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N I golpe de Estado contra o I Os lideres do Partido Co-

'X'Pa r Ia 0-, o . a, 'o� ra primeiro Ministro, Moham-' munista TU,deh se aprovei-
med Mossadegh. ' : taram da ocasiao para pin-

I '

I tal' nos muros as legendas:18 (V, A,) --, quanto o govêrno . tomava regência, no qual não figu- ; paros para o ar, para acal-. contra o soberano, Moha- As efígie do soberano de "Ianques, ide embora" e ou-
as primeiras providências

I
rarâo os membros da fa- I mar os anim�s dos manifes-Í med Reza, Pahvi, que,' em 33 anos de idade e de seu tras ameaças contra os nor

para ,a substituição do mo-: mília real. I tantes que andavam por to- companhia da rainha So- pai, o xá falecido, foram te-americanos, aos' quais a
narca expatriado e substí- A' polícia, apoiada por da a cidade, grltanâo com raya, fugiu ontem do Irã, derrubadas de seus pedes- ousaram de haver estado em
tuido por um conselho, de tanques, fez numerosos dís- J ameaças e obscenidades, depois de um fracassado tais, mutiladas e arrastadas

I
conivência com o xá para

�

-- -

i9:::::::;:'1 PDela,uavenRidas oPrinCiPcaiS, Adels,rUbayrMo1ssGadegoh. ,�rlo de S. Catarina c '

. •I 'A [arolaqem: que o sr, Irineu Bornhausen se,

t" �no X l i hab,ituon a [azer com obras alheias, já at1'avessou as

, nossas fronteiras e ecoou na Capital Federal,

IN. 11.624 �c A prova,cl'isso está em, documento oficial: no últi�
I mo acõrdo celebrado ent1'C o l'vlinisté?'io da Educação e

·"-o_o.....n....O...0-4JII o govêrno do Estado,

Cr' 1,00 Segundo êsse convênio, o govêrno Federal conce-
derá cio Estado o crédito de- C1'$ 3,560,000,00 para 'a

--construção de 14 gntpos escolares e 1 escola pl"imá1'ia
rural.

Mas, pm'a que o sr, hineu Bornhausen não espa
lhe, corno é seu costume, de' q1tf! essas obras são de seu

govêrno, o cont1'ato assuuulo estabelece, na sua, cláu
sula 10Ct" o seguinte:

,

"O Estado se ob1'iga a afixa'r, durante
o periodo das 'obras, em local bem vi
sível, nos prédios em construção com o

auxílio federal, uma placa com. os se

guintes dizeres, em caracteres bem le
gíveis: ESTA ESCOLA ESTA' SEN
DD CONSTRUIDX COM RECURSOS
FORNECIDOS P E L O GOVÊRNQ.,
FEDERAL".

TEERÃ,
Multidões enfurecidas der

rubaram, hoje, os bustos e

ostatuas do xá do Irã, e os

arrastaram pelas ruas,' en-

.�I Rul»ens de
II �rrud. Ramos

I
GEflENTE- tDomin,ol F. -

I de Aquino !
... .._......�·�/t�',.�
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"Se Bouver� Divorcio,- ,o Tempo
i P

,-

d ' ,

I revisao o tempo ate as

! 14 horas do dia 19,

, I Tempo '-- Bom, com ne-

'A' l'IYrel·a PeIYarajJ> 'Em Ar-mas" bu�:�d:e�:tura -- Estáv�,
.' II,,' ',II

"

-

, ,

' i' Ventos -- De nordeste a

RIO, 18 (V, A) -- Fa- cellos Mota de São Paulo,' jamais passará o'projeto de a Igreja e o povo cristão sueste, moderados,
lando na sessão plená1'ia do depois de se referir .cos ora-I divorcio, ,disse: "Se houver: pega1'ão em ai'mas contra Temperaturas -- Extre-

Congresso Eucarístico, que dores que o, precederam, no Brasil um govê1'no ,que, êsse qouêrno", .mas de' ontem: Máxima
está se realizando em- Be- ent1'e os quais' o senador sancione a lei do divorcio, I I 20,4. Mínima 14,3,
Lém. do Pará, o cardeal. Dom Hamilton Noqueira, que a

Carlos Carmelo de Vascon- I firmou que' pelo Senado,

-;

Mensagem de Vargas
Convenção .dc P. S. D'
\.,' .__.:j;

--

Preciserá comentar?

o
'

Riso da Cidade...

1nst8Ia�a; segun�a·feira, :00 Rio,ao Congresso, Eucarístico
BELE'M 18 (V. A.) -- deal da Bahia será homena-

, r _' RIO, 18 (V, A. -- A CJ- do-se uma sessão solene às' dar os problemas trabalhis-Foi lida a mensagem do sr, 'geado, amanha, na Acade- ,

'I' V C' i
"

P d Let I' missão nacional do PSD" 2J horas, A convenção será '

tas, da qual participa o mi-Getu 10 argas ao ongres-: mia araense e ras, .

'" ,'",-
" N" 1 ,I A I t id d I

f reunida hoje, aprovou o encerrada quinta-feira. nistro da Justiça, entregou o
so Eucarístico acionai, a-, que a au orr a e ec

e-I' ,_,',' ,', '

_,

.

I " ,
'

A' regimento interno da con- CRIARA O PSD UM, seu relgtório. Concluiu àpoiando as decisões.do con- siàstica, falando, na Câmara ! '
'_':' .',

-

, " '
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,

M
"

I di ,(
,

'

vençao, a instalar-se ama- DEPARTAM"ENTQ 'comissão pela ' necessidadeclave e assegurando aos, pre-
" limCIpa, lsse: Que I _ ,', ',', ,

'

_ :
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,
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A d D t f 1" nhã. Ficou decidido que ha-, RIO, '18 (V. .n.) -- Na trabalhista, que se encar're-lados que o governo, 'tu o eus rans arme em rea

1-" ,_

' i ,_
'

,

<, d d t d t h vera uma reurnao prepara- rcuruao, hoje do PSD, a co- gará da propaganda do' P.fará para que o certame a e u o quan o san amos
I " , "_, , I, _, ,

,- A" tona Dela manha, r__zan- missao. incumbida de estu- S, D, entre os trabalhado-corresponda às, esperanças, para a r�gIao amazomca. .

,

res. Sugeriu, também, a 01'
dos fieis no Brasil e demais

países, Cre'd r·to'
�anização de um , departa-
--tento estadantil.

CARDIAIS HOMENA-

GEADOS
'

"

��EF8RMA DOS ESTATU" i
TOS DOPSD IBELE'M, 18 (V, AI') --da A F

-_

RIO, 18 (V, A.) -- Na I 273
Cardeal Dom Carmelo, e'

AVOR DO BRASIL primeira sessão do PS'D,,'
----------------�..__.....:.__.....:t...J

I f h
'"

I - Diga lá para o Medeiros fazer umas manchetes�!Oc:;uu:aO!ess�:e:s�e::�', P I" M' :;-1 Rio, 18 (V, A,) -, Re-j Egídio Câmara, devendo ês-' marcada para amanhã, será li de modo que pareçam obras do Irlne� as esco-

al mi Câmara dos Vereado-! O IClada erltl gressaram dos Estados Uni-I te viajar para a Inglaterra, ap-resentado parecer .sôbre a las feitas pelo govêrno Federal.

t ue O Cal' I Rio, 18 (V, A,) -- Conti-! do os srs, João Dantas e i Os dois funcionários da reforma ,dos estatutos dO,'res, enquan o q -

nua f�rtemente policiada a I Charles Hargreaves, que I Carteira de Câmbio ficaram partido,S=-e-r-a----=E=-o-c-e-'-r-a-d-o--=4-j-g-d-'-a--E-s-ta--M-a-s--ONovo Ptesídell te cidade de São João do Mi- integraram a comissão que satisfeitos com as negocia- Em consequência, dessa'
..' A

ti li
riti, cujo prefeito, sr, Mi-! esteve tratando de obter a ções, afirmando que existe reforma" será permitido o .Inquérito sobre os Negóciosdo t N. do Café guel Arc?:njo, foi deposto

I
dilatação do p r a z o para nos Estados Unidos sólido reingresso do sr, Vitorino

, d!l «III tl·ma Hora)RIO, 18 -- Foi assinado pela Câmara dos Vereado- amortização do emprésti-, crédito a f?vor do Brasil, _li'reire, Há no seio do par- " U
decreto nomeando o sr, Jo- re5, Reina, 'entretanto, cal- mo destinado ao pagamento acrescentando que são boas tido uma ala ponderável RIO, 18 (V, A, -- Ainda

I
to junto à "Ultima Hora" --

ão Pacheco Chaves presi- ma na localidade, Esperan- dos atrasados ao Eximbi:lk, as perspectivas da vinda de contrária a essa manobra, em agôsto estarão, encer�a- d,eclal�ou o sr, Castilho Ca

dente do Instituto Brasilei- do-se; a solução do caso ain- Ficaram naquele pais ami· capitais norte-americanos, mas tudo indica que a re- dos, os trabalhos da comls-! b:al, presidente daquele ór-

·.��:i�;�ff.iEii���::D��"::�-:e·:-�:·�·c·����e·�:··�·_-p·_""""'''-ç�io��W:@�H�fjft��f7EK
I f�i�:;�l\��1;�ª,

homenagem ao governador IrÍ'lieu Bornhausen, queI, ,.
'

, I pois de' es€onj��ração, volta a a�ormenta1'-n?S, �pesar das e também os deputados A-

aqiti chegou então aco_mpemhado ele n�merosC! e luz:tda i .

I
obras dOL �r�cm.ho, apesar d� �m�� de Capwan e do que liomar Balleeiro e Oliveira

com:itiva, integmda ate p01' altas aut_ondades f;demts ,e a população aplaudiu o governador, que construira a, elas CUSta1 am em tem,po e d1.-nhet10, " Brito, "O primeiro desses
�-'�p1'esentante� da imp'I'ensa �a ,C,apttal �o Pats, Justt-

',linha Cap-iva'rí-�amguá e C!l)laudiu a Empresul, qu� ha-I Mais de quau!_,nta rni,lhões ele ,cl"u_zeir,os foram, gas- parlamentare� para ,revelar
ficava-se a presença de tamto_s "vtsttante�_ dus�r�s por�ue ,via, afinal tennmado as demoradas obms elo Bractnho, tos só na construçao da hnha Flonanopohs-Jaragua e o o l�ome da pessoa que, denaquela data, se ia p'rocede1' a maugumça? oftctal de m�- ; Todos sauda1'am, aliv'iados e jubilosos, a farta e ','esultado é a volta ao radO'liamento menos ele, um 1nês
pO'I'tlLlites obras de melhommento, �a rede de energta brilhante iluminação, a energia ininte1'rúpta nas máqui- I após sua solene, inauguração.- A passada diret01'ia da
elétrica, libe1'tando-nos, como se dtzta, para sern:pre, do ?1US e nos motores, nas 24 horas do dia, confortados to- : Emp',"esur, substituída por homens escolhidos pelos S1'S,

f�ag�l� .io, :fac-ion�men,to. Preceden�o essas, fes-t,tv�S ce- dos com a, segltmng,ct! dada ,Pela palavra elo Govern,a��r IIrineu B01'nhausen e João Colin, tinh� um progm,m,a
rnnomas, 1a em la de Julho a Empresa Sul Brastl�tra de

,e pela palavTa da l!,;mpresuL, de que estavamos defmttt- completo, bem estudado e que resolvena, real e elefmt-
- EletTicidade publicava :tm Avtzlo ao� Consumtdores, '1,amente libe1'tos elo ?'acionamento. Entretanto, em meio I tívamente, o angustioso problema do racionamento da
anunciando-lhes que de zero ,hora dO,dta �O ,do corrent,e ,ao ruído ,das comemOr(LçÕeS festivas, pessocLs,ponderaelas energia elétrica tant,o pam Joinvile como,para os muni
(julho,) em diante, fornecena energta e�etnca a �O Ct-

e c01�hecedoras da situação refletiam que talvez houves- 'cípios servidos peta vastíssima rêde da ETI'l!presul; e foi
dos, em caráter definitivo, cessanelo, p_OtS, a parür da-

se exece'ssivo otimismo em, tão' ,enfáticas afú'mações da justamente aquela diretoria qUe adquiriu o TI�aquinário
quele dia e h01'a, "todo e qualqu�r ?'acwname��o que a

parte ele quem devera te?' conhecimento bem, íntimo da ele p1'ocedencia suiça, agom total ou parcialmente insta-
1'egião 'vinha sofrendo desde melaelos de 1�44 , Refo:- ! realidade, ,

'

,
lado na' usina do Bracinho, como parte do plano a se1"

rando a certeza de q�e efetivament� entrarwmos, no dta I Eis qu: já, nem passados 30 dias .daquelas ju?il�s�s realiza�o e do q�al será comp!emen,to o ap1'�veitamen-20, em um novo regt:nen de amplo, s.egttro e c�nstm�te : manijestaçoes, 'vem a Empresul cOnft1'mar o racwctnw, to do no do Julw e do Cubatao, cuaas obras completas L·t I-b.abastecimento de enágia,_ o mesmo ,amzo prevema os

m-I' daquelas pesso,as, anttnciando-n�s I a' imposiç�o de novo! derr:andariam o prazo maximo de dois anos e nas qttai� 81 8 I 81rO 5Uteressaelos ele que podenam nos dtas 1.8 e 19, �aqttele pe1'íodo de racwnamento, a pa1'ür de amanha, Novo pe- : 'senam gastos Cr$ 90,000,000,0'0, elevando-se para 50 1ml bltl·t'Dlrá Luzardo1nês, promover a adaptação dos motores a servtço nas 1'íodo com os mesmos horá1'ios dos anteriores, com as' o total de cavalos-forca,' ,

indust1'ias, ,ajust�ndo�os á ,nova frequência de 60 c!clos� Imesrr:�s rest1'içõ�s, num 1'egresso súbito e r_nelancolico á I .0 dirigentes ·atu�is. p1'eferira'ln_; com o objetivo afi-_ Rio, 18 (V. A) -- O em
que passU1'uL a 1ltgorar, umforme e regular1'(l,en�e, a par SittWÇlW em que estavamos antes que se maugurassem" nal frustrado de preetpttar a soluça0 do p1'oblema, fazer ,baixador Leite Ribeiro de-

.

tir do dia 20, ou seja cinco elias antes das festwas s,ole- as obms do Bmcinho e a linha de Capivarí, Nos meios o que fizeram com o resultado que vemos, HO'lJ,ve_ im-..

