoel-M::t
-- Sta. Eunice ' 'Filome�o I rlano.

Avila, funcionária do IAPI.1 -- Sra. Adélia Jorge de
- -- Sta. Bilmar Souza, fun- Freitas, esposa do sr. José

cionária da Associação; Co- Oliveira de Freitas, repre.
mercial. ! sentante comercial.

'

,,- Sr. Eliziário Bruno. I -- Sta. Mafise Laus, filhs
-- Menina Niedly Leopol- do sr. Nilo Laus.

FAZEM ANOS, HOJ�:
.; Sr: Edwaldo Melo.

__ Menina Zélia dos Reis

Cunha, filha do sr. Dário

Cunha.
__ .Sta, Maria do Carmo

,

Costa.
__ Fl'of. Alfredo Zimmer-

Poderá a segunda prin
cesa da Grã-Bretanha ser

algum dia feliz? Poderá ela

mann.

__ Sr. Abelardo Andrade,
flmcionário do Banco Na- ,...()�(�,...()....()����

cional do Comércio.
__ Stà. Marra Luíza dos

Santos.
-- St�., lolanda Gandra.
-- Sr. JoséCamilo da Síl-

va, chefe das oficinas do

"Diário da Tarde".
,

-- Sta. Maria Izabel, filha

Sem Seluçã» ?Amor
Margaret foiMARGARET ROSE: VI

DA
/

CURTÀ, LONGA
HISTO'RIA

"passar" na

Rodesia.

Apesar de separados os

dois estão dispostos a espe-
'

rar um pouco. A própria:
publicidade está agradando',
a irriqueta Margaret que
sorri deleitada quando, se,

ti
,

a comparam com O seu io

David, duque de 'Windsor. í
Mas desta vez ---_ VISÃO I

--- o povo britânico está do
Ilado do amor...

I
I
!
I

do sr. João P.\de Oliveira.
__ Sr. Bento'Carioni. desposar O homem que es

__ Sr. Urgel Rodrigues colher e com êle viver ca-
I '

Nunes, membro do Diretó- mo: quiser? '

-
. I E'

.

frio. do PSD em Sao Joa- .
'IS o que 111 arma um

. I correspondente de VISÃOquun..

I em Londres numa reporta-"

Dr. Roberto Medeiros 'gem estampada no último

I númer.o.da excelente .revis

Ocorre, amanhã, o ani-: ta noticiosa:
-

versário natalício, do nosso I Nem a sombria' expres

prezado conterrâneo dr. Ro- : são dos titulares da Igreja
berto Medeiros, Juiz de

Di-I
da I,nglaterra, �em o des:

reito no Rio de Janeiro. provador franzir de sobro-

O culto' magistrado rece- lho das altas autoridades,
berá; expressivas homena-! puderam evitar que se sou

gens dos seus amigos e ad- besse que a Princesa Mar

miradores, às quais O ES-
,
garet, aos 23 anos de idade,

TADO se associa, prazem-' afinal apaixonou-se ...
,

por

s�u�ente. I um homem divorciado.
_ ,

, Mas ninguem, nem.

rnes-lSr. João Grams mo a serena Rainha Elisa

beth, encontrou solucão fá-
, • I

cil para o rornan�e da "Prin� I
cesa No 2" com o capitão 1

IPeter Townsend, de 38 anos

de idade: herói da batalha
da Grã-Bretanha -;- a não

Passa, àmanhã, o aníver

sário natalício do sr. João

Grams, funcionário aposen
tado da firma Carlos Hoep
cke S. A. Comércio e In-

. los governamentais, movi-

mentou-se a imprensa na-

para os Rins e a Bexiga cional e mundial. Townsend
Em vidros de 40 e 100 piiuldl foi enviado a Bruxelas co-I

"IÍ!,'.'PjiJiii0;!õ.;;i!i;iraii!,ii"de_......é ..m..
a
...
i!
....
e
..
!.o
..r,iii,óiôimsa,i�""�=...... mo adido aeronáutico e

:l,::,,;;i. ,,/r'-:Wr' !.��f?�:,;t

Floi:ianópolis, Domingo, 16 de Agôsto de 1958 s

• *

merece a sua confionçc

;

Cuidado! Não se arrisque, confiando o consêrto
,

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

As oficinas dos nossos concessionários são dirigidas por

profissionais experimentados e- verdadeiros especialistas em

mecânica Chrysler, que um curso de especialização !_111
.nossa Escola Técnica familiarizou e identificou com todos

?s segredos da fabricação dós veículos produzidos pela
Chrysler Corporation. Profundos conhccedoT�s do seu

I • .

4-

carr� caminhão, só êles estão em condições de lhe
'" . � _:) . I

proporcionar um serviço perfeito ,e efiéiê'nte. ,"-- - �.

Onde há êstes símbolos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Duas quedas do Figuei- Figueirense fazem compa- FRANCO'FAVORITO O "LEÃO DA ILHA" ora com o Paula Ramos. Bráulio e /Jair; Manara, A- PRE'çOS
rense e Bocaiuva e uma do nhia ao "Leão da Ilha", an- : .

. . i Erhbor�, favorito, o Avaí rí, Bolão, Amorim e Saul. Arquibancada -- Cr$
Atlético bastaram para que siosos por vê-lo tropeçar. I NA PELEJA DE HOJE COM O "BUGRE" 'reconhece no tricolor um li 15,00; Sócios -- Cr$ ,10,00;
o Avaí alcançasse o pôsto- Na tarde de hoje o Avaíf' .

• ! adversário perigoso, que PRELIMINAR "

Senhoras e Senhoritas c--

de "leader" do certame em
I

l:�1[rent:r� o :l�be AtlétiCO: Sabe o Guarani que nova que neste Campeonato cos-
i bem pod��á sur�reendê-l�: I . . I Cr$ 5,00.

andamento. Guaram, penúltimo coloca-. lerrota o situará no último I tuma -

permanecer pouco' Todo- cuidado e pouco, ja i Como aperitivo teremos Cedal -- Cr$ 10,00�ó-
Mas não se encontra só do.' '/ posto com a "lanterninha" tempo, ora com o "Bugre", saben; os' pupilos de Nize-I ás 13,30 horas o prélio dos: cios, Militares não gradua-

na liderança o
�

querido grê- ,O bi-campeão e o. favorí- ta, agora melhor situado
I
aspirantes. I dos e Estudantes com car- >

mio alvi-celeste. Atlético e to na proporção de 5 para 1. ,.. .._O__._(\ l__ para a conquista do tri-cam-�, teira -- Cr$ 5,00 .

•

SITUAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE
PROFISSIONAIS E ASPIRANTES

.
peonato.
O jogo deverá agradar ���:)4I"04_0()4_�_IH)_..-c...

pelo enpenho e combativi-'
dade dos litigantes.

lOs JOGOS DA JUVENTÚDE
CATARINENSE E' a seguinte a situação

:10 certame de profissionais,
ipós a rodada de 5a. f�ira.
·1.0 lugar .: Atlético,' A-

15 p.p.

-

NOS ASPIRANTES
, .

Regulamento Geral

FLAMENGO X FLUMINENSE, ATRAÇÃO
DE HOJE

QUADRO$ PROVÁVEIS

(Continuação)

GUARANI -- Isaias (ou O "clássico" Flamengo x um autêntico recorde de bí- ,

4' LeIo), Fausto e Papico; Fluminense é a atração de lheteria.
vai e Figueirense, 6 :p.p. 1.0 lugar -- Imbituba, Carlinhos, Zézinho e Eras, 2.0 lugar -- Imbituba, 7 p:p.

DOS PR�MIQS

p.p.
,

2.0 lugar -- )Bocaiuva e

3�0 lugar -- Bocaiuva, 8' Figueirense, 5'.
p.p. I 3.0 lugar -- Atléticg,. Avaí
4.0 lugar -- Guarani, 14 e Guarani, 10 p.p.

p.p. I 4.0 lugar -- Paula Ra-

5.0 lugar -- Paula Ramos,
I

mos, 18 p.p.

,

. Art. 33.0 -- Aos vencedores dos Campeonatos serão
conferidos prêmios individuais e coletivos.

§ 1.0' -- Os prêmios individuais constarão de meda
lhas prateadas w de bronze que serão, respectivamente,'
conferidos aos colocados em 1.0 e 2.0 lugares de cada

prova. .

§ 2.0 -- Os prêmios coletivos reservados aos Cam

peonatos de Basquetebol, Futebol e Voleibol, constarão,
de medalhas prateadas e 'bronze que serão conferidas,
respectivamente, aos conjuntos classificados em 1.0 e 2.0

lugar. 'No próximo dia 1.0 de porte de Santa Caü�riná .

.

