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• cá, teimam e reteimam cm afirmar que t o d G S

esses empl'€e'ldimentos não pas�am de o.bras. de fachada.
A júizo seu, nenhuma delas possue interior e conteúdo.
São ôcas de finalidade e deserdadas de alma .. O que as

•
RUBENS DE ARRUDA P.AMOS inspirou, segundo a versão que repelimos, foram manias

rOll obl'a dê Santa Engracia. Sómente o capim' tem cres- mórbidas de 'fazê-las maIores na aparên�ia do que na

..:ido em tôrno dela - como reclamaram da tribuna le- serventia. Essas increp·ações, contestamo-las, retorquin
gislativa. do que obra de fachada, vistosa,. sem utilidade social,

'Couta Florianópolis, UQ entanto, 'entre os hospitais, inoportuna e transbordante das posses do .iosso erári.o.,
um destinado às molesiías _infecto-co.ntagiosas: o "Ne!:êu é o Palácio da Agro.nômica - encantado solar que o

Ramos". atual govêr�o está co.nstruindo. para t:esiLiência do.s che-

De fronte a êsse, ergue-se o.utro ho.spital, o.nde opera fes do. Executivo..
A presenca de' h&mellS de ciência, estranhos às no.s- a medicina social: o Ab-rigo de Meno.res. Exposta, assim, a ::ausa, entregamo-la ao veredito.

Sas turras pr�vincianas e às nossas impacificáveis dis- Em São José, co.muna vizinha, situam-se dois gran- dos senhores médicos, cuja presença desvanece a nosga

p�tas p�lrtidárias, atento.s, tão apenas, aos superiores de�, nOi"o.cômios, destinado.s aQs insano.s mentais e aos Capital. !

problemas da luta contra a clor e contra a morte, p9re- hanseniano.s: u Co.lônia. SaneAna e a Colônia Santa Te- Do. assunto. eles-cuidam como técnicos e peritos. A
ceu-nos ensancha o.portr,no.sa à difinitiva so.lução e ao r,esa. senten�a que pro.latarem não })edirá outras instâncias.
irrecorrível julgamento. de pendência antiga, já recama- Os ilustres co.ngressistas, po.r certo., vi�itarão, aqui, Terá fo.ro único.

'

•
da de cracas bizantinas. .em Blumenau _o.u Tubarão, várias dessas obrasi na sua Se a paixão. po.Jítica a�� ago.ra no.s co.nservo.u em

S�nta Catarina não é e ,mnca foi um E�tarlo de co- luas€ totalidade construidas dura'1te o govêrno do nosso. !rro.; se, de fato, êsses centro.s e postos de saqde, essas
- fres opulentos. As suas remias públicas, se confroníadw;l ')reclaro conter�'âneo., sr. Nerêu lbmos. materniuades e eteches, ef.ses hospitais e essas colo.nias

_,�om as de outro.s prim0s riccs, quedarão. quase insigni- Informamos o. realizado.r por que, justamente po.r não passam de �as de fach::ldas; se, na verdade, o que
ficÍlntes e 'meio envergonhadas da própria penúria. sso, e pelo re8tó que só a paixão política po.de--expliéar. é digno.· de aplauso.s está na suntuosa co.)\strução. de uma 1

Em que iss..l r�"e, a no.ssa terra, salvo intervalos, dos lessas o.bras está o. maio.r pômo. de disr.5rdia daqueles a residência para o. gôzo. de um ho.mem ou de uma família, (

,!uais o atual é o mais pro!o.ngado, do pouco tem sabido '{ue, de início., nos referimos. de cinco em cinCo. ano.�" então, se êS3e fôr o. acórdão dos
fazer muib.

.

,N�s de nóssa parte, e de há muito tempo., vimo.s sustentan- ilustres juizes. ora constituido.s,. nós curtiremo.s as penas
'

. Nela, os senh9fl;s médicos encontrarão, por exem- do po.rfiada e intransigentemente, que essas o.bras re- da c�lp� de havermo.s ludibriado a o.pinião. popular. E, i
p(G, razo.avelmente a�arelhad'l o. s�tor da saúde pública. 'lfesentam um grande passo. no. caminho. da assistência de publIco. e razo, faremos a confissão do pecado e I.

