
. � cri�e cl�b,d� pe�� i'ec�n-I t�culações do Govêrno, �s- l j-ostos contra a tendência de rnissão indébita: nos, assun- ,nfc�n:as �ubstanciais n� ad. . [!1.:;r:!a, ,entre os poderes da I talecimento do regi�e que
te reforma ':�.1�11:teIlal" P!O- b� aprendendo u.ma Iição, ! mantê-los carregados de I tos (�" alçada exclu,slv,a d�

1
m msrraçao ou no ?overn_o. I República.

,_

I
toda, -, campan�a ,feita pela

vocando def.n ições e cisoes CUJos resultados amda não 1
I.!f1l1S, sem as vantagens do Pres ídente da Repubhca, e I E' e·vidente que ISSO nao! �.("rn essa harmonia nao oposiçao nos últimos tem

dentro 'çl,os parti�os, veio I r�,ode!:? ser medidos, mas que i puder. Foi um movimento ln!'! di�'eito e uma ,condição l conduz a subordinação :s-
I
�.t'_l-� possível ao Govê��o ad- P?S, Enquanto, o� oposicio

tornar eVld�n.�e, aflrm�r Ade flcar,a como um marco do! 1t ivirid icatório, nascido do. e�:,�n(lal ao perfeito fun-, triLl, d�o POde,r ,E�ecutrvo I n.n: .strar co� tra.nqluhdade, l' istas, na maioria dos ca

modo categórico a eXlsten-' su rg ímen to de uma real I ressentimento e da frustra- : cionamento do regime demo- aos orgaos part idár ios, mas "eH1 arr Leg islativo exercer 130s, andam a catar pulgas
cia dos partidos políticos I consciência partidária no I �ão, no caso do PSD, mas' crát ico. Os

lo

partidos, que; fica claro também qüe os bem as suas funções, Depen- 1110 lombo do elefante,. preono Brasil. Aqueles que, por- pais. I cil;e promete resultados óti-I S3.(., constítucjonalmente, 01'-
I

pn't:dos não podem ser es- de da compreensão exata do curados com a repêrcussão

ventl1�a, ainda tin�a�, dúvi- Se outros motivos não' mos no .decorrer do tempo. ga;.iza,ç�:s r�pr,esentativas: qurcidos quando o Govêrno valor dessas :etrinhas, �l:e d0S �eus ach�dos, o PSD;
das sobre as possibilidades houvesse para. valorizar a I A reação dentro dos par- da r.pirnao pública e, num, rr.cd íf ica pu reforma, por- fCm.am. as siglas partídá- qre e um partido confessa
<dos' partidos, sôbra, sua ca- reforma, bastaria essa 'sua t.dos que apoiam o Govêrno I sen í.ido mais lato, órgãos

I
que, em última instância e rias, o fortalecimento, senão darnenje governista, levan

pacidade de reação, �uand,o �,onsequência. política para I contra
o modo como foi pro-I auxiliares do -Govêrno, po-

I
P"os seus representantes, d, própria sobrevivência do I teu um.protesto contr� .0

se tornasse neces�arIo eVI� .ne aumentar a importância. cessada a reforma, embora I de:n e devem querer ser ou- los partidos, formam o Poder reg'me. ., (,ue considerou uma dimí-
.

tal' ficarem colocados em ,. Partidos saíram do choco à I
possa deixar a impressão, vidas .quan do se cogita de i Lerrislativo. Trata-se antes (;'r ando um- partido reage, nu.ção para o sistema de

plano secundário ou serem

I
sombra do Catete, onde se' <lOS leigos no trato da ma- med.dasou soluções que im- II de tudo, portanto, da neces corno O fez o PSD, contra os or�anização partidária, de

diminuidos por atos ou ar- 1
babituaram a viver, mal dis-I ténia polit ica, de uma intro- '[liquem em-modificações ou

.

sll�",cie de preservar a har- atos exercidos pelo Governo fendendo o seu interêsse e,
-._ sem a sua audiência ou con- com êle, os direitos de todos

_()�{)"_o�O_()_(C.
� , sul ta aos seus governado- cs partidos.
c

O. ,_ c
l'f'R, não está exorbitando, Não se poderá, jámais, re-

I' m·'1IS anta!O Diá. t está l'eivindicando um direi- tirar do PSD essa glória. Foi

'c
rio de.·.·, S� Catar;".a -,-

to, E' preciso que se diga es!o!E' partido, embora gover
isso, quaisquer, que sejam nista e por motivos dif'eren-

li. 1!; l os j\.llgamel1tos sõbre a

re-,
teso que reagiu a favor de

,::: :' NR.
no, ".

. -,-,

Ioi rua ministerial e o seu. uma maior valorização do

" 1"'.654 _
['I""cessamento, porque do, s.stema partidário nacional.

" li

I sei, protesto, embora, sem Fez sentir a todos os po-
III, consequências atuais, resul- Ulf!I'S públicos dêste pais

_________�__�(_)....__{)_-_:...(::..).:-=_;:Ijt;..:-=.. ��l4II tará (\ revigoramento da 01'- que o desconhecimento, a

Edlçlo de .toje - 8 pip. ::: Florianópolis" Terça-feira, 14 de Julho de 1953 Cr$ 1,00 d ern democrática, pela valo- simples recusa de soletrar
_--::---:---------------�----......;- rização dos partidos. as letrinhas, pelas quais são

BE'R'IA MOVIMENTA ,I!, fa.z, Sucessos em leadres Mesmo tendo sido outros conhecidos os partidos poli--
"

os moti.vos que orientaram � I ticos, é subversão da ordem
, I T " 1 ' , , ,reação do PSD, ninguém, po- 'dE-mocrática, é raolismo.,.

. , •
R�O, 1.:> (V, A,) - Du-, titute of British Architee- de negan que o seu. protesto I ODÁLIO 'AMORIM

a politica mternccíonol, rante a inauguração em
i ts", do "Architectural Asso,-1 contribuiu mais para o for- (Do P{)pular, do Rio) ..

Londres, n.o dia 8 do cor- li ciatiou Building Center" e ILONDRES, 13 (U, P.) -,
unidade monolítica com que 1193.0, Com algumas-ligeiras ------------

rente mês, da primeira ex- outros representantes da
De um modo geral, a im- a prop.aganda 'soviética ha-I modificações, o editorial do '

,

I

I posi,ção. de arquit,et,ura con-I arte ..

e tecnolog�a d,e c'ons-
I

Va.- ----eceber ·t45 mi-I cru ..

Prensa européia e norte-a- via procurado' cercar o "Pravda", ontem divulgado, ..

_

_ _ •
I tempol'anea brasllell'u apre-! truçao da Gra-Bretanha" .

mericana comenta a desti-i Kremlin" depois da morte

I'
contra Béria, poderia ter z·e.-ros de .-nde

- -

I sentada na Europa, todos o,s . decidirr"m, por' unanimid-a-
,

. nlz.81"aotilicão de Laurenti Béria co- de Stalin", sido escrito contra Trotz- I Y

mo' um sério indício de que DE 1920, A 1930
.

I ky, Zinoviev, Kanenev e Bu- pres�frtes, ent�',e os q�lal,S de, enviar l�m te�egram� de RIO, 13 (V_. Á,) � A pr,o-I O j_uízo trabal,hista jul-
,

'E
.

d d' k' E'
' memoras da Anglo-Blasl- congratulaçoes a Emba-lXa- fessora Leobma Lms e SII- I gou, ontem, o feito e resol-

a estrutUl1a política da Um- prossegum o, IZ o arme, eVIdente que o no-
1" S

' "

,

I' I
lan oClety, do Royal Ins- da em Londres, exp(ressarido ,I va reclamou a respeito de:, veu condenar o educandário

_ SOVIética vai sofrer
I
New York Times": a atmos- vo Ciclo qlle começa pela I,' -ao ----

a mais alta a�miração pelas I irregularidades ocorri.das no ! ao' pagamento de Cr$ .....
grandes abalo�, a despeitá' f,era, a,ssim' criad� .

recorda
'I transf,ormação de ,Béri�, de

I Term"'IDO' O Asilo.

�
_ ma,gl.1,íficas, rea,liz,ações dos

I pagame,nto
de sal�ri,os. e foi' 145.207,00, �entendendo que

do propósito de Malenkov de mevltavelme-nte, ao mundo _o arcanjO em d,emolllo, nao se J

•
•

I
_

I .

d La To arquitetos brasllell'os de ho- despedida do ColeglO Jaco- a reclamaçao ·era proceden-
reforçar a propagànda ,ver- frenesi dos anos de 1920 a deterá com .êle". e'· ". rre_ je. bina por êsse motivo. . te,
melha � �oArn�r �ais rigoro-

B'-OMBA DE JANGO
BOGOTA', 13 (U, P.)

sa' a vlg1lancla eontra os!
. .,. A chancelaria' colombiana

agentes imperialistas" a fim
'

convidcu tanto o P-erú co-

de revigorar a unidade do mo os demais países latino-
Kremlin, Boje, medidas. moralizadoras americanos a porem um fim

REGOZIJO DA DEMO·

d , d S· d·
ao asilo-do dirigente apris-

CRACIA O" '00· 0-: ln lcal .� ta V�ctor Haya de 13; _T0:r.e WASHINGT?N, 13 (U'I vieti,co, e� cons���ênc}a da', S�b�-s� �u� B�r�a:, não as-

Em edi�orial, ·0 "New RIO, 13 (V, A:) -: Q I?i� I
jl�stO e le�al, abolindo uma ':den.tro }�as ��o�·IYas.:.Jlmdl-1 P,)

,

__ Rec�b�Iam-se nesta, des�lt,Ulçao e p,ll.sao �_o sr. slstll\,a plemlele, dos de·

York Times" assim .se manj- nistl'o do Trabalho; ar, -;lo-' -situação escaJ;HJ.alosa e qüê cas qu-e�regem' internacio"
,
capItal notJcl�,S, de que o; B,ena. Essa nO�lcla fOI rece-I cembnstas, n? grande tea

festa sôbre a eliminação de' ão Goulal:t, -�ssiriou
.

hoje, 'parec1� if·�el�édiãvel. A nal�ente tais �ções". "

I rha�'eeha]-- sovletIcG :Z�kov, i blda com, partIcular agrado t tIo .k�s�ou, em 27 de ju.
Laul'enti Béria: "0_ ostracís- importante resolução 'rela!" bomba será lançada ,em en- Num comunL.cadô OfICIal, amigo pessoal do PLeslden-1 em Washmgton. nho, Pensa-se, portanto, que
mo de Béria- Iornec,e muito cionada com a moralização trevista. coletiva á impl'en- a chancelaria também anali- te Eise�hower, ati��ir� um,' A PRISÃO DE BÉRIA sua prisão seria anterior a

nitidamente um pretexto à:;; das despesas do Fundo Sin- sa, h�je, ás· 8 horas. I sou o caso de Haya d.e la alto po"to no govelno so- MOSCOU, 13 (U. P,) essa data,

democracias do mundo pa- dicaI. 'frata-se de medidª, Torre,
ra se regozijarem. Çom um da mais alta signifi�ação e

simples golpe, essa notícia que repercutirá profunda
derruba' tôda a fachada cui- mente não só nos setores
dadosamente c.onstruída da

I' �indicais' como em tod<;>s os

- circulas da opinião nacio-

Cburcbill sobs ti- 'nal. E' ala grande bomba

-

t -Id
-

Dd' do novo ministro pa.ra ,dar
O O iior D eD ao dinheiro arrecadado dos

. LONDRES, 13. (U. , P.) trabalhadores o seu destino

����

I
DIRETOR I

Rubens de �

Arruda Ramos I

I
.

Q�CENTE . ,
, Domln,ol F. Id. Aquino I>
���_.,---

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

·lu�ov
.

Su�stituirá ·Ieria

ilniversário de fundação,
Para essa solenidade, fo- O Papa aceitou

Salisbury, Rodesia do cam especialmente convida-

Sul, 13 '(U, P,) - A prince- das as altas autoridades na- a
-

demissão
chill, se este por qualquer 3a Margaret cancelou; hoje, vais, O programa de festejos .��� I

'

motivo tiver-que abandonar :seus planos resolvendo per- está assim organizado: às CIDADE.'DO VATICANO,
a política, � -enquete de- n�an.ecer recolhida. a seus a-11o horas - visitação e colo- 13 (U, P,) - O Papa Pio
monstrou ainçla que o atu1t1 posen tos -no hotel, e de ca- cação de flores nos tumu- XII aceitou o pedido de de
ministro da Fazenda, sr. ma, segundo .

.lhe

aconse-110s
dos oficiais sUbmarinis- misst'lo, por motivos d.{l saú

Richard -Buttler, gaza tam- lhou ,um, eminente méd,ic<? tas falecidos, nos cemitérios, de, apl:esentado por monse-

b' d d '
" . E agora, Governildo? Perdemos a reformaem e gran e prestlglO po- especlahsta

..

em enfer_mlda-I de Sã'O-João Batista e São nhor João Batista, Portocar-
_ da Constituição! Que' vamos fazer?

pular.
.

de do coraçao. Francisco Xavier. rero Costa, Bio rafias! .

::�:2���O- ÜSO·····-I��;�fVAi.�IÃ����:;.�;:.����i!br·eDBaoedDrlqU8espnlto cIlstao
'. • • os dOIS esposos,- fez-se um mosteiro de CIster". "

- Acontece qu� "um, constante leitor" de O ESTADO .' 1° - A cêrca de corrija-se desta maneira: acerca Em Criciúma,· onde resi-
suscita uma dúvida quanto ao artigo antepôsto aq subs- antes dos nomes próprios se omite o artigo, exceto quan. de, unindo (i) a e pondo-lhe" acento' 2° - 'Parece-me dia há lon'gos anos, faleceu,
tantivo locativo Fátima, que ele, em c�rta dirigida a es- do êsses .I1omes procedem de substantivos comuns". ,9ue, consultando o Vocabulário da Ácademia de Letras quinta-feira última, com a
ta fol�a, n.ega se po.ssa usar corr�ta, escorreitamente. . Tanto- assim, é demais. o missivista poderá verificar á minha r'azão; 3° - E.�

N- d
-

A h avançada idade de.82 anos,ao IgO que SIm nem que nao. c o, apenas, ser Não erra quem disser: Gosto do João, vi a Silvinha, não diria àcerca de' nem a cerca de� e sim "cêrca de seis
Fátima" sem artigo, uma variante brasileira de a Fátima, aprecio o Nerêu, adoro o Bornhausen, éreio no Wander. quilômetros"· 40 _:. Vil'a Nova de Óurêm segundo a o ._ I o sr. dr, Henrique Chenaud,
_lusitana. Por, �uê? �á um a�o � �ico li um .li�ro qu_� me ley, sou amigo do Leoberto. Etc.