Art. 34.0 -- As Associações Estudant,ís_ classific�das setembro o Avaí completa- E' bem provável que nes-
em 1.0 e 2.0 lugares nos Campeonatos serao conferIdas, 300'

,.

de r 1 A'
diplomas de Campeão e Vice-Campeão dos respectivos

ra seu
_

.' amversarl,o ".e c la ven 1a
.

o VRl a rea-

desportos e os prêmios que forem instituidos. I Iundação, '. I lízar um amistoso noturno

Art:.. 35.0 --A Ass.0ci�çãó E�tuda?tí1 .que, de acôrdo
I

A d:ta como sem�re nã� I �om .um gl�ande cl�b� do
com o ar t. 32.0 conquistar o maior numero de pontos se-I passara desperc e bi d a a mterlOr,. de preferência o

rá proclamada Campeã do� los J::>gOS da .Juventude C�- imensa família do glorioso,' Caxias, de Joinville, que es-

tarmense, sendo-lhe conferido alem do diploma, os pre-
.

.

mios que forem instituidos e mais a posse definitiva do � querido grêmio "azzurra". te ano está �rprá cabeça";
Troféu 'Eficiência. A Sociedade Amigos do tais as aquisições feitas pa-

Art. 36.0 --Aos professôres de -educação física ou- Avaí,' que tem a presidi-la rfl�o seu :plantel.'
técnicos das Associações Estudantís que se classificarem 1 figura simpática do espor- À Ílnprensa escrita e fa-
em 1.0 lugar nos diversos Campeonatos, serão conferidos tísta Ivo Noronha, está efe-'! lada será oferecido um co-j

diploma alusivo a colocação. �
.

§ único __ Aos professôres de educação física-ou téc- tuando preparativos para quetel,
nicos das Associacões Estudantis que, de acôrdo com o comemorar condignamente
art. 32.0 conquistar o maior numero de pontos, sendo a data tão grata para o es

consequentemente proclamada Campeã dos los. Jogos
da Juventude Catarinense, serão conferidos diploma de �)__o -'-""�"""()�-'--;'

Campeão e os prêmios que forem instituidos.
Art. 37.0 --Os prêmios serão entregues na sessão

solene do encerramento dos los. .Iogos da Juventude

SERA' COMEMORADO O 300
ANIVERSA'RIO DO AVAl

Aguardemos.:

_'\TLÉTICO X IMBITUBA, NA PRÓXIMA
QUINTA-FEIRA

Catarinense.
VII

.K rodada da próxima 5a., O adversário do "Nhô

DISPOSIÇÕES GERAIS "eira vai trazer novamente Bito" desta vez será o A_I'
Art, 38.0 --O horário fixado para as competições se- 3. esta Capital o forte "Oh- tlético, um dos líderes do

rá observado rigorosamente, devendo o atléta ou equipe ze" do Imbituba Atlético certame.

apresentar-se devidamente uniformizado, logo à primei- Clube, da cidade do �esmo
ra chamada, no local da competição, ao juiz da mesma,

nome, que ainda na semana A luta desde já está pola-
que efetuará a segunda e última chamada.

§ único __ Considerar-se-á eliminado da prova o
finda surpreendeu a todos rizando as atenções do pú-

atléta ou 'equipe que deixar de cumprir o exposto no com sua vitória sôbre o Fi- blico, pelo que teremos 5a.

presente artigo. gueirense, pela contagem feira, uma grande assístên- I!;
Art. 39.0 --Os atlétas, serão identificados em tôdas mínima,

e quaisquer provas pela carteira de identidade que será
fornecida pela- Comissão Central. O)__()�().....().._.()�().._.(�'�()....()�()....o...

Art. 40.0 --O atléta que, como participante de uma

competição ferir as normas disciplinares faltando
,
com'

respeito .áos oficiais, delegados, dirigentes do certame ou

adversários., será eliminado.
. _

�

, Araranguá (Por Hamil- chado (3), Wanderley e

Art. 41.0 -- Durante as competições, os atletas e a '
.

.

I -. .

.

t ld t
_

I I d t
. d' A

•

I
ton . Tournier, nosso correr- Changai. Para ,o vencido

orei a erao oca e ermma o para a sua permanen-
'

'. _

cia, não lhes sendo permitido ficar na pista, campo ou pondente) -- Em prossegui- marcou Assunçao.
quadra, desde que não .estejam competindo. ; I mento ao- Campeonato da·I, -.

.

.

Art. 42�0 -- �ó�ente nos. casos de' in!er�sse do pró- Liga Atlética Região Minei-I Merecem os maiores en-·,prio certame, a JUIZO exclUSIVO da Comissão Central, ra jogaram domingo no cômios os diretores gremis-
-poderão ser interrompidos, antecipados ou 'adiados os "t' di " "B' . V'd" I

t t d 'f't ti I• A

( tidas)
s a ium. arriga er e, as, en o a ren e o es ima-

Jogos par 1 as .
.

'

.., .

A_:t..43.? -- As Asso�iações Estudantís concorrente;
.os cO�J�nt�s do Metro�ol:, I

do e�porhsta Sr.
_

Domício
I

deverao mdlCar pn, escnto um: representante, que sera de CncIUma e do GremlO' PereIra. A formaçao do ven

a ún�ca_ pessôa autorizada a fa�ar em seu ?ome junto a Esportivo Araranguaense. I cedor foi esta: Bubi, Julião I
Comlssao.Central, sendo tambem, responsavel pela con- A vitória pertenceu ao G. 'e Oscar' Sarl:nba Luiz e

duta dos atlétas qUE; lhes são subordinados.
.

� A
'

Ald" h' .

'

A t 44 Q I
.

l'd d d' d
E. raranguaense por 5 a 0, C angaI, Olmar, Aga-

r . .0 -- ua quer Irregu art a e po era s�r e-
.

nunciada por- escrito. l)el�s representantes credênciados 1, golos. marcado� por Aga- chado; Ciro e Wanderley.
das Associações Estudantís participantes dos Jotm_s até
2 (duas) horas após a competição. __04...().-. -..o (���)�.

, § único -- Esgotado êste prazo e aprovada a �ompe-I'
.

tição será, a matéria consideradfl passada em julgado. 22 JUIZES PAULISTAS DISPENSADOS
Art. 45.0 -- Salvo as-instrucões constantes destas

-

normas, �e��o observa?o os reg�l��entos. t�cnicos e as I S. PAULO, 15 (V. A) --

I
lho, Francisco Oliva"Faus

regras OflClalS das entIdades brasIleIras dIrIgentes dos O Departamento de Arbi- to Molina Lang João Silva
respectivos desportos. tros da. Federação Paulista Joã Tomás de Camargo',Art. 46.0 -- Dos erros de fato não caberá reclamação

o

nem recurso.
"

- ,de F�tebol vem :d: _
dispen-

. Jorge Miguel, José ' Abra�_
Art. 47.0 -_- A Comissão Central compete em única sar cerca de 22 JUIzes. Os

h- 'J 'C� J' M
.

d f"
. A •

d 'd' Ab Id l' d f
A A' ao, ose oruz, ose al'la

e e mtlca mstanclR, eCl Ir SO re os recursos e resol- es Iga os oram estes: 1'-
, V José Pelegrino,ver os c::\sos omissos no presente regulamento. 'tur Cidriin Adolfo Bertine- asques,

• Blumenau, Santa Catarina, 23 de Julho de 1953
" Luis Macedo (Feitiço), Ra�

li, Agnelo Leonard� Ante-
Rena to Benito, Presidente da

_ Liga Atlética Blume-
nor Avilí'l', Artur Janeiro, fael Notrispe, Silio Del De-
Emílio Salgado, Elpidio bio, Teófilo Osses e Vitor

cia.

GOLEADO Q METROPOL

ense.
,

(a.) Joaquim Floriani,..-Pres. do G. E. Profor. Trindade
(a) Leopoldo Jacobsen, JOr. Preso do Tamandaré F.C. Fiorde, Francisco Kohn Fi- Canatü.

mo; Walter, Osni, Dedéco,
Jaime e Arí.
AVAI. -- Adolfinho, Bar-

h
. M' -'

I
' Os demais jogos: Portu-

0Je, no aracana· pe o , r • ,

C t C· d F r guesa x América, Bangu x
ampeona '0 arlOca e li- '_ ,

'. Bonsucesso, Sao Cristovão
tebol. A partida é das mais! x Madureira e Canto do

importantes, prevendo-se I Rio x Olaria.

.""..-�-.-_.._�----.....,.."",.&..-.� "'----.._-----••_-----_._-_......_....._-.-_-..-..............._._._.�.............. - - ........ - _ ...