O Estado fo.i' dividido. em distrito. sanitários, como' médico-so.cial. Pro.clamamo.s-Ihes, como. evidência, o 1>1'0- atos de contrição.
o.s

sedes de centro�-de-saúde, tendo. postos, nós 'municípios veÚo, a necessidade, o sentido. humano i; cristão, esca- Ainda,mais: se o julgamento. :aos incriminar que ,-
vizinhos; CGmo. órgãos satélites, de auxílio. Em Lajes e po de utilitarismo.s imediatistas, visados pela po.lítica seja público., d'eclarado., impresso.

'

J?�nvilIe já existem, co.mpletando a aparelhagem desses partidária. ,Se, ao !,everS9' nos der ganho de causa, não. é mis-
� dIstritos, maternidades modelos. ' De pensar .oposto são os que nos co.mbatem. Esses, ter� di�ulgá-Io. O silêncio das decisões, às vezes, tem e]o.-

A da Capital, infelizmente, nestes últimos anos, vi- se bem que com meno.s insistência de uns tempos para, CluellClas raras e Se faz compreender à pel'!eição..
,
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_[ ! , .- � sua reunião de ante-ontem, i ou uma emenda eleitoral,

Ruben. d. � ! JOm li. an-tiso Dit-, a bancada do. P. S. D. tratou proibindo o. uso de carro.

Arruda' Ramo. I rio de S. Catarina c I de �ários �ssunto.s, entre os o.fici'al nos dias de eleição,

'1
' '. , q,uals a

abtu.de
tornada pelo. para transporte de eleito-

IEflENTE c Ano X L. c líder Gustavo. Capanema, res,

Dominlo" F. : , ., em defesa do L.égislat�vo.,
,,-' "''''r','''' " •

d. Aquino - N. 11.663- c I no caso. tias comissões de

,�� t�()� II lnquérito.v'Sôbr-e a 'lei eleí-

O A I· d
_,..�

Wçlo ele .t.oje - 8 p6'8. . I f'loriailópolis, Sábado, 25 de Julho. de 1953' -::77."�_"1 �:�l�so r:::��:d: t:l�e��u�: r.. r 10 o

Pela, Pluralidade, o PSD'Plantando dá lVoz Autorizada a�!i�e participar da.

�IO, 24 (V. A.) -

Reu-I'
Os. assuntos legislativos I

. •• II --- ._- o.---- sessões do 10 Congresso. Mé-
.n ída em sua jsede, a banca- tratados na reunião disse- Do sr. José Soares Bran- O sr, Prof. José Silveira,

. "A
.

tuberculose continúa a ser
díco, que se está realizando.

.

da do. P. S. D. examinou I' rarn respeito. ao. projeto da dão, f ilho, recebemos, a um dos mais .autorizados ti- ( , no nesta Capital, chegou, on- .

'. longamente aspectos políti-. pluran idade sindical e a' lei '1 d B '1 mundo, qm problema de
.

e'xtrema tem, via aérea, do Rio, o sr.
, propós ito do. artigo. Plan- sio ogos o ,rasl, ora par- '

éos' e administrativos da
I
eleitoral. Com relação. \ ao tando dá" inserto neste jor- ticipando do l0 Congresso gravidade"- afirma o sr. Prof. José

dr. Arlindo. de Assis, Diretor

atualidade. primeiro, foi encarregado o d A
- .

C
/ Silveira, da' Universidade da Bahl·a.

do Serviço Nacional de Saú-
nal, urna carta explicativa, a ssociaçao atarinense de e nome internacional-

B
.......

"dw·
...�....

b·
..·� deputado Tarso. Dutra d ue publicaremos em uma de Medicina, que se está mente con_gecido no mundo.

5tO Butes rssr ornedar a materia, para de- das nossas próximas edí- realizando nesta Capital, é
- Que nos ,diz sôbre o' grava o problema de sua médico, '

IAlro'S DO PAlito, f�s� �o. ponto., de vista pa�- ções, com 0.8 comentários Catedrático de' Tisiologia �::;;:�.so -que se está rea- hospitalização e consequen- S. sia. foi recepcionado no.