.

riião esposad� pelo autor da carta, devi; tI!!' o al'tigo p�, médico.
.

c�nfortou: E esse lIvro a lustorIa de aparIçoes, revela- Digam ou não os gramátiços" as frases supra são porque Vila, ali, é substantivo �próprio derivadó do subs- Nesta Capital, onde resi
çoes e mIlagres de Nossa Senhora. Escrev.eu-o um ·pa· usadíssimas, e o uso é lei, é árbitro da linguagem, cou- tantivo comum vila; 5° - Os ·esposos er'am dois quatro diu, exerceu o cargo de mé-
dre português. Prefaciou.-o 'um bispo, também port�g,uês. sag};,.a�a, vernaculiza.a. O uso geral" alia's. não podiam .ser, visto como se trata do Traga-";OlII'OS eA b d I F·t

lU dicQ Legista daYolícia Ci-m os empregam o artIgo antes � I!� avra alma, 'Não é bem exato que os nomes próprios proced,entes sua mulher Fátima, O nUlneral dois, quando se refere aos
quer com s b .

d S t C h r como I d I vil, tra.nsferindo-se após
.

o
�

o- reno�e. a an a amIn ena,. que. ,ou derivados de substantivos comuns admitam o artigo'. e.ementos e um casa, é escusado, é quase' pleonástico.
d�nomInaçao da localIdade onde se acha hOJe o Santua- Nem sempre! Vassouras, Campos, Campinas são hoje Pe.>doe-me o leitor constante. Gosto de brincar ' para 'aquela 'cidade do sul
1'10 de Nossa Senhora da Fátima: nomes próprios locativos e não admitem artigo Não se

vêzes; Velho que brinca, é' velho amigo é velho que soar� catarinense.
A b ·t d ." d D·

�

d
. ,

o ra cI.a a esta aqUI" na mesa a neçao e diz, em português são e limpo,- "eu conheco as Vassouras ri, sem dentes para morder, com a mania, sorridente ma- Humanitário, sempre- dis-O E�TAD9 .. Fica ao arbítrio do leitor constante o con- os Campos, as Campinas (em S. Paulo).
','

I nia de glosa_! miunças da vernaculidade: "

sul�a-Ia. Indlc{) as págs. onde o autor, o Revmo. Padre Aqui, Lajes, nome da serrana cidade originària- Ambos nós somos católicos cremos na Senhora Pe-LUIs Gonzaga d F
.

S J
. f

.

t SE' '.'
,

a onseca. . . e o pre aClan e, ua XCIa. mente plural de laje (pedra) e agora denominação da ca. l'egrllla, para quem, depois 'desta arenga pacífíca reza-Revmo Dom José C .

d S'l b· d d' de I d I I
.

t TA
, Chenaud desfrutava de só li-

. .

. o-rreIa a I va, .IS·pO a IOcese
, pita o pana to catarinense" igualmente se usa sem o remos J1m os o, erço, que ela tanto encareceu e que tan.Lel�la" a.,.q?e. pettence a paróquia da Fátima":"'" usam do articulár as. De modo que;se eu emp'regar um "eu 'venho to recomendou aos pastorinhos da Cova da Iria. das amizades em Santa Ca- .

artrgo femInInO a'· A

t tA. " . A .
. . E�t' b ? S '

F'
, ,

' prepos o ao o-pommo e ao aglOmmo agora das LaJes", o "constante leItor" me estranhará a
.

_" <l :m. e esta, abracemo-nos como cristãos, ain.
atJ�a. ,,'. �. \ '.

. ' gramútica, " E com razão. da: uupresslOnados pejas festas inéditall e Merecidas à

46 52
s tagIDaS sa� as seguIntes: 9, 15, 20, 24, 25, 37, 45, * * * Ramha do �o�ário por e�ta Capital, num espetáculo de

, ,. 4, 87, 117, 122, 143, 302, 303, 360 e 399, etc. gala e de fe, lmpm' na hIstória religiosa/ do 'Estado de
.

* **. Não são grafias nem expressões muito boas, ortodo- Santa Catarina.
.
DIscordo, entretanto, de uma opinião do -"constante xas e lídimas, aquelas de Xavier Fernandes, no período

leItor"'qdA'. , uan o este afirma: "Dizem os gramáticos _R_ue de su�.!��vra �. g_�l� tl'ans.cr�vo da cal�ta ma!ld!!,da p'anl.ê��.::.._.,.;". "_.,..,._".""""""...__

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

O' Riso da ,Cidade�•.Aniversário da
Fôrça de Sub
marinos

Ike' Recusa '!
I BERLIM, 13 (U. P,)

-

-

I A Agência noticiosa da Ale
RIO,. 13 (V. A,) - A Fôr- I ma�ha Oriental anuncioü

ça de Submarinos sob o co-
I
hoje que o Govêl;no d.essa

mando do capitão-de-mar-e parte d,a Alemanha havia
guerra Otávio da Silveira recusado os alimentos ofe
Carneiro, comemorará. no! recidos pelo' presidente Ei

próximo dia 17 o seu 390. senhower,

- Numa enquete l'ealizad�
pelo Daily Mitl'or, o povo

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

o coração da
Princesa

britânico manifestou-se fa-
.

.

vorável a sugestão de que

o chanceler, Eden seja 'o

sllbstituto do :g_remier Chur-

, ' ...... '''-1

BARREIROS FILHO

-

»Viva Cuba Sem
niilista» ••.
MIAMI, Florida, 13 (U.

P,) - Uma pessoa cuja
identidade ainda não foi re·

velada gritou:
'Viva Cuba

"Abaixo 'a

sem Batista!"
Ditadura!"
consul geral'Quando o

cubano nos Estados Unidos

depositava' uma coroa de
t'lores durante as com-emo

rações da Semana de Cuba,
em Miami. Pouco depois, o

mesmo individuo atracou-se
em luta corpo a corpo. com

o dipl.omata cubano.

posto a sel'vir aos simples
e humildes, o dr.·Henrique

(tarina, razão porque a no

ticia do �eu falecimento

causou geral consternaçã'O.
O ESTADO apresenta à

'""'.r/

exma, família enlutada, ex-

pres.sões de ·pez.ar,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Oa,,,Io$, _OO'O'k e. e. /4.
Uma tra�içãO no Lomércio e na In�ustria �e Santa Catarina
'. .M a t r i z - F I o r i, a n ó p o I i S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

,MARIA, FBRICA DE GÊLO.
-

---,-------�"--------------�------

I,
i
j ]60

I
l".rmah pala ......tlla'a NaeiollUll da ••elidas b Oai't'ual, I

......ra.U). ! Clrjjr�. ti. T.r.lI' ! ,_'-
."1..

'

,or _anne '.. A••la*'ul. • r.1;»peb. ... Olatt't1!C "
&" 0:-","'.1<:> ".la F.cQld�de Nacional d� ••díeías, 'rlel.o)ol••�a1l8 9

....ra" ! 'rt.loeinrclio do BOlpita! Nar" :&amos
,

lb-l_krDo tio "1,".1 P.l,.l'�r1....aal..... .I.tteU.rt. j. C,. .." 4••"peci.lizaç'io paI. S N. T. :.x-interno. lb-.I!.la....-. &.

,,-,!tal "".r.L lJirul'8'l. do Prof. U&,o Plnh0iro Gulmarãe. I lU. l,

_-interno t. ".DU c...... i..r1e6i'o1� t. 1Il..
'

te la.dR_ Cons: Felipe Schmidt, 38 -- Fone 3801
, I e

Clhllr.a :lUdica - D"D�•• !{.r't'o.." Atende, em hora marcada 'DR. CLAUDIO BORGES
0.-81&61'1.: JI�i!leio Ãm6lia Neto - 8ala • Res: Rua São .Io rg é, 30 - Fone 2395 .. -n.VOGAD'O"SI.oeItI'.d,: a., .aocai.n, lU.

'

- ,.,---,--------__,,-------- .ti..U

Ceullltuí D.� li ... II una. DR. JOSÉ ROSARIÓ ARAUJO FGro em &'eral. ReCursos perante o Supremo Trlb.
CUalca lIéIIlea -, Doeaçaa tle er,l••� iul Federal e, Tribunal Federal de Recurso•.

,frat&ma1l1oo d. Bronqtl!ita••,m adlllto. e eliaDea.) I ESCRITóR.IOS
C.ualtórlo: Vito:: .eirele., 18 -A' and.r. Florianópolis - Edifício Sio Jori'e. rua Traja.,
1101"1'1.: 1;>a. 10,111 à. 11,10 a da. 1,10 ti 1,10 ,Iu�raa ,12 - 10, andar - sala 1 '

&etdU..d.: A.....nid. �i,O Branco, lia - ,rone l.�" I Rio de J�,neiro - Edificio Borba Gato, Av.. 14.
_,--

'

DR. NEWTONfn�AVlLN ----IA.ntOBio Carlos 207"':'_ sala1008.
,

Clru&la Ir.r.l .::: DoaDça•••\8anllor.."- Prr=...êwta' DR.1 CLARNO G. GALLE'ITl
, Iletricl"41e, M�ca

, '

"
_ ADVOGADO _

,

C.u.ltórto: Rua Vitor .airele. n. 11 - Tel.to•• 1.1". I V'
-/

I,tua: itor M,eire e� n. 60 - Fone '2.468 - Florianópolis.

0�01 - OUVIDOI - lUaDl • QÜQA!fT.

DR. GUERREIRO DA FONSECA,
/ •.-a.u .,.... DR. MARIO WENDBAUSEN ----�------------- ---

:.: ,!:·;::"�·a.:r.tor - �lrto••'N &al. X. (,� eeulll"rl.�1I1::a����=to���� er:·��.e ,P' , ,'tIJl,' S'C 'O "
-..ralla••• Oabeoa) - a.tir... i. Cer,eI Jbtn.II 0 hlalo c.ulllta.r.i D.II , l•• lI.or&.. •

,
III

, ........ 1lftI.8ar.I., ao ••tel".' li.1., "•. Tel. III. I l II=�;::-_'�II:D�:·:O.re ........ , · - (41,.. •. 0&..
' ---D-R-.-W-A-L-l\-!{-O-R-Z-O-,-M-E-'R--G-A-R-C-I-A--- II,,+/-f DUI1AI1TE TODO DIA,�ry;!i......--J. Diplomado peJa Faculdade Nacional de Medicina da

....... - "lU,. 'lü!al••, lU. -; 'l'1Il. 1.... Un iversidade do Brasil
. /

I
" ,-, nOS,, 11/1nFJO�

Ex-interno por concurso 'da' Maternidade�Escola" .-I-II<L J

DB� ANTONIO MONIz DE AR�GAO ,(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

�.JI D�"_, "ft,�,-:,'I. t'Cl&u&QU TUOJI.ATOLO.U Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
_,

"

; -�Or....... I. A. P_ E. T. C. do Rio de Janeiro
On••l..rlIl I'" Plato, li. Médico do �ospital de Carid'ade ';

o �,.., � iii
'" oi! f:- � ,

... l' '1' iIIlria.IDte. ' ••DOI 801 Nb..... nOENCAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES '/ '1)1 ' " ,

�,�armaCl·aS
, .

..... �..... li.. r..... '16. Co�s: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.,
'

,I 1 .

Pela manhã atende diàriamente no Hospital de Plan'ta-ode Caridade. .

Resid: Rua General Bittencourt n; 101. Tel. 2.692. 'N
·

M t C I H k
- J ,U L H O

--MA�'R-IO-/n-E-L-A-RM-'O-C'-A-N-TI-ÇÃ-O-- \ aVlo- O Dr « ar .' oepc e» 4 Sábado (tarde) - Far-
'_ MÉDICO -

'

RAPIDBZ - CONFORTO - S.GURANÇA ' mácia Espebnça - Rua

CLINICA DE" CRIANÇAS ;,'talf�n; entre FLORIANÓPOLIS e RIO D:.I JANEIRO· Conselheiro Mafra

A D U L TOS ••cala. fatermediAria. em It&-jaf • Saatóll, ,.. do 5 Domingo - Farmácia
DOENÇAS INTERNAS Esperànça - Rua C�nse-..�!lt. 'íltLm ..

,

'''�'''IU, gJ&r� o moVlme.. to de'- paUll."i!:!iTo�
COUAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS lheiro Mafra

DR. SAMUEL FONSECA Tra�amento moderno da SIFILIS 11 Sábado (tarde) - Far-
CIRURGI.i}.O DENTISTA

' Consultório --' Rua Tiradentes, 9 NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE mácia da Fé _ Rua Feli-
"Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5. H OR A R I O: PRóXIMAS SAlDAS

Clínica Geral - Cirurgia' Buçal Dentaduras - Das -9 às II e das lS-às 15 horas IDA VOLTA
pe Schmidt

pontes moveis e fixas. Telefône __:_ 3.415 - Florianópolis - de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santos
12 Domingo - Farmácia

Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira:

I
9/7 11/7' 16/7 17/7 dá Fé, - Rua, Felipe Sch-

Das 8,30 ás' 12 horas aos sábados.
'

� Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas l�idt

___

. -_ HORAS MARCADAS.
" Advocacia e Contabilidade, Ido_,rio" ..

às 7 horas 18 Sábado (tarde)

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS DR. lI8TBV.AM PUGAP.uD "NOTA"
F_armácia Moderna - Rua

'.

João Pinto ,,/,
••BlCO, ....:.. Ad....ado - -

._ 1.r.1 i. CIbaI� lafa.UI e iI__ ACACIO GARmALDI S. 't'BIAGO Ao retornar dessa viagem será puxado 19 Domingo - Farmácia
,...... 'Carl...., _ COIltablllata _ para,limpezas (5 dias), organizando-se em seguida novo ,Moderna � Rua João Pinto

CLooC•••DIC. V. ca:r.u;Q.lJI • .ADULTO' '!Cd1f1el0 vWASI,l" _ fiO .adar. ,programa de viagens.
Para maia iaformaçO�1 dirijam-,. 1 25 Sábado (tal:de) �

&MPRISA NACIONAL D. NAV.GAÇAO BO.PCD
Farmácia Santo Antônio .:__

Rua. -João Pinto
'Ila Deodoro - Caixa Postal a.•1 - �.).fo... : 1.111 I 26 D' F'

.