I clal'ou que niil#a sabe a res-niclades inauguraJs, ',da ir;dústr�a, das cl�sse.$ p1'�d�t!0ra�, �nt1'e as autorida- ,previdência;,houv� e�ro de orientação, houve abandono
Deito da noticiâ de que seria

E 'cZ' t-o pron"ncia1'am I eles fede1'a!s e no sew da optmao publtca ha gmnele de- ,de um proJeto cnterwsamente elaborado e pe1'sistencia L

ntre nos, nos 'tscursos que ,en a ... ,,' -

d D
-

'

d d I l 'l l f d
'

"

d B t' t LI
"

'B h
'

J a- Col-n corno o.'tros que' cepc!w e fun o pesar, ecepçao e pesm' e to os os qU{? cu posa num p ano ma unda o e que r.estLltou em de- o sucessor o Jr, a lS a u-
'ossrs, nneu 'orn ausene o o, ", ...

' '.
. , , -

f' f d d li", 'f A, '

, 'A'

f t' 'dade' do dia usaram da

Icom
smcem' sattsjaçao e con tança un a a na pa avra 'sastre, Houve estas extemp01'aneas; maugurações 'm'e- zurdo ha embaixada em

nasl vartaf� cenmoentdas e ets Wtd . sa 'ova e'ra qu'e se oficial. comungamm do jubilo daqueles festivos ,atos ,II maturas de obras inacabadas e o povo foi iludielo co�n a A' A1J!t n-v'l'a, l.zeram-s e arau os e um n " -, -,' d' d lh f' .

f l d f'
_ ,', _,

Buenos ues, ssegurou,
?'ia a da libertação, ansiosamente esperaela, do prolon- tnaugt�rats, aC1'e 'ttan da qfu,e, ?t°r_no es

attrmavaml, 'da' da �a segDuran�d.a ,e a t1"I'ry,aç�es mat� ottmtstas qu� verda- eri.tl'etanto, ilue o assunto
d
".', d' 'onamento E porque o fa- I p'!'oblerrw

e s t a v a e t n t t V a 111. e n 'e reso vt o et1'as, e tu o tSSO o governo sam compromettdo, E o

tfJa o et r1U�lOS'Of' regIme a
� 1aaCct-dade e o' Município tão e 7Jo (]e1 "ia1nos ele ag01'a em eliante, t r a b a l h a l' {lOVO decepcionado, Decepcionado e mais descrente, i ainda não está sendo abor-

'o ta,�l o Stgnt lcasse p.1'u , ,

I
L

,

d' l 'A ' , ,-
, i.hdo,

cZnramente sacrificados no longo, pe1'íodo das rest1'ições, tranqmlos, ceTtos e que, ao menos p01' a gttnS anos, es-
\ (D NotWta, de JomvIlle)

nunciou o sr, Francisco
,Matarazzo Filho como fi-
nanciador do sr, Samuel

I Wainer, e o, segundo, para
informar porque solicitou a

extensão do inquérito a to
dos os jornais,

. __.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma ·tradiçao no �omércio e

-

na In�ustria óe Santa' Catarina
M a t r i·z - F 1'0 r i a n Ó p o I is

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇAl?A, J(}INVILE, SÃO F"RANÇISCO DO SUL, TUB.f\RÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA'
MARIA, FBRIGA DE GÊLO.

2
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�.l)ICO$· I
··õKA""Wi.ÃDysÍAVÃhW:--r.iuSSJ-=-"ôElütió"'I5õTNVtEIRÃI.E I ESPEetALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. I

DR. ANTONIO D18 MUSS� =--,
I ouvmos, NARIZ E GARGANTA 'I•6IH_ I Ex-Assistente na 'Policlínica Geral do Rio de J anel-

.
Cín,ra1a-Clialul G.ral-I'IIÀN 1'0, na Caixa de Aposen tadoria 'e Pensões da Leopoldina

"''''1" _mpl.w •••p.cialU••o ••• DO.NQAtI D••Iunl·· I Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. !
....6..... lIlooleuo. m,wdo. oi. li••nO.tlco•• U"am....o.

I
Curso no Departamento Nacional de Saúde I,gLI'OaCOl'lA - llISTJI:aO - ULPIN�OGJU.J'U. - ..T....O· Consultas di::�'ian;ente das 10 às 12 horas.

LISIO IAS.i.L 3as. e 5&s. feiras de 15 às 18 horas. .

....41....ra't. por ou•• nru.-.l.U-,...,,,, "'les Otu. Atende no Hospital de Carídade.. de 8 às 10
......... lllfr. ·".rwalllo. horas.

lÀI... ltérl�1 lha Tr,.jal'o, _ t. I' allli.! 14111.'.. "" a." I
.

Consultório: nua Vitor Meireles, esquina com - I
.,..u., Saldanha Marinho.

- i

••• irl•• D••• lo. 11 Ilore.. Dr. a••1I1 Residênci'a: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102. I
O... 11 .. 11 "ou.. Dr.. a.Ul.·

De Caridaoe:
(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebàstião (Casa
de Saúde)

,

Maternida-de Doutor
Carlos Corrêa ....

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de' Bombeiros· 8.313
Serviço Luz (Recla
mações) .•••..•••

Polícia (Sala Comis
sário)

'

.... , .....

Polícia <Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair ....•.. , .•...

.
e Varig .

DR. CLAUDIO BORGES Lcijde Aéreó ..

I ADVOGADOS
Real'

;

.

Scandinavas .....•.

fi'Grc em ceral, Recur808 Jerante o Supremo Trlt, HOTÉIS

ul_'deral e Tribunal Federal de Recurao.. Lux ;...... 2.021

I ESCRITÓRIOS. . Magestic ......••.. 2.276
Florianópolis - Edificio Sio .Iorc., rua· TraJa., Metropol· . • . • . . . .. 3.147

12 - 10 andar -:- .. la 1 La- Porta • . . . . . • •. 3.321

DR. WALMOR ZOMER GARCIA I Rio de laDeiro :_ Edifício Borba Gato, A l� I Cacique 3.449

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina. da I AlltÔnio Carl08 207 - lIala 1008. Central ...•....... 2.69�
Estrela' ".3-11

Universidade do Brasil
_I Ideal

.......•. " ü

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola '

: DR. C�NO G. GALLETTl ESTREiTO'
. . . . . . .. 3.659

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)' - ADVOGADO - .

Disque
.

. 06Ex-interno do Se�viço de Ci�urgia do �ospital i Rua: Vitor Meireley'lI; 60 - Fone 2.468

-_ Flori_RnópoU.. I _

'

.

I. A. P. E. r. C. do RIO de JaneIro
.

.

.

Médico do Hospital de Caridade
. Advocac.-a e I'on'ab.-II-d�de:J10ENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES I

."'. U I

Cons: .Rua João Pin�o n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.. . .ADVOGAD?: Dr. Estêvam_Fregapani - Causa-s .

Far·mac.·as
. Pela manbã atende diàriamente no Hospital I'

CIveIS e tra9'_alhIstas. • . .. .

.

. de Caridade. .

. ,CONTABILISTA: AcaclO GanbaldI S. ThIago -

d PI t-Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Te1. 2.692. I Assuntos fiscais em geral. e an ao
•

o -_:._
I Edifício "IPASE" - 5° andar l\ftS DE AGOSt:.O

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO I '-�'/DILJOSi .MED.. EIROS VIEIRA I.

- MÉDICO -

I
1 - Sábado (tarde)

r ADVOGADO -:- I
CLINICA DE CRIANÇAS CaIu r.taI 11. _ ltajaf _ ..... (:atad.. I Farmácia Catarinense

A D U L TOS t -

I
Rua Trajano.

DOENÇAS INTERNAS '

2' D
.

CORAÇA�'aia!!�t.D�od,m��� SIFI��ESTINOS
.

Navio -Mo lor .
«Cari Doepcke» Cia Cat.,�n::!O_ !I::�!:

Consultório - Rua Tirad,entes, 9

I RAPInE _ CONFORTO _ S.GURANÇA
.

.jano .

H O R A R I O: 8 - Sábado (tarde)
pas 9 às' 11 e das 13 as 15 horas

I
Vla�eu entre FWRIANOPOLl8. RIO n. JANmRO Farmácia Noturna _ Rua

Telefône - 3.415' - Florianópolis - ilHal.. I.terin.di'rta" .m I�jaf • Sa.to•••••do Trajano .

_- ----_ .. -"---�-

...te tltlmo a"... para o·.moY1m•• to d. pa.....irol 9 - Domingo - Farmá-

'"rih�d" 11411â ".culd.d. Nacion.l 4.. a.dieiaa. Tt.lal",l"w. •.
--------------------

TlIioeil'tlrliio do :So.pital N.ra. ..." I .DR. MARIO WENDRAUSEN
';l:i...J ....p.ci.liuç'o p.l. S .N. T. k-int.rao .. Ib-...l...... to . ÇUalea lIl6tlea ·t. "a." .....

"
�al"r1. - 1 Pi.... 1. - 'I'.L .. ,

.

c..a._.· :O•• C ur...
.....IacI .,.. lbtft. U. '1'''' I.

DRo A. SANTAELA
••rm••• p.la ..acal•••• 2'..:io_1 .. a.41�a••• O••••!aI

.......;••U).
... t,,-. ,.r ...C1lJ1M d. ..... I.....ts .. .. ..s...,.... � Ota.rl.,

1....u.1

1Ii-lawr•• 4. 8...,,1\111 1".lq:ol'�1"l... 1la.1... I• .I.ti�o .�

b·t.�rl'lO II. SAn" ClOn. ·14, W••rt"'r,Ua •• as" iii;> 4.!ldrc

- 'n".t.... • '''1.... - Do�t11I�S NllIno...

{'-...itért..: Jld!f1clo' Àrut611. NeH .. "'a'

�_l.'.d .. : aa, Iloeai•••. 1114.

'À&IIaJ"'l D., 11 la 11 110..11&.

0.••111t61"l0 I 1.11'11

DR. JOSE BAlDA S.. BITTENC01JRl

a•• '11 t. ..1., 11 - ItáJaf
I'O.AlCULTUaA - paDlAT:aU :.. cLÍKJÓÁ ••&41.
�.I"rl. • el. - a.. ••.• .,..... a. , (x;.q. b

!II ..) - rJorla na.
-

•." ..." • la 11 "or.. -. V!iUilI...fIe..

---OUlO' - OUVIDO. - KHI.I • 8.AJltl.AlfTA

DR. GUERREiRO DA FONSECA
.•.-ctan ...

....r.à A,anlUt••.
&.&a,ad••• r.ata - .�tratol - .,. re &ate x. (rll

�t". t. Cab...) - .","rau .. Oe" lb hbilo>
.

_

.........
....... ·)ar Cc.�
c..••"rI. - V I••• Oere I"H.. a.• - IAl... Aa Oue

...........1· ,

....IId. - r.u.. 1eUl14a, la. - '1'''' 1....

DR. ANTONIO MONIz DE ARAGAÓ
CmBalA TUUllATOW.1.I

o..••l"r",' 1... ,..... II.

ha 11 .. l' 1ilrIame.... •••010 ... Uh•••
a... -..u.,.•. 111. r'li... fi"
---.--------- ----..,...-�_ ..��'

DR. ALFREDO CREREM
Cerae H.d...1 •• tMalM .......

"-:lr.tor .. �,l"l Oel••1. ..'at'.b..
.........nORI .........

.......... lhuaL

... TIn .

0e•••1..1 ••• 11 la II bru

roo... ,..: ..

...... ••a !aato.· ..r.l,... " - ..._....

-DRt. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultôrio e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras

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

'

, HonAs MARCADAS.

DR. ARMANDO VA�ERIO DE' ASSIS

I •

I
I

.....nt ClfaIea lato" eta ...

pi'" t. Carl .

OLDIlOA ••DIOA Da O.�Q.u _ ADULTO'
- AI,,". -

_

c.u••NrI..... N.... "eU.., , - tJe......... lu li .. II
• ... II la l' Una.
......... :a.. "NÜal G1ÍUIt........ - .....! ,...

Lavando com -Sabao

\/'irgem Especialidade
da Cio. ·"ETIEL INDDSTBIAL-Jeinville. (marca registrada)
..

'·economiza-se tempo e dinheiro.'

DR. I. LOBATO FILIIQ
no.llçaa 4. .par.. l1toe. realllra"rl.
TUB.lRCULO ••

IUDIOGJUJ'U • RADlOSCOPU DOS PUL._O" ,

Orareia t. T.ru

Clrura-ia do Prof. Uwo Pillla.iro Guim.rAe•. 1.1.1

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 38'01
Atende em hora marcada'
Res : Rua São Jorge, 30 -' Foné 2395

JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Climca ."-'c. - Doeatu •• cri.....

TraUmallto' d. BronqlllÍte. am at.lto•• eri&ac•• )
C....ltórl.: Vitor ••inl•• , 18 - 1· and.r.

••rárie: Da. 10.111 la ·U.IO • doAI 1.10 la_ '.10 �or...

�lIlael.: .....nid. alo Br.a�, lU .-. ronr,l....

DR. NEWTON D'AVILA; .,-.

Clr.t.t�a IIH.' - Doellç.. II. Seallora. - Pr."'.lrla
Ille&rld.... "Ulca

c.úaJtó1"l.: Ih. Vitor ••ir.l••
·

n. 11 - T.l.to•• 1 ....'