V VI tidâr io, favorável á plurali- que se fazem necessáríos. da Faculdade de Medicina
' I temente da profilaxia da aéroporto da Base Aérea pe-

PORTO, 23 (U. P.) - Em I dad�. da Universidadé da Bahia \
- "Considero os Con- doença, As�im sendo, so-

las altas autoridades e con-

. -

d t d
.

g 'do d ' ' gressistas ora nesta Capital.missao e es u o. e amiza- d d ' ressos me ,lCOS sempre e

I mO!1 pela vacinação B. C. G.
de, encontra-se nesta cidade DiluA f, IlloA' JOI·o'vl·lle 'I' :ooI:!:it::OeB!:::��::c:�;: grande-transcedência, prín- em massa como medida in-
um grupo de cerca de 40 es- cipalmente no mome t di ,

1 d.

Investigação da Tuberculo- ,. n o a- ispensave ao aumento a

tudan tes brasileiros, con- .,.-
. • tual, -quando sê tenta pro-' '.l d d Il

se, iniciativa privada e úni- unuruoa e os expostos a 1'0'D"urso docluintes da Escola Superior 'ilSUilI!AU!OÇ dUill up O!ilSUU OlSUÇ ilSS� .IilZUJSPRS A'

tôd A
letarizar a classe . médica .contágio bacilifero, que, pe- \.t "

de. AgI'I'Cllltlll'a
I

"LIII'S' <. 'de' U OApn;)ilXa o. .IR2I!jqO o 0lilA ass� .Illl!ilÇil.I u.Iud ca no genero em o aa-I
.

,

D- • d Cmérica
.

do Sul. Sócio 'de pe a necessidade cada vez los motivos apontados, au- « la:s. O� 0-
Quel'ros", de Piracicaba. _

UIU;)!PU as yç 'OPU1Uo.;) 'U1S!Uo.p!sodo. upaoueq V . .

.

ôd
.

d
mais Imperiosa da' nossa menta cad dia"'oAPUIS!21il'1 .IilPOd ou RlJilJ 0�5u;)!uuruO;)' opunã quase to as as Socie ades.

._�

. a la. • , •

Em Lisboa, além de diver- -as "o-nolilA uasnaquroq noup] ·.IS O ·.IOpUU.IilA de Tisiologia do Mundo, es-
umao crescente. O certame - E sôbre a impressão merClarIO)

sos percursos de Interesse -OD ·.IS op 0�5uus R naoaraur G�U 'ilII!AU!Or. rua oecialmente 'da Alemanha
atual vale ainda mais, pela que lhe deixou o Hospital O "DIA DO COMERCI-

turistico, e.stá prevista uma O!syU!� um epumao 'OApuIs!21a( o.lilÇiudÕ'
, melhor integra

-

d 1 "N �

R" on- ANTE"I transcorrido há
de onde acaba de receber o _

çao a c asse ereu amos, que
visita á Estação Agronomí- '1 1 h d

médica catarinense na elas- tem visitou? dias, foi assinalado por' di-
títu o a tamente ,onroso e 'versas solenidades no País.

ca Nacio.n�' bem corno uma Sócio Honorário do Institu-
se médica brasileira, possi- - A melhor possível. Po- Entre os fatos que assina-

��::PdÇeã:��o!::!!I,lt:mS��J.�� Jor nallAslas
.

Carl·ocas 'VI·SI·'am to Alemão de' Pesquízas.Í bilitando aos visitantes o demos apurar uma bôa orí- laram a efemêr'ide desta-

criado' após a Guerra, em
conhecimento pessoal de =ntaçâo técnica, verificando ca-se o. Concurso organi-

auditório. havera.' uma ses-

S I C t
· grandes valores da m d' .

t t t
' .zado pelo SENAC Na.cional,

ao a a arloa BO'3tel; próximo a Hambur- e lCl- que os ra amen os ai pra-
são cultural em. ho..nr�.�_dº$

_

d FI
. ;

l' ,.

d 1
ao. 'qual. co.nCOl'reram· alunos

,

_ qO, realizou várl'as confe- �a e Ol'lanopo IS, por nos tlCa os, especia mente ci-
t d t b 1

' de todos os Estados do Bra-

es: ;n eSd ras�elros.
Em aviã� especial; '- que "'Uiári.o fie. No.tícias" e Má- rências sôbre..a sua especia-

conhecidos e admirados, a- "úrgicos, são bem executa- sil. '\.