, ommgo -= armaCl,a

Santo Antônio - Rua João

Pinto.

O serviço noturno será

efetuado p.ela>s Farmácia

Sto. Antô�io, Moderna e

Noturl)a,' situadas àíl ruas

João Pinto e Tràjano n. 17.
A presente 'tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autorização dêste De-

"'..... ......"...__.�,�'I'!!:""�.�.�p,;,.,artamento.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO nm MUSS3
\

\
Ctrucla-CUn1ea "ral�P.noa

_
kl'V1,. completo e e.peeia.liuio ti.. DOPO,AJ!! DlI ••111110.

,

•• 1&, �. lIIIoi.rno. m,todo. d. dlalrn6.tlco•• trAtam.Dto.

JOLPOICOI'Ll -- lIlST.aO - ULPIN\iOGJUJ'l.l' - ••TAlIO-

LIS.O, B.S.I.L I

fl.lev • Infra Ta:rIUlllo.

CeuIiU.rI.1 au. TraJanolll, a-,_ I, 1· •• lia, , .' a4111cU O- .�.'
..__

I

..l..
,

'

& ..,ir1., Da. t ,. UI .01''' - Dr.••••l.

D.. 11 f;a II liora: - Dr.. .,111111,

lIoei4'1I*1. ""••1;1" Tr••,owrkl. '4

DR. A. SANTMaA

c.••.tUrio. 1.....

DR. JOSE BAHIA S, BITTENCOUK1
•• DICO

'

Cllalea hral ...;. 'P.DUT&U
a.. , 11 •• 1Ial., 11 - ...,aI

f'U.&lCULTUa. - P.DIATJlI.l - CLIBICA ••&AI.

CeMIIl..rl eI. - a.. a.i... Tia.. •. , (Lai'.. ii
.....l - rwr&6poU..

.

� I
....irI•• I H_li Ilor••

'

- Dilria......
'

DR. ALFREDO CREREM
, C.m Nadeaal .

b-llHtor ,. IIol,iul Colhia ..

,O"D�.. ..no... • .IDUla.

IIIlpo'lDcia ":nal.
a_ TlriIi I.

,

o.•••lu. ••• 11 11 lI.m.

J'O){Jh •• ".,
..... a•• BaDto. Bar.h·.... � ...te.

,

- Ãler". -

c.u.I&4rl., a.. K...� ••eluc.. , - 0.•••1... lu II .. 11
'

• *!la II ii l' unI. __

a..t•••eI., a••••recllal GaUll'l'II.e, • - "HiI. fll.

ADl\lINISTRAÇÃO
Redação é Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

'
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Rua Felipe de Oliveira, n. 21
'I'el.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

DR:-jÜLIõ-õõIFr--·VIEfífÃ:
ESPECIALISTA' EM DOENÇAS D,OS OLHOS" I

,

OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA IEx-Ass isten te na Policlínica Geral -do Rio de Janei-
1

j o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina,
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. I

, Curso no Departamento Nacional de Saúde IConsultas dj::;_-.jamente das ..,10 às ,12 horas.
�,3as. e 5as. feiras de 15 às _18 horas.

, I
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

�mL
-

'

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. ,

"

Residência: Travessá Urussanga '2. - ,ApL 102.

6° andar

Na Capital
Ano Cr$ 170,u'"

Cr$, ,90,00Semestre :
'

.

-No Inter íor
Ano .,.. . . . .. .. .. .. . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110�GO
Anúncfos mediant-es contráto.

..

Os originais, mesmo não publicados, não
serão, devolvidos:
A 'd._ire'ção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigos assinados.,

� .1ADlOGRAJ'1A li RADIOSCOPIA DOS PULIOIlI!l

'ADVOGADO,S
"'", -

>

DR. MARIO LAURINDO

C.ua!taa: A. 11,10 hór•• 8 à 'tarde da. 15 Ílor•• _ .i.....

�Hi..4.cl.: Rila Vidal' Ramo•• -: Telefon., 1_'••.

JO�K MEDEIROS VIEIRA
- �DVOGADO-

Lavando com Sabão,

\7jrgem· E51Jecral1dad�
da Cla. IITIEL INDUSTRIAL-J8iDviIl8� (marca registrada),

ecouomiza�se 'tempo ft dinh,eiro
' ,

---_......_-------'-------------,-_ .._--- _---,._ .. _;_._---'-�-'''':':�'_._--,---''___;:,_

S�\?,����Rq_t,.,
. Esp ECIAUDt-DE

Inform@ções
U'eis

.

o leitor encontrará, nes

la coluna" informações que
necessita, diàriamente 'e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado . _ . . . . . . •. 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde .;. 3.57,9
Diá_rio da Manhã 2.463
A Verdade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.688
IJ!OSPITAIS

De Caridaae:
(Provedor) ., .

(Portaria) .

Nerêu Ramos : .

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
'Carlos Corrêa ...

c:aAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz' (Recla-
,maçÕes) .

Polícia (Sala Comis--
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

COMPANRIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO,

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair
'

.

Varig .

Lóide .Aéree
'

.

Real
'

.

Scandinavas .. / .

HOTÉIS

2_31-1
2.036
:lo.831
:U57

3.153

3.121

3.3L3

2.404

2.038

2.59,1

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Lux 2,021
Magestic '" . . . . • .. 2.276

., Metropol �.147
La Porta .. .. . 3.321
Cacique 3.449
Central . . . . . . . . . .. 2.69�
Estrela . . • . . . . . . .. 3.371.
Ideal .. .. . . • . .. ... 3.6'59
ESTREITO
Disque 06

1.. PLACAS 8Jli1LlTICAS.

!!!!!rutt!�!��i!!
- tamento da sifilis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS PRÊÇOS DE JULHO

são de despedida

do velho prédio e de sincera

'Gratidã'o
da.A MODELAR

aos seus milhares de freguêses '

P�EÇOS
que causarão espanto e sensação e:. será a maior oportunidade do ano para fazer econômia.

N. B. - A Modelar de Móveis precisa desocupar espaço, para-a sua co-irmã de modas. AS3im está vendendo, com grandes descontos!
Grupos estofados de Cr$ 4.000,00 por c-s 2.900,oo! E assim, todos os demais mobiliários!

I assembleia Legislativa
I,
i

A Brazil ia, firma que opéra no ramo Turismo -

Sorteios, com sede no Rio de Janeiro, ora em organização
neste Estado, necessita nomear' urgente <J.ois - Chefes
de Vendas - que tenham capacidade para organizar,,/
manter e dirigir um quadro de Corretores - Dá-se pre-
ferência a quem tenha uma Sala: para atender os mes

,

Excelentíssimo Senhor I concessão, através de cada mos, Candidatos devem escrever para "Gerente da Bra-
,

'I' " R d
-

d "O E t d "

Presidente da Assembléía requerente] ,

Zl la, e açao e s a o .

Legislativa .do Estado de: III - nome dOR requeren-ISanta 'Catarina,
'

I res que têm o seu processo
em trânsito, inclusive os que
estão com -despacho a fi

('UI, com a especificação
constante das alíneas a e b

do ítem anterior;

I IV - relação, em sepa
Maternidade "Dr, -Carlos Corrêa".'

rado, das concessões. de ter-

NO LAR, E NA SOCIEDADE
".

ENiGMA

Não sei porque nasci se morrerei
Tanto esforço e apenas sentirei
As saudações dêste mundo enganador
Tive me.do de não ter nenhum valor ...

I
com o nascimento de uma

linda menina que na pia
l batismal r��ebeu o n�me de
i LEILA MARIA.

Joaquim Andrino

Afinal 'será a morte o nosso bem
O melhor premio concedido no Além -:

Ou méra crença_que nos dá a entender
Que Deus existe por nos compreendcr!

:.!t'

ANIVERSÁRIOS

Gustavo Neves Filho

FAZEM ANOS, HOJE:

*

x x

I-Sra. Maria Tolentino

,
Rodrigues, esposa do sr, A
delino Rodrigues.

Está em festa o lar do
Sr. Antônio Augusto Caser
e Sra.' Iracema Sá Caser

nandes, esposa do sr. Indio

Sra. Estelita Ramos Fer- NACIMENTO:'

Fernandes, funcionário pú
- blico estadual..
- St�. Daura da Costa

Vaz, filha do saudoso corre

ligionária d. Alice da Costa

Vaz;.
Sra. Guilhermina Ta-

,

vares, esposa do sr. Jacó
Tavares.
_ Sra. Bastilha Bosco

Mendoza, esposa do sr. Noé I

Mendoza, rádio-técnico.
'

- Menina Leda, filha 'do
sr. Joaquim Avila.
_ Menina Rosalba-Luci,

filha 90 sr. Norberto Silva.
_ Sr. José Donârio de 0-

liveira.

Sta. Mar la Izaura
Paim.

CHEFE DE VENDAS

Pedidos de
_ ioformacões do dep.

Bahia Bittencourt

AVENTURAS

Antonio Augusto Caser e Sra. participam aos

rentes e pessôas de suas relações o nascimento de
filha LEILA MARIA ocorrido dia 10 de Julho pp.

pa-
sua,

na

Não ,descreio nas promessas de Jesús
Santo caminho e também a nossa luz
Êle disse que morreu por nós na cruz.

Então já que Cristo era a Verdade
Quiz qúe n amor, e a fraternidade
Fosse nos corações a felicidade!

um áté a presente data, com

O deputado, infra firma- " 'especificação do� nomes

do, requer que esta Assem- dos requerentes, área de

bléra Legislativa do Esta- terras, local de situação, in-
,

•• _ \
do de Santa Catarina solí- clus ive distrito, qÜantia-Va-jPar il(�lpÔçaO! e ite ,ao P�der Exe:utivo as '101' das concessões, inclusive

João Oualberto e Sra. seguintes informações sobre importância que entrou ou

Transcorre, hoje, o ani- NASCIMENTO participam aos parentes e concessões de terras: deverá entrar para os co-

versário natalício do sr,
pessoas de suas. relacões o I _ relação 'das conce- f'nes públicos estaduais, a-

Gustavo Neves Filho, fun- Com o nascimento de uni .ontrato de casamento de sõcs de terras do Estado hrrmgendo os Municípios de
cionârio da Bibliotéca PÚ-

garoto, que recebeu o nome

I
seu filho

.

Jucemar com .<> de Santa Catarina, no per ío- Flórianópolis, Biguaçu, Ti

b.lica do ES,tado e e�emento I de Luiz-Roberto, está de pa- 3ta. ALTAIR. cio de primeiro de fevereiro jucas, Camboríú, Itajaí, A
ligado as hdes. da impren-

I rabens o lar do sr. Manoel Abelardo Virg ilío Vieira de mil novecentos cinquen-! �aquarí, .Sã� Francisco do

s� falada e escrita desta Ca- Alfredo Barbosa, do comér- J Sra. participam aos pa- lH e um até a presente data; Sul c Jninvile.
pital. I cio local. rentes e pessôas de suas re- ,II _ 110me dos requeren-I S,. S., .6 de Julho de 1953.
As suas atividades, na ações o contrato de casa- -tes que tiveram o seu pro- r Bahia Bítencourt, Deputado.

Rádio Guarujá, se' tem des- � NOIVADO ' mento de sua filha Altair cesso de concessão de te�'ras I Excelentíssimo Senhor
tacado atravez de progra- " .om .o Sr. JUCEMAR. cio Estado já deferido, es- Presidente da Assembléia
mas que escreve, cOlabora-I Ajustou núpcias, com" a JUCEMAR e ALTAIR pe.c.if icando, ainda, de cada Legislativa do Estado de
ção que empresta ao rádio- r gentilissima senhorinha Sô- noivos requerente: Santa Catarina. 1,'''_

teatro.
n ía-Maria, filha do sr. Se- .a ) _ a área de terras do O deputado, infra firma- exclusão do pagamento re- tivo prõpríamenta dito);

Às muitas homenagens, vero Simões, do alto comér- Estado. em metros quadra- do. requer, na forma regi- ferente aos meses de janei- b) _ a relação das bôlsas
as de O ESTADO. cio local, o acadêmico de 0- ..

00S, que foi concedida; mental, sejam solicitadas 1'0 e fevereiro, quando elas escolares vigentes no ano

dontclogia, sr, 'Hen rique b) :.._ local de situação da iÕ'"Poder Executivo as se- são.i por fôrça de lei" anuais, de'1952, com a especificação
Bittencourt de Bona. .rrea de terras concedida, guinte informações: o que se conforma também 110S nomes dos bolsistas, va-

I

inclusive distrito e municí- a) '_ o motivo por que com a sua finalidade (as 101' mensal das- bôlsas e es-

piu;
(

as bôlsas escolares, já con-I bôlsas escolares têm objeti- tabelecimento de ensino

c) _ quantia que entrou cedidas foram _ somente 1,.'0 além do simples custeio que frequentaram no ano

para os cofres públicos es-
. neste a�� de 1953 _ pagas I �as despesas' da frequência de 1952;

taduais, decorrente de cada a contar de março, com a. ns aulas, durante o ano le- 'c) �

_ se, na 'relação pe-
d ida pela alínea anterior,
t.:dOf, os bolsistas foram

prejudicados com a falta de

]l:lzarnento dos meses-de ja
r:e 1'0 e fevereiro de '1953, a

que tinham, de acôrdo com

e .,

i-as do Estado, já deferidas,
=m trânsito ou êom despa
'cho a rínal, no período de

r.rímeiro de fevereiro de

mil novecentos cinquenta e

Participação
José Carlos Horta Barbosa e Senhora, participam

aos seus amigos, o nascimento do menino Mário Antô
nio, ocorrido no dia 6 do corrente; na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

'

Partícípaçao
Paulo Mauricio tem o prazer de participar aos pa

rentes e amigos de seus pais, Carlos Henrique Baasch e

Ondivaldi Macuco Baasch, seu nascimento 1.1a Materni
dade 1)1'. Carlos Corrêa, no dia 30 de Junho p.p.

Participação
ISAAC LOBATO FILHO e CLEA GAMA D'EÇA

LOBATO participam aos parentes e. pessôas de suas re

lacões o nascimento, ôntem, na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa", de seu primógen ito SERGIO.

Florianópolis, 8 de Julho de 1953.

riam.

DO
\

ZE-MUTRETA .• -.