TIJQLOS PRENSátJOS, TELHAS, LADRJ·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

ção, com os sócios do Clube

de Excursão da Ilha.
TARJO "

�()....o4llllliít-()....o.._.()__

PRONTA ENTREGA � .. A C _ I TE'

O G /.Â C· I AGI!N:��A DE 'I
'. snr ama ex la.11 PUBL���DADE I

--
-, RAlHO _. JOÜNA1S IJE�ONIMO COELHO, .14,- .Caixa Postal ,0 e _

2:19 - FlorJanopoh� _
REVISTAS .,DISTRIBUIDORES i .

' ...,_"G... ')....O O....u·

bato e Danda; Neriem,

-ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN·
PARA I�FLAMA.ÇÕES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSIT'ES
INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E qARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

'L'O

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA. CASA BELO HORIZONTE.
&ESID1l;NCIA - 1"ELIPE .SCHMIDT N. 113.

, Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE

FLORIANóPOLIS _'-_ BLUMENAU
- AGENCIA -

CACIQUE HOTEL

Cerâmica São Caetano

CLUBE DE EXCURSõES

DA ILHA
)

Convue
o C. E. L convida o povo

em geral para assistir- as

I festividades de N. -Sra.. d'a
.Lapa, domingo, dia 16, em

Ribeirão da Ilha .

Nesta ocasião haverá a

entrega duma imagem de

N. S. dos Passos, modelada
no

- barro pelo jóvem Oscàr
.

Berindt, sócio do Clube,
,ao povo do Ribeirão.

O Clube , dispõe de ôni

bus especial que sairá às 8

horas e regressará às' 17'

,horas. Qualquer informa-
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r GRATIS!

--- em 1885,' inaugura-se -=::;;:::::.. I
a estação de Coimbra, da

.
-

�1l'B.�''A��'Estrada de Ferro Leopoldi- ,'-,�'
I

na, em Minas Gerais. � I
--- em 1896', faleceu o Ge- Ineral de Divisão Luiz Ma-

Marco d. fundoçilo da 1 Companhia Sul Brasileira de Colonização
noel das Chagas Rósia, nas- Cidaele d. taf•• 'ro.. Rua José Loureiro, 51 (Ed. Mauá) - Caixa Postal, 1505 I
cido em São Paulo em 25 <,

<, Tell.: 124, 2792, 31'62 e 3423 • Curitiba _ Par«;!n6 Ide Agosto de 1835;

É�:d�ol: ::,.��::: Operarios- .

Navais
.

EIR 6reve-
- -�

-:::::��:ild:O Or- Ministerio da Marn
::i'C�::,gu:�n�u:tr::��::� RIO, 15 (V.A.) -- Em si- como ao governado; flumi- i entre os trabalhadores d;", Portugal
nesta Capital em 7 de Fe-, cal de protesto pela' prisão

I
nense. A cada uma dessas

I
Estado do Rio.

I -,

vereiro de 1929; Ie operários e dõ vereador
I autoridades foram 'enviados I

LISBOA, 15 (U.P.) __ Se-
:._- em 1933, surgiu nesta Jitero�ens,� Afo�so. Celso, I (!ois memoriais, se�do um

j

Caiu o Gabinete i gundo . informação oficiai,
Capital o prhneiro numero

em Niterói, o Sindicato dos I
b t

.

d t I Portugal terminou o ano de
I consu s ancian o o pro es-

do jornal "A Gazeta", bri- )perários Navais do Estado
I to da classe pelas referidas BEIRUTE,15 (U.P.) __ O

' H)'52 com 'um superavit 01'-

lhante e destacado orgã� da io Rio decidiu uma greve prisões. Ao sr. Getúlio Var- sr. Saeb Salam, chefe do çamentário de 51.690.358 es-

Imprensa Catarinense; de vÍl1te e quatro horas.
gas e ao sr. Amaral Peixoto G bi t Lib �'cudos. De ordem do Sr. Capitão' dos flortos do Estado de

a me e 1 anes, enregou I' Santa Catarina, faço público a quem. interessar que a-

Os dirigentes daquele ór-
o segundo memorial pede o ao presidente. da-Repúbljoa

;
cham-ss abertas 6esta Capitânia elos Portos as in" ,._

-

d I di di
afastamento do atual secre-

'

a demissão de seu govêrno
; A informação acentua I

cões para os exames de' Mestre de Dfquena 'cabotag"��gao e c asse re igIram 1-
d"

.

que se trata do 240
' p. rÓ» •

P
" ... .

,

d
tário de Segurança o Es- O �primeiro ministro conti- ,supera· ratices, raticantes de Práticos, ,Contra Mestre Ar-versos memorrais, en ere-_ .' '. I i

'

vit consecutivo - rais 10
.

20 C d t M t
.

1 "1'1-'
d. . tado, e às demais autorida-

.

nuará todavia a despachar .
no orçamen- , s. e s. on u ores o orrsras e lvaquinistas,

'a os aos presidentes da Re- . i
' ,

� t t
�' desta data a 31 d �

t
,. d •

'd J'

des citadas manifestam os os assuntos correntes. 1_
o por ugues, ! _'

.

e agos 0. proxirno, e acor o com as ns-

. ,. , I .

" truçoes do AViSO 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro dapública, da Câmara' dos seus sIgnat�rlOs que so o �- O �resIâ.ente da Repúbií- í
O Ministério das Finan- Marinha: � . � ,.' r=»Ó:

.

Deputados, da Assembléia f�stamentoo� daquele
.

auxi-
,

ca Vai come��r su:s cOnSUI-j ça�
re:velou que a renda �L!- ! 8ap�ta.n,' Ia:,,'�,os Porto�" ,d,', o, Es,!, f,dO, d,.:f}, ,S", an", t,a S�"ltt:���n�,Legislativa e da Câmara liar do governo flummens�, tas para a fOl'maçao de um r-ante o ano éi,l� 110PQh�l22; lJ�?_U�i�ifi'��i�é.��""1:;�" >c•

. r\lr1:lrri�ip31 de Niteí'oi,
,-

�em po(lerá trazer a harmoni"!.: povo, govêrno. " 2-:;.;l@' E
c san da Jj�vt 'l?lento Cautin, o

,.
""!I> .. � 1ft

u �:STADO

16 DE AGOSTO

A data de hoje recorda

nos que:

--- em 1501, a esquadra
portuguesa de An�ré Gon

çalves e Americo Vespucci,
avista o cabo que é denomi

nado São Roque, iniciando
dali a exploração pelas cos

t3S do sul do país.

--- em 1637, o mestre de

campo Luiz Barbalho Be

zerra, chega á Bahia, pro

'-éedente de Lisboa, �ondu
zindo alguns reforços.
--- em 1656, o capitão

mór Felician� Correia assu

me o cargo de governador
e capitão-general do Esta

do do Maranhão e Gão Pa-

rá.

--- em 1817 nasce em Ser

ro, Minas Gerais o visconde

de Sabará (João Evangelis
ta-de Negreiros Salão Lo

bato), antigo parlamentar
no Império e primeiro pre

sidente do Supremo Tribu

nal de Justiça da Republí
ca.

---o em 1835, Continuam
_ em �elem do Pará, furiosos
combates dos "cabanos" .

.r em 1847, em Diaman-

tina Minas Gerais, nasce

0, ilustre médico "lider"
'abolieionista dr. Lucindo

Passos Filho:
,41\;'iF��,.;[

!, - .. - em 1860, morré o jor
nalista Manoel Moreira de
= v: ,

.

Castro, diretor -do, "Jornal

do. Comércio", de Río '.de
Janeiro.
,

. .:_- em 1866, falece o dr.

Manoel Felizardo de Souza
e Melo, ex-presidente das

. provincias do Maranhão,
Ceará, Pernambuco, Ala

goas e São Paulo e, antigo
ministro da Marinha.

--- em 1868, os couraça-
dos "Brasil",
"Tamandaré" ,

_ tracados '

ao

"Cabral" e

levando a�

costado três

'transportes a vapor, forçam
.

a 'passagem' de Tiínbó.
--- em 1869, Batalha de

Campo Grande, em Mato

Grosso, ganha pelo mare

chal conde d'Eu, sobre o

general Bernadino Caballe
roo

I'

--- em 1948, 'assumiu o

comando., do -14° BC,' aqui
,,_�edia.do, 'o Tenente Co'ronél
Paulo Gonçalves Weber
Vieira da Rosa, recebendo
o do major Cornélio de
Castro Pinto.

André Nilo Taq_�sc.q
... �

. ,

fJnrlallúl'O] is, Domingo, 16/ de Agôsto 'de 1953 5
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!

Sua fortuna crescerá com
", \.

a cidade
do seu f,uturo!