P tn es)
e � a�donarem I descerá hoje, às dez horas, l'io. Cabra'f, da "T.ribuna da lidade, espec-ialmente na' travez dos seus trabalhoi' 10S e -indicados dentro 'doi' Ontem, o. sr. Charles Ed-

0.1' uga , apreclarao em EI- " ,.
.

.

t'f' AI' d' d .,.

d
\) l'

-

1
�m JOInvllle, VIajam o.s se- Imprensa'�. Suiça, Suécia, Canadá e Es-I

C1en 1 lCOS. em ISSO, a- mo ernos prmclplOS a te- gar Moritz, Presidente da

. �:�� a_ (\

�a �a )�aaa pe a: guintes jo.rnalistas cario- Êsses no.sso.s brilhantes tados Dnidos, k'11. co�o na
credito que ·êsse Congresso rapêutica' atual da tuber- !ederação. d.o. Co.mércio. de

de Pçlaot� e �"e oramentos,' cas: Paulo Mendes Campos c.o.legas da imprensa da Ca- Alemanha Irepr\?Sentã uma - etapa ini- '!ulose. Ficamos ainda beIl' 'janta Catarma recebeu ca-

� an as ' .
'

..' } ,
.

.

.
.'
.' - ;'

I"
:- �. bo.grama, informando. haver

.'

e Pedro. Gomes,!.Já "Man� Ili{al< da' Re,·pública' virão ' Onteni)' aho"rda-do pelo clal paTa a mstalaçao,deh�- ,'mp:t'!\:'Ss}911ados COm o custo 'd' 1 'fi d' J. t b

lU.
. , .. .� r �- - St O C assl ca (J um ra a,-

Prep'a',ando"o .chet�"; Rube� Braga, d� também a Flo.rianópo.lis, Im- jQrnalista que está realizan- nitiva da Faculdade 'de Me- �eduzido do leito-cHã, -c--que .lho apresentado pela aluno
, "Correio da 'Manhã"; Fer- l'a uma visita.?1 capital cata. do a cobertura das ativida-' di�ina de Santa Catarina". a.emonstra o bom critério Nêlsoif"S�J�s de Oliveir-a, da

.....

,SD gaocbo CnaanI'ld'o'Oca"s;'aFblia�\o.ri'o. dA�qU"iDnoia',rdioo l"Ínense. I des do Congresso êsse i1us� Referentemente ao economico com que é admi- Escola de �p;�Tl'8<uml 90.-
_

- "O ESTADO" +' t b '1" l;lroblema de tuberculose no
I
nistrado o' Hospital". mercial da ci�nQhq'g.nem, sa-

anueClpa- re raSl elro, que e;,xercet:. _".
�

,. I E finalizando'- menau, devei ade U;' �"l'
damente os sa:úda, desejan..;. o cargo de Diretor do De- Brasil, que nos podera, m- ',' o prêm' d 1'J(0 rec b EIll: tI-

, " Ab J I - "Levo da visita de Flo- 1-0 e .I.() e el' �ldo.-Ihes feliz p'ermanência oartamento de Saude Pu- tormar so re a campan la,' . em dinheiro. cru". e e'

I·
,

l' Ih'
- . 2e11'

em terras de Sftnta Catari- bliéa da Bahia, assim se que se está realizando? r:anopo 1; a me 01' lmpres- Assim, não. há dt. os,

:la. manifestou: - "A tuberculose conti- sao ,posslVel. Da beleza da o SENAC d� Santa 0,
____ , núa a ser, no mundo um

sua paisagem, da lhaneza consegue destacada· si'ili�e
O Coronel João B. de Mattos' no problema de extrema gl'�vi- do seu povo, e especialmen- entre as suas congeneres

jade. Uma doença que ma-
te do alto padrão da su�

Brasil, éom o resultado. dês

I 8 H III" taJl �lasse médica e da excelên-
se co.ncurso interessante,

• •• I ;a entre 3 a 5. milhões de instituido po.r ocasião da

RIO, 24 (V. A.) - Ten'- nidade co.rrespo.nden·te ao. sêred por ano em todo o
�ia de muitos dos seus ser· passagem do. "DIA DO CO-

do sido eleito para o.cupar· ato. de sua posse, será reaH- :Jniverso não póde deixar viços hospi.talares". MERCIANTE".
.