1 J';V

a ll.';, direito;'
d) _ a relação' das bôl

sas escolares concedidas em

'l!l53, especificando os no

mos dos bolsistas, valor
mensal das bôlsas e estabe-

.......
'

lecimento a Ique se -destí-

-$ " ...-.�

�:,,'
I'

3.Ai., 6 de Julho de 1953.

..

'Bahia Bittencourt, Deputa
do.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 14 de Julho de 1953 o ESTADO
-

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

;'

8iOCAIVVA '�V_r-$U$t� AV,.S-
'"

i Õ

I' QUINTA-FEIRA, Á LUZ DOS REfLETORES DO ESTÁDIO DA E. C. F., TEREMOS O INICIO DO RETURNO/DO CAMPEONATO ,; ! i �

I I
: ,� , DE PROFISSIONAIS. SERÃO ADVERSAR!OS OS ESQUADRÕES DO'BOCAIUVA E ,AVAl, LIDER E, VICEuLIDER, 'RESP�C- i I · ,I

: " I � ,
_

'

, ,

,

TIVAMENTE,
" '/

-

�
"

'

__
,

' i • i, I
tI".-.- -.-.r........,..._ ..-J-t.�

-

-w- --------� -. �-._. _•••_/fIr ..-.__ *.._.-._ - .......,...,...� �w...._.-..-._.__�.-.- __·". .". ·� � -

....,... �-.-,.. 1WW..-..-••.-. .-.......,.

"O -E s. t a d o :E � p o r t i v o"
__() ()...,o q o () o o._.o o () ().-.<)�) ( (,....().-.<�,....() () o (,....()�)�o o�0 , .

•
�

•

t
- ,

Am értcn 2 x União O

UNIÃO -:- Caieo, Nazare
o o e MárioI; Mário II, Mu

rilo e Norton; Francisco,
Vasconcelos, M:\flé�a, Bria \" Ftorcntinç.

'"
Juiz: Gerson Demaria,

r om boa a tu ação.

DIA 24

.... "

SENSAC�ONA,l . VITORIA DO IRIS
,"

Prosseguiu, na � tarde de ',ne.
'

. I Batendo o,Colegial no principal embate da pe-
sábado e no domingo pela, COLEGIAL, Wal�_lr, núltima rodada do 1.0 turno, o rubro-negro
manhã, o Campeonato da-,

Nau re e Hamilton; .!B�nao, ,

recuperou o posto de líder; tendo ao lado
Segunda Divisão, (Amado- Fel in to. e Nazareno; Lilieo, I

res).'
,

,Ney, Santiago, Barata e Na- O Treze de -Maio - Flamengo, Ipi-
o prêlío principal, da 1'0- do. ranga e América, os outros vence-

dada;-,a":penúltima do prí- Na arbitragem funcionou 'dores da rodada - Colocação dos
melro turno, reuniu Colegial regularmente o sr, Adalber- concorrentes - Os jogos finais
e, Ir is, aquele líder e este to 'I'abal ípa, do 1.0 turno.
vice-líder juntamente com o (

.'
2.'0 lugar - Colegial, 4 '6.0 lugar Radium e fico x Treze de Maio e U

" nião x Colegial.
Domingo Iris x Ipi-

ranga e Flamé'�go x Améri

Cito

disputada
mões, pelá contagem mim- tentos consignados no pri
ma, goal obtido por Ati. I meiro tempo por Ramon e

Os qu'adros - fOl:am êstes: 11'oninho. Quadros: AME'
,

IPIRANGA -, Dilson: A-
I l1fCA - Wilmar, Liberty e I Damos abai.xo .a �abela do

mi e Hildebrando; Be.iotá-I Silton; Pedro, Osmar e' Basquetebol, a 1 ealízar-se nesta
,

L'
-

AI' tA' A r domi V di h' R
mana: ...

no, mo e Ia ar; 1'1, - eo omiro ; a m o, a-
•

!:agão, Nilson, -Góia e Ail-" mon, Betinho, Pancho, e DIA 23

'1.0 lugar - América, 10
A última rodada do 1.0

J
"

'Todas as pelejas da ró

dada serãoefetuadas no eg-
-

Sábado ..:_ Postal 'I'elegrâ- tádio 'da F. O. F..

c·p·
'. ,União, 13 p.p.

3 ..0 lugar - Ipiranga e

Postal Telegráfico, 5 p.p.

j-.p.
,

turno'
e-

5.0 lugar _. Flamengo
Bangú, 11 p.p.

,_.()....().-.()._.()..-.().-;.o....().-.().-.()....().-.(Q__o....().....o._.()....().
/

Treze de Mado.
A peleja foi

Flamengo 3 x Bangú 1
. \

A TABÉLA DO CAMPEONATO BRA- .,SIL�IRO DE BAS,Q1!ETEBO� JUVENIL
Icom, grande - ardor pelas A partida preliminar da

duas equipes degladiantes sabatina teve por disputan

que compreenderam a
-

sua tes as equipes d_o Flamen

importância, .Iançarído-se à go e do Bangú. Boa parti
luta com tenacidade até o da realizaram rubro-negros

in,stante final, e alvi-rubros, O final acu
ton.

O quadro "da Avenida sou a vitoria do Flamengo,
'I'rompowski, realizou a me- pela contagem de 3 al , go-

. ro, Ernan i, Michel" Guedes,
lhor partida de sua existên- los de autoria de Baca, Ail-

Campeonato Brasileiro

Capital na próxima se-

SÃO PAULO
RIO?

,

�

Toninho.
M· p".m as x arana

, Santa Catarina' x Bahia
São Paulo x Rio Grande do Sul

RADIUM - Aço, Polido- _

cia. 'Do início ao final o ru- ton e Zé Galego, para a ven

bro-n egro procurou o tríun- ceder, sendo que Vilmar fez

fo que veio nos últimos mi- o r.ontô de honra dos ban-

Capa e Guará.
,

Juiz: Olareãd ino Sant9s,
<;0111 desempenho satisfató-

nutos, premiando os _esfor
ços de se1ls rapazes. 'I'êcn í

camente o Irís foi superior
,

I
na cancha, sendo que na fa- co :

se final deixou patente seu : FLAMENGO' '- Zé; Aní-
, rodada os quadros do Amé-

maior volume de jogo,' do-' sio e Japonês; Osni, Novais

.
minando também territorial-! e Roosevelt; Tefê, Edson;
mente. I Baca, Ailton e Zé ',Galego.
A derrota veio co'locar o

I BANGU'�- Bicudo, Tú

'Iris de novo na liderança I lio e Nelson; Tuca, Cidade
, 1

ao lado do Treze de Maio e Iran; Wilmar, Rosendo, 1 INICIADO O CAMPEONATO ,CARIOCA
que na rodada descansou. O Lenir. Houve uma expul- .

resultado foi de três tentos .são: Iran, do quadr<_> venci- '

.

Foi inciada a corrida: pe- e\o os seguintes resultados:

a dois, sendo que o primeiro do. la conquista do cetro máxi-I Flamengo 4;x Madurei.ra O
,

período termjnou com um fr,o do futebol carioca de' Vasc'o 2 x Portuguesa O

tento para _

cada làdo. Mar� Ipirallga 1 x Radium O 1953. Botafogo 1 x São Cristóvão

Sábado
,
o América, re- O

'

gucnses.

Os quadros atuaram obe
,lc�e!1do ás formações abai-

rio,

A classificação

.Diatr ito Federal x Paraná
Santa' Catarina x Rio Grande do Sul
São Paulo x' Bahia

'

I'

Completaram a penúltimá
DIA 25

rica e União' Juvenil, ven- 1.0 lugar "7" Iris e Treze
cen do o primeiro por 2 ;X O, -de Maio, com a p.p,

Minas x Bahia '

'Distrito Federal x Rio Grande dó Sul
São Paulo x Paraná

;DIA 28

..()-()-()....()�()...
v ,* ACIT)4� o'
� AG�N:��� DE ,
I PUBLICIDADE i -:-

! RÁDIO -=--:�:JORNAIS i
1- REVI�TAS i
• o
..()-()...()....()_()....ó

Rio Grande do Sul x Bahia
Santa Catarina x Paraná
'Distrito Federa} x Minas

DIA 27

caram, pela ordem, Nado,
, Ih S

.

R
A

O·
.. �em�chegado de uma bri-Terme o" antlago, "

ene e S Jogos pa domlllguelra
Maurity. transcorreram monótonos e

lhante excursi!o pela Euro, Qutar-feira ficará com-

Todos no vencedor atua- �interessantes. -

Na parti- pa, derrotou o Olaria pór i pleta a La rodada éom os

ram com acerto havendo en- <!a preliminar, 'com um qua- ,três tentos a zéro. "-.. I jogos, Fluminense x Bon

tre eles a maior harmonia e dro incompleto (7 jogado- Domingo foram realiza- wcesso e C:mto do Rio x

compre,ensão, fautores do res) 0- lladium ,enfrentou o
dos três encontros, acusán-

\ Eangú.

êxito da equipe: Ipiranga, conseguindo re-
i<,....()....()....(,....o....()�).....()....()....()....()..

No grêmio do Colégio Ca- ::;istir até os 15 minutos do

Paraná,x Bahia,
Santa Catarina x DistrItõ Federal
Minás x São Paulo'

Distrito Federal x' Bahia
Santa Catarina x São Paulo
Minas x Rio Grande do Sul

'Vende-se

Os quadr,os atuaram ,as- gramado o p[ayer Guará.
.,im constituidos: '

que se empenhou em ponta-
IRIS --: Tércio, -Maga- pés com Ami, sendo 'tam

lhães e Lili; Sábiá, Ratci- bem expulso o zagueiro ipi
pis 'e Rosenir; Wilmar, Li- ranguísta. ,A vitória sorriu

co, :(\'1aurity, Vermelho e Re-' ao clube de' Saco dos Li-

de
nas principai's praça!' do
Estado com longa ...... pratica'

Um bar, sito à Alameda
Adolfo Konder, nr. 3. Ver,
e tratar no mesmo IQcal
com o proprietario.DIA 29

, Paraná x Rio Grande do Sul
Santa Catarina x Minas
São Paulo x Distrito Federal

Horário: La p'artida, ás 19 horas; 2.a' partida, ás
Realizou-se.. domingo no ci Guaraní, de 'Campinas 120

horas; 3.a partida, ás 21 horas.
'I

'

No dia 22 será' "t I d C ' B'l
.

racaembú a disputa do Tor-11oi o vencedor após bri- .

ms a a o o onglesso rasl en'o
'. " Basquetebol JuvenIl.

[leo-início dto Campeona,to I
:hante "performance". Em

",Paulista Ide Futebol de 19531
OLHOS - otJvlDo8 - NAiUz '. GÁaGAN'rA

Que foi presenciado por, 2.0 lugar colocou-se o XV DR., GUERREIRO DA FONSECA
f:rande público. I de Novembro, d� Piracicaba. "..-etaH.&a •• B...KaJ

'

'I " ReeeitA de OenIol - Exame d. Fnlldo d. Olho par ..

.��>4IIIH��� )'_'()"'()'_'()�""()�()""()""'(�(""'(>4IL

I
Clulifieaçlo da Pr,.,lo Arterial,

ModérB.a Apaf.lba.rem. .' I
POSTAL N° 5 - FLORIA-

r:-' f' b
- 'I eaulIlt'rl. - Vi.co.de d. Ouro Pre""'. � ,NO'POLIS

f' ren e aos·
.

a ia 11os
.

a rr...:�X+<+<..:++:..)+)+:;·:..�:��:�:..�:..)+):::..:..H.-.:.-.�:�j:
estréia dos catarinen'ses ;. A Beleza De Sua. Casa *

'" ..n"do,", t"ão ,onfi,- i Começa �PelaiJ.· Janelas t,'Brasileiro de Basquetebol, Os catarinenses terão que ilO>(entendores do assunto. mado apenas o' seu grande' � �
, ' , ...." " ..+...

cuja abertüra está marca- ,3e haver como uma equipe A equipe baiana deve ser poderio e a su� gl:ande fa- .:.' NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI- ,..��
da para 23 �o corrente, co- considerada poderosissíma. uma das 'candidatos sérias ma.

,

. ,'1-,,:. -

' ,

TAR PRIMEIRO A
- ���

�:�:!a f�:nt:xt:éi:,n::ta:;' q":;:���a::o n:,�:l�:' ::.:: :��titnlo d, camp,ã do Bra-

d:�:a��:::,�:::,�;':':'�::: * JOA1HER IA e OTIC A G IL-LUF jnenses e baianos. 9s baiãnos estão aptos a Por sua vez a l'Iossa equi- mll1Ulra a grande equipe

I �:. ,II ,
II H N �t�

Será um ch_oque sensaci'o- _fazerem uma grande figura pe procurará vencer a pri- da terra de' Rui Barbosa .:.. QUE PO�SUE AS FERRAGENS KTTISC" �t�
na!. ,10 campeonato brasileiro. meira batalha. pois os no;.,sos rapazes, com .,.

'. "_ H� H" PARA TO- �t�
Será uma partida, de ca- o incentivu e o entusiasmo t DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- �t�

racterís;ticas 'excepcionais. J,>or sua vez a equipe bar� Em togo o caso,'a parti- da torcida vão lutar' até às +:+ TALAR! PERFEITAS NO FUNCÍONAMENTO. COM �t",
Não sómente PE!la grande riga verde se prepara ativa- da será de gllande equilí- lagrimas pór ll,ma vitória �:.. FERRAGENS "KIRSCH"" TUDO É ,MAIS FÁCIL! :��

qualidade de cestobolistas mente, prócurando,melhorar brio ,e causará. sensação. que enalt�ça' a t�rra glorio- �:.. JÁ VEM MONTADAS ..�.
que reconhecemos nos, baia- tecnicamente, dia a dia, com Q)..lalquer resultado f:;lvo- pa 'de Anita' Garibaldi e �:.. ..�.
nos como }leio fato de ser o objetivo de, no dia apra- rável aos baianos como aos Fernando Machado. .... LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES t

.... ....
a primeira vez que uma e- zado; estar em toda a pleni- ,catarinenses não causará O público, porém, té!á o,: DISPENSAM GALERIAS DE � MADEIRA •••

.

b I d
. .... R F I' 's h

.
+

qUlpe de basquete, o a tude de sua f()rma. desdouro a n�l1hl1ma

das,'
grande ,benefíciq de presen- ..+... ua - 'e Ipe c mldt, 21. .i.-BOA TERRA pela em San- A partida extréia catari- duas.