C....1tu: Â" 11.10 hora•• l tarde d•• 11 It.ora••• tia ...
a.ill'ad.: )tu. VidaI R.mo., - T.le1on. 1AJ1.

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk _./

_._--------

�

«o ESTADO»
ADMI�ISTRAÇÁO

Itl'dacão e Oficinas- à rua Conselheiro Mafra n.
-

.

'I'e] ::W2::! - Cx. Postal. 139.
r

Diretor : RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F# DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, ·40, - 5° andar.
Te]. :-. 22-5924 - Rio de Janeiro .

Reprejor Ltda.
nua .Felipe de Oliveira, n. 21
-Te!.: 32-9873 - São 'Paulo .

ASSINATURAS

6" andai

Ano
Na Çapital

170, .....
90,00

160

Informações
Uteis

Cr$
Cr$Semestre .

No Interlor
Ano " . . . . .. . Cr$ 200,00
Semestre '. . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.

O leitor encontrara nes

ta coluna, informações que
necessita, diàríamente e de
imediato:
JORNAIS

.
Telefone

O Estado :t022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579
Diário da ,ManhA 2.463
A Verdade......... 2.01(1
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo..

ceitos emitidos nos artigos assinados.

não

con-

2.31-1
2.036
&.831
3.157

3.153

3.121

2.40�

2.038'

2.59,'

3.700 ._
2.500
3.553
2.325
2.402
2.858
2.500

'ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

cia Noturna --,.. Rua Tr-aja:'
no.

15 - S�bado (tarde) -

NAVIO·MOTOR . CARL
IDA

HOEPCK�
VOLTA

de F110lis. de Itajaí do Rio de Sant08 Farmácia Esperança - Rua
Horário de saída: de Fpoiis., às 24 hora,s Conseiheiro Mafra.

do Rio, 'às 7 horas
16 � Domingo - Farmá-

PROGRAMA nÉ VIAGENS

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Con'sultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITInA - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças �a pele: Eczemas: FuruneL1lo�e, Coceiras, Man-lchas, espinhas, etc. - Glandulas,; Falta de regras, Ex

cesso, Flores Bl-aneas, Frieza sexual, Impotência,. Este� ,

rilid7de, Desonvolvimento físico e. mental, etc. - Do

encas. crôaicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
.

Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: COl�suItas em Blumenau nos dias 26 a 30 ç1e
I cada mês, no HOT�L 'HOLETZ I

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

éia Esperança - Rua Oon-"NOTA"
seIheiro Mafra.

O NAVIO SERA' PUX ADO PARA LIMPEZAS (5
DIAS) ORGANIZANDO_ SE EM SEGUIDA O NOVO

22 - Domingo (tarde) -'-
Farmácia da Fé - Rua Fe-

lipe Schmidt.

23 - Domingo - Farmá
cia da Fé -:-::- Rua Felipe
S".hmidt .

29 - Sábado (tarde) -

Farmácia Moderna � Rua

João Pinto.
30 - Domingo - Farmá

Finto.
.

O serviço noturno será
João Pinto e Trajano.
Moderna, Santo Antônio e

Noturna, situadas às ruas

efetuado pelas Farmácias
cia Moderna Rua João

Para mais i.formaçõe. dirijam":•• 1

BMPRaBA NACIONAL n. NAV&ACAO _BO.PCU
tua D.odoro - Oaixa Poãtal a. n - T.I.to•• : 1.111.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR, E NA SOCIEDADE

ANIVERSA'RIOS:

---: o: ---

S'RA. DES, HENRIQUE
DA SILVA FONTES

.

Ocorre, nesta data, o ani
versário natalício da exma.

sra. d. Clotilde d� Luz Fon
tes, esposa do sr. Des. Hen- I

rique da SilvaFontes, mem- I

bro aposentado do Trihu-: M :. iii
nal dê Justiça do Estado. I0_ ESTADO se associa,
,respeitosamente, às". mani

festações de estima e con�'
sideração que a ilustre da
ma aniversariante receberá,
no dia de hoje.

---: o: ---

CTE. ADEMAR NUNES
PIRES

A data nos recorda que: ,

em 1657.. o intrepido
João Fernandes Vieira dei
xa o governo da capitania
da Paraíba, que foi exerci-

-

,.la, então, .i�teil'ame�te pelo I
Gravo capitão Antonio Dias
Cardoso. I

--_-- em 1821, no Rio de Ja-

neiro, nasce o barão de São

Sepé
-

(tenente-General Luiz
José Pereira de Carvalho).
--- em 1827, os argenti

nos e orientais, �oÍnandados
'pelo generalLavaleja, ten

do atacado o reduto de Pon
''1 de Leste, em. Maldonado,
,<:lo repelidos bravamente
,JLbs brasileiros dirigidos

I :ido
tenente-coronel Salus

I
tino Severino dos Reis.

I

..........

.

de- jersei preto subida no pescoço e manga
Japonesa �em larga, até a altura do cotovelo. Sáia plis
sada em cor mais clara e com bastante fazenda.

-

(APLA)

gar, na regata internacio
nal Montivldeo-Río.
"0 ESTADO cumprímen
tando-o, deseja-lhe' felicida
des.

---::0: --

FAZEM ANOS, HOJE:

--- Ten. João Cardoso de
-

Souza
--- .Sta. Silvia Bicocki.

--":'0: ---

NASCIMENTO:
1/4 de fari- ,

I

1/2 xícara de manteiga
1 xícara de açúcar
2 ovos bem batidos
1 colherinha de essência

de baunilha
2 xícaras de

nha de trigo
1- pitada de sal
1 pitada de bicarbonato

..
Está de parabens o lar do

sr. Eudes Monteiro e de sua

exma. sra. d. Dalva Bote
lho Monteiro, com o nasci

mento, a 15 do corrente, do
seu 'filho Sergio Lélio.

2 colherinhas de fermen
to em pó

2 colheres das de sopa clp
leite

.

.-

3 bananas amassadas

--- em 1944, o senhor
Winston Churchill, primei
ro ministro da Inglaterra,
visita as tropas aliadas, en
tre as quais, a Força Expe
dicionaria Brasileira, que
se achava na Itália.

And1'é Nilo Tadasc�

A ItEABILlTAÇ"ib De)
FERRO.

-------------..------------

�.

in ema s
I,
I

AS MINAS DO REI SA
LOMÃO

em Technicolor
No programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços; 7,00 -- 3,50
Imp, até 10 anos.

As 8hs.

AVISO'
DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

Para tratamento do ES·
TRABlSMO em crianças.
Rua Vítor MeirelIes, 14.

De 9 às 12 horas díàrla-

Registra a data de hoje
o aniversário natalicio do
nosso presado . conterrâneo
sr. Ademar Nunes Pires,
Comandante do "Carl Hoe
pcke", navio-motor da Em

presa 'Nacional de Navega-'
ção Hoepcke, )
O aniversariante, elemen

to destacado nas rodas des
portivas dêste Estado, tem
sido, no-esporte a vela, um
dos seus'propugnadores' e ,.,..,...,.._-.. .._""!"�� �.- -:-- - _ - -

-�"
um dos seus mais realçados _

animadores. Ainda há bem Sao os pequenos favores,
pouco" foi dos que, forman-

.

essas bondades. de todo dia,
do a tripulação do barco,

as coisas mais, insignifican
soube cobrir de glorias o

+es às .quais quase ninguém
nome de Santa Catarina,

dá valor que devem mover

conseguindo o segundo lu-
o nosso coração e despertar
o nosso reconheciménto. ._- Na mesma data, conti-
Por aí é que se vê a cle1i-

--

b d! .1U31�' os com a�es· a guer-
cadeza de espírito da.'s pes- _

---------;...:.-- . ',1 d "C b " I
'-

I
ra CIvrlr.OS a anos .. "ira-, .

soaQs. C A' 5 A'
vados na; ruas de Belém IIuen, se comove com um

I do Pará.
l'equenQ favor, por menos

que seja, é porque está ven-

do o esfôrço e a boa vonta- Vende-se uma casa re-

S L d M de da pessoa que o fez, e
construída sita á Rua Ruy'ta. our es- aria,

filh d M' I r.ão propriamente a coisa Barbosa n. 92, (Próximo ao
1 a o sr, oacl,- guate-
mi da Silveira material em sí. I Abrigo de Menores). Acei-

Sr. Italo Paladino,
Silvia (APLA) I

ta-se troca pôr um auto-

funcionário da Alfândega Imóvel..desta Capital "TARTELETTES" DE
. Tratar com Carlos Yieira

___ Sta, Julieta Daura
BANANA I (Marreco) no ponto de au-

tomóveis n. 2.
Sr Carlos Arthur.

INGREDIENTES:
Krieger

--- em 1757, deu-se posse
de Luiz Quaresma Dourado,
no' cargo de capitão-mor do

ICeará. '

I

I --- em 1792, faleceu o ex-

CI governador e capitão-gene-
.

.

ral do .Pará, Manoel Ber-
I,

I
nardo -de �elo e Castro.

.

I, .

--- em 1816, naceu em

I Cachoeira, Bahia, o juris-: !!I..I!!!II.IIII.IIIII......!IIII.
I consult,o Augusto Teixeira I fi • IrJ
I
de Freitas. I - I .'-

As 5 -- 8hs.
Stewart G"RANGER

Deborah KERR em:

--- C:11 183'6, morreu no

Rio de Janeiro o visconde
de Cairú (José da Silva

_

Ronaldo LUPO em:
Lisboa). ERA UMA VEZ UM

�- em 1849, nasce em Re
cife o ministro Joaquim
Aurelio Barreto Nabuco de
Araujo. ......._ ,. .·i
.: em 1868, Caxias mar-,�b..IÍIII._.lil._.iiI.....iil.I�1W1

cha de Paré-Cuê, com cor-'
pos do Exército Brasi- As 8hs.

leiro" e um contingente ori- Ava GARDNER -- James

ental, para atacar as posí-
. MASON em:

ções ocupadas pelo ditador
do Paraguai.

VAGABUNDO

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

em:

.SAFARI

No programa:
Cine Jornal. Nac.

'

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

PANDORA

No programa:
Cine Jornal. Nac.

As 8hs.

í Ray MILLAND

cy DAVIS em:

!
Nan-

VENERAÇÃO
i

No programa: . I F INoticias da Semana. Nac.
' rlquezls em geri

Preços: 3,50 -- 2,00 Vlobo Creosotado
Imp. até 14 anos. 'i . (Silvetra)

Os excessos da vida modera
na ,pr�vocam a diminuição da
resieiencia. a falta de ener';
gra .. J;:ites mates . podem ser
vencidos eficazmente com ·0
Uso -de Pílulas ou Xarope

. ;Blancard. medicamento re_
generador por excelência
do sangue e fortificante ge
rai. Pílulas e Xarope Blan
card contêm o Ferro - nu:
ma feliz associação ao Iodo - ---.-, -- -------- .

- necessários ar organismo

I
CASA MISCELANIA dístrt

c J1a mais de .rm século buidora dos Rádios R C A'Vem sendo pr-e íertd os pelos .. " '.' •

médICOS de todo o mundo, VIctor, VálvulaM e Discos •

l{uB CODselheiro Mafra.
. BILHETE DA SEMANA�

I 7 �10zes.
INGRATIDÃO 'I i\.TANEIRA DE FAZER:
Tudo' nesse mundo pode- 1 -- Bata a, manteiga (:',,11 MANOEL MAURICIO

mos ignorar, não há nada I açucaro Junte os ovos e a

que não possamos nos' ne- 2EEência de baunilha, ba

gar é ensinar ou a apren- 'endo sempre.

der. Existe 11,0 entanto, uma 2 -- Peneire a farinha
participam aos parentes

coisa para a qual não pode- ';"m o bicarbonato, o sal e o
contrato de casamento

�os dar desculpas de não fermento em pó. .Junte-os à

saber, quando não quere- massa, pouco a pouco, al

mos praticá-las: e essa é a ternadamente com a banan>

gratidão. amassada e o leite.

Felizes aqueles que -sa- 3 -- Unte pequ�as_ f,)rmi· r
bem agradecer nas peque- nhas, com manteiga. Encha
ninas coisas, essas coisas as, até dois terços de sua

que consideramos ínsignifi- capacidade -

com' a 1(1'1,',<1.

cantes. Pois as grandes, só Asse em forno modero-lo

'pelo fato de serem grandes cerca de meia hora.
e nos trazerem o bem estar Enfeite as tartelettes cp-.

ou a felicidadé, transbor- da: uma com meia noz. Sir

dam-se em palavras e m:ani- va com o seguinte creme'

{estações de alegria que já Bata 100 gramas de qúei
não são uma forma de gra- jocreme com 2 colheres de

tidão espontânea e natural, manteiga, 4 colheres de a

embora n50 digamos: -- 0-,' cucar e 1/2 colherinha -:le
I.brigado! suco de limão. ,(APLA\

DOMINGOS' CARDOSO
ROCHA'

e
e

CECI'LIA ROCHA CEDOLINA CARDOSO

pessoas de suas relações o

seus filhos
e

de

TEODOMIRO c ZENILDE

Fpolis, 8-8-53

Silvana PANPANINI
Callo GUISTINI em:

SANTO ANTONIO DE

PADUA

No programa:
Cine JornaL Nac.

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. até _14 anos..

•
•
•

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

As 8hs.

Douglas FAIRBANKS
! Jr -- Madeleine CARROL, ,

São JorgeExpresso
- DIARIAMENTE -,

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

/

CACIQUE HOTEL

AVENTURAS'
v

1111111111111111'1111111'"' II11U"1I111H
APLA -30�

DO ZE-MLJTRETA-.-•• I
I

Jl'':::::;,>�l
.un\IIUtnl I 11111111111111111
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ATLÉTICO E IlVlBITUBA SERÃO OS ADVERSÁRIOS DA- NOITE DE AMANHÃ, NO ESTÁDIO Df\. RUA BOC-AIUVA, EM CON�
TINUAÇÃO AO CERTAME PROFISSIONAL. OS SULINOS, ANIMA�OS COM O

..
TRIVNFO SOBRE O FIGUEIRENSE, ESPERAM

REALIZAR NOVA PROESA. OS ATLETICANOS ESTÃO PREVENIDOS PARA TUDO 'EIRÃOÁCANCHADISPOSTQSAFAZER
VALER A CLASSE ·DO CONJUNTO

I
•

I
.'
!