•

•
_ J.-- � ," .r -, '<,

o- mesmo que está acontecendo em

Mandaguari, Marialva, Marlngá, Enge
nheiro Beltrão, Campo -Mourão � em

muitas outras cidades do Norte do.Pa
raná; ocorrerá tambem em CAFEEIROS.
Veja só este exemplo! O antigo Prefeito
Ü_A!_apongas. Sr. João, Cernicc�iaro,

informa: "Há cinco anos um terreno na

Aveaída Central custava 20 mil cruzei
ros, atualmente vale um milhão de cru

zeiros !"

BENFEITORIAS GAllAt-iTIDAS
\

POR CONTRATO'

Vá ao encontro da fortuna adquirindo
terrenos em CAFEEIROS I

-

Cláusulas contratuais garantem, entre outras, as

seguintes benfeitorias: energia elétriça no' centro

comercial, em 6 meses; hotel com agua encanada,
luz elétrica e esgotos, em 1 ano; agua encauada
"no centro comercial, em 1 aac.

EXCELENTE ,LOCALIZAÇÃO
"��i; � _

CAFEEffiOS estásituàdanomunicipio des: Porto d� Guaíra,' Campo Mourão
de Peabirú, a 11 quilômetros do patrí- . e Maríngá, A estrada T - 6, do Plano
monío oficial do Estado, denominado Rodovíarlo Estadual, passará rente a

"Cruzeiro do Oeste" ligando-se por es- CAFEEIROS, e excelente aeroporto
tradas de rodagem às seguintes oída-

.

está sendo construido junto à cidade.
- '- �- - ' ....,� ._-,_... -

��
-

INFORMAÇÕES E VENDAS
G '

.

Procurei hole mesmo, o Agent. SAle da lua cldad.:

Curitiba: Rua' 15 de Novembro, 3961398

Londrina: Av. Paraná, 1374 • 1.· ando - Te,.: 7\1- -. C. P., 6�5

.

Maringá: Praça Ródoviaria (ao lado do Hotel Bom Delcanlo)

Blumenau:-Rua 15 de Novembro, 1035

O QUE É.A COBRASA
",,,,; ,.

'

.-

A COBRASA - Companhia Sul Brasi
leira de Colonização S. A. é constítuí
da de conhecidos e

. experimentados
homens de negocios de Curitiba e tem,

como principais acionistas, a SAIC So
ciedade Anônima {Imobílíaria e Comer
cial) e a ILOPI-Iwersen, Loyola & Pierri
S. A., importante empresa construtora.'

TODOS PODEM ENRIQUECER EM CAFEEIROS

A partir de Cr$ 10.000,00" V. pode comprar um .. terreno (data)
.

em Cafeeiros. E existem varios planos de pagamento a -prazo
para facilitar_, a sua compra.

-- __ '-ioiJiiiIiiiiiil

01.3-

'-�

Escreva'nos, airída hoje, para receber, sem quo/que, com

promisso de compra, um folheto ilustrado, com informações
sobre CAFEEIROS.

Nome ., 0 •••••••• ,.; •••••••••••
-

�,.".. ,

Endereço ••••••• f) ;'. , •••••••••• .' ••

Cidade ...•••..••••• I.' ••••••••••• Estado: ....••...• �
..•••.••

t

'nlCrito sob o n.· 15. livro 8, do R.gistro G.ra' d. 'mov.i. da Comarca d.
Foz do 'guaçlÍ,...n 20/4/53.

CAPITANIA::ÔOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA'
CATARINA

.

EDITAL

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
MERCANTE
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o ESTADO
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Hoje Silultaneamente·
RITZ - ODEON -"GLORI A

...._

Clark GABLE-_
...

Eva GARNER em:

ESTRELA DO DESTINO

�

"ESTRELA DO DESTINO", COM CLARK
.

GABLE E AVA GA�DNER, A GRANDE

ATRAÇÃO DO RITZ - HOJE

ESTRELA DO DESTINO (Lone 8tar)·
traz à tela empolgante narrativa de Borden

Chase, publicada num dos maiores magazines.
da América do Norte, novela que conta eletri
zante episódio na vida política e revolucioná-.
ria dos Estados Unidos - a luta pela anexa

ção da República do Texas à União, as dispu
tas e duelos de titânicos' adversários. Clark

IGable, másculo e impetuoso como sempre;'
com mais um papel à altura doe sua personali
dade, vivendo -audacioso aventureiro texano,
patrióta cem por cento. A seu lado a encanta

dora, insinuante Ava -Gardnér, desencadean
do paixões entre os homens. Broderick Craw- .

Iord completa o triângulo sentimental de ES
TRELA DO DESTINO,_ ao mesmo tempo que 1

vive, com a sinceridade que lhe ê própria, vi-
. i

brante personagem. A película, dirigida por
V'ncent Sherman, inclui ainda em seu elenco
os l1o�es de Lionel Barrymore, Beulah Bon
di, Ed Begley, James Burke e outros, Outra

espetacular realização da M-G-M.

�RF.;_VE
CID�ADE "NEGRA,

_;. ,."
c:: I" ,AVISOPrOf{lmos Lançamentos IOR ,fúLlODOIN VIEIRA

I Acaba de receber (I

.. 1,·, ;I!ITZ ·1 .

I -

i 31) Feira -. O Homem Das Calamidades

140 FeIra - Duelo Sangrento .'
50 Feira - Um Homem e Sua Alma
6ô Feira - Na Solidão Do Inferno'
Sábado - Castelo Invencível

Próximo Domingo.
Simão O Caolho �om� Mesquitinha

\C'ine:mas
I

r

/' ••••
As 2. -- 4 -- 6,30 -- 9hs..

I Clark GABLE Ava
.

GARDNER -- Broderick
I .

•

1 CRAWFORD em:

ESTREL'A DO DESTINO
No programa:
Noticias da Sémana. Nac.

Preços: 7,60 -- 3,50
Imp, até 14 anos.

As 10hs.
MATINADA

DESENHOS

NO MATO SEM CACHORRO

* .. * ,* ", * .. * 11! ."." * �
* �__���

�- ,

,

os APt'RO)/}{ i/W MOCJ' 7'Af/,ITtflRO' -�
� �

?t/{ RfS�'r:{/ TA1'iAR,(/.+1 O/�,J(!;:!STA f-t c.: '.'.:,- /�
'laOE Ialopr

'

.' ",' , ,: �..�' 'I_�

i�_ LI;.. r�_qA'o1L�.· �r.��-:__
.....

o'"T) 'l.��lLS*""����._..-!-
.'

-

" ��••� �•••••••••••••( .,; ,;•••.;.••••••••••. _ ..__ _ _._ _.•••••-_�••':'"'..••_.JI

,

'. : ���;:a:�t;;o ::;�a!:to�mlcurso Pré-UniversitárioI Ja se tornou tambem,

Meu Coração Tem Dono s: ;::�:: �::�!:ã:P:� VESTIBULARES �ARA FA�MACIA E ODON�OLOGIA
-

1 ficar álguns segundos neste Direção e orientação dos professores .,

\

Titulo original: 'The . Du- turà de Robert Z. Leonard.. estado, sem falar das "en- DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES 'DA

I
SILVA E ACAD1l:MICO IJARRY GROCHAU

chess of Idaho xxx I
tradas de partes "fora de

. CON'l:ADORES E NORMALISTAS,,' completem suas

Direção: Robert Z. Leo- COLABO:B,ANDO quadro" e completamente carreiras, estudando, Farmácia e Odontologia.
nard

.

No intuito de colaborar fora de foco. O Odeon é Não percam um ano-de estudos. Aproveitem a opor-

tunidade, assegurando a sua aprovação.Elenco. Esther Willimas, com a_pireção da Empre- camp�ão nestes assuntos. -

Van Johnson, .John Lund, sa que contrbla os cinemas
I Com â melhoria destes

Paula Raymond, e �utros..de' nossa cidade, queremos,
I setores todos: lucrarão: Em

Filme da M.G.M. em Tech-
I daqui, chamar a atenção pa-

I LJresa e Publico.

nicolor. .

.

I ra certas Irregularidades ve-I .