,I.
ciar um e,:_petáculo de, gran- ':+ - ,

, l�
iiliii�;;"""''''';;:;;''''';;;';;';;;w.

nenses não indica favoritos Isto porque os baIanos, de s.ensaçaQ, � �+..�+.. +.. ++-..� �H+.." ,_ t++!�..".�.�.�-H.,� � ••� +.. AJ>...""""'''''''''''.''''''.'''''''.�.� �
, � + � � � + + ,." + ,. +, + �. ,�. +. + + +, + ,� W ..TT•...,...., ,+""""."""'��••"'!.?Y"!'.""""'.""""'.�.''''''_".""'...

rata e o guardião Valdir.

2.0 tempo, quando a 'parti
d� foi dada por terfninada,
visto ter sido expulso do

GUARANi, CAMPEÃO DO "INITIUM"
, PAULISTA DE 1953

tarinense saHentara:nt-se
Nado, Santiago, Felinto, Ba-

Viajante
Pessoa bem relaci(lnada

em vários ramos, ofere-
ce seus serviços.
. Dá referências Cartas pa
ra VIAJANTE - C .'lIXA

A tabela do Campeonato'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vicente, que tinha
.
sido Ao Sr. Diretor da Secção de Fomento Agrícola de

recebido indelicadamente Santa Catarina, foi endereçado o segu in ta telegrama do
Sr.'. Ministro da Agricultura.

.

pelo auditório, a certa altu-

�CoDgreSso . 'Clube 12 de Agostolde Odontologia I

r

•
1

. I - PROGRAMA PARA O MES DE JULHO - !
Nota do Gabinete dó Di-,

retor da Faculdade de Far-
DIA 12 - DOMINGO - "Coquetél Dançante" das

10 ás 13 horas
mácia e Odontologia de San-

.

DOMINGO - DJA Hl - "Matinée Dançante" para
ta Catarina:

.

filhos dos sócios. Das 16 ás 18 horas, ás 19 horas sessão
cinematográfica.

.

DIA 29 - SABADO - Grande e Exepcional Soirée
a cargo' da Sociedade de Medicina de Florianópolis. I

Todas as 2a. e 4a. feiras sessões cínematograficas.
As 2a. feiras para.menores e as '48. feiras exelusívamen
te para adultos.

- Aguardem a 1.0 de Agôsto a grande festa rubro-
negra do Clube Martinelli,

.

/

A respeito de notícias di

vulgadas sôbrs a -realiza
ção, nesta Capital, de um

Congresso de Odontologia,
recebemos a seguinte nota:

Até o momento, a Facul

dade de Farmáéia e' Odon�
tologia de Santa Catarina /. .

.

ª:;::f��f;�: ���i�� 7Jfj�!(i:�7�"����::�:�
qualquer notícia oficial sô
bre o assunto. Consequente
men te, não poderia esta Fa

cu.ldade estar representada

�i:�::,l i�:i�t;;:�o at:::�é:a� .�:.-,A fj .

.....,-_'__.:
..

_. _

sua dil;eção' se algum

pro-I'� ':'':'
i'

.

. .

fessor ou aluno, expontâ- A irrit�çõo iniolerável. e' os ardoresV
.

dneamente, houvesse compa- produzidos pelos distúrbios da bexiga, en e-se
recido c solenidades relacio-I devem ser combatidas, Ioga de inicio.

.' .

'.
-

. Sendo a bexiga a porta de se.do das Um pr édio no centr o da
nadas com tal congresso. substáncias tóxicos e impurezas que as cidade, sito' á Rua Deodoro
Salvaguardando os interês-I

rins 's'aparam do sangue, sofre-se dores
20 132"" d f

'. ._
. _ cru'ciantes quando esse delicado orgão

n.
.

- COm ,LI e ren·.
ses dos futuros CH urgroes-

está inflamado, devido 60 contacto com te e 4o,40 de fundos.
d eut istas, e o , próprio

pre.s-I
tais substõncias, O exagerado desejo 'I'rta r na Rua Esteves

tígio do ensino superior de de ôhviar a bexiga, os ordores e as
".

.

_ irritações das vias urinárias devem ser Jun iot n. 85.
nossa Pátria, nao pode, combatidos, tomando, ainda hoje, as .

contudo, esta Faculdade Pilulas de Witt para as Rins e a Bexiga.
• Sua açõo calmante e antisótica, ícz-se

pactuar com qualquer movi- sentir logo na bexiga, nos rins e em

em todos as vkrs urinárias.

os As Pillilas De Witl' s
ô

o
í
c br l-

ra, não §e conteve, "inter

rompendo a apresentação do

número, admoestou a platéia
e, comõ sua observação ori-'

ginou tremendo "zum-zum"

ao concluir o número, Vi

cente Celestino retirou-se
do palco e não voltou mais
a cantar.

Vicente Celestino
não cantarâ mai�
RIO, 11 ("V.A.) -- Quando

se realizava, uma homena

gem a Dalva de Oliveira, no

auditório da. Rádio Tupi, a
-

todo o momento, ouviam-se

gritos de "Dalva", "Dalva"

ou de "E' a maior", que já
se transformou numa ver

dadaíra epiidemia de audi

tório. O horário da entrada,

de Dalva de Ol iveira, entre-I
'tanto, não havia ainda che-I' ,

gado - e foi apresentado
',lm número de Vicente C�
.estin o, que iria cantar uma

de suas canções, justamente
aquela que inclui duas gar

galhadas, efeito dramático �
da história contada na mú-

mento que vise colocar

igualdade de condições
-

& G U'"
'� .

. �D.-·
:,�

.��=cadas especialmente para a,

doenças dos Rins e da Bexi9� I N G L E S �A
.

I 'Pilulas
. [fI;Y;J�r;,II,]

-DEWITT T õ N I C A . A P E R I T I V A

dentistas práticos com os

que, através de longos ano�
de estudos, e vencendo mui

t,s vezes s.a�riffcios' .sem
I conta, conseguiram obter o

pergaminho de "Cirurg ião-.
dentista" expedido pelas Es

colas de Odontologia do

IPaís.

para os Rins e a BexigCl
Em vidros de<-40 e 100 pilul�s
O grande é mllÍo.l econômíco

... �:-.

N A f 'e O N V Al E s ÇJ.N ç � S
-.. . �\

� - ...

sica,

Fica,. assim, esclarecida a

posição desta Faculdade em
face das notícias veiculadas

pela Imprensa falada e es

crita desta Capital.
Florianópolis, 10 de Ju

lho de 1953.
Dr. Polydoro Ernani de

S. Thiago, Diretor.

Colocação - Igentes
A Brazilia, firma que' opéra no ramo Turismo

Sorteios, com sede '110 Rio de Janeiro, ora em organização
'neste Estado, necessita nomear urgente Agentes Repre
sentantes na Capital e Interior do Estado mediante van

tajosas condições- � Requer tirocin io comercial, para
desenvolvei.' produção. Candidatos devem, escrever para
"Gerente da Brazilia", Redação de "O Estado".

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

AS VERDURAS COLHI·DAS <," EM CASA�
I

SAO' .SEMPRE MAIS
�

SABOROSAS! -<,

/

Para f�zer uma' boa horta.••

Comece adquirindo boas sementes !

E boas sementes, de germina.
çâo" garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

({C. A. CARVALHO»
'(MERCADO PÚBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jo'rge)

• CO�FLêB

* '<:OUVl! MANTEIGA
•
'"
•
•
*

* Jl.A8ANETE
* pF.J'rNO

* ERVILHA

* ,AI.FACE

*- CENOURA

li< BF.TERRABA

NABO BRANCO
tom RABANO
REPOLHO

NABO AMABELO
TOMATE

�

I-
�. ••L, -, I,

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no

tratamento du. Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável corro ii·

cor.

T'rigemeos:de
apenDS 7 meses
RlO, 11 (V.A.) - Mitsue

Okimoto, japonesa, nasc.ida
na cidade de Hiroshima, que
durante a última' guerraser
viu de alvo para a primeira
iomba atômica fabricada no

':nundo, terminado o confli
to, deixou o país' do sol nas
cen te, vindo para o Brasil,
onde se' casou com o fun
c lonário da Agência central

.

do Banco do Brasil, José de
Almeida Neto. E ontem, na

.Casa de Saúde e Maternida
de São Vitor, à praia de Bo
ta fogo, a jovem japonesa
que escapou da destruição
de Hiroshima, tornou-se
mãe.Não de um. garõto, como
seria natural, mas de três
meninos, todos com o peso
de ""1.150 gramas, nascidos
rorn intervalos de três min u
.os, O parto triplice de Mit
-u e decorreu sem acidentes,
muito embora o nascimento
Jos tr igernios I tenha sido
prematuro, pois ocorreu no

sétimo mês de gestação.
Todavia, recolhidos a es

tufas, os trigemios, que en

cheram de alegria o lar ni
po-brasileiro de MitsUe e do
seu esposo o bancário José
)e Almeida Neto, estão pas,
san do bem, esperando. os
médicos que todos sobrevi
vam e se tornem dentro em

breve robustos garotos. _

E,.....apesar dos tempos di
fíceis que correm o pai dos
trigemios', que receberam os
nomes de. Luiz, Lincoln e

Lúcio, mostr�va-se felicissi_ .

no com o acontecimento.'

Máquinas Dgricolas
,"AGRíCOLA - FLORIANóPOLIS -- N. 2635 DE

24-6-53 - .Ordern- Senhor Ministro deveis dar maior di
vulgação possível aprovação Presidente República plano
empréstimo- dezoito milhões dolares para aquisição má
quinas agrícolas pt Referido empréstimo foi feito me

diante contrato entre Banco Desenvolvimento Econôrni
�110 et Banco Exportação Importação Nova York por in i
riatíva Ministro Agricultura pt Devem ser mob il izados
verdadeirns agricu ltores como candidatos àquisição má

quinas dentro possibilidades pt. Quota êsse monta trezen
tos quarenta et um mil quatrocentos -et oitenta et treis
dolares et dois cents pt A'GRIMINISTRO"

S í f i I
..

I S
A taca todo o organismo

E11 SIFILIS OU REliMA·
TISMO DA MESMA ORl',

GEM1
USE O PUPULAR PREPA

RADO

.. ,_

•
•

----

Vende-se
Um bar snooker bem ins

talado ·á rua Coronel Pedro
Demoro n, 1.481 ein frente
do Posto C. Ramos no Es
treito.

Tr�tar no Salão Moderno

..com o Sr. Ermínio dos An.

jos.,

Aluga-se ou Vende-se
CASA E TERRENO EM COQUEIROS Vende·se uma máquina

A Rua D�esemb. Pedro Silva, uma confortavel resi- J'otCígráfica Leica. Lente 1.2.
dencia, frente a Igreja do bairro de Couqueiros, ol1ibus Velocidade de 1/1.000.
com' parada a frente do predio, Magnificos lótes de I I" f't t d d f

.

.

•
. er el o es a o e unclO-10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia Clq,be. � •

A t t '.

I
l1umento. Tratar a Avenidara ar com o senhor Raulmo Horn Ferro, nesta
<.

.

cidade. .

.

.Hercílio Luz, 172.

LEICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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13 DE JULHO
"Mur ilio" ocorrido na Ma
ternidade Dr. Carlos C<)1'-

rêa

Fpolis, 7-7-53.

----,,----- --

ONTEM -E HOJE!��r!.-��:,��::��C ihema a
NO PASSADO, Ide Lourdes B. Born as sis, '1','.

participam aos pareu tes e

Ipessoas ele suas l'l'�uC:õú'::, I ·II�./I iI"Jo nascimento de sei filho I
- .I no Rio de Janeiro, os levan

, I tes de tropas insufladas pe

A data de hoje nos recor-
I

los pertencentes ao partido
da que: "exaltados", os quais, como

0S an teriores, f'oram sufoca

- em 1533, chega à Baía ..cs pela energia do Ministro

o 20 governador do Brasil, Feijó e apoie de outros bra- �1 No programa: No programa:
d, Duarte da Costa, e com' "ileiros; p ..... - -

ar."IClpaça,O Cinelandia Jornal. Nac. Cinelandia Jornal. Nac.
êle José de Anchieta; :baaontGaou (u. :lá

Manoel Alfredo Barbosa e Preços: ·1,50 - 2,00 - 3,50 Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
- em 1632, os holandeses - em 1836, as' forças do

,senhora participam aos pa- Imp. até 14 anos. '

,
.

_ ' ,_

são repelidos
-

em Salinas \/0verno. tomaram as in sur-
, '

(a.rredoreado Recife) pelo
�

t d P' d
.

t f I'
rentes e pessoas de suas re- •

jiiiiiijj••_lliliiiIIiiiiiii.ijjjiii!iillliiii:�'el'l es o ara o re u o o -

'

rJt Igeneral Matias de Albuquer- 'ificad� de Almeirim; l�ções, o. nascimento' de seu

I
,-

.

-

.

I

, Ir' ii I] ,.que;.
- em 1839, os lanchões ,

f ilho LUIZ ROBERTO, 0-,�J tI iI.J�1 :' ,_Ali'] .

,n' P d" "S' 1" d
"corrido a 9 do corrente, na' !II....._.IIÍÍII_.__..�ÍIII_••_.._

Os holandeses, empenha- ,,10 ar o e eivar, ®s '

-

., Maternidade "Dr. Carlos
dos em expandir sua ocupa- .npubljcan os riogran denses, '

'

.

'

,Corrêa". \

ção armada pelas regiões sarram de 'I'rarnandaí com
-

.
' . I Fpolis. 11-7-53,

produtoras de açucar, 'que íestino a Laguna, sob o co-
'

irradiavam de, Pernambuco, mando do intrépido Garibal- "
. . _

são escorados e :repelidos ii, que não trepidou em,
.