•
•
•
•

:
I

. !I'
•

•

. I

......."...,__.......,.._,.,,��-.. -;:"\ ........ ". ....,A.��...��.� ....* • .......,..............._-_.� , ........._...,••I'*....:I'......
� �"'......-v'''-"'''_''''''''''' ,.."..._... - ...............��...-_ ..._"..."...,_,-....,..._".......-.. -..".... ......"!-....._......._-�_��.............-.-..-...-.........- .....-.-.-..-:.-........-..-.......w._w.-....;,.iIr.-...:.�...__-.-....._-.-_-_-. .. '

"O -Est·ado EspQr�ti·v.o'�
��)�)�O�O�)�O�)�O����._••••••�••••••••••••••••••••••••••••••�O�(���(�(�(�(��)�U�(���

NO RIO OS CERTÂMES BRASILEIRO E
SULAMERICANO DE REMO

. Em Blumenan � a Primeira Série
'BONITA VI1'O'RIA ASSINALOU O UNIAO

I rJ!j'

do "Troféu Joinville"

.. ,

Na tarde de tlomíngo, na O ponto"de honra do alvine-

Colônia, teve lugar sensa- r gro foi assinalado por \'Va;
cíonal embate entre os es- ter.

quadrões do União, desta

Capital e do Botafogo, 10- F9i a seguinte a constitui

cal, vencendo os unionistas ção .da 'esquadra visitante:

pela -contagem de 4 x .�, O Hamilton, Waldir-e Jacó;
que bem expressa .a superl- Osvaldo,'Aliatar e Rosinha;
�rl.d 'ide técnica dos vi si tan- ,\\" ils�n, Vento Sul, Oscar,
tes que pela quinta 'V€3 [c- Cudum e' Ceceu,

garam naquela localidade Felicitamos o maioral dó
sem sentir o amargor de União, sr. Osni Ferrari, pe
urna derrota. Cudum (2.1.,10 brilhantê triunfo+alcan
Vento Sul e Oscar marca-, çado. nos domínios do ac1�
ram os tentos do venced, r.. versário.

.

Em virtude de ter o pre- ATLETAS DO CLUBE pelo atleta tricolor Jair, Na prova de disco E'riéo Maria Natalina, é difícil o

sidente da Liga Atlética I ATLÉTICO ! teremos Djalma Silva, um Straetz no último treino
\
preenchimento, podendo-se

Norte Catarinense informa- '.' I dos nossos Icorredores de conseguiu atingir 38 me- lançar Leda Maria Lino, a

do da FAC da impossibili- Êste-ano decresceu o en- maior projeção atualmente," tros. Na parte feminina-nos
I

juvenil vencedora de sua

dade de organizar e reali- tusiasrno pela
.

prática do No., 1.500 metros- Jacó ou /100 metros Sônia GOnçal-,1 categoria.zar em Joinville a la. série I. atletismo, contando o Atlé- Ley Hamilton representará ves, a recordista catarinen- Como se vê, dêsse breve

de provas, cuidou a manter i rico com a 'ausência de al- o .tricolor, Na prova de sal-
I
se de barreiras, não está em 'relato, apresenta-se 'o tri

de realiza-la, em outro 10:- guns dos seus azes e com a to em altura, Verissimo que � condições devendo ser, pos- � color, êsse ano, mais-fraco, "'�)�>'-'(��()�'..-.c���(.

cal, tendo entrado em en- ;}reSença de novos -valôres. o hno passado conseguiu o I sivelm�nte substituída por 1 �as provas.q�e no -ano pas-Itendimentos com o Sr. Re- Assim é que na prova de 20 lugar, talvez não possa Valda Marcelino, enquanto' sado foi o vencedor, con- CH�GARAM AS ''"BORBOLETAS'' PARA O
nato Benito, dinâmico pre- too metros não contará com I competir em face de seus' 113 prova de disco, com a! quistando larga margem de,1 . ESTÁDIO DA F. C. F.
sidenie da

.

Liga Atlética Pizzani, o esplendido "sprin- I serviços na repartição em ausência de Ecila, a recor-! pontos. Os defensores do : ""4 :;,
Blumenauense, que pronta- ter". ��e.seu lugar cor:e�á I q"l:e trabalha, sendo substi- ��s.ta ,est.a.dual, luta a' dire-: tricolo� deverão partir Sá-I ,Já se �nco?tram no �s�á- i vimei�t� das bilheteria').. .

mente iniciou suas ativida- ) lnagmil�o, atleta SIlvIO

I t�1J�O p�r Albuquerque. . çao teclllca, podendo entre- : bado, as _l� hora�, devendo I
dio da; F.C.F., prontas _parai Felicitamos o sr

..
Osni

des, encontrado no CeI. Ney Soncini, que nos 100 Na prova de salto em ex-
,
tanto, lançar Yolanda Ro- a competição realizar-se do-' serem instaladas, duas "bor- i Mello', esforçado presidente

Mário .Santos.. cmt. do 13 metros já fez tempo igual I tensào, Ruy Coelho vem sal- i drigues, ·atleta joinvilense, mingo, dia 23.do corrente,l boletas" adquiridas pela en- da F. C. F. pela idéia WJl1

R. I., pronta colaboração, :o.recorde catarinense, isto: ta�do aci.ma. de �eis metros, a�ora, residindo' em Floria- no Estádio do 23 R. I., es-I, tidade controladora do fute- ! dúvida merecedora de a

tendo aquela autoridade do � 11 ,segundos. Nos 800 me-
,
sendo o indicado para de- nópolis. No lançamento de tando o regresso marcado bol , afim de facilitar o mo-I plausos,

nosso Exército, incluido en- tros, ganho no ano passado: fender o tricolor. peso, com a defecção' de 'para domingo á tarde..

tre as' sonelidades do ses- -

.

quicentenário do Duque de�-�.����>'-'<�""'(�>-t&.

Caxi:v" Patrôno das nossas

fôrças de terra, a primeira
parte da _competição de a

tletismo, realizada em ho-

menagem
catarinense.

a "Manchester"
Viria . o "fiva'S' �o Sirio '.I

.. ,

e libanês
'-�-�(,_.�

\

TERMINOU o CON'l'RATO DK CHINÊS'
COM O TIRADENTES

o antigo valor do Figuei- . sentemente, sem ·clube.·
rense, Chinês, que há ai-I Ao que .consta, Chinês

guris anos atraz transferiu- talvez retorne ao futebol
I ' .

se para o futebol interiora- : .

I ......_" --

no, defendendo as cores do I ilhéu,' onde. tantas glorias
Tiradentes, acaba de

ter:mi-,'cOnqUistou
como defensor

nar seu contrato com o clu- do Figueirense e Paul(i Ra-
be de Tijucas, estandp, pre- ,

mos.
.r

..•_..---.-...,.,............._........w......_-.-.-_-.-_�:...-.�_...,............".......-..t"'_.."".... ,

AMÉRICA, VAS.CO E FLAMENGO, OS I FLAMENGO:X; PENAROL PARA INAUGU�
,LIDERES I RAR O NOVO ESTÁDIO DO BONSUCESSÓ

Efetuada a '6a. rodada, 6.0 lugar ,,- Portuguesa, 8" .

, _

7 I 'B 9' RIO. 18 (V. A) �- Ja de sig!üfic-açao, no instante
.)assou a ser a seguinte a .0 ugar --

. onsucesso, .' A ".
•

'..

seu govêrno I 1
- d' t

I
8 l' S- C· ,'i ,';;UltO se falou sobre-a mau- em que a dIretona do Bon-

.

co ocacào os concorren 'es .0 udar -- ao nsto-
.

..' -

O riquissimo troféu acha- t't �l "

d f t b' 11 - C'" tI" R' 11 I
"uracão- do campo do _Bon- sates.so colocará a disposi-

/ .lO '1 U o maXln10 o u e o . vao e anco (O 10, •

.

. �

, '. ,

-

_ ;_
_ , '

•

se em' exposicão numa das C
. I J d

' '.
d d E.ucesso, o que venflcara no_ çao do PUb.hco a sua praça

�
-

, arIOca: ogos a proxm1a 1'0 a a:
A

-

.

" •• ' _

vitrinas de nossa capital I
1 l' A" V � 'b d B' t f B I mes de setembro proxlmO. O de espm;tes, compl�tamente

'I
.0 unar -- merlCa as- :::,a a o -- o a ogo x an- ,

. I' .

assim como as artísticas FI'" . 2' I, M
- , I IlOVO estádio do rubro anil' remod�lada, ·Será efetuado

. co e amengo, com pon-
.

gu; no aracana. ,: I' • A

-

"A
.

"

medalhas que serão ofere- . d'd I D' A'
, oferec'2ra çapacldade para o Jogo em apreço, a .LO de.

I tos per lOS. ommgo -- merlCa x N '.. I
J

cidas aos primeiros coloca- 2 1 FI' 3 "L'1' M
- ,'"rrecadaçoes superIOres ;;t setembro no novo campo,

, .:0 ugar -- umlnense, � _ umlnense, no aracana;., .

4

•

'

". •

dos . I 3 1
'

B f 4 1":'1 .

S- C'
,- 'rOO mIl cruzeIros e como sob a 1117 dos refletores,

.

� .0 ugar -- ata ogo, !' amengo x ao nstovao,; ,
.

, _ j'
..

Com êste gesto o edil' 4 1 01
.

. M r l' P
.

M ,nota cunosa, cumpnrao os,
sendo que as dem::trches � -.-_.._..........,..,...AJ"•••••_..- -.-.-.-••_.."._-.-.. _ -.:

�

,

I .0 ugar --' ana e a- , dana x ortuguesa, a-·,.. '.

norte catarinense continua
l'

. ,

'6
. 11' C t d R' -! olngentes do Bonsuc�sso o

I
Junto z, Penarol para tal

.

. uUreIl'a, . (Urelra x. an o o 10 e
. . . , . BRILHANTE VITO'RIA DO FIGUEIRENSE

a tradição dos homens de 5 1 B' 7 I ',. B
.'

. l"t'gulamento da FIFA, co- fIm Ja foram encammhadas

I
'"

. 1.0 ugar -- angu, ,'asco x onsucesso,
1 d

- .(
d d' 1 h 1 b 1 DE SACO DOS LIM'0-ES

'

govêrno de no'sso estado, '

. ocan o traves redon as, e, pe o sen or Manoe Ca a -. - .

-.todos êles preocupados eml,__�...(_;�_o..__�__'_� acô1'do com o novo disposi- lero. Em �ôrno das conie-.

cooperar com o desenvolvi- CLASSIFICAÇÃO DO� CAMPEONATOS I Livo.
.

.' 'moraç�e� dá inaugu.r�ção I O Fi�ueirense, clube �e-J levaram � ,melhor pela con..

mento do desporto coloéan- DA' CIDADE
.

[' E'
.

d
do EstadlO, deve-se salIen- centemente fundado no dIS- tagem mlmma.

.

-

_

'
"

, ,como motIvo de'gran e, "
. '. .'

do-se ao lado do Sr. Hercí- A situação atual dos cer- 4.0 lugar __ Avaí, 1? .'tracã.) será levado a efei-
tal' o almoço que a dlreto- trito de SacQ dos Limões, O Jogo entre as equipes

1
.

k I'
- �' . "

d
..

t" excursionou- dom.ingo à h- '"

t tio Deec e, prefeito de Blu- tames citadinos de profis- 5 o lugar -- Paula HaIr,o'" I
." .

t
.

1
na e aSSOCIa os ,·oe pres 1- '" pnnclpals eve um rans-

"

. _', ,o um Jogo m ernaclOna,. .- '. A 1 d d d
menau, um �os patrocina- sionais, aspirantes e am�do- 18 t' d 'FI' glO oferecerao. amda estes c:a i a e e Bôa Vista (Ti- curso sensacional, a�radan-
_Qores_ dos los Jogos da Ju- res é a seguinte:

' co

I AMADORES

.

en re as eqUIpes o amen-
mês, conforme tivemos 0- juéas), onde enfrentou um do á grande assistência pre--

.

. I �o e do Penaml, de Monte-
ventude Catarinense, a reà- 1.0 lugar __ ColegIal c vjdéu. portunicfade dI,! ,noticiar, quadro local, tendo r:a oca- fente. Venceu, com reais

lizar-se nos dias 5, 6 e 7 de PROFisSIONAtS It'ls. com 4 pontos peni:d,'s I _

'

aos engenheiros construto- sião feito a estr�ia de seu .néritos, o Figueirense pela
setembro próximo. 1.0 lugar __ Atléticó. Avaí ;:.0 lugar __ Postal Tde- i Nao resta a i:nenor dúvi- res dessa praça de espor- novo uniforme e bola, ofer- elevada contagem de 6 a 2.

Tem-se coino certas a e Figueirense, com 6 [.00.. �ráIieo; coril 5.,,·
.

I d&, será um prélio de gran- ,
teso

-

.
- tas dos destacados esportis- A diretorià do clube )imo-

presença do Clube Atlético tos perdidos. .;) (l lugar -- IpirarÍga, 6 I'
. "

"

tas vereadores Dr. Osmar ense, por nosso intermédio
, O)....()�()_O�O�O�o o o....()�().... Cunha e Mü!Uel Daux. agradece aos espottI'st'as da-de nossa capital e dos_Grê- 2.ó lugar Ir;nhi!,l\ha, Ll" lugar -- Treze dI"' I'

. �-

.mio Esportivo Olímpico e �om 7 p.p. IViai9,9
.