/'
uma das .cadeiras do. Insti- zada so.b a presidência do. Je sér considerado um fla-
tuto. de Geo.grafia e,Histó- ministro Tristão de Allmcat: gelo social. No Brasii, como"

pessedistas ,virão a P"ôrtC' ,.lo. Exército., o.nde será sub

Alegl'e a fim dé párticipar :netida ho.je, a uma inter-

00. intenso trabalho de roos- ;enção eirúrgi�a a cargo. do

tl'utl.lJ'açr.o dos . diretórios "lajo.r �lédico dr. Mo.utinho.

PORTO ALEGRE, 25 (V. . _

Hospitalizada 8
jornalista Petro ..

·

Bilha Pim'entel

A.) - Pro.cedente d.o Rio.,
encóntra-se em pôrto. Ale

gre, o. deputado. Hermes Pe�
reira de Souza, da bancada
do P.S.D. gaúcho.' Segundo
se informa, dentro de alguns RIO, 23 (V. A.) - Baixou,
dias outro.s representantes ,mtem, ao.·· Ho.spi'tal Central

municipais. ::lo.s Reis, ' achando.-se a a- ria Militar do Brasil, deve- Araripe, às 17,00 ho.ras no nos outros países, observa-
o deputado. Walter Pe'rac- !1astesia so.b a respónsabi- rá ser empo.ssado. no. p'róxi- salão. de ho.nra dacil:ele.Ins- se acentuada queda da

chi, presidente do P.D.S. [idade do. capitão. médico. dr. mo dia 29, o. coro.nel João tituto., à praça Sérvulo. Dou: mortalidade, sem paralelis
está ,preparando o partido Santo.s Lima a jo.rralista e B. Mato.s 'que presentemente rado., devendo o. no\(o acà- mo nos índices de mortali

para a próxima co.nvenção escritoL'a Petro.niláa Pimen- 3xerce as funçõe" de c()- dêmico ser saudado. pelo ge- dade, o que significa que o

estadual, que será realiza- [e1, credenciada no. Gabine- mandante do Regimento. Es- neral Faustino. da Silva, an- número dos tuberculosos

da cm Santa Maria. , te do Ministro. da Guerra. 2úia de Infantaria. A sole- tigo membro. da Casa. tende a aumentar, o que a- DivisináTia da 5a. Divisão.
;ante Unidade em a n,ossa

COMINDO DA I. O'. 58.
fo.r recente áto do. S'1': de Infantaria, sediada nesta

Presidente da República, Capital, o sr. General de

assinado. na Pasta da Glter- Brigada OCTACILIO TER

ra, acaba de ser no.meado. RA URURAHY, que será,

Comandante da Infantaria então., o. primeiro coman

dante efe,tivo de tão impo.r-

Flõrianõpo.lis, no. momento., .tem a honra de hosye
dar numero.s&s das mais eminentes 'figuras da medicina
no IlrasiJ, aqui reunidas em- congresso científico da
ciasst!.

Não .fôra universal o »rovérbito. de que, todos nós,
de médico e ,de 10lico. temos um Po.uco, estaríamos por
certo, deslo.cado.s, escltlvendo estas linhas, nas quais, in

limine, damos aos ilustres visitantes o direito. e a fllcul
�ade de ros negarem, aGS pGlíticos, a afirmação. inicial
do velho. brocardo.. atribuindo-no.s apenas a segunda, em

pro.porções, qnantur,l satis, menos mo.destas.

terra.

S. s. deverá chegar a es

�a Capita� tão lo.go seja de

,embaraçado. de su�s fun
·ões.

o RISO DA' .cIDADE·..

.�

- O Prof., Medeiros _hoje
está divino., Udenilda! _

- Po.is fique sabendo•.