1.. . / \

em Salinas pelas" tropas lu- runsportá-los por terra.L, .,_,�-

sas e nacionais' ao mando conduzidos em carretas, por
de Matias de Albuquerque; -spaço de 10 leguas;
- em 1'640, os, Jesuítas - em 1866, pela explosãe

são expulsos de São Paulo

I
lc um torpedo paraguaic

pelo povo e municipalidade, oi despedaçado um esca�el
revoltados contra a publica- 'lue se encontrava de ronda

ção das ordens da Santa Sé da esquadra brasileira, pe

a favor da liberdade dos In- �'('cendo 'o 1° Tenente Antô-

Formoso, um dos mais lidi- 1'0;- foi inaugurado o monu

mos herois da guerra con- ruento de Benjamim -Cons

tra os holandeses, toma pos- tanto

se do governo do Estado do

Maranhão, eQtramIO assim a

aluar na alta administração
colonial;
- em 1724, Francisco de

Brito Peixoto, Capitão-mór
da Laguna, ordena, nesta

data, que, todo aquele que

vendesse armas àos caste

lhanos fosse 'preso por vinte

dias e condenado a 6$000 de
, multa para as obras 'da igre-
ja;

.

- em 185,5, morre em Ní

terei Manuel Alves Branco,
que na fidalguia do Império
foi o segundo visconde de

Caravelas. Baiano de nasci

mento, foi senador e minis

tro de Estado, tendo redigi
do o código do processo cri

minal e celebrado com a In

glaterra um tratado- de re

gressão ao' comércio de es

cravos, que o Parlamento
não aprovou:
- em ,1892, é creado em

Joinville um Corpo de Bom-

dias;
- em 1643', o capitão Pe-

, ...._

,dro de Albuquerque, celebre

pela defesa do forte do rio

heiros voluntários.

14 DE JULHO

A data de hoje recorda

nos que:

- em 1627, deixou o podo
da Bahia, depois de haver

estacionado por mais de um

mês, o Almirante holandes

Piet Heyen;
- em 1632, o Capitão AJ

res Chichoro, .cumprindo
ordens de Feliciano Coelho

de Carvalho, abordou e to

mou, nas proximidades de

Macapá, com algumas ca-

nõas, um navio inglez que

conduzia reforços para' o

Forte de Cumaú;
- em 1789, durante a re-

- em 1.831, continuaram,

'uo Mari-a do Couto e 7 ma- O�GAHISADO
'E. _

EDITADO
PO� ,

'[)(J/)ÁLie/(Jf'-g(J4J1[g
et/XA8rvKTTO
FLORtA�ÓPOUS_SANTA CATARINA

André Nilo Tadasco

Interior do Estado
A Braz il ia, firma que opéra no ramo Turismo -

Sorteios, com- sede no Rio de Janeiro, ora em organização
neste Estado, necessita nomear urgente -Agentes Repre
sentan tes em todo o Interior do Estado '_ Requer tiro
cinio comercial - Candidatos devem escrever para "Ge
rente da Brazilia", Redação de-t'O Estado".

i'
. ,

"
'=".... -

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolís

Vendedor Pracista
Precisa-se

,a' B g I&!J
I Não havendo número legal para instalação, em la.'

� I convocação, da Assembléia Geral Ordinária ora convo-

I cada, fica marcado @ dia 23 do mês corrente para a,2a.
convocação, de conformidade com o art. 17, dos Estatu
tos, quando se deliberará com qualquer número.

Florianópolis, 1° de julho de 1953.
Magdalena Torres Viegas

As 5 - 8hs.

Jackie COOPER

CbOGAN em:

, SABIDAS

As 8,30hs.
Jackie COOPER

COOGAN em:

SABIDAS

Jack

As 8hs.

Montgomery CLIFT

Elizabeth TAYLOR em:
UM LUGAR 'AO SOL

As 8hs.
As 8,15hs.

Jackie COd"PER
COOGAN em:

SABIDAS

Jack •
Zackarie �SCOTT - Arm

SOTERN em:
,

O SFiGREDO DA BONECA

No programa:

Cinelandia Jornal. Nac,
NQ programa:

Cinelandia Jornal. Nac.
':l 1 5 2 35 Preços: 1,50 - 2,00 - '3,50
.: l'eços :, , o - ,00 - ,o

Imp. até 14 anos.
Imp. até 14 -anos,

f3Lt) l? lÁ
Estreito

As 8hs.

Stewart GRANGER
I

Walter PIDGEON em: No programa:

TRES GRANDES AMIGOS Noticias da Semana. Nac.

No programa: Atualidades Warner Pathé.

Atualidades Atlantida Nac. Jornal.

Jack

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MOOERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
1'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

DR. GUERREIRO

SINUSITES
t: INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

-

'CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
llESID.€NCIA -:- PELIPE SCIIMIDT N. 113.

.,

Soe. Pesfalolzi de S. Catarina
De acôrdo com o art. 15, dos Estatutos, convoco os

sócios' da Sociedade Pestalozzi de Santa Catarina, para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16
do mês corrente, às 20 .horas, no Clube 12. de Agôsto,
nesta Capital, .com a seguinte ordem do di,a:

1 - Tomada de contas da Diretoria;
2 - Eleição dos cargos vagos de 10 Secretário elo

Tesoureiro;
-

3 -=- Apresentação do relato sucinto das atiyid"àdes
da Sociedade, durante o biênio junho 1951 a,

maio 1953;
,

4 - Outros assuntos de interesses gerais à Socie
dade.

Aulas Parti
Iculares
I

I I

Semana catequética dirigida pelo Revm. Pe. Alvaro Ne- i MATERIAS DO CURSO

gromonte, DD. Diretor do Ensino Religioso da Arquidio- GINASIAL, CIENTIFICO E

cese do Rio de Janeiro, a realizar-se de 12 a 18 de Julho CLASSICO
,

do corrente mês.

'preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

volução franceza, foi toma-
.,

Precisa-se de _vended�� de

I
ia r pr:ças pri�cipai3 Es:a,

da a Fortaleza 'cognominada '-,Oh apresentaçao, pratica, do EXIge-se boas referen,

como "A Bastilha". E-ste dia c0nheéedor freguezia sêco.':, elas. SigiJIo.
'

é c-onsiderado comoao da li- JnO'lhados, ferragens e teci- Cartas de próprio punh0
berdade;

+

('(os, q:H:' possa também via- para Caixa do _JornaI n. 13,)
- em 1822, zarpou do

Rio para a Bahia uma Divi

são Naval sob o comando

de Rodrigo Delamare, le

'vando o General Pedro La

batut que f.oi comandar o

·exército que iria combater o

General português Madei-

PROGRAMA
.

Dia 12, domingo - Às 8,30 horas Missa' das crianças,
explicada pelo Revmo. Pe. Alvaro Negromonte.

: Às" 15' horas, Sessão Inaugural, a realizar-se no

'Sa-l-ão Paroquial.
Dias 13, a 18 - Às 7 horas; na Catedral, Santa'Missa

expl icada pelo Revmo. Pe, Alvaro Negromonte.
Às 7,30 horas, pregação para moças.
À 9 horas, no Colégio "Coração de' Jesus", ses

são de estudos seguidos de debate�
Às 19,30 horas, na Catedral,' haverá pregação.

--o--

TEMAS PARA AS SESSõES DE ESTUDOS
.'

Dia 13 - Ffnalidads do Catecismo.
Dia 14 - Preparação da lição (por uma Catequista).
Dia 15 - Material catequético (por uma Catequista):
Dia 16 - COfi1;P"' fazer a formação.

'

'

Dia.17 - Frequência ao Catecismo (por uma Catequista).
Dia 18 - Preparação para a la. Comunhão (por uma

Catequista) .:
--o--

Tenho a honra de convidar' as sras, Professoras e Icatequistas e as moças da Capital, para assistirem às

I
Conferências do Revmo. Pe. Negromonta, grande orador

'

sacro e pedagogo. r
Florianópolis, julho de 1952.

Monsenhor Frederico Hobold, VigárioGeral

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

TI: �dicado nos casos de fraque-
za, palldez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Ltcí
Ll na, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de aÇão pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nías. Vanadiol é indicado para ho..
mens, mulheres, crianças; sendo ror
mula conhecida pelos grandes mé,
dicos e está licenciado pela saude
Publica.

,

a VendaUsadosOníbus
1 "GMC" à gazolina, 7' toneladas, ano de fabrica-

ção 1950, carroceria "União" (paranaens,e) para 40

pessoas sentadas.
1 FORD V-8 à gazolina com máquina recentemen

te reformada, ano de fabricação 1946, carroceria Blu
menauense PllJ:a 36 pessoas sentadas.
l 1 FORD com máquina Herçules Diesel, ano de fa

bricação 1946, carroceiria Blumenaense para 31 pessoas
sentadas.

A tratar na Indústria e Comércio ARNO GARTNER
& Cia. LTDA. ' /

"Agencia VOLVO.
RUA São Paulo, 501 ....:.... Telegramas RAINHA
Telefône 1106 - BLUMENAU.

IAlugs-se
Aluga-se uma casa à Rua

Conselheiro Mafra, n. 53.

Andar térreo com salão pa

ra escritório e moradia" �o
brado com salas para escri

tório e porão para depósito.
- Tratar na Rua Conselhei

AUlas particulares sôbre
1'0 M.afra, 27. (Sobrado)

.

J programa dos Cursos iGi- ..

nasíal, Cientifico e Classl-

Frlquez.. em ser. I

Vinho Creosotado
(Silveira)

"assegure Seu Futuro
Estudando em pontos organizados para os CONCURSOS

DO
- D. A. S. P.
- BANCO DO 1;3RASIL
- D. G. T., r. A. P. 1., e' outras autarquias

1. N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - RIO
Atendemos por Reembolso Postal.

pelo

B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,Viagem com segurança
_

e rapidez-
so NOS CONFORTAVEIS ?\:lICRO-ONIBUS DO

"RAPIDO' �(SnL-BBASILEIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville ;_ 'Curitiba

"

Agência:

t MISSA DE 7+ 011
ADOLFINA RUPP BLAS!

HENRIQUE RUPP JUNIOR E FAMI
LIA, JOÃO RUPP E FAMILIA, convidam
os demais parentes e amigos para assistirem
à missa de setimo dia que pelo repouso da
alma de sua saudosa irmã, ADOLFINA será,
celebrada, segunda feira, dia 13, às,7,30 ho
ras, na Catedral Metropolitana, altar do Sa
grado Coração de Jesus.

"aaa M",.,h.1 D.04.,•• "41. L· ...d., \''0 ).�,
.,' fON�S.. UD ÜJ. c.r..t......_ t

CII8JTIDA Tc.u""".... PROIõIUIIlM ..� {
....�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis" Terça-feira,
-�------�------

Soe. 'Pesfalozzi de� S. Catarina
1

. De acôrdo com o art. 15, dos Estatutos, convoco os
I

�ócios da Sociedade Pestalozzi de Santa Catarina, para'
a Assembléia Geral Ordinária, a ,realizar-se no dia 16 I
do mês cOl'rt:nté, às 20 horas, no Clube 12 de Agôsto, !
nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:

_ �
1 � Tornada de contas da Diretoria; I2 - Ele! ção. dos cargos vagos de 10 Secretário elo i

Teso,:felro; -

I

._
3 -:- Apresentação do relato sucinto das atividades I

da Sociedade, durante o biênio junho 1951 a

. maio 1953;
4 - Outros assuntos de interesses gerais à Socie

dade.
Não havendo número legal para instalação, em la.

.convocação, da Assembléia Geral Ordinária ora convo

cada,' fica marcado o dia 23 do mês 'corrente para a 2a.
convocacão, de conformidade com o art. 17; dos Estatu
tos, quando se deliberará com qualquer número,

Florianópolis, lO de julho de 1953.
'

Magdalena Torres Viegas

Semana catequética dirigida pelo Revm. Pe. Álvaro Ne ..

gromonte, DD. Diretor do Ensino Religioso da Arquidío
cese do Rio de Janeiro, a realizar-se de 12 a 18 de Julho

do corrente mês.

PROGRAMA
Dia 12, domingo - Às 8,30 horas Missa das crianças,

explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte.
Às 15 horas, Sessão Inaugural; a realizar-se no

Salão Paroquial.
Dias 13 a 18, - Às 7 horas, n'a Catedral, Santa Missa

,

explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte.
Às 7,30 horas, pregação para moças.

'

,À 9 horas, no Colégio "Coração de Jesus", ses

são de estudos seguidos de debates.
Às 19..30 horas, na Catedral, haverá pregação.

--o--

TEMAS PARA AS, SESSõES DE ESTUDOS'
,

i
.'

Dia 13 - Finalidade do Catecismo.
Dia 14 - Preparação da lição (por uma Catequista).
Dia 15,- Material catequético (por uma Catequista);
Dia 16 - Como fazer a formação. '

-

Dia 17 - Frequência ao Catecismo (por uma Catequista).
Dia 18 - Preparação para a la. Comunhão (por uma

Catequ ista),
·--0--

Tenho a honra de convidar as sras, Professoras e

catequistas e as moças' da' Capital, para assistirem à�
Conferências do Revmo. Pe. Negromonte, grande orador
sacro ,e pedagogo. ,--

. ,

Florianópolis, julho de 1952.
Monsenhor Frederico Hobold, VigárióGeral

'" Missa de 7" Dia
VICENTINA FERRElRA CARRIÇO

.
� -'�.

Jose Alves Carriço e filhos, agradecem, profunda
mente sensibilizados, às demonstrações de pesar recebi-

/

das. pelo falecimento de sua bonissima espôsa e mãe

VICENTINA, e convidam os demais parentes e amigos
para -assistírem à "missa de 70 dia que, em sufrágio de
sri.á bonissima alma mandam rezar, no dia 14, terça-fel
Út, às 7 'horas, nã Capela do Colégio Catarinense, à rua

Esteves �únlor, velo que, antecipadamente, agradecem a

todos quantos compare_cerem a êsse ato de fé cristã.

t MISSA DE 7+ 011
,

.

ADOLFINA RUPP BLASI

--HENRIQUE RUP)? JUNIOR E FAMI
LIA, JOÃO RUPP E FAMILIA, convidam
os demais parentes e amigos para as'si�tirem
à missa de setimo dia que pelo repouso da
alma de sua saudosa irmã ADOLFINA será
celebrada, segunda feira, dia 13, às 7,30 ho
ras, na Catedral Metropolitana, altar do Sa
grado Coração de Jesus..

ULTRASONO
.... ... -

/

TERAPIA

ECONOMI'A absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1.na,�$4,
Ir�ERSÃO e CHUVEIRO�_,,___
Capacidade 30 LITROS

.

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido. '

e Játo abundante na tempe
ratura desejada.

,

O MtSTURADOR DÁKO, de reçu

lagem instontoneo. permite a

maior escala de graduações de

TEMPERÀTURA.