EMPATOU O CAIÇARA EM ARIRIÚ quela Íocalidade o ótimo

'Duque de Caxias dI;! Blu-. 3,0 lugar -Bocu:uva, ri.o lugar -- Bangú, 13" . 1 O Caiçara, um dps bons I' O Caiçara formfjtl com
Na preliminar, entre os

o tratamento, dispensado á.
- ..

d
n 1

.

A' 1 b d
' quadros suplentes, os locais.' sua delegoação.men�u, nao partlclpan o ne- com 8

.

_t.O ugar -- meri�a, 14
I
c u es,' a nossa várzea, eX-I Quérido, Chico e Nerí; Ga- -

nhum clube de

JOinVille,'!
4.0 lugar, -- Paula Ra- 7.0 lugar. -- FIam

..

eIl!!.'J, 15,.eu.rsion.ou, domindo., a Ari- to, Zezin�o.e, Dino;...E'dio,'_
.

••••••••••••••••••••••••• r�•••••••••••••••••
como já acontecera por 0- mos, com 15 8,0 lugar -- Umao e Ha- rIU", com os seus qt;.;·ldros Aldo, AcaclO, Sergmtw' e

,

, /'
casião da disputa do "Tro'-

,
5.0 lugar -- Guaraní, C0l11 d'ul1l, 16. tItular efsuplente, tendo co� Alberto.

féu Blu�enau". Ha entre- 116 Me!hor ataque: Colegia!, lhido dois magníficos em-
I

tanto esperanças, que Ilo I
ASPIRANTES (om 44 gol�s. pates frente ás, equipes dó A delegação caiçal'N.se,

próximo ano'consiga o Dr.,
- 1.0 lugar .-- hnbituba, P:úr ataque: Rudiur.l. I Brasil, local. '. por intermédio desta folha, -

.
Precisa-se de

_

uma móça desembaraçada, bôa dactl-
João Colha, por seu exem-,

com 4 pontos perdidos, cem 9 golos. .. -'"Na preliminar, o' resulta- externa ao povo de Arij'iú 1 fogra a e que possúa, pelos menos, noções de Contabili-
pIo �. dinami�mo influir pa- 2.0 lugar' -- Bocaiuv& e Melhor defesa: Iris, com d� foi qe 1 a 1 e no jogo os seus agradecimentos pe- dade .. Ordenado !l combinar, após o Test de prova. Tra-
ra que os Clubes Joinvilen- 'Figueirense, 5 i 10 contra.

'

l1l'incipal de 2 a 2, marcan- la magnífica acolhid:l de tar na casa "A EXPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54
ses participem de competi-' 3.0 lugàr Atlético e I Pior defesa: União, COln do para os flo�ianopolita- que foram al';os .

os
.

seus Idiàriame�te, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. '

'

çõ�s do esporte base. I Gual'a�í, 10 Ir: centra. !iOS Acácio e E'dio. componentes.

. Correm rumores nesta
I

_

Capital que a diretoria _. ;�ma das �ais fortes do país,l Se tal acontecer, não res

Clube Doze de Agôsto esta- I
para uma temporada de' ta dúvida que as exibições

ria
.

propensa a trazer a e-I basquêtebol no estád i o I' do popular "five" carioca

T,ipe do Sírio e Libanês,! '�Santa, Catarina". I :.Ião levar ao 'estádio .'
da

O h
'

f
. , _o04_�_IH)._.o",�l4I,,-<��� � _,')_()_�(���>4IIIIH��(_

sen 01' Rol Colin, efi-,
.ciente prefeito de JOinVille,1resolveu oferecer os prê

/

mios para a. competição que
.leva o nome da cidade. de

APOIO INTEGRAL DO

PREFEITO DE JOIN-
..

VILLE

Praça General Osório gran

des e entusiásticas assistên-
.

'

cias, tal o pretígio do Sírio

e Libanês em todo o país.

Divulga-se no Rio: "Reu-, Pela exposição feita p��io
::.iu-se a Comissão Tée-nlca delegado das entidades ba'1-

I
.::1e Remo da C.B.D., com a: deirantes, os próximos Ca1T.i-

)resença do Major SilviO de i
peonatos de r�mo, tanto

Magalhães Padilha, l'f'pr:- j' brasileiro _como sul-amm:i
::en�ante dos clubes de Sno . cano, serao efetuados rio.
Pauio.

.

I Rio em abril vindouro.
.

'Auxiliar -de EscritóriO-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sé Ferrer, .sob a direção de posa confo�'m�da ,e �
com- ga

Michael 'Gordon. Desconhe-, preensiva, exibe uma txee-
Rádio Farroupilha de Pôrto

cemos ainda MATAR OU lente performance; '��eviJ{ Alegre
"

"-"_MORRER .(Hígh Noon) Mc Carthy e Carneron .\1it- Rádio Sul ina de Capinzal -

I'I

com Gary Cooper, dirigido chell vivem os dois filhos, Rã,-ljo rrifus�ra de 'I'ijucas

por Fred Zinnemann, ES-�' seguem o mesmo ótimo R�d�o pifu��ra A

de Laguna ',I
P I R I TOS .JNDOMf-TOS padrão de interpretação,

Radl(l Caçarijurê' de Caçàd?'r.
[The Men) de Fred Zinne- destacando-se

.

o primeiro, Râdro -Difusora de Itajaí I
mann, 'com Marlon Brando na cena em que chora a-

'�O ,Fstado" 'I.

�
, "Alvórada" ,

r bl
.

d de Teresa, Wright e CLA- b:a�a� .co�n o �ae, -�;equt�-
"O Invicto"

, U' 'lei 1 eMOR HUMANO (HOME CHi de sent�mentó hU�llano e I _

'

U

OF THE BRAVE) ; todos I pro�undo raramente conse-
"O Vale do Itajaí"

,
.

eles distribujdos pela UNI-' guidp no, cinema. Laslo Be

TED. nedeck, qu� dirigiu na Me-

tro, o horroroso BANDIDI)
ROMÀNTICO (The RIS

com 'um contrato para pro- sing Bandit) com F�a'1K: Si- !
,

duzir trinta filmes, sendo A natra � Kathryn GL'ilYSon, I
MORTE DO CAIXEIRO' rehabilita-se t6talmente,' aI)

,

VIAJANTE, sua primeira assinar esta ,Rrodução, de I,

STANLEY KRAMMEP.. I'produção, nesta nova fas,e .

.

Duas o,-\tras, já estão em para d Columb�a, ob�'<:l que

,exibição em télas do Bra- '(j àbjeti,:,o. "çxcelente" .cí�s-I'sil: MEUS SEIS CRIMI.. ta ,a defmlr eom eXélüd"o,
,

NOSOS (My', Six Convicts)' pois, é,]la realidad� um m-I
d��������m������I-,---,��-----��--�---��-----------�-�-
GO FREGONESE co Mil- nao pode'ser d ,e f I n I do' ,

' ',/ ' ,

llardd Mit�hehll, Gilber� Ro-' ��=e:���le�r:afi�::s�dt��:' Emprego ;C'ursO::;Pre'-0'0':I·ve' rSI·,la',rl·O,an,' Marc aI Thompson,' e .c'.

•

John Beal saido do ostra-
e .tascmante. -

- .
'

cismo; O �MÔR SEMPRE ,'UMA NOTA: O filme de CR$ 3.000.,,00
,.

O AMOR (The H�py Ti- \ STANLEY -KRAMMEe,

me) de Richard Fleischer," MATAR OU MORRER, (;1'-

com' Ch I' B' L'· teve'em cartáz pela ?a. vez,
, ar es oyer,. OUIS " '

J d L· d Ch' t' chegando a ser exwido 'lO
01' an e In a ns lan,' .

-

.

'

( d T· ,p ) "trailler"; alguém, entÍ'f�tl):-',
esposa e, yrone ower

". ,.

'

'.
, .,

e BOBBY DRISC01..L o
do, teve a IdeIa bnL'l-J.8,nlt!

garoto de' NINGUEM�êRE €I€' suspende�l� novaní.�I't(':'

E'
'

"Par,abens" por mais esta
M MIjVI., Ambas, como

suas obras anteriores; fo- demonstração ,de "boni gfJS

to" e "efic!ência".
l'am aplaudidas pela crítica. ' ...:;

Com A "'MORTE DO CAI- 'Assim, vamos m1J.ito bn.i'.

XEIRO VIAJANTE; Kram-
D. Costa

A Marie do 'Cueiro Viajante
I

.

"

Tit�lo /�:riginal: DEATH unidade de padr�o �ue -;-:1-
OF A SALESMAN --i= Pe- 'presenta, corno realização
ça de Arthur Miller

_
! .cinematografica, apesar de

Produção: --� STANLEY i deixar bem claro, a tenden-

KRAMME�, ' .' .1 cia de seguir o original do
FotografIa: Frak Planner

I' teaJ;ro:
Atores,' direção, fo-

A.S.C. ' tografia, argumento e o ce-

Direção: LASLO �ENE-I nario, que é a es�inha dor-_
DECK --- Adaptação de ,;-sal de qualquer filme, tudo
Stanley Roberts, formando um todo coeso e

UrI_1 filme da, Columbia sem deslises, chegando .mes-
'Elenco: --- FredericMarch, mo a ser ,facinante. .Além

Mildred Cameron Mitchell, de ser uma dessas obras"

K�vin Mc Carthy e outros. que confirmam a suprerría- '

.Pa;a os que ai�da não cia do cinema norte ameri

sabem, c?nvém dizer, que I cano, A MORTE: DO CAI

STANLEY:'KRAMMER, o' XEIRO VIAJ�NTE . vai a

responsável por esta verda- lém, .pois ,nos mostra faca-,
, deirã J�ia' do cinema norte- 'tas ineditas, no mundo da,

al�ericano, é um desses ca- sétima arte: sequências que'
sos raros, na história de' são apresentadas com duas

II-Iallywood. E' um desses situações simultâneas: P"('-

produtores,. cuja influência \ sente � p,a�sad�. Algo e1::ex 'Ise faz sentir em todos os traordinário, e o resultado

se�tores da obra, pois é ele' conseguido por Kramor, I

quem escolheu os .atores, nestas situações, em que o

fottógrafo, c e 'n a r e s t a, .diretor Laslo Benedeek - é

d. i r et o r, etc.' J á auxiliado pela ótima foto-
, .

lizou mais de 15 películas,
'

�ra[ia de Frank Planner A.

� todas elas tem .recebído o
'

S, C. cujo trabalho nos mo

aplauso da critica; não fez i mentos, finais se agiganta,
um só filme desite�essante_1 fazendo' lembrar em bel=za

ou inexpressivo. Durante' '3 fascinação, aquele final de
sua atividade fora da Co- A DAMA DE SHANGHAi.

.." ,,'

lumbia, realizou 5 celuloí- de ORSON WELLS luto-

des, dos quais, até o

mo-,
grafado por CHAnLI�S

mento, conhecemos apenas LAWTON A. S. ,C. Frede

dois: O I N V EN C I V E L 'ric March, vivendo o cai-
-- ,

,
,

(The 'Chanpion) de .Mark xeiro .viajante, eterno so-

-Robson,' com Kirk Douglas nhador, por força de St'U

e Arthur Kennedy, uma papel nos dá um desses tra

excelente incursão' ao ter- balhos impressionantes, que
reno do box e' corrupção ficarão para sempre n03 a

que o envolve e O CIRANO nais do cinema; Mildred

DE BERGER:AC, com' Jo- DUNNOCK,' como SU3 es-

Depois disto, Krammer

passou-se para a Co!umbia

,mel' abriu de forma bri-
,

'

lh.ante e convincente," esta

sua pova 1ase, dentro dos

stlfdios d� Gower Street.
,

, Obra li'mpà,' inteligeútís-,

'I

Uma preferênci� nacional'

C".lil' U M ,P R O O U TOS O -U Z A C R U Z

�

REPRESENTADAS CLIENTES'

-a c I T r Casa Londres
.......

Pereira, Oliveira & Cia.

I
Ind. Gerais Cás�io Med,eiro;

I
,S. A. -

I:�;;�trolând.ja ",
'. Modas Cliper

A Electrônlea-
;�st. José Daux S. A.
Valdir Lossq & Cia.
Eléctro Técnica Ind.

Rádio Guarujá de Florianó-
'

-

polis, ' I
Rádio Difusora deUrussan- I

,
'

Agência?

de

,I s, A.-

! "

I E:�ritóri�s Ronal�n Ltda.

I Lo:de Aereo Nacional
" "

Caixa Postal, 45 '- Plorlanôpolís �I Santa Catarina

VESTInULAHES PARA FARMACIA E ODONTpLOGIA
Direção e orient'ação do� proJessores

,mo J. J. DE SOUZA, DR. DU,RVAL H:EN�.JQUES DA
SILVA ,E ACAD�MICO HARRY GIlOCHAU
,CONTADORES E NOR�AUSTAS" completem su�s

�arr,eiras, estudando Farmácia ,e OdonJologia.
Não .perc'anl ,um ano d,e estudos. Aproveitem a o,po'r..

à tunidàde, assegurando _a ,sua aprovação.
'

j

Firma desta Capital ad
mite 2. moçÇ>s f '2 moças
maiores cap,az'es 'e �tivos
para c�rgos de resPQllsabi
lidade.
Ordenado Cr$ 2.ÓOO',oó

Cr$, 3.000,00., '.

,

AULAS' DIARIAS
LOC1\L: Academia de ComéJ,"cio"
IXFORMAÇOES: diáriaménte 'das S às

Acadern{_ de C�mércio�

I

9 hQ.ras, na
Tratar: Ru'a Vidal Ra

mos n. 3Q, mUl)idos de do';

�um�rit0s '(terça-feira) pela
inhI).hã.

'

�.
_"""

'il/tel
�1E§AllJJD)IE'�l#, � �'

.' �(, J' /
d,o ?O��OR FRANCI( �,� �

laxativo suave. depurqilvo
'

,

Convl'càção
De ordem -do sr. PRESIDENTE, COP1:VOCO o� srs.

sima, talvez qemais, para o, sócios para uma retiniãp de Assembléia Geral a ser rea

grande público, é, antes de Ü:?ada aos/19 dias de agôsto, às 19 horas e .30 minutos,
mais nada, um filme que' na séde social. , '

'

'

,
'

.