_

xxx

E' Uma tipica palhaçada rificadas nos' cinemas da 1 Um bílhete . para a Co

de Mr. Léo, semelhante a praça, e que poderão ser: lumbia Pictures, em Curi

tantos outros "abflcaxi�" do sanadas de imediato, caso tiba

mesma estilo que nos tem" haja boa vontade.· Imandado a M.G. M. Preten-
'

Cremos que a Direção da' Presado Senhores:
. I / Is d"f

-

dde ser uma comédia . musi- Empresa não está a par de ,
egun o m ormaçoes e

cal, porém, não tem músi-' tais irregularidades, pois se fontes dignas de crédito,
cas agradaveis nem alguma tal acontecesse, as providên- viemos a saber que a exi

coisa de realmente engra- cias teriam sido tomadas, bição do FUme: "A MOR'l'E

;çado, que faça rir. Van há muito tempo. PO .CAIXEIRO VIAJAN

Jol:m Lund formam- uma '1° E' gritante o desleixo ' TE", no Cine Qdeon; em

dupla cuja especialidade que se manifesta nos 'car- I Florianópolis, 'foi causada

em aborrecer o espectador tazes de filmes' existentes por imposição de VV.SS. I
já se tornou notória atravez dentro da sala de espera dentro das clausul�s de I

de outros celuloides do. dos cinemas: por' incrível' contrato do filme. P�rd�m- ,
mesmo padrão; Esther Wil- que pareca, a maioria de- me a franqueza . senhores, t
limas. a mesma de sempre, les, não têm corno

. devia! mas -isto além de ser' 'um

com piscina etc., . ter, os títulos dos filmes, em I forte atestado de falta d�
Paula Raymond de TER-

I
Português, fazendo 'com' senso critico e de Dom gos

RA EM FOGO (Crisis) e que o publico tenha de es- to, é, acima de tudo- falta

O CAMINHO no DIABO tar adivinha�do a qu� file: de consideração com este

(Devil's Door�ay) sem ne-. mes pertencem aquelas fo- publico que gosta de ver

, nhuma oportunidade den- tografias, filmes de valor, projetados
tro de mais esta metrada Isto acontece, 'comumen- em aparelhos, cujo nivel

do Leão. Como convidados te" nos cinemas da cidade, técnico esteja a altura da

de honra aparecem' Lena e especialmente' no Roxy obra a ser apresentada. A

Horne e Elleanor Powell; e Odeon. situação do Cine Odeon, e

e, inesperadamente ,' Red 2° Outra coisãque abor- o rendimento de sua apare- VIAJANTE, é preciso não
i
mir n? ponto" e �star

_

em

Skelton, ' rece é o fato de o cinema lhagem, dentro daquele ca- sAber o que sign!fica atual- I dia com. o ,noticiario e a

Um amontoado .de situa- não seguIr,' quando
/

apre- sarão, é assunto que dis- mente o nome da STAN-l crItica ,já que este é o ra

ções ridículas e paulifican- senta
.

programa duplo, a pende cOl�entarios. VV. SS. LEY KRAMER, no cinema: mo de VV.SS. e a intensão

tes, é, em resumo, este urro ordem. do indicador que se dão uma .impressão perfeita norte
.
americano, ultima- é d�r-se o melhor que se

_ do Leão; qu(;! devia ser. ape- acha na porta.
.

_
de serem leigos no "met- mente, dentro da Cia.. que pôde, não é mesmo?

nas ;um leve -sussurro; e

El1ti'_a-s.e par.a
·ver·o Oll>! tier"., pois p�ra se ,ent:rra: VV

..�S. r�presentam. Será 'I _

Muito obriga�o pela aten-

que traz na direção, como- filme, e sem cerimônia al- um filme do Valor de A que Ja OUVIram falar ·dele? . çao. _.

'ri _:1 "
..

-' h1i(:i;,nn a ses,;;ãó çci .,

.....

I O .. gAIXEIRO E' preci.so deixar de "dor-I . D. :Costa

CIN·EMA

AULAS DlARIAS
LOCAL: Academ'ia de Comércio
INFORMAÇõES: diár iamente das 8 às 9 horas, na

Academia de: .Comércío.

Vende-se
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-

da""""cita em Capoeiras. I

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35,

1" Uma casa na Vila São João em Capoeiras.
.

Vêr e tratar com o propfietár ío Braulio Silva em

... CAPOEIRAS.

Auxiliar de
_

EscrHório
, Precisa-se de 'uma moça desembaraçada, bôa dacti

lografa e que possúá, pelos menos, noções de Contabili
dade. Ordenado a' combinar, após .o Test de prova. Tra
tar na casa "A EXPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54,
diàriamente, das 8 às 12 e das 14 às' _l8 horas,

.... "

11110 Marechal D,04�., 341, 1.··••41..
<..", ).,,0'

CURITIBA fEUCIIA..A. PROSf:IIF1A8
.._ ......_ ...l,

.-

.........................r�••••••••••••�

Gov-ê�no Metropolitano
'"

-

PARTICIPÂçÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO

Em comemoração ao VI Congresso Eucarístico Na
cional, que será celebrado em Belem do Pará; e para fa
cilitar aos fieis o cumprimento do. preceito e ainda aos

que, de qualquer forma, desejem associar-se ao memora
vel certame; com autorizáção de Sua E.xcia: Revrn,l(. o Sr. .

Arcebispo Metropolitano, haverá na Cated,ral Metropoli
tana, no pi'óximo dia 15, às 19 horas solene Missa, com,
prática alusiva, e a que seguirá a bênção com o Sso Sa
cramento.

'

Florianópolis. 11 de agôsto de 1953
(Ass.) P. Quintá Daví Baldessar
Clianceley 'pte'duo lelO "Are,�pjspad�o......__.,,""""""""''=<,

"�
. .��.�. .���;:�:,·!!;.•�:'i'#

SHORTS

ÇOMEDIAS
'Preços: 3,50 -- 2,00
Livre.

As 7,30hs.
Ray MILLAND -

TIERNEYem:
LAGRIMAS DE MULHER

. Robert DONAT em:

UM CASO D� HONRA
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 -- 3;50
Imp. até 14 anos.

As;2h�.
Allan LANE em:

.' ,

NOTURNO SERTANEJO
Léa PANDOVANI em:

AMOR FUNESTO
Seriado:

AVENTURAS pE JESSES
JAMES

No programa:
Cine Jornal. Nae.

Preços: 6,20 -- 3,50

As 5.-- 8hs.

Robert CUMÍNNGS em:

A VENUS MODERNA
No programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços:' 7,60 -- 3,50
Livre.

As 2hs.

Ray MILLAND -

TIERNEY' em:
LAGRIMAS DE MULHER

Robert DONAT em: I

,.

Al\1BLIOSCOPIO DE

WARTON

Para tratamento do ES· .

TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas diària

mente .

�()"'()""()_"_I>-

i UM CASO DE HO�A

I No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,60 -- �,5o
Livre.

:tJ'-j i a '1]
_ \

As 2 -- 6,30 -- 8,30hs.
Ronaldo LUPO -- Rui

REY e sua Osquestra em:

ERA UMA VEZ UM VA-
GABUNDO

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: .7,60
Livre.

3,50

As 1,30hs.
Ronaldo LUGO em:

Gene ERA UMA VEZ UM VA-
GABUNDO

Robert CUMINNGS em:

A VENUS MODERNA

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

As 2hs.
Seriado:

AVENTURAS DE JESSES
JAMES

..

. John PAYNE em:

TRIPOLI
Allan LANE em:

NO.TURNO SERTANEJO

Preçosr 6,20 -- 3,50
Imp. até 10' anos.

f3Lt)VIÁ
Estreito

As 5 -- 8hs.

Clark GABLE Ava

GARDNER -- B;oderick
.

CRAWFORD em:

ESTRELA DO DESTINO
"

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7po -_. 3,5õ
Imp. até 14- anos.

As 3hs .

.
-

Ronaldo LUGO em:

Gene EMA UMA VEZ UM VA
GABUNDO

Preços: 7,00 -- 3,50
Livre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
��-�-------

Assembleia Legislativa
- ....

MOTORES' ELÉJRICQS

-, a marca, que
.,

d"aJu .. a
vender o

seus

o

produtos !
'S •. ,..

A �

aceitação de seus prQP!-!tos,
pode tornar-se bem maior, se as

'máquinas operotrizes de sua

indústria forem equipadas
com Motores Elétricos ARNO.

I, Famosa 'em todo o Brasil

•

<4 1/2 e 7 litros

'Vela �,I'�.�'';:;::'"'� nova ,-:'RII(J�'
-' M;4,.TloC;;,

Curso da o Corte e 'CoDfec�õ8s
«RENASCENça»' _

Leciona-se o curso completo de Corte e Confecç-ões
(Modas femininas) -pôr correspondência - Método mo

derníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec
tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126

-I"PORTO ALEGRE � (Rio Grande do Sul).