Aulas Parti·
calares
MATERIAS DO CURSO

GINASIAL, CIENTIFICO�E
CLASSICO
I

Aulas particulares sôbre

o programa dos Cursos Gi

nasial, Cien tifico e Classi

co, por matéria índependen
te ou grupos de mateda .

Informações:
-

. Gráfica

Grajaú.
Rua Deodoro, 19 - Nesta.'

·*(S�nRIWI

Um bar snooker bem íns-
talado 'á rua Coronel Pedro

O MAIS MODERNO E EFICIENTÉ'TRATAMEN- Demoro n. 1.481 em' frente
'),0 PARA INFLAMAÇõES E DORES. '-,

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SII')IUSITES
E INFLA,MAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCAVAS.

.114 Af.,U".J D,0401". 34J. J••...d•• : t:."",�
...'

C111llTtllA r�CltA .... , PR05U�

/

do
.

Posto C.' Ramos no �s-
treíto,
Tratar no 'Salão Moderno

com 'o Sr. Ermínio dos An-
,

jos.

LEICA

CONFORTO absolute
Grande ,ECON.OMIA

',.,ç'

AQUECEDOR ELtTRIC9 CENTRAL

Capacidade: ,I,.
100 a 1 :000 litros

Fabricado, nos tipoS
horizontO,I 'e vertical.

.�, �i.

j�-"���)"'��;�\'. --

..

• Construção sólida, sendo a caixa interna>de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada .

• Controle automático de temperatura por;' lJ_RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM,IA.

. GARANTE O QUE FABRICA

C. DAMOS ,S/4.-Comércio e &gências
R ua João Pinto, 9.. - fpolis--Sta. ' Catarina

Viagem com segurança )

e rapidez
80 NOS CONFQRTAVEIS �lICRO-ONIBÚS DO

BA?IDO '�(SUL-8,RASILEIRO»'

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

Cerâmica São Caetanol Çã��;,�:�,t!���,�t�,�.l.(��.�������:õ
TUÓLOS P'RENSl\'tJOS TELHAS LADRI- I pessoas sentadas.,. ,� ..

�

, ,
. .

1 FORD V-8 a gazolma com maqum� recentemen-
LnOS, RODAPES E MATERIAL REFRA· te reformada, ano de fabricação 1946, carroceria Blu-

TARJO menauense para 36 pessoas sentadas.,
ON A EN

1 FORD com máquina Hercules Diesel, ano de Ja-PR T J'REG:\ brícação 1946, ca rroceiria Blumenaense para 31 pessoas
sentadas.

A tratar na Indú;tria e Comércio ARNO GARTNER
& Cia. ,LTDA.

'

,

Agencia' . VOLVO.
RUA São Paulo, 501 - Telegramas RAINHA
'I'elefône ,1106 __,- BLUMENAU.

-

')
-------------------

·:'ttU'· .

Àluga,-se OU Vende-se 1áv�u lJe'aTA(�CASA E TERRENO EM COQUEIROS I"�
A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortaveI resi-

O Centro de Irradiação dencia, frente a Igreja do bairro de Couqueiros, oníbus F
'

I'
.

Mental "Amor e Luz" realiza' com parada a frente do predio, Magnificos
..

lótes de, rlquezu em gera A lu'18' sesessões Esotéricas, todas as se. 10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia Clube.

I Vlnbo f1reos'otado -

gundas feiras, às 20,30 à rua
. .

A tratar com o' senhor Raulíno Horn Ferro, nesta "
• •

Conselheiro ... Iafra 3' -'0 cidade., , (Silveira) ,....,.' lV1au, , 'J - lo '
. Aluga-se uma casa a Rua

andar.
ENT.RADA FRANCA �++ ++.+-++++" " +.++ + ++. ++ +..+ ++.�"''''''''''''''''''''''''''''''!i+..''' Conselheiro Mafra, ·n. 53.

.... .. . .. .. .. .. .. ., .. .. "," .. .. .. .. .. ,..... .. .. .. .. � � � � � �,� -� -

���t"":'+' .

Andar térreo com salão pa-

.� .

.

' "

,_ k: ra escritório e moradia, so-

.:� r!+ brado com salas para escri-

'I d t+". COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO ..... tório e porão para depósito.•
"Y en e-se' �I. "

. '��. Tratar na Rua Conselhei-

t' LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. ��. 1'0 Mafra; 27. (Sobrado).
��.
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.!. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. t�:
t". �%% �
Y �

r Pa�ue Ur $ 397,00 �
f �

i por mês, sem entrada· �
�. ·1
�+ T �...
..�+ RATAR EM MODAS CLIPER -. RUA TRAJANO, 4. �i.
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DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO. - VISCONDE DE' OURO PRETO
'ALTOS D,A CASA BELO HORIZONTE. Vende-se uma máquinallESID�NCIA -'- PELIPE SCHMIDT N� 113.

-=;--:-�:-:-=--:- __..__

J fo.tográfica Leica. Lente 1.2.

Veloeidade de 1/1.000.
Perfeito estado de funcio

namento. Tratar á Avenida

HercíIio Luz, 172.

.1EROXIMO COELHO, 14 - Caixa
239 - Florianôpolis
DISTRIBUIDORES

Postal.

....

r Ioríanõpolís -- Itajaf -'- Jnínvllle - Curitiba

Agência: nua Deodor-o esquina da
Rua Tenente Silveira
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DEPOSITOS POPULARES
. ,

BANCO AGRICOl_A
RUÀ TRAJANO; 16·

.'",. "DIftU�Dnllt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rejeitadas:as emendas à Constituição -do Estado -, Não será erladaa repartição da Metrologia -

Regulamentada a revísãe de impost-os e taxas .. Não serão. cobrados os aumentos recentes
��}��--���)�.

O deputado Cássio Medeiros renuncia a liderança, do P • R. r.
.

A hora do expedie�te da ,do ilustre parlament�r, I Demonstr�u, êste Parla- co estuc'andó as POSSibiíi�a-1 ção das Comi,ssões d� Legis-
sessão de ontem, fOI toda: Ocupou-se S, Excia. da mental', suscitado pelos a- des dos nucleos populac.io- lação e Justiça e Plnanças

1 oC,upada p�l? Dep. Wiln:�r I en;enda constitucion�l ,apro- I pa�otes �a,?an,cada: udenista, n�is, porém, atendendo-se ,a I para aprec,ia,:em ainda on,

DIas, AdqUIrIU a Assembléia I veitando o "Acórdão" do I li insuf iciêncla dos argu- diversos fatores e, deve

fl-l
tem a matéria constante da

com a presença na tribuna, Tribunal de Santa Catarina mentos que levaram à apre:- cal' à vontade para pronun- emenda, ,

do Dep, Wilmar Dias grande
I
sôbre a competência da As- sentação da emenda constí- etar-se, uma vez que ainda Proj-eto de Lei 50-53, visa

vivacidade, dada à cultura e
I
sernbléia na criação das no- tucional. não concluiu os seus traba- criar o serviço de metrolu,

o conhecimento do ássunto l vas cidades mun.cípaís. Quando tudo fazia crer lhos, gia.----
"

que se retardaria. a decisão A emenda constitncional Manifestou-se sôbre o ,as::,
«VI'na'gre» Azedou se aguardando o pronuncia- não deve precefier aos ostu- sunto o Dep, Oswaldo C�:-

. - U. mente do Conselho Regional dos, Condições existem -- oral contrário ao Proje+o
\ '

-- ._- de Geografia e Estatiatic a. 'c ita o Dep:' Wllmar Diacl<- por se tratar de matéria ele
,

E I· f
'

p I Uma Ccruissàu daque.e como a pr áía de Cambor:ti, cempetência exclusiva cOSAPÀTOS I cl? govêrrio, que aqui, che- erlo a lea, na ra�a
I
órgão técnico integrada por e as regiões loca.lízadas na município : art. 20, item X.IManhã Iria. O caminhão· <b'·ora de chinelas, oriundo Y r- d E t

'

I'
A'

II: ·d da-o LI,�PUt::: os percorre o s a- f'ronteirn .com a Argen t'n a da ei 01�galllca, ,parou e um homem saltou, da/Joáia, de nome Bayer,
ii, a' um CIa, rnde, as limitações consti- ,Favoravel_ao Projeto ml,t-correndo rumo 'á lata de não achou graça no peitudo TraDSlorêncla tuci t

-

d f st Dep Cel oA praça 15 de Novembrn.: 'Saut'Ana, onde se ·encontra li 'llponars prema .uras por em n i e" 'ou-se o , .,

lixo, postada rente ao. meio- de J'oinville. Começou, en-
A

f' 1 I L' iad dificultar a formação de Branco.
fio, Esquadrinhou-a antes tão a luta que ainda hoje na manh,ã �le on�em, OI pa - em tratamento: :c�n,cla o;, do Oll·c·la-Is novas

-

unidades, Só poster i- Votaram 21 deputados
de carregá-la, Maquinal- perdura, Um puxa para co de rápida cena de san- estava em Elor'ianópclis, ate' li ormerite aos estudos deverá contra e 14 a f'avor : .Fez de-
mente. Sem olhar para .os Joinville e o outro para Ti- gue, que mvoiinentou quan- que, ônt.em, em virtude dês- �rocedentes do Rio de Ja-

a Assembléia pronunclar-se, claração de voto o Dep. Câs-
lados enfiou a mão na la- jucas, Brincadeira de cabo I' -t f d 1 f

'

l' neiro apresentaram-se ao
Ih id

'

M d
' ,

tíf i,
" tos a 1 se encon ravam, se ato, o qua OI o move,

C d d 50 D' t it N me 01' I �l,nrC'.'l a, e co n S10 e erros para JUS I icar
.....

ta pintada de vêrde, de lá de gueTra, anfute a passivi- Irineu Costa Furtado a-
I foi r:-encaminhado para a-

man o o IS 1'1 o i a-
melhor subs íri.os têcn ie as seu voto contrário ao Pro-

d t d d 1-, ica do Gover ' v al os srs. Capitão-Tenenteretirou um par e sapa os, '- a e me Cinco -

f V ldi
I

I C IA
, '

para seu (.. 'finWI'o prormr., jetob d d + d d C I' t d ta' g red iu, a aca, a ar Ir que a o orna. p. uzusto Fleiuss Calvet e 10 '

Iam uza o e restos ' e co- na oro o in, con u o', es

I ,_

ciamento. Demais matérias .apro\'ij,-) mida, Com a manga do ca- prestes á desistir. A corda Mafra, o qu�l recebeu feri-I A' razão do seu procedi- 'I'te. Manos: Jansen Ferrei,
Desviam-se do assunto em das sem discussão,

saco esfarrapado, limpou-o, não vai partir no lado fra- men to leve .no braço esquer-
" mento, [segundo apuramos, raoNeto'f id Of íci

, fóco os deputados da U, D. 6 Presidente da Casa leu
O Couro da biqueira, outro- co, Vai rebentar bem no "b 1 " lid Chama- s re "1'1 os icrais Vlê,- , ,

t d D C'do, Não houve o o, mas foi o seu ape I o.
. b tít '" t' r

N, procurando fugir a clara o requenmen o o ep. J.'l-
.

fo' a' preAto Agora era meio, onde está o Governa-

I
ram su s I UH respec na-I '-

d D W'l 'M d
' h' dra r ,

o fato pôs em .cêna a tur- ram-Ihe de "Vinagre" e ês- mente os Snl's, Capl'ta-o-.J<>- ex,poslçao o ep. 1 ma.r SlO e elros renu clan ,o a
cinzento, A_ sola furada e dor, Todos sabem' disso, '1

D I !'d
'

d b d P
contl'- ma do deixa-disso. Valdir, te, que, não suporta o alcu- Corveta Manoel Abud, As-I IaS que conc ue por COn,!;l, I erança a anca a o .

os saltos cambados atesta- mas o Bayer quer d t d f R' P, , b f' f

'I
d E d' 't t d C d n erar prema.ura e que 1;- , •

vam o uso (até a última nuar, Ja disse em rodas ln- que rece eu enmento, OI !lha, aze ou-se", , ,aI, SIS't:n; o

t oma� o ,t, 'd', culta o andamento da Co- Em virtude do requerido
lona) como também diziam timas: Meterei o Colin pensado no Hospital de Ca- a cêna, que foi rápida, mas pI ao- enen e Olll a�1II!l

I' sa-o d' d I C pe'lo Dep, Ylmar' CorI'eAa fôi
_ h' I· 'I J' 'I ' " ,Ferreira de Carvalho Ne!;o m s eSlgna a pe o )on-

da pobreza de quem o jo- I"um c me o, e e e omm -

ndade, de onde se retIrou I que Ia custando a VIda de ,

'
selho Region II de Geografl:J, suspensa a sessão para.a 1'3-

gou fóra. O lixeiro curvou- Le! QtW se dane o resto!

Di-I"
-

'1-
-

h I Ajudante de Ordens do Co-
e Estatística., união conJ'unta das COll1;S'

h t' 1 t apos, um cldac ao, se nao ouveS-I mando que por fôrça do"se e experimentou 0_ ae a� o ISSO, ca cou umas pan u- ,.' '"

Ordem do Dia f.Ões de Justiça ,e Financ:as,
do, encostando-o aos pés tas e to�ou-se para a

- se chagado a turma do del- ,Regulamentos de promnçl'io
a,g quais, por unanimida,le

Joáia, lrineu Costa Furtado, é I xa-disso, '. i ce OÍicÍJis, desemPtmhp.rão A matéria que encabeç)u
- ásperos e descalços, Servia, 1 os trabalhos foram, justl- aprovaram o substitutivú do
sim, Encaminhou-se á cabi-. SANDÁLIAS um demente, Há dias se a-I A Polícia registrou o fa-I

na ?a�Ital Federal nO"'IS
mente. '\;; t:men,Jq . à Con",,'- Dep, Tenório Cavalcanti.