'

.

f d t
Não se cóntanclo com número para. ,realizar a reu-

- l111presslOna pro un amen e,.- ..

1 d
'

, I' d f
.

)o..
, mao em prnuelra c l.ama a, a mesma sera eva, a a e eI-

q�er ,pelo seu conteudo

soo, to cinco dias após, con1 qualquer núu;ero.
clal e humano, quer pela Pedm José Boscoj 1.0 Secret!pio ,

.,
'.

/

�Ameaça ao' Brasil
RIO, 17· (V. , A.) -- Se Lopes, entomologista do

nossas autoridades sanitá- Instituto Osvaldo Cruz, re
- / /

'

rias não cuidarem atenta- velou ao DC haverem sido
--'

'(lente do expurgo (dedeti- capturados, recentemente,
, ,:açãóf dos aviões de passa- vários exemplares de mos

geiros.ique lígàm Dakar, na cas ("Sarcophagas") que se

África, ao Brasil, nosso país presume -chegaram ao Rio

poderá sofrer o desastre de pelos aviões internacionais.

'no�à invasão pelo-UAnophe-j ,

les Gambiae", o terrível; Esses insetos,são como

I transmissor da malária hu- : uma advertência do perigo
mana que na década de

I
maior que seria a 'Volta do

11930-40 matou mais de 20 i "Anopheles Gambiae" ou

Pessoas no Nordeste, onde mesmo a entrada da mosca .

I
'

penetrou trazido da África
I "tsé-tsé" (doença do sono),

pelos hidroa';iões e navios' dois dos mais 'perigosos a-

denominados "avisos".
"

gentes, transmissores de do:
DUPLO PERIGO enças graves pertencentes a

O prof. Hugo, de Souza abundante fauna africana.
"

f )
,

A limpidez e o brilho dôs
.olhos favorecem a ex

pressão imperiosa COI!!

que se vence no amor e

nos negócios, LAVO lHO
mantém o flflgor 'do seu

olhar e a saúde dos
seus orgãos visuais.
Aplique' diàriamen
te nos seus olhos
algumas' g;;tas de

t AGRADECIMENTO E Missa
.

.

't I

NORBERTO DOMINGOS DA SILVA e família

agradecem, sensibilizados, às demonstracões recebidas e

<lo todos que acompanharam sua filhã TEREZINHA até
sua última mcrada.

Convidam, também, a todos os parentes e às pes
sôas amigas para assistirem à, Missa de 7° dia, a se reali
zar sexta-feira, 21, às 7 heras, na Igreja São Francisco

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cenern a êsse ato 'de fé cristã.

.�

Com.

'�..

Distribuidor
C. RAMOS 'SIA

Comercio - Transporte!
Rua João Pinto, 9 F:polill

Exame,s, de Admissão ao OIOÓlio',
Preparam-sé candidatos para exames de admissão -

ao Ginácio:
Matrículas e informacões, 'diàriamente, até_ 31 de

aôsto, à rua Pad�e ,ROl;a, �122'.
/

_'-,--'-------

Vend'e-se
.

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-
cia cita em Capoeiras.

'

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35:
Uma casa na Vila São João em Capoeiras.
Vêr e tratar com ,o proprietário/Braulio Silva em

CAPOE1RAS.
'

- -.�'�"'-_'...J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JERONIMO COELHO, 14 - Caixa 'Postál, I tamento da sifilis. ? �I ,
2,39 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Ministerio da Marinha I-
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

EDITAL

EXAMES PAHA O ,PESS(JAL DA MARINHA
MERCANTE

De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina, faço público a quem interessar que a

cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri

ções para os exames de: Mestre de pc quena cabotagem,
Praticos, .Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar
rais, lOs., e 2°s. Condu tores Motor\3ÜIS e Maquinistas,
desta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo cem as Ins

truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Marinha.

•

Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,
em Florianópolis,_22 de julho de 1953. -1"

/'
, -Nelson do Liortimento Coutinho
Escrrturário "G" -- Secretário.

--------�-

ULTRA·SONO
tERAPIA

o -MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN·
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

, THATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS'

SINUSITES
E INFLAMAÇÕES DA CA IJEÇA E GAltGANTA.

TRATAMEN1'O CO:\l HORAS MARCADAS.

DR. GU-ERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESlD:tNCIA i"EUPE SCHMIDT N. 113.

./
------------ -

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
C01\U�RCIO DE FLOR�ANÓPOLIS '

Assembléia Geral Extraordinária
.

, De ordem do Snr. Presidente" convido
os Srs. Associados, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 22 do cor
rente ás 15 horas em primeira convocação e

ás 15,30 horas em segunda convocação, caso
. não haja número legal 'na primeira.

'

Florianópolis, 15 de Agôsto de 1953.
Amâncio Pereira Filho, Secfetário.

Cerâmica São Caetano
TIJOLOS PRENS1\tJOS, TELHAS, LADRI-:
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ENTREGA

Viàgem com segurança
e rapidez,

só NOS CONFORTAVEIS �CRO·ONIBUS DO

8(P100 �(SUL-B,RASILEIRO»·
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência,,: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

COMPRAS E NEGOCIOS EM SÃO PAULO I,
NEGOCIOS:

Particulares, Comerciais, Industriais,
COMPRAR:

-

T •.

-

hiliá
I

-!.lUO 1 iarios.

Máquinas em geral, Peças, Motores, Materiais efé
tricos, Material piconstrucão etc.

INFORMACÕES:" ,

Em Rep. Publi�as, Escolas, Institutos, Comerciais I
etc, Resolveremos esses e outros v/problemas, ,c/máxi
mo sigilo 2 presteza. Çobramos módica taxa pelos n/ser
vicos. Escreva-nos s/cd'mpromisso.

J

ESCRITóRIO DE INTERCAMBIO E ORIENTA
- TAÇÃO COMERCIAL -- Caixa Postal n. 4.965

SAO PAULO

F'lor ianôpolls, Quarta-feira" 19 de' Agôsto de 1953

,'.::'

ou

:<"

./iiPc:'"
,.:i!��,�l!!;':'

o ESTADO

:Sementes Dief�erge �

! � ��n�,,�!��ga!�!:!�,
,W sementes

.

DIERBERGER são rigorosa,
,

mente selecionadas através de exper],
ências que atestam alta germinação e

).
grandes cOlh,eita> Estamos à�-.suas .01'-

- dcn s para orienta-lo no que for preciso,
Consu lte-rios.

,

Sementes de flõres e hortaliças a

provadas pelos departamentos of'lc ia is.
, Calálogo grátis

DIERBERGER - Agro-Cémercial .Ltda.
Uma organização garantida por -60

un os de exper lênc ia
nua Libero Badarô, 499 - Tel.

;{ü-5,171 -'- C. Postal, 458
SÃO PAULO

fubllc!dado WalIIQ .1) �.- ,

,

IChe�ou ,8. ocasião. de podar
seu Jardim, horla ou pomar

DIERBERGER lembra-o que atingimos a época do

,ano própria para poda e limpeza de jardins, hortas e po
: mares e oferece-lhe; com desconto especial, êste útil con
I junto de 13 artigos que o sr. irá precisar em seus traba,

'1IihOS. Cr$

I 1) Serra de podar 25,00

! e
2) Canivetes para enxêI:tos 50,00

I 3) Tesoura de podar 70,00

II :)) Ráfia ! -. . . . . . . .. 207',0000Cêra par,li enxêrtos .

6.) Adubo "Hortodier" :........... 10,00

i 87)) GFarfo. �adra cafoofacrsa terra- ::. . . . . . . . . 29,50
unglcl a - - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,13,60
9) Inseticida sulfato de nicotina :. 22,00

.10) Hormonio "Seradíx" � . . . 25,00
11) Colher para transplantio 39,00
12) Vidro de Vitamina "Vitaflor" 25,00
13). Pulverizador "Sears"

, 10,00

I

A,genlfs Vendedores

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

r�"7:!:"7'1,�ovêrno Metropolitano
i ,A r. E N C I A DE c I

� PUBLICIDADE t '1_ PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARlSTICO '

I RADIO��:JORNAIS �
,

., comem.oração ao VI 'Congresso Eu�arístico Na-
;

, � I e:o,nal, que s,eI:a celebrad� em Belém do P.ara; e .para fa-

I. e"
8 c ilitar aos fiéis o cumprimento do preceito e ainda aos

- REVISTAS :i que, de qualquer forma, desejem associar-se ao memora
•

vel certame; -com autorização de Sua Excia. Revma, o Sr.
.()_()....().-()_()48D-() A b' 1\" tronol i h

'.

C
.

I
rce ispo, re TOpO itano, avera na atedral Metropoh-

tana, no próximo 'dia �5, às 19 horas solene Missa, com

prática alusiva, e a que seguirá a bênção com o SSo Sa-

i c ramen to.. '. '

.
Florian ój.ol is. 11, de' agôsto de 1953
(Ass.) P. Quinto Daví Baldessar
Chanceler interino do Arcebispado'

351,10
Bonificação espec,iallO% 35,10

-_.

316,00
As despesas de frete, correrão por conta do compra.

. dor. Dirija-se a
.

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.
'R. Líbero Badaró, 499 - Tel. 36-5471 - Cx. 458
Av. Anhangabaú, 392/394 - São Paulo

--------------------�_------,

'. O. MELHOR JURO-
, .

-5%
.

�. ""I" IJ�D"I II'

lu Ma"clt.' D.o4.;o, 34 I, J.....Ja. 1..�,,:....
CURITIBA ·r�C'O.... .'�<R'OSEBR...

....�..

.' Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para
agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em
Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
de Mato Grosso, próprias para cultura do cáfé.

Infcrmaeões: - Edigício São Jorge - 10. - Sala 4.

Aviso
DR. NEWTON, D'ÁVILA

,

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso
de aperfeiçoamento no Ri� de Janeíro.

Contador
CONTADOR, dispondo de algumas horas díarías,

aceita esc ritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,
32 - nesta capital.

.. <;
,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLl
., RUA TRAJANO; 16

.

OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ • GARQAnAo

DR.- GUERREIRO DÀ FON·SECA
••.-e� ti.' B..ttftal

Receita de {)'culo. - Exame d. Fuado d. Olho lI.r.

CI�I.ificaç'o d.a Pre••ln Arterial
Moderaa Allarelhal'l!'m.
�.It'rl. -:- Vtlcoild. d. Ouro Pr.'-O. I

. Grande organização de, "Reembolso Postal" aumen

tando seu quadro de agentes-vendedores: oferece' opor
'unidades a' elementos capazes e honestos.

Cartas indicando idade, profissão e possrbilidades
Je. negócios a ELMO MAGAZIN - Dept. J. 4 - Caixa
Postal, 8.400 - São. Paulo.

,. PREÇUIÇA E. FRAQUEZA.
VANADIOL

MÕÇAS DESANUMAOÀ8
HOMENS SEM -ENERGIA.

... Não é sua' culpa:
� a fraqueza que o deixa cansado, p*Údo
com moleza no corpo e olhos sem brill',..1
A fraqueza atrasa a vida porque rouí»

as fôrça!J 'para o tranalho.
VANADIOL '

aumenta O!\ glóbulos sanguíneos e VIT.ALIZA o sangue rr'

Iraquecldo. $ de gosto delicloso e pode ser usado em tod.

a. Idade.

ORGAMISADO
E_

., EDITADO
DO�
,

'[)(J!?Á{f(!/(Je�{J4J([g
eeIXA�7V'[TT(J
FLOR1ANOPÕUS �SÀNTA__CATJ\RINI\

'.

_. �W!!.!.
.

-

TRANSPORfES AÉREOS CÀTARINENSE S/A.
�, .

.

. {'I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

.�.
P---;-7" ". 'O --

__/'
-, f. DAMOS �/j:,.Comércio e &oências

,,1/ .. ,Se .

..
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AG.2NCIA DE 1._ ,

'

� -<

.I.
;; -�

� ." , / ,PUBLlCID�U1E � ! PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO

� -= iA.'" � �
..

-:0:- 'I ,

�I ,
.,.

"

J t RADIO _. JORNAIS ; I Em comemoração ao VI Congresso Eucarístico Na- I
c !, c�o.nal, que s.el�á c�lebrad� em Belem do -Pará ; .e para fa-I( , e

� i c il ita r aos f ieís o cumprimento do preceito e' ainda aos

c
REVISTAS � ,que, de qualquer forma, desejem associar-se ao memora- 'ro

•
o

'vel certame; com a utertzação de Sua Excia. Revma. o Sr. '

"'I__I)_04llll!:U o.-.o
A b� 1\'<

. I
I

rce ..spo, �e�ropol:tano, �averá na Catêdral Metropoli-
I

. tana, QO .proximo dia J.5, as 19 horas solene Missa, com
---------- prática alusiva, e a qire seguii:á à bênção-cômõ SSo Sao- f.:

*fsmRI�D "". ",'nnÓI.6Ik 11 do agõsto do 1953

.

!
DR. GUER'RE 'I RO(Ass.) P. Quinto Daví .Baldessar

Chanceler in terir.o do Arcebispado

,.1 '

I .-' z AGRIGOLA) I I

. I: ,'. R..v-o: �rw�, 16 .....,
f"LORlANOPOlIS - Sro.. <:'àlàrln6,

Dinbeiro- Versus Sêca I
!
!
I

, Os cÇlr:rêtores de títulos se realmente .se • limitaria"I -,. dí
'

que êste preparavam-se pa- : a unanc.ar empren imentos

1 d: -, 1 1
.