- a mais perfeita panela de pressoo

PERGUNTE A. QUEM tEM UMA-'

®-G-�.C!9Ji vs« .}r?{go� _ � ���,. �
-de eccncmie de
combustível, de
tempo de rrebc
lho

cozinhaofeljão aproveitamentó refeições mais se

em 20 minutos i.ntegral das vitami· boroscs, em ceu
nas dos alimento� ees minutos

P A N E X IND. 8. COMéRCIO LTDA.· S. Paulo: r. Xavier de To!edo, 266

I\ia: R. VíiCond� de Inhaúma, 134· S. 712. Fon .. 43·7329

DO

I r " .' _,I' ':' t o::

17 DE' AGOSTO
)A data de hoje recorda-

nos que:

em 1645, trava-se

combate de Casa Forte, em
Recife, Pernambuco.>, Fer
'nandés Vieira na compa
nhia do bravo p�r�ihano,

o.�
Vidal de Negreiros; ��ra-
vessa o Capiberibe e- ataca
os holandeses entricheirados

i no engenho de Nassou. O

I
exército libertador de Vida,lo

de Negueirps, o obtem ex

I plendida, vitória.'
'j �o_;"'qm 11'10; a esquadra
francesa do capitão de fra

gata João Francisco du

Clerc, trocando alguns, ti-
I

00

ros com a fortaleza de San-

ta Cruz, desiste de forçar a

�Rt1:'a:da da barra do Rio de
Janeiro e toma' rumo o da

Ilha Grande. Compunha-se
essa esquadra dos, navios:

��L'€lIliflamme", "L'Atalan

'te", "La Diane", "La Va

ieur"; "La Venus" e uma

balandra.
--- em 1835, quarto dia

de combate em Belem do
Pará. Os legalistas já têm

11.16 André Nilo Tadasco
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



oJe, m Cu �itiba, -o Min. da Educa�ã9CURITIBA, 15 '(A.N.) - com o governador Mun�ozJ� 0....0_,· '-'<,)'_'o�,,�o""',(:_'Q "1"_"d'_'O_('�''''
O mín istro da Educação, sr'jda

Rocha: às 2+ horas, par�'I,""", - - "�A GA.,.,-E....A'·'Antônio B�l�ino, deve,r�,' ti.cipa,rá, do banquete ofere- Senbor, ita�T8resi. "
' 1.,;,' I"

chegar amanha a esta capi- cido em sua honra' e aos '

, A . _, d f"'" l d 'd
,.

d ital desembarcando no aero- 'reitores das universidades nhal·
...

8'lv8- nossa "P1 eza a con rez-
I
um vewu o e t :eras e e

Ipo;to 'Afonso Pena, às 11'1 do pais pelo governador do W tira A-Gazet;i entra, hoje, no; noticias, a serviço da cü4e- ihoras. Às 15 horas, o titular Estudo., Em a residência de' seus seu vigésimo ano de exis- tiv-idade.
da Educação avistar�se-á'

pais, sr..Norberto Domingos tênci_g.. A data, para os que
I

. C9'1lt A'Gazeta tem_os� em O sr. Newton Varela, ás Entrou em parafuso, a

da Silva e,Mercedes Silva, coiivpreeiulera o' papel da vú,;'ios momentos e em as- da �vi�ção civil e Juiz de bancada' udenista, depois
,

nesta Capitcil, faleceu, à nói� imprensa e não o limitam suntos dive'):sos, concorda- Direito" .por diletantismo, de inúteis, manobras para

te de sexta-jeir« última, a-

�

do 'muito. Mas, também, te- vem de sêr punido pelo "CÓ:- acertar o vôo. O outrora
l d

.

mo�', dis;ordado' algumas I digo do Ar". Nada' menos garbôso esquadrão, que de-pós ongo pa ectmento,- -a �

h h T uezes. Isso, é da.vida dos de duas multas foram im- fendia e atacava sem ees-prendada' sen orin a e'l'e-
,

-

sinha Silva. ,jorniâs. Na verdade quel'e- postas ao arrojado' pilôto, sar, está hoje 'reduzido à
mos-lhe urn grande beni, a que t�rá de entrar com cin- uma modesta patrulha da
ela e aos que ,a fazem, ca- co mil cruzeiros. Para c� madrugada. 'Raio de ação
p1'ichadamente, com vit01'io- mêço de conversa. Além da igual ao do biguá. Com tri

sos- esjorços de progr�d:i-Ia,' suspensão do certificado de pulação suicida. Os motores

com empenhos de eonceituâ- capacidade técriica, por seis udenístas, na Assembléia,
la cada vez mais na opiniã� meses. O ardoroso aeronau- já' não roncam mais. Obso

pública. ta de Araranguá tem come- letos.. Desorientados, entra
tido inúmeras outras infra- ram em parafuso, rumo ao

Levando aos distintos e ções, constantes de diversos desastre inapelável. Impul
brdlumtes colegas da

.

stía processos. Sua condição de l"sionados ímpíedosamente
De sua viagem à Coréia, ré- rios terremotos. :'?"!J-spasse, acorrerem. à stía direção, aos seus dtgnos I "Juiz de Direito e de entu- pela gravidade. Gravidade

g ressou a Washington _0, Secretâ- I, Anunciou-se que Churchilt te- "aos 't'nleresse's pró�rios e auxiliares e aos de�icados: siasta e animador da avia- da situação governamental.- esidê?tcia, parentes e pes-

'Irio de Estado John Foster Dul- ria voltado' à atividade política., ,personalt'sst·mos,. é sobrema- op,erários, O nosso frater- ção' permitiu,' uma "tole- Pela teimosia do. Sr. B,ol-I
'

�ôas de suas relações que - I 'leso .' Na França, milhares de traba-
net'ra grata a todos qs 3'or-, nal abraço pela festiva data, rância, todavia, que a bem 'nhausen de fazer política,ld A h h d deri 'd [oram. prestar as suas tlerra- I Io Ministro Osva o' ran a ' I a ores a eriram a greve os

1iàlistas cat.arinenses, que, dela compartilham'os, atra-
Lda disciplina e segllran.ça- 'sómente política, despreo-encontrou-se, na cidade de Cru- I f�rroviários. No Rio, o Gal. Ze· deiras homenagens à jovem r- ,I;"

I'I veem no st'mp,a'tico diário vés da sinceridad_,e deste re- da navegação, aérea, deve cupado de administrar. Pe-zeiros, com o Governador Gar·
I nóbio

da Costa declarou que já- exi:inta. ."

cês. Durante o "bate-papo" te- mais pensou em outra cousa que Os funerais se eietuaram, dos irmãos Caltado, mais
I

gisto. cessar ...
" A verdade, eon-" la macônha das promessas

ria sido escolhido o' novo pre·1 não fôra a lealdade ao Govêrno
1 ---.-.----------'---:-------::-:----:T-;;-- t�do, é que' o téco-téco do I mirabolantes. Pelo desvario ,ontem, às 16 toras, com

,t'" !sidente do Banco do Brasil. constitui do.

A
'

·
-

TV li h t" tad t 'tO té da i
.

grrlnde acom'l'fanJuimento, 551m am'os vareunna tem pres o um a ICO e ecmco a improvi-
. No Rio, a sêde . da Embaixada O Ministro Oswaldo Aranha in·... 1:'

'

"I
d

'

norte-americana fo} alvejada por formou aos, jornalistas que o sauulo da sua residência
, , _,.

-' servição. Conduz tudo. En-., za a equipe dominante. Bi-
2 ti

.

terlõ E V B '1
-

i ti J Ih '1IIa Cemüé '. d It .

reft'nadã e t'nst'd�osa fêrmos, candídatos a gover-' sonha e improdutiva. Mas,.Iros mlS erIOSOS, o asco rasl nao enll lU em u o, ,S pa1'a O entt et·w O aco- Todos sentimos a carestta •

.,sofreu a maior derrota dos uI· que êste mês talvez seja neces· robí, que nos arranca os olhos da cara. Vestuário_: calçado, fiança e até urna�. Sim" ur- , metida a troço. E os pilotos
timos 5 anos. O America foi o sário.

O ESTADO apresenta à alugueres, transportes e alimimtlJ; em ascensao"
� 'I\as eleitorais. Das . outras, I udenista� mar��am parâ, a

autor da "goleada"., O "placard" O Sr. Batista Luzardo solici·
.(. T

. d' O Governador pensa, ;também êle, dessa forma. Os parece que não. Tem salvo'l morte mexoravel de suasde 4 a O não, ecoou bem entre o� tou exoneraçã'o do cargo de' Em· t!xma. �amt ta enLuta a ex-
S

'

'. d E t d 'd �.�
.

_

'

I
ec't"etanos e' s a o, tem. '

,vi.'das e t,ambém-alguns. cau-, esp.eranç�s.. Mas, que., nãobaixador do BrasH, jrnto ao wessoes d.O seu pezar. O povo, triste.d,ele! O nosso povo'vive',P"e, la, hora da
_

d dldatos a degola éleltoral: catam ,sobre, o povo Ja de-Govêrno Argentino, :;:t*"'Z m01·te. A nossa ,gente anda mal: mal de saude, mal e .
, -

'

Teve lugaJ>:" no Rio, a inaugu· l d � Tudo pela al�gria de' voar. sesperado! Nem em cima111.eSa, 111.a e· rOtlr1Ja. •
�_

Não cre'io qw� aiguOem, sustente e qefen,da tese con- O nosso Lindbergh sulino, dos funcionários públicos
trúl'i(�, porque disso-nem o cinismo personificado seria ca- cujas proe��s têm ,estarre- 'I: rôtos' ,'e famintos! Cheg� desp:c:tos �d:;tntêscos' as "destrui.