Q I t'
,

CrJ)lllssoes,
ne do velho caminhão de ua quer comeu ano ao chava ausente da Colôni� I to, como de costume. tuição,. Fala�am, encami- Reaberta a sessão preõ;l-
lixo e gritou para o moto- Governador (bom ou máu), ahando a vota,;ã'J àepuiad"s dida pelo Dep, Francisco
rista, tinindo de frio: Tá provoca um frisson na co- Contra's'les das diversas ba!1radas, ' Neves, que submete a apre-

d ' Ih' 1mB dorsal do Chiquito ".. O D E t' 1 t P'
' -'

d le" �LrP'"'l mim, guar a m, ve �- ep, s h;� e Ires 1'('_ (;laça0 o p narlO o par.!,
nhD, , ,

Mascarenhas. Seus compa- :' 1( u as exprc",si'íes do Dej). ao substitutivo, Pronuncia-
o fato aconteceu ôntem, aheiros de bancada já sa-

T I d II Y
·

CI I
Ev:é!ino Rib�·:r'J. porquanto se 'sôbre o assu�1to o Dfp,

nCl Praça, Pobre operaria,do bera disso e gozam a fra- e egram8 o sr onso Biga a eo as a atitude do p, S, D, não p6- Ylmar Corrêa concluindo
r.,cmicipal; que Deus se: q'Ll-2Za �o bacano cl,efenso,r, + de ser tachada de politi- pela aprovação do. sub�ti;:.1-
apiade de ti. Mesmo porque, ! O deputado, �osa Br�s'il: RIO, 13 (V, A,) - A pro- Cleofas, -recebeu ontem o cebendo do interior do Esta- queira. é sensata e vi:;;? t:vo que melhor conden.'a o

o Prefeito Paulo Fontes vai gozador emento, que naQ e
pósito dos efeitos das gea-I seguinte telegrama d:o chefe do confirmam os têrmos do somente aos altos intere<;3cs assunto, opinião ,que es1"I':·;

bem, obrigado! Aumentou líder, nem )SU?" mfas l'd(ao das sôbre as lavQ.uras -de: da Seção de Fomento Agrí- meu, cabograma referente à do povo C�tf;lrinfllse. ru, espose o plenário. A;,1'o(',-
os seus vencimentos 'de 7 que parece e ln ra, 1 er, Por 20 V()�.J·' ("ontra 16 fe. vad-o, por 21 contra 14 vo�os,
para 12 mil cruzeiros men-

I ao ouvir _um ataque ao Go- Santa Catarina, ô Ministro cola naquele Estado:

J
:tção das geadas, Os cole-

ram derrotadas ?:IS emendas
sais, Não vai temer o inver-! vernador'sussurrou ao Mas- da A�ricultura;' Si', João I, "As notícias que estou re- -gas do interior, convocad�s à Constitu:ção. _-

no, Está bem aquecido, carenhas., que, distraido, liq_ -- ( pelo sr, Gov�rn�dor, e reu�l- O Projeto de Lei 81-53 úli
Quanto ÇlO operariado, só uns poemas made in Babi- ,E ..... 1TA L. I dos ·em FI�rIanopohs" regl�- aprovado sem discussão CRIADO O SAMDU

,

nas vésperas das eleições,. e tonga Bay: Vamos, arrasta , ......, tram a gra.nde alegrra rel- O Projeto de Lei 26-53, Acaba de ser criado, pclÔl
o}he lá", a,s sandálias aí, moreno! E

nante enilre os lavl;dores que' dispõe sôbre eleva.;âo Govêrno Federal, o Serviço-

CHINELOS o Chiquito meteu os peitos! INSTITUTO DOS INDUSTRIÁRIPS_ " de tributos e laxas, foi e- de Assl'ste"ncia Médico Do-
que cultivam tri�o, aveia,Coli" saltou em Florianó- Sr, P1'esidente!' E' vêzo da

, mendado pelo Oe'J, Tenôrio
"'I' d U cI'a l)"l�a.,

b DI' FI" l' centeio, cevada, videira I" mmlcl lar e rgen ""

polis de um avião a jato, opomçao." A anando a e egacla em Ol'lanopo IS e Cava cantI e o Dep, Ylmar,
,

Macacão vistoso, saudinha cabeça, o Celso Branco pen- outras árvores frutíferas Corrêa solicito:! a convoca- -Santa Catanna.

bôa, atravessou a multidão, sava. alto: Sapat�iro, não CONCURSO PARA TESOUREIRO-AUXILIAR pl�óprias das zonas ,frias,
---

,

sem dar 'confiança a nin- pa.sses do calçado. Ne, sutor com a queda d'e fortes gea-F Qguem, Absoluto, Foi rece-, ultra crepidam, traduziél. o Comunico aos candidatos inscritos no Concurso su-
, . I ...,eG abido em Palácio com fo-I

Padre Rebelo,/'Amen! A- ,pra, que a prova de Matemática e Português será reali- -das em epoca próprra'"A �a,l-I '.. •

guetes, No dia seguinte, a- men! - concordava o Pau- záda dia dezenove dó corrente, às 8 horas da manhã, na ta das geadas constItUIrIa

\I 1 M sede da Delegacia. do IAPI. f-r'acasso quase ceI'to dascordou ás 4 da manhã e foi, o arques, " ' .

Numa roda de udenistas heterodoxos, dessestrabalhar, Toda ge'nt'e a-I Flol'ianópoli's, 13 de julho de 1953, culturas de inverno, bem I d
'

que concor am com a opOSIção nos predicados e, so-plaudiu, Mas, um homem' ., ,B U M, Paulo Felipe - Resp� p/Expediente. .;orno daria margem a surtos bretudo, nos sujeitos, o assunto era o encastela.-
de terríveis moléstias e pra- mento palaciano do' nosso Governador,

Aquele càndidato liberalissimo e sorridente non
est hic! Aquele político que se fez popular alegan
do o seu comêço humilde, e se apresentando com

simplicidade em todos os lugares, já não existe,
Aquele governador que, no dia da poss-e" deixo,u o
Palácio ·e foi aos taboleiros da Praça dançar samba.
e baião com as morenas sesti-osas ·e beber cerveja
nos clubes modestos, �ão

.

repetiu s·eu gesto demo
crático, Voltou -à granfinagem e ao House of Lordes
que, como diz lá o Prof, do Edifício, como uisque
n_ão está nada mau!

Mas, revonons à nos moutons. O referido gru
po de udenistas comentava o enclausuramento pala
ciano do sr, Bornhausen, Nenhum dos presentes alu
diu 'à causa des-sa fuga da praça, que nos parecia a

mais invocável: O' excesso de trabalho, com a dis
cussão e a análise dos cada vez mais complexos pro
blemas que afligem e angustiam o Estado,.

Para uns o governador não -sae porque adora o

ambiente da ca:Sa rosada; para outros, porque alí se

reunem seus amigos e auxiliares desde cedo áté- al
tas horas da �oite.

A e�sa altura, um dos co1tversadore�', deu esta
explicação, atribuindo-a ao inegualável sense of hu-'
-mor do Prof, Renato Barbosa;
C',_ Um dia, ainda no comêço da sua administra

ção, o nosso governador, achando-se sóiinho no sa

lão de despachos, percebeu vozes acaloradas na an"

te-sala, Alí, de fato, achavam-se secretários, depu
tados e próceres da U, D. N" discutindo e comentan�
do a péssima repercussão dos primeiros. atos gover
namentais, @'omo a demissão em massa dos funcio
nários pessedistas, Os presentes ignoravam que o

sr, lrineu Bornhausen já se achasse no. salão con

tíguo e não perceberam que êle, protegido pela gros
sa cortina, entreabrira a porta para ouvir: os comen':'

_

tários, Nessa ocasião, um dos do grupo fez, esta obser
vação: - "Precisamos alertar- o nosso chefe,

A continuàr assim êle é um homem morto, 'Essas
demissões e' transferências estão causand'o revolta.

-

Temos muita responsabilidade. Não pode�os deixar
-

que se sacrifique o governad'or, Temos que protegê
lo e defendê-lo.

O governo não pode e não deye ir à praça".
D�'Sde esse dia o 81', Irineu trancou-se no Palácio.

GUILHERlV(E TAL

Na Assembléia Legislativa

......._.�-_ ... ,�.

Plorianõpolis, 'I'erça-feira, 14 de Julho de 1953

TIM • • •
----------- .._-----

-A 23 de Julho,· Nesta Capital: -ras da lavoura, próximo do
verão, Para os campos de

;riação, nativos, também
são necessárias as g.eadas
'lue permitirão a queima
mais perfeita dos mesmos;

-------

1- Congresso Médico, reunindo cientistas de todos os 'Es
.

lados .. ·A Associação Catarinense, de Medicina trabalha
para o brilhantismo dêsse conclave_

Flor'ianópolis concentra-, que dizem respeito à

_Medi-, Cêl'ca de uma/centena de professoi' Antônio Costa E�- trigo melhoraram sugura-

rú, nos dias 23 a 27 do cor-
'

cina, discutindo teses opor- profissionais da Medicina I tima, dr, AntÔnio Gomes, dr, m�mte em 80 por cento, La

rente, vários esculápios do
I
tunas e bem orientadas, I a.qui estará, honrando San-' Antônio Hafner, dr, Antô· mentam todos sinceramente

Brasil, aqui viúdos para o' cujas conclusões serão ma- ta Catarina e concorrendo I nio S�zenan�o Teixei:a:,c�t'� que o grande benefício.ad-

'do ,I .' '

I
Edual du Fel ensez, dr. _,1) vI'ndo paloa o nosso EstadA10 Congresso Me ICO, cUJO õena p:na novos rumos a se- para que a Medicina no d V I A tl'goS

'

..
. I " , eon o a anova . r..

R' Gconclave orgulhará -a Ca- guir na terapêutica. '

I
Brasil, encontre novos e se- dr, Gustavo Friozzi dr, .h>.-

e o 10 rande -do Sul, no

pital barriga-verde"
.

O �� ?ongr:s,so de Medi- guros rumos, que serão tr�_1 c!r Pe�orim, dr, Jo�o Ba- I :3e:or tJ:i:ícola, tenha, sido

A Sociedade Cata1'!�e�se cll�a,7 �uJa n�tICla d�mos en; çados após o entr!_!cboque de', tIS ta Cnagas, dr" Joao,� de veIdadeno flag.elo pala nos

de Medicina, sob a preslden- pnmerra mao, se lJIstalara

'I
idéias no_ trato dos vários e �ouza Coelho, ,dI. Ladl�l..tU sos irmãos paranaenses e

. ,..., , ,'. d', 23' .
- - Hula, Ir Leollldas de SJU - paul'stas t- d e tCia do dr, Artur rerelra ,e no pl'OXlmo.1a ,qum1-::l- complexos problemas 'F' d L'" H

I, ao uram n e
,

'I �;a errell'a r, lClllIO - ,

Oliveira, está -:-desenvolven-I, feiTa, no salão nobre da Fa- VISITA AU.sUL ! Dutra, dI. 'Nivaldo de AJ- golpea_dos na base de, sua
do atividades no sentido de. cu:dade de Direito e será en- Além de visitas a' estabé- 'meida Jr" dr� Edgar Meira economia, que é a cultura

-

"

1 d' 'V I d Od' cafeeira, Atenciosas sauda-que o certame, o prImeIrO, li cerrac o no OI)'lmgo, com lecimentos hospitalares dos I de asconce os, r, ,r

ser aqui efetivado, seja co- l1mo, sessão solene. SI'S, Congressi;tas, haverá I Mendes Pereira, dr, Orest.es ções (as,) A(onso Veiga".
roado ele êxito, Na sessão inaugural pro- aindà ,_ s.egundo apuramos MedagliD, dr, Oscar May Pf- , ...
Não há negar que Santa nunciará intel'essante con-I - uma que será feita à zon� J eira, p�dre Otávio- de Cai'

v[llho, J,', RandQlro Bret,ls
J'el'ência, focalizando tema carbonífera do sul do Esta- Bel'ingh,' dr, TUI ibio Bl"l.z,
científico, de gran-de interês- do, provavelmente no dia'28, dr: Antônio Dácio Fan\:!o

li;stas nos diversos ramos da .3e 8 atualidade, o sr,. Prof. ;;egunda-feira, do Amaral, dr, Carlos Dhs
ciê�,cia rr,édica, venha muito José Silveira, catedrático da, ADESÕES ,

D'Avila Pires, dr, Edmu:Jdo

a lucrar, atendendo-:se a que, Faculdade çle Medicina da A Sociedade Catarinense '�', Rodrigues, ProfesJor

d l\1f d'
,

,.
JaIro Ramos (relator), pr0-çequeno

-

Estado, no entanto, Universidade da Bahia, €- '�e Icma que esta OrI- ,

-

_,
.

, , , A

,"�
,

tessorCe;:arAvl:a (relator),em matena de asslstel1Cla Para as reullloes que en- entando"os trabalhos dêsse, professor' Arlindo de A'lsís
social, já apre�enta al,g� de tão se seguirão, tes�s ,serão COl�greSSo, t.:n: recebido a� I (re,latol:._), professor A,ô
notável. AqUI, os medwos

I apresentada?
por medlCos e

I
desues de varlos Estados. GUlmaraes (relator), pn-

do Brasil, reunidos na Fa- professores do Paraná, Rio Segundo conseguimos apu-
I fessor Bened!t� ]Vlonte:legrÜ',

cu1d:1de de Direito, cedida I G, do Sul, São Paulo, _Distri-I rar, já se encontram inscri-! profe�sfo�' AI�PElOo C?rreIa;N�-- ,

d C t F d 1 B h' R G d
'

I to, pro essor lmlr,o "_m.,Por f"e':ltlleza a ongrega-I o e era, a la, . , o to� na Secl'etoria daq'lela f J' SOl
'�

- -,« c

pro essor ose I velra, P:'')-
ção, terão oêasiS:O de estu- r Norte� Sergipe. e outros Es-I Sociedade: I fessol- Ruy Gomes de Mo-
dal' os diversos problemas: tados da Federação, Dr, A,jolfô Bal boza GÓAS, rnes, professor Mário Deni,

1rovocando melhor e mais
forte brotamento. As pers-
Jectivas para a cultura do

. Catarina, com essas reu

niões, concentl'ando-es,pecia-

professor Oscar Perei ra,
professor Marbgão Gesdna, I
dr, José Sete Gusmão, d::, I
Raul Rodrigues Sete, dr,. Jo
sé Lins dt' Gusmão Lyra, d ''',
Luiz Rogérío, dr, Sylvio
Leal, dr, Wilson Champo!1-
dry de Matos, dr, Luiz Ras
si, d�.. Pedro Neiva de Sa'1-
tana, professor Hilton Ri
bei,ro da 'Rocha, profes10r
Atlantido ,Borba Cortes, P'·'.l
fessor Jarbas Pernambuco,
dr, Brun : M: rnag, dr, Abc
'!ardo Cal,.fange, dr. Carlos

Firp,o e dr. I) .. , ar de Cat'l- 1
troo

I
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