I

ra o ançamento as açoes

I par: � úcse�vo ::mento e-

do Banco do Nodeste acre- -conorruco da, regiao. I
ditavam que poderiam colo- Êste temor justifica-se pe-

,

' I

cá-las em poucas semanas los precedentes. Há mais,
,

" I
E que, nos círculos finan- de 50 anos que se fala em

ceiros do Rio e de São Pau- auxiliar o flagelado Nordes

lo, considerava-se o novo te e até hoje nenhuma me

estabelecimento bancário �i�a proposta chegou a fru-.jum bom investimento, por- tificar.
'

quanto as ações, ao preço Mas desta vez Romulo de :
de mil cruzeiros cada uma, Almeida, diretor da Comis- I
�pagarão dividendos de 10% são incorporadora do esta-I

, anuais. Eo Govêrno já su- belecimento bancário afir- I

_ b�creveu 70% do capital ma que o banco "não é mais

inicial de com milhões de uma promessa e, sim, o iní-

cruzeiro's. cio de uma nova fase que IE' o que informa, a revis- poderá revolucionar a eco-

ta noticiosa VISÃO em seu nomia da região". Iúltimo número, numa. ínte-
ressante reportagem sôbre o E VISÃO conclue: as I

assuntei. perspectivas para o banco I
Mas no Nodeste os resul- são ilimitadas. Além de pro-

I

tados financeiros do Banco mover a recuperação eco

___ continua VISÃO --- pou- nômica da região, cada cru

co estavam preocupando a zeiro que fôr investido no

opinião publica. O que se Nordeste ampliará o merca

queria saber era quando o do e consequentemente R

banco abriria suas portas e ,roducão nacional.
-.

{ .

SINDICATO DOS EMPREGADOS NQ
COMÉRCIO DE FLORIA-NÓPOL1S .. --

,
'

Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do S1.1r. Presidente, convido

os Srs. Associados, para a Assembléia Geral

Extraordinária, a realizar-se 'rio dia 22 do cor

,rente ás ,15- horas em primeira convocação e

ás '15,'30 horas em 'segunda convocação, caso
não haja número legal na primeira.

florianópolis, 15' de Agôsto de 1953.
Amâncio Pereira Filho; Secretário.

,

/'

Flor ianépolis. Quarta·feira" 19 de Agôsto de 1953

-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

�.

AQUECEDOR
I

ELÉTRICO,
{ .

IMa�4
IlvIERSÃO e CHUVEIRO

_.__dOóIi-_

..

CONFORTO absoluto
""',

�

.

Grande ECONOMIA
:'-".'�';.":;�'�:�' .7.'�f ';:Jr,�\'Y-----

.-

I" ",' ,���< .��!t>;"1.":>",<,,

Capacidade 30' l)TROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento' ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO. de reçu-

togem - instontoneo. permite \0
demaior escala de

TEMPERATURA,
graduações

AQUECEDOR ELI!TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

(

Faericados nos tipos
horizonte,' e vertiçol.,

• Construção sólida, sendo a caixá interna, de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular; inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura POr.' T�.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMJA., o,

.(.
'GARANTE O QUE FABRICA

ULTRA ,SONO
T'E'RAPIA

O MAIS �TODERNO E ,EFICIENTE 'l'UA"rAMEN.
PARA INJ'LAMAÇÕES E DORES.

•

TRATAMENTO SEM OPEHAÇA-O DAS

,
SINUSIT·ES,

INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

CONSULTóRIO - VISCONDE .DE' OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO' HORIZONTE.
RESIDÊNCIA - PELIPE SCHMIDT N. 113.

\iende-seI

,I

O Centro de Irrad;açã,'Ministerio da Marinha
.
Mental "Amor e Luz" realiza I ,

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên- sessões Esotéricas, todas as se-
I CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

cita em Capoeiras. gundas f�iras, às �O,30 à rua I .PCATARINA
'

:

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35. Conselheiro Mafia, 33 - 2°I'
•

Uma casa na Vila São João em Capoeiras. andar. E D I T A L

Vêr e tratar com o proprietârio-Braulio Silva em I ENTRADA FRANCA
CAPOEIRAS.

Vende-se

- TIJOLOS IlRENSl\ dOS, TELIIAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E :l\1ATERIAL REFRA-

TARIO /

PRONTA ENTREGA,

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para'
agr icu ltu ra, além de maravilhosos lotes urbanos em
Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
ele Mato Grosso, próprias para cultura do café.

Informacões i - Edigício São Jorge � 10 � Sala} .

'------------------� -

Cerâmica São Caetano
EXol\MES PARA O PESSOAL DA MARINHA

,
l\\ERCANTE ,

De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de

I Santa Catarina, faço públic.o A a. quem, �nteressar �ue �
cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as mscri

ções para os exames de: Mestre de pequena cabotagem,
Pràticos, 'Praticantes de Práticos, Contra' Mestre, Ar-
rais, lOs.' e 2°s. Condutores Motortstas e Maquinistas,
desta data a' 31 de agôsto próximo, de acôrdo com as Ins-

O
'"

G'
. ':

truç?es do Aviso 3.1221.1951 do Exmo. Sr. Ministro 'da '

Sny ,amaMarinha, "I
,

Capitânia dos Portos do Estado .de Santa Cata1'inJ
foJ11 Florianópolis, 22 de julho de 195:t '

'

, �-- --,--------------------------------o---��-�--

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
_;

,

.' ,

/'

Nelson do Livramento Coutinho
Escriturário "G" -- Secretário.

I,Cia.
JERONll\'IO COELHO, 14 -, Caixa

239 -4- Florianópolis
DI�TRIBUIDORES

Postal,

Presentes de' Real Valor, Sim 1
Aneis, Pulseiras Diversas, Relogios, -CJnetas Pa,rker, Porcelanas Decoradas lacional,

. Japoneza - e
-

C'i�eza,. FaiaRças e MuitaS Outras Novidades., .

•

, .

<,

� -Preferir -No"a Casa, é Preferir a Melhor'
OTI.CA MODEL:.O - FELIPE SCHMID1 - FONE 2280

����--����-�� ��--�-���._--�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tentaram Assassinar õ . Prefeito! [TIM... Um ApêlO·
do J' HERANÇA

' , ''-- ----

bt�:')� tê�:!�v�:":�:to u� da Associação Comercial de- ;' J.. n;II' vl-I"I"ePôrto União, 18 (Pelo 1 prisão do operário José Ve- daquele' vizinho my.nicipio processo não beneficía um UI
Correio) -- Segundo notí-Ilasques, suspeito de haver

;

paranáense.:
"

I apaniguado,
um 'testa-de- Teleg�ama recebido pelo

I
1.188 -- Dias quinze;' de- mês e;; 'diante forneceria

cias -de União da Vitória, a I atentado eliminar o sr. Do-I ' ferro ou um cabo eleitoral, sr� Presidente da Assem-
I
zeseis julho último Empre- energia elétrica a sessenta

Polícia acaba de efetuar a mício Scaramella, Prefeito,' ,
o._fato está tendo reper- é pôsto em sossego. Na tran-

bléia Legislativa do Estado
I
sul publicou aviso oficial ciclos, terminando todo e

---------

.
cussao, mesmo porque, se- quilidade de uma gaveta.

-- Florianópolis: 'i comunicando que das zero, qualquer racionamento. Es

gundo sê propala, teria sido Espécie ,de câmara de jno-
211 --.Joinvile S. C, 584311 horas dia vinte do, citado: sa comunicação foi corrobo,

autor iritelectual do crime culaçâo da 'doença do sono.
-- 167-15-12 h. rada por diversas outras ai

que se não processou" o V�- Sarcófago oficial, sem lá
reador Dib Abrão. - pide e sem esculturas, Cen-
A Polícia está se esfor- terias de interesses são tran-

Apontado,- autor mteteetuel
.

-

crime um vereador

çando para apurar-a respon- cafiados, postergados, anes-

sabilidade do fato. tesiados gavetas a dentro. E Ma léria Ap'rov d O tI
alí .se estagnam, amarele- a a, . ,o ,em
cem. Mas não morrem, se-

Sessão: 18-8-53. Polícia Militar, mediante a

Presidência: Francisco de côrdo com aquele' Municí-

8 I bld
nhores do govêrno Dia vi- -Souza Neves.

' ,

em' ece a a :\ que êles retornarão ao Secretaria: -Lenoir Vargas ,J;��ala das Sessões, 13 de
-

nomaaçã'O de 301. Serão despachados, -a Ferreira e ElpídiotBarbosa. 'llovembro de 1952.
a indústria mineira U 11 '" U _\for'ou-contra. Porque es-

_

Nenhum orador inscrito; (a) João Ribas Ramos'-
--

BELO HORIZONTE, 18- (V.A.) -- Na reunião desta �ooza Dantas sa _é a obrigação do Govêr- na hora do expediente, o sr. I -Em seguida, 'foram apre-

noite da Federação das Indústrias de Minas Gerais for II presidente passou à discus- ciadas pela Casa: .

RIO 18 (V A) Por no. Dar uma resposta. Emi- _

d Iaprovada por unanimidade de votos uma proposição no. ' ..
-- sao ,e votação a matéria Votaçâo da redação final

.sentído de que seja prestada uma homenagem aos fun-I
decreto de hoje, foi nomea- til' uma opinião. Sim ou não. constante da Ordem do Dia: ao projeto de lei n. 117-50 -

dadores do SESI, prestigiando-se assim a organização' "do o sr. Marcos de Souza I �ngavetar os processos n.ão_; O ú�ico orador da ses.s�o, JVis� abrir um crédito espe
nesta hora e� que ela vem sendo

�atacada.. I Dantas presidente do Ban- I
e processo honesto. Infeliz-

1
dep. RIbas Ram.os, .na t_:lbu- ; cíal de Cr$ 18.0?0,00, para

Recebera a homenagem o sr. Euvaldo Lodi, uma vez- I 'J B- '1 M tes: mente, contudo, é a norma. na,
defendeu a indicação de pagamento de dois terrenos.

., ,

1 d ,
co (la

- ras.I . esmo an es
I ,.' . , _I sua autcria, no seguI'nte', Aprovado,que ja e morto seu ,compan ieiro e iniciativa, Roberto d t

'

I de ser divulgado o ato I segui a, erasrrucamen e, pe t .

I V t
_

d d
_

f' 1Simonsen. '
€01'. o açao a re acao ma

A reunião a princípjo estava v-isiv�lmente dividida presidencial, já os jornais: los detentores do poder. INDICAÇÃO N. 457/52 : ao projeto de lei -. 59�51 --

em duas alas, mas à proporção que decorriam os debates I' vinham tecendo, elogios á

I! C�m paciência de criveir�, 'Consid�r�ndõ que a cida- !lsenta os agricultores do pa-'
se foi verificando incontível movimento pela unidade escolha. Nestes últimos tem-. vao acumulando o papelo-I

de d� Lajes .pelo se� desen- ; bam.ento de taxas, selos e

dos industriais, que decidiram delegar poderes ao seu de- _

1 br riõ que jaz encardido na volvimento industrial e co- quarsquer outros emolu-

legado na Confederação para prestigiar o SESI.
pos nao se tem em rança

I
'

idâ d t t:b I mercial e, também, pelo ele- , �1entos de licença para com-
, da escolha de um funcioná- escuri ao, e qua 1'0 a oa�.. vado número de prédios es-

1

pra e porte de armas de ca-

rio do próprio Banco do
o

Acontece, porem, que di- i tá a reclamar do govêrno a. ça e respectivas munições,
Brasil para presidi-lo, Nas�,' reito :dquirido amar�l�ce, I soluçã.o de importante pro-

I Aprova�o. _.

'

cidoem São Paulo, e fôrma- i
mas nao perece. Petições, I blema, " .

. Vota�ao da re�aç.ao fmal

d 1 F ld d d D'
. I requerimentos recur sos I

Considerando, mais, que &0 projeto de lei n 252-51
o pe a acu a e e irei-

'I di t
"_'

N bA' um dos melhoramentos que .; Concede auxílio de
, d R' M d um la es ourarao a 0- J ." •• ,. vile -- Adhemar Garcia,LO o 10, o sr. arcos e .

I constitue uma verdadeira e Cr$ 30.000,00,' respectiva-
30uza Dant:-s exerceu.Inu- ca �o �esouro do �stado. E justa aspiração do. po,:_o la-im:nt,7' à�_ sociedades musi-

Guido Torre, Jorge Paru

.neras funções publicas e'
o Governo que VIer, suce- jeano e a orgamzaçao de cais União dos Artistas" e

cker Júnior, Edgar Kleine,
antes de entrar para o Ban-I dendo à era bornhauseana, uma S�cção de B?mbeiros; I "Cal:los Gomes", com sede Antônio Budal Arins, Ludo
co do Brasil trabalhou no arcará com essa herança. Cox:sId�rando, mnda,_ que, na cidade de Laguna, Apro- vico Baltazar Buschle, díre-

C
AO

1 d d d orgamzaçao desse genero : vado. t
'i.lcides H. Ferreiras, rela- Bance Francês Italiano. Em '

om esse, ega o e uma a -

exige pessoal especializado: Votação da redação final _ores. ,

1, (\"1 t"d ministração que não reco- t' 1 l' d dI'
-----------

... t.. ,começou suas a IVI a- - e.�� ena comp_lCa o e e c.o p�ojeto de lei n. 65-53 -- Vldal RamosJes no Banco do Brasil co- nhecia o direito 'dos adver- dlfICII manutençao; , ConSIdera de utilidade pú-
no encarregado dos, servi- sários. Mas que • pregava, Considerando, de outro I blica o Círculo OperárÍ'l de Junior
;JS de cambio na praça de' cinicamente, paz e harmo-, J:nodo, que ?s. M�nicípios Florianópolis, com sede e fo-

-

.

nia." c�m seus proprlOS recursos 1'0 jUl:ídico na capital do Es- I.:)ant;js, onde permaneceu
-

d 1 bl
DOTE

nao po em reso ver pro e- tado. Aprovado. Procedente de Lages, en-
lté 1929. Vindo para o Rio, ' I ma dessa envergadura; la Discussão do pro' t

I
t' C

.

l
.Jesempenhou varI'as mI's- Quem na Prefeitura re- C 'd' d d t

.