.

d' '1. t t' b tPU,!. A prúp-ria mentim, se passasse e 8UuS an t1JO a s ra- cido seus colegas, é um ,ho- 'desgràça:! Cruzes!!!ções causadas pelos tenemotos,
{:o a sLibstantivo concreto, afinaria pelo que estou ,dizen-

-'criam perecido mais .le mil peso
'

B
.

t d mem simples. Bôa praça,do' cnro tudo é Ca1!0. ons e maus, tnocen es e peca ores,
soas. 3 cidades e 6 vilas ficaram en; unâ;Ú11tidacle ab'soluta, não se atreveriam '3Q. a pro- i como dizem 'aqui em baixo._
,jestl'lIi(l:;s, conlpletamente. _ Na ferir estas frases: Que rOHplnha barata! .Que' comic!a de Fervorôso nas suas amizá
fi'1'ança, elevou·se a 4 milhões o baixo p1'eço! Que áluguel,. que sap�to, que c.ajé, que

I
des, até as raias do i�pos-

.

,Meu 'caro TolentJno, des-'IUmeró de _trabalhadores que se' -

d b t l ca .,.,açuca1', que mao e o ra, que ma, ena e que ctgarro -

sível. E' �oço, gosta das culpe ás sób!as . .r..les já não)uzéram em greve,
'

'd I I '

mara as. �

'b .

}". b· . d' MAnunciou-se que os. comunis- ça" pelo transcursQ do 810 ani- O, Presidente Luigi Einalrli Pão subindo; fa1'inha subindo, casa su�indo; \ liVl'o
cores s� nas, e mUito e I s�. em o que lzem, enos

tas estive_ram I'etendo prisionei- versario do "vjlterano". _ Hou· onvidou o Sr, Giuseppe' PeBa, subindo,... Dinh.ei?'o desyalorizado, cruzel'1'o insignifican- fuma cigarros Hollywood. I mnda,
o que fazem.

ve muita comida e muitos dis- �irigente cristão democrata,. pa�

I
te" cédula sem e�pres$ã_o aquisitiva... A v:r?� corre �- Apelamos, da�ui, ao s;. Di-, Pai, pe1·doai-lhes. .. Abra--,--,

cursos. ,la tentar_ formar o novo gabme- t'ras da met'cadona, e nao a alcança. O salarw, o venct- retor',Geral da Aeronautica i ços do
AgI'avou-se a crise politica da ;e, italiano,

,

-, mento, O subsidio, as diá�ias, se pat'arem, o mesmo será" 'Civil que modifiq�e seu . " BUM.Italia. (). ,sr, Attilio Piccioni fra· Anunciou-se que o deputado, q.'e descere>-,". -

I ,

.

<

F M·
'". "

'o despacho. Pode mandar re- ...cassou na mi�são de formár (I rota orelra será expulso d'o Desculpas esfal'rltpadas: Crise! Estamos atravessan-
A ", o Tnovo, gabinete italiano. PTB. _ Falece'u no RiQ, com a do 1tilW crise. Assim nada' se remedeia, e as coisas pio- colher os cobres, mas de-

'

empooO primeiro ministro SI'. Chur· Idade de 91 anos, o Sr. Cincina- ramo

'

vôlva o' certificado,pde ,ca- Previsão do tempo até às
chill, sorridente e fumando cha· to, Braga-, ex-Minist,ro da Fazen-

I Disco?-re1' sôbre O assunfo também não move uma ,p�cidade técnica. O avião 14 horas do dia-16,
ruto, visitou, insperadam.ente, o la e parlamentar, _ Por isso palha. Cala-te, bôca! Já' não está aqui quem falou. do Va:relinha deve sempre Tempo __ Bom. Nevoeiro.seu gabinete de trabalho em o a Câmara dos Deputados suspen· * *

D
.

S t deu seus trabalhos. � Chegou II , * estar em condições de vôo. - Temperatura -- Estável.França iniciaram nova gréve de ' owmng tree.

protesto. contra o já ábalado Go,' Em Concepcion, foram encon· ao Rio, o PI'efeito .Janio' . Qua· Outros q�Linhentos: gramatiquices. Distraçq,o de E êle também. ,Porisso, mui- Ventos -- 1)0, quadrante
vêrno. de Joseph Laniel. trad-os. varios esqueletos e lU.!le· dros. ". poucos. Com fome, não se estuda. Dizem qHe gato com tas vidas têm sido salvas. Norte, frescos.
No Canadã;, (I Sr. Louis St, da,s de OUI'O, em escavações fei- No' Seníldo, não houve "qUO-I fome até sabão come. Onde estão os sabões? Ora, na al- Afinal, o que vale uma in-, Temperatúras -_ Extre-

Laurent venceu máis uma vez tas na rua Lau�aso, esquina de l'U,m" par(l.. a .�iSCUSão �a autopo·,I ta! 'fio elevador da,�oap. 'Pfo Itgtia!a .dos vendeÍ1·�s. Sen- fração aos códigos, face ao mqS de ontem: Máxima 21,2.as, eleições presidenciais. Golo:90lo. Novos tremores ma do DIStIl�O Fedelal. Na A- do sabonetes, no settmo ceu das v�trtnas, lJnde sao cam- I::fem-estar geral? Mínima 1No Senado, !) Sr. Ivo D'Aquino de teí'l'a foram registrados nas lemanha, a equipe de

basquete-,
bíados a preço de jóia, _ � 6,0.

criticou a 'dicisão na COAP, ce f1,has de Cefalonia, Zanto e !.ta· 'Jól do Br\,:i1 der�'o�ou,a da �s. '-:oltéi ao cas� inadvertidament:. Sem o q,uerer, fé o
,-----

Santa -Catarinlj que, aumentou as c.a, fia- Grecia. _ Em Toulon" pal�ha por .,7 a 45, _ Na Assem- Enechno, dep., n(tO gosta da questao. c

passagens dQS ônibus desta ca- dois oficiais da Armada' bateram bléia, Legislativa, varios vétos I Tenho de me ir à g1'amática, como e1'a e é 'l:l1.eu pi'o
pital. o "recor<Í" de profundidade. _ 0-; .do, Governador Bornhausen fO-, pósito, pm',a saborem' os e1'ros de um 'jornalista, fa1'ma�
Chegou 11:0 Rio, procedente de, 2 heróis de'sceram 1.550 lnEitros am rejeitados pela maioria dos ""pola e ex-dono de car�ório, negociado por êle lá' no

·1cáracas, o Sr. Adolf Berle, ex· numa batÍsfera fracêsa. deputados. Clmo das serranias cata'rinensés. .
•

,embaixador ámericano' no BrasiL' Solicitou.. exoneração do ca,%o Os motoristas comemoraram, o Enedino' e§creveu lêm, 3a. pessoa do plural, pl'esên-
o Minis,tro Néro' Moura expul· le Presidente do Banco do Bra· I�eu dia", Hou,ve a procissão de' -te do indicativo do .verbo ler, O corrft.o, Sim e.mbargo, é
sou da Aeronau�ica, 8 sargentos 'iI, o General Anapio Gomes. São Cristovão. A noite, o Atle, grafm·'-Iêen1.

. -
,

ncusad'os de c.onduta prejudicial Dizem que o seu s;bstituto será tico de Imbitub,a derrotou a equi· Explicú. 'Quando a forma verbal tel'mina' em ê, oxí
à ordem pública. O j(\rnalista ) Sr, Souza "Dantas, pe do Figueirense por 1 a O, _ tono,' pl'untliz-a-se com a flexão em. Assim se ,escl'everá
Samuel Wainer 'recusou-se a' re-' O sr."RicardQ ilafet, depôs pe;.. Quase 'mil pessoas a�sistiral�1 ao êle ve, êles, vêem; ela crê, 'elas crêem; que Q João dê;
vêl!}r, perante a Comr�são de I "a,nte a Comissão Parlamentar jôgo. que João e Manuel dêem,
Inquérito, o nome de seus fi-

I
de Inqllerito. * * * Se a última pessoa, entretlinto, do singulár, acaba?'

nanei'adores, ...:... Violento i'ncên- I
O ex-presidente do Banco 'do Violento' furacão assolou as �m' m, então, pluralizando-se, apenas se cobrirá com o

Idio ,irrompeu no prédio do Go. Brasil declarou, ser o unico res- costas dos Estados Unidos, cau-

I
acento circunflexo: a baiana 'tem, as baianas têm; o di�

pacabana·Palace. ponsavel pelos jlmprestimos con: sando séri(l� ,danos. _ �o Rio, o
I
nheiro não vem, os cob�es nilo vêm; o Bornhausen re-

As châmas destruiram o Téa· cedidos à "Ultima Hora". _ O sr. Mou�ão Filho foi acometido. tém, O Bayer e o lrineu retêm, detêm, contêm, entretêm.
tI'O Copacabana. Presidl\nte Vargas êoncedeu exo- ele Uma cTise cardíaca.