,

' , Je o con ra-se nesta aplta, on-
,i '. , " OnSI el an o, e ou ra de' .lei 11. 202-52 __ Autoriza ..

, .

_ . ceberá o dote governamen-!maneira que em São Paulo' P d "D •

b'
de tem sldo mutto cumpn-

.:ioes no 'extenor, como re- , 'A '. o o er .I:.oxecutIvo a a 1'11' " .

T ...... d presentante do Banco do tal? Sebastião Neves ou o governo, medlan,te enten- um crédito especial de .... mentado, o nosso dlstmto

ca�r:r:'�' uma para outra en.a.IVa e Brasil Foi diretor e supe- Paulo' Fontes? Ambos pre- dimento ou convênio com os Crt 2.�00.000,00. Aprovado.' conterrâneo, sr. Vidal Rr'-

Arrom'bdmeoto '

t d
_

d P Prefeitos, vem fornecendo 2a Discussão e votação doI mos Junior industrial)\
3 O

o

'rintendente 'do Banco do en em a mao a moça. OI', _ l' d B <.

'

.'
• '

""

. requerente possue, d' AI
_ I Secçoes comp etas e, om- r·rüJeto de leI n� 71-52 -- E- prestígioso líder do ,Partid

N d' 1
. -.

1 Estad d S- P 1 causa ISSO e es nao se l" "d ,...

'1'
'

habilitação' profissional, co- a e egacra reglOna es- o e ao au o e se- , ,e1ros as se es mumclpals, !'DIte apo Ice em favor da S
.

l D
.

mo determina o artigo, 70, ;eve, ontem, Emília Ribeiro, cretário da Fazenda de São gostam. Rivais na luta, ri- ficando diretamente subor- 'Srocif'dadeo de Assistência

I
�_Cta emocratwo na re-

do Estatuto, pois ingressou proprietária da Sapataria Paulo, por duas vezes. Foi vais no amôr.,Como nos 1'0- dinadas ao Comando Geral ar:;.; Lázaros e defesa contra guw serrana.
/

no funcionamento estadual 1 b
.

à rua Jerônimo diretor da Cárteira de Cam- lnances açucarados, Dely, da Fôrça Pública; a Lepra", em Santa Catari- , O ESTADO, cumprimen-
, i elro,

'b d ArdeI. Sem dote e' que na-o Considerando, finalmente, na. Aprovado. ta-o cordialmente.
med'iante concurso de pro- Coelho, 73, informando que ia d Banco do Brasil em que é interessante o �stado --n_o....o....o....o_o...o....o...o...o.-.t.
vas dás mesmaS matérias e- � \ noite de sábado para do- 1943, funções que voltou a pode sêr. Pas d àrgent, pas de Santa Cátarina estudar

F Q axigidas para o concursq de
' ningo, tentaram arrombar ocupar em junho de 1953, 'd àmour. Qual será bafeja- e ado!ar o sistema praticado ne'" an oFiscal da Fazenda. I porta do seu estabeleci- do pelo sr. Bornhausen? em Sao Paulo, li �. .-

, ..-._ Eis a dúvida. O certo, po-
INDICAMOS

'4. Existindo d1.!..éilS vágas mento comercial, chegando h P 'd t
na classe N;,da carreira'pa- a inutilizar o respectivo es- Lp.ia "O ESTADO"

rém, �,que haverá, �ram�. daq�:s�r:��i�r L;�:;la�7v: Tanto na defesa como no ataque, os bons es-
"

ra a qual pretende ser trans-, pêlho.,
I RompImentos. Lagl'!mas. dirija-se ao senhor Gover-. trategistas usam dó que de melhor 'podem contar

D
'

'd I
para a vitória.

f d
'I aI para uma trage ia pas- nador, enviando cópia desta,

ier,i o,oerSeqtui"eriedntae'dcoenSfor-,
.

Que
'
Os maus, fazem o contrário. Fazem como o si-�

h
� ?

.üonal é um pulo. A pos-, para que sua excelência e-

e q Ue a
' I· t' t�acionismo. Sabemos t040s qU,e tanto o atual go-tas, pois, a turna do deixa- xa.mme o assun 'o e cne uma �

1
,

.l' 'V'
, .

'

Secção de Bombeiros para a
verno como o atua governador são fragílimos em

'11SS0. aI ter, oTa se val.". . 'd d d L
.

b d'
números. Ambos, no entanto', vivem a citar algaris-

DO Rleb I·ra-o
' / ' Cl a e e ales, su 01' -lna-

f" � A
" .,

... BUM. da ao Comando' Geral da
mos e ci ras, esparramadamente, pelos documentos

m rarangua
'

oficiais e pelos órgãos oficiosos.'
Decorreram no mais per- C d J A• a-sa O or08lel-rO -.

primeira mensagem do sr. Bornhausen; parafeito ambiente de alegria, as As coisas pelo extremo sul andam C1'espas.
(

,

,

l)
aITan]ar herança de dívidas, somou até os números

festividades do tradicional Caravanas de' políticos udenistas e pacifica- dAas ��ginas dos livros do Tesouro: Algumas imp�r-,
dia de N. S. da Lapa, no Ois- do'rei isolados, nestes dias, têm sido ao Ara- IdAI-a' QU'8 reDaS"a SO" OS

tanclas, como as cotas das prefeituras, fóram parce-
trito de Ribeirão da Ilha. ninguá, para' a tentativa. de um acôrdo entre as tj, �V,. la� d�l:r:las n.a mesma aç1.ição, contrariando o velho

dtws C01'rentes em que alí se dividiu a V.D.N. : "� melhores 'aosPI-"los ,pl'mClplO latm<? do in bis non idem.
Uma dessas alas é chefiada pelo sr. Afonso '* ti ..Em matéria, de gastos, dos outros, o govêrno
Ghi,zzo, .presidente do diretório, gerente do In- multiplica, enquanto dos seus, 'subtrai, divide e até
co e' pessôa a quem o, Governador dá ,inteiro a- Rena_sce, sob os melho- I maachetes, os principais fa- desarrisca! O palácio d-a Agronômica, pelos orca-

pôio. A outra é comandada pelo deputado Bar- ,res auspícios, nesta ca-I tos do dia, sem que o públi- mentos, não pássou àinda de 1 milhão! A proPl\g�n-
TOS Lc);ws e tem amplo apôio popular, expres- pital, a idéia feliz da fun- co possa 'avaliar do seu sa-

da' da imprensa carioca, diária, só falta indenizar o

SO._ aliás, na 1'eeleiçâo desse parlamentar pa1'a a, I.] _

d C d J l'
,

•
Estado pela permissão de elogiar o sr. Bornhausen!

- '(laça0 a asa o orna el- crifício como elemento de E
'

Asse'tnbléia. O caso, segundo informes recentes,
,. , .ste, em_ discurso em Blumenau, citou' que' 3.463

foi submetido ao dire'tóri_o araranguaense, que, I
1'0. Ren}tsceh' �etPetli,mos, li_�açãQ �n!re os jornais e os fIrmas nao paga.::am impostos, no govêrno passàdo: J

por um v�to, prestigiou o deputado Barros Le- I porquan o, a mm o, a p�- leitores. E, geralmente, um
'.

A AssembleIa pediu a relação nominal dessas
mos. A' vista diss.o, o sr. Afonso Ghiz.zo teria loscC\,nos de 33 ou 34, a idéia grupo de rapazes, que vive I fIrmas, citadas assim com todos os milhares, as cen-

I
1'enunciad'() a chefia do diretório e da política 1 aqui surgiu, sob os mais in� de seu trabalho insano, ,não.I:"'i-�,....�enas, �s dezenas e as unidades!
de r1ramnguá, no sábado último. Já no domin- li' tensos l�.bôres por. parte. de tendo para êles tempo bó� i' a� mais 'de um ano, anda aí pelas coletorias,
90, todavia, a cidade sulina foi surpreendida 1 � d d ',' . 'I uma CIrcular da Secretaria da Fazenda pedindo aoS

com uma" chuva de boletins incendiários, conci- i uma p ela e e Jornahstas, ou tempo mau. Nmguem, j coletores que m'1'anjem a resposta!
tando o povo a expulsm' do município o deputa- : que fazia àquela época, A mais d() que nós, também I Agora, segundo o Diário Oficial da Manhã; es-

do Ba1'rOS L,emos e seu irmão dr. Sa'bino Le-
I

PÁTRIA, órgão que se pu- operários, c('luhece as suas tamos sabendo que.o atual govêrno construiu náda
mos, também médico. O ambiente, assim, pas- blicava de oposição ao Go- desditas, os seus dissabôres menos de 2,84 novos p1'édios escolares.
sou a ser car1'egadíssimo e de intranquilidade, vêrno de então. ou as suas derrotas. Sim, as

Se pedirmos .a relação específicada, dizendo
aca'fretando a retiradá da cidade de inúme- I bem dÜ'eito onde fica cada urna dessas 284 unida-
1'ilS lJesSOCts e a1.�toridades, que ali não encon-

Mas, deixemos o passado. suas derrotas, porque' €les,
'

des, aparecerá, em vez delas, muito decreto esta-
travam' segnrança. Por sôbre isso; corre como

Detêmo-nos sôbre o presen: como toçlos, realizam uma

I dual ou muita obra federal.
václadei'm, que o delegado de Araranguá, ha- I

te, no planejamento de uma emprêsa, comerciando o jor-
- Em todo o caso aquí ,fica o desafio. Queremos

vendo ap1'fendido, à época, um vultoso roubo modalidade de assistência a' naI. Como todos, o jornalei- ver esses 284 novos prédios escolares construidos
de joias" ocm'rido em Indaial, no valor aproxi-

I
êsses garôtos, anônimos. co- 1'0 sabe quanto é dura a lu- nÇl gestão Irineu Bornhausen: Venha a lista!

ximado de Cr$ 300.000ioo, desaparecera jun-
'

laboradores da imprensa es- ü�� 'pelo pão de cada dia...
Tá?

ta1nenté com o larápio!
'

I I Govêrno federal, no duro! Estadual, neca!
A' vista disso, o delegado· de Criciuma fo- ,crita de nossa terra. Fixe-I Por essas razões, o nosso E por falar em predios escolares, há mais de

ra deslocado para Araranguá, afim de iniciar
I
mos, aqui, nesse lig,eiro co- aplauso aos organizadores um ano, o grupo escolar de Urussanga está pedindo

as prQvidêncig$ necessárias ao 'caso, até que pa- !_l1entário, a oportunidade da I'dessa campaaha que se ini- ú'm retelJ:amento de umas salas; descob'ertas por ull1
1'a lá seguisse o próprio Delegado da Ordem

I
providência e a feliz lem- cia, com o apôio do; homens vehdaval.· ,

Política e Social, Cel. Trogilio Melo. b
_

d
- Pode ser, ou está difícil?

, ranca'que vem e nascer, de bôa vontade de solida-
Estas noticias, al'fJumas das quais não con- I O

�

1 f
", E o grupo de Lages, com verha orçamentar·,,�'..I

firmadas, out'ras, já esclarecidas, correm pela i Jorna eira oi, e ainda I riedade humana, que faJa-' já foi comecado?
-

Capital. I
o é, o operário madrugador

I
rá às gerações da nossa for- Besteir�, perguntar tudo isso!

Aguarderno� os fatos. que leva à rua, gritando as mação moral cristã._ GUILHERME TAL

-

viçareiras manifestações ofi
ciais motivando justo con

tentamento, e agradecimen
to consumidores. Entretanto
hoje, ainda não decotrido

Assembleia Leuislat�vã
Florianópolis, Quarta-feir-a,. 19 de Agõsto de 1953

um mês de tão categóricas
afirmativas, Empresul tor

na público execução racio

aamento anterior sem pra-
Solidária Com Lodi
------.------------------------------

ZQ determinado, início sete

horas próximo dia dezeseis

.rlegando motivos entende

justificados. Inesperada de-
cisão provocando intranqui
lidade indústrias face pre-

juizos manifestos pelo que

pedimos veriía apelar seu

alto entendimento com ilus-
tre Governador Estado sen

tido possibilidade Usina Ca

pivarí fornecer totalidade

energia Empresul necessita

me informação de fls. opi
namos pelo deferimento.

I
'

S.S., em 22 de julho de 1953;
I

Antenor Tavares, presiden-

ciosas saudações. Associação
Comercial Industrial Join-

evitando assim retorno ra

cionamento. Antecipamos
reais' agradecimentos. Aten-Leiam e Pasmem

Parecer n? 1.711/53, da

Cespe, publicado no Diário

Oficial de 17 do corrente:
José Tiago da Luz, 0-'

cupante do cargo da classe
. N, da carreira de Escrivão
cb Quadro Único do Estado,
requer transferências para
a classe N, da carreira

. de
Fi;,;c:al da Fazenda.

2. Estabelece o art. 69,
8a lei n,' 249, de 12 de ja
neiro de 1949, qúe

"o funcionário
ser traasferido.

poderá

Na manhã de domingo,
houve S. Missa festiva, com
a presença' de autoridades

1civis e militares, e grande
aglol:neração de fieis.

Após a S. Missa, o sr. Nor
ton Oliveira e Silva, fez a

entrega duma imagem de
N. S. do Passos, à centená-
ria paróquia, oferta do,Clu
be de Excursão' da Ilha.
Procedida a benção da

imagem, grande foi o entu-

siasmo � a demonstração de
fé do povo, no cultuar 'aque-
le novo santo,

'

Durante o dia, houve
muitá aleg�ia, nos clubes lo
cais, e em especial, com a

in:mguração da B�nda, de
Música, N. S. da Lapa.
, À tarde, pelas 16 horas,
saiU' a proéissão da santa

festiva, com grande acompa-
nhamento.
Foi um dia festivo para o

Ribeirão, onde não faltou a

presença de muitos políti
cos, j á pensando nas novas

eleições.

te.

. '

toro

�!lmilton J. Hildebrand
'1Q'Ul A. Bii,endegens
Aprovado.
(Ass.) Iri1�eu Bornhausen.
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