I sustêm: O En'edino, êsse, obtém.:: ,

O deputado limar Correia', nera�ão ao Embai;';ador Batista O Ministro 'Osval_do Aranl,ta' Outro, novo equívoco do jornalista, parlamentar e

(P. S. D.) discursou na As· L,!zardo. En; Curitiba, o secre- declarou que o Brasil está su:· ex-ca1·torário" foi êste: "lodaçal em que o bichano cha
sembléia Legislativa, em favor tariado do Governad'or Munhoz bind!). Pouca gente acredita. Os furdava, Bichano é gato. OE gato não chafurda, até onde
da autonomia de Flo'rianópolis, da Rocha renunciou, coletiva- jornais apontarain os provaveis a minha experiência sabe dos h-ábitos felinos. Pode ser
O mes'Íno fizeram os deputados ,mente. Em Belêm, foi instalado candidatos à sucessão do Presi· qge, à fôrçá, 'algitém pegue um gato pelo rabo e o jogue
Braz Alves (PTB), Enory T. PiÍl- o VI Congresso Eucarísticó dente Var'gas. CalHobert, Aranha, na chafurda. Pobt'es gatos! Às mãos gaticidas do Enedi
to (PSP) 'e Vicente -Schneider Nacional. _ Em São Joã'o do Juscelino, Ademar e João Gou· �, 'iJOCês afocinhàrão na lama, miando de horror, ato-
(PRP). Miriti, OS veread.ores resolveram lart. I !.1c1(JS oté as ba'rbas nos lantais da buraqueira que assi-
Em Goiania,. foi mortQ a bala depôr, o Pr.efeito. eleito Sr, Mi· * *' 'nala a boa c011sc1'va,ção das estradas!

o jornalista Haroldo Gurgel, ten· guel Archa'njo "de Medeiros O E o sábado cheg'vu alegre e O dcp. Ribeiro ,palrou mais sandiêes, tais quais ma-
do sido feridos, também, dofs depôsto declarou que o ato é ,festivo. O "dia santo" foi guar- gestoso, ao envés de, trazeiros, quero lhe dizer, COrl'i
estudantes. ilegal e que o' "seu santo"" é dado" pef�s funcionários públi- ja1n-se sumà'l'iamente para majest6so, ao invés' de, tra-
A ex·Rainha Narrima-n pediu- muito forte: _ O Itamarat( di· coso Aniversariou-se b Dr. Luis seiros, quero dizer-Ihé.

ao General Naguib que lhe de· vulgou. que o Brasil não está GaBoti, Ministro d'o Supremo Fragância, não.; fragrância é que é. Um pastel de
volvesse, s)1as. jóias e _péles dei- 'pensando numa aprox,imação com Tribunal Federal. _ O Dr.' Ru· imp1'ensa, quiçá, ,a fragância do Enedino. Aconte,ce; Ou
xadas no 'Palacio Real quando a Russia, _' Nesta capital, teve bens Ramos .. , reiniciou suas ati- tro dia esc?'.evi eu frustração '� a letra de f8rma me co-.t.\ ....

,. ..

inicio a "batalha peta autono· vidades ;;'0 ESTADO', Em Ribei- meu um... r, dando-me frustação. Se os linotipistas' er-
rão da Ilha, começaram as fes- rarn, quanto mais o Enedino.
tividades de NQssa Senhora da O jornal, trabalhado à pressa, imprime às vêzes a-

Em entrevista concedi.da à Lapa, _ O."Vasco (de. cabeça quilo que não se fêz. 4 propósito, ouçam: Certa ocasião,
"Associated Press" _ o Mare- Daux (o cigano, como êle pro· baixa) vai jogaI: contra o Bota- ,o Albor, ela Laguna, enviava felicitações a uin casal da,
chal Tito �disse que a Ioguslavia' 'prlo" se denominou) regrel'\_sava fogo: No Maracanã. Segundo o r sociedáde lagunense 'pela auspiciosà visita da Cegonha.
não mais colaborará intimameúte de sua 38a viagem ao interior "Peladinho" o conta·gôtas 'do Pois be'm. Os cumprÍ1nentos do velho e bom semanário
com a Russia. No entanto, man- do Estado. P·inga está entupido. � O FIa x se ü'aduziram assim, por artes do tipógrafo.
terá relaçõe� diplomáticas com � 1 No Clube' 12 houve o h·adi· Flu é ama�hã (hoje, quando VQ- : -- O la,r dos senho,1'es Fulano e Fulana foi enrique"
a_ URSS.

- ,�ional baile de gala. A festa cê estiver lên'do esta seção), O
I
cido com mais um bandido. Em lygm' de bambino, ban-

Chegou a No:va York, a bor-I esteve ótima, Não houve 'show'. "Mengo" há de' ganhar, sé Dous. dido. E mais úm, note .. se (t agravante ...
do do "Queen Mary"-·o sr. An- Nas Ilhas grêgas, assumiram qU,izer". BARREIROS FILHO

.
, . •

LOOPING PARAFUSO

-

O seu passamento .cons

tentOu a sociedade losal,
pois Teresinha, ainda nos

primeiros anos da mocida�

de, desfrutava de gerais
:irnpatias, sendo destacado
demento do nosso "gra�-

, monde", pelos seus dotes de,
"

'spírito é coração. Tio ioga'
�or'reu a notícia do seu

Plortanõpnlís, Domingo, 16 de Agôsto 'de 1953

o Mundo Em Sete Dias
ACY CABRAL TEIVE dl'ei"'Vishinsky, delegado perma·

nente .j unto à ONu. O velho di-A semana começou agitada. A
bomba de hidrogênio que os rus- pIomata I'USSO declarou que nada

sos dizem possuir, revolucionou' havia de extraordinario. Na Gré

. os meios políticos da Europa e
I
cia, mais d� 150 pessôas mor-

dos Estados Unidos. I rezam em consequencia de, sê-

cl'usmaltinos, Aqui, o Paula Rá·

RECADO

mus conseguíu reh� a "lan

terna" do GuarlrliY. A disputa,
como se vê, continua sen�acio- ração da "Casa do Advogado".
núI. Os socios do Clube 12 estio O Marechal Dutra esteve pre·

ve-ram em

C,alJ'as
d� Imperatriz.

I'
sente. _ Com destino ao -""Rio;

O Sbissa tambem esteve lá, viajou pela Cruzeiro do Sul, o

E, no Estreito, o cidadão Wi- Governador lrineu Bornhausen.

gandi Wagenfuhs, solteiro, de À tarde, chegou a esta c?pital,
22 anos, foi assasinado� A tiro o �eneral de Divisão João

de revolver pela jóvem Marlene Waldetaro de Amorim de Mel-

Montenegro (Rosinha). 10.

... ... ... No Clube 12, houye a "festan-

Il._.()._.()._.().....()._.()

ros norte-americanos na Coréia.

Eisenhower estaria dispôsto a

tomar medidas ne represálias.
O Parlamento Sovietico aproo

vou O expur�o de Lavrenti P. Be.
ria.

No Irã, ó primeiro ministro

lIQhamed '-Mossadegh ,vencei o

-plebiscito ,�IÍI pról da dissolu�ão
da Câmara. Os ferrovia rios da

,
�. jornal bornhauseano achou exagerado o pi"ê
ço que O Estado pediu para faze�outro, jornal.

Devemos explicar os motivos do orçamento a

presentado: nós �omos nós. Se não andamos de Pa
ckar, tap}bém não andamos de paquês em carrinho
de mão, rua acima e rua abaixo, sempré no mesmo
carreiro, Para 'cob�armos composição a um centa
vo a linha, a· tostão, só com marmelausen... Ou,
então, temos que substabelece1' certos- gástos! ,

Aqui, nossos assessores não arranjam rE!quisi:'
çéies ilegais, para que os cofres .públicos paguem os

serviços prestados exclusivamente à redação.
'

O nosso diretor sabe já a resposta que lhe vão
'dar. Mas o diretor do órgão palaciano também já-
sabe a contra resposta.

.

Podem
°

mexer ·na abelheira! A' vontade!, Mas
não se q�eixem, se levarem uns frechaços pela
sambiquirade sua partida em companhia do

Ex-Rei Farouk.
* * *

mia". O vereador Antonio Apos
tolo mandoú afixar.' faixas de

propaganda, _ E," o Sr, Jorge

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