'

Go.verniJdo, que nem

eu acredito. mais nas

po.tocas desse jornal! A
.
única verdade que êle

diz é que "o. excesso de

pr�pagarida é a co.berta

das medio.cridades", .o.u
viu'!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

/

Florianópolis, Sábado, 25 de Julho de i953
_ .. - -------------------�--------,-------

,'t)" ESTADO

Oa',,"o. aoo,ok ce ,$./A•
-,

Uma �tradiçjo· no �oméfGio e· na In�ustria �B Santa Catarina
�

�
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·M a t -r i z - F'I o r i a n Ó p o r i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO- FRANCISCO DÓ SUL, ,TUB�RÃO' E CURITIBi\..
Especialistas em: ,FERRAGENS, FAZENDAS; DROGAS, MÁQUINAS,' PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

'.

ESTADO»
'-�"'�"�

�'-õàÃ��iSLÃvAW:'�.mSsi -U��Jl�r[Iõ-fjõIN-VíÉI6A,E ESPÍ!.'\AALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.,
DR. ANTONIO DIB IlUSSl OUVIDOS, NARIZ E GAllGANTA

.tWlCN Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio 'de Janeí-

Oirurt.-CHDlca "ral-r.n.a ! o, ria Caixa de Aposen taàoria e Pensões d� Leopoldina
"rT1.. 1O�,11.to •••peelallu.o ••• DOOQAI D. '..-RO. Rallway e no Hospital 'São João Batista da Lazoa.

•••• 10. 1IIl01lrso. m6todo. d. dlá,a6.tlco•• v.am..... Curso no Departamento Nacional de Saúde
JOL!'OIOOrLl - JlIST••O - I!ALPINaoG:aü'Ll - DTÜO- Consultas díáriamente das 10 às 12 horas.

, LlS_O, .ASAL 33,s. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
....10..,..1& ,or od•• � nrM.-.I.Uocoa,.lacla &ai.. Ulir. Atende no Hospital de, Cárid�d.., de 8' as 10

rt.l.'" • Infra 1'.l'JJl4lÀO. horas.'
c.u.lt6rl.z .11. T....ju., .; 1, l' .dá? - .••tfl«!e Ü .0. Consultôríor Rua Vitor Meireles, esquina com

..... Saldanha Marinho.
....b1.i. D••• la 11 Ilor•• � Dr. _••aI. Residência: Travessa- Urussanga 2. - Apt. 102.

, .

Ou 11 .. li la.r•• r Dr•.•11.11. ----�._---�._-_._---- ----.----"---,

........Ia A"••l'a TN.,o".1d. N DR. 1. LOBATO FILHO

e
-

_---

DR._�LABDle-BÔRGES
-

---:� ADVOGADOS '

,

i!eiárla: Dali 10,111 à. ,11,10�. Ó'" 1,10 li ,1.10 Ilor� ;"'�, ;_

'l' -.Jõ,õro em ,�ral, Reeur,'
sos .,erante o Supremo Triba

CIIalu, ".r.1 .- r.DlâTaUi
"

�.lIIiclil: Avenida &10 Branco, li!.----= !$.r-1-:ii1. . lul Fedetal e Tribunal Federal de Reeurao••
, a•• ,u •• iIâi., 1. - .aajaJ'

� ...,,�---�-
_ .

...,_.__ � --;--�

\, ',\', ,. 1 " ESGRITóRWS
"

.

rtnlmCULTUJU. - P.DlAT:RU ._� 1 DR. NEWTO� D'AVILA '1 \' ,,"'" Flo'�ianÓp�!ia"':""�'Êdi:fieio S10 Jor,., ""rUa TraJà.,('.H"."l'la', .....bel. �d.lit�� "in. 1" f 'Lat....�, Ctr.ua1a &or.1 - Dfiuçu da SI_altor.. - Pree&e1...., "12 _ 10 andar _ aala 1 _

.. Iia�) - rJorlalll6!!tlk. r�4� ,I Illétr!cI..a. lI�ea' ,

I
. �

"!'�"'�'-ii-l! kor•• - Diàrli,:r;;:.-illliwi ! C-eu.ltérle: Rua VItOr _.irel.. �. 11 _ T.l_to•• 1.1.,.
Ri.o de Janeiro '_ Edificio BO,rba Gato, Avu14,

1.
c....u.. :' .AI 11,10 _õr•• e l tarde da. 11 Ilora••• lia.... I

AJaÍtÔDio Carlos 207 - .a1. 1008.
0':":0' - OUVIDOS - NAIUll. G.6,I1GA......rA

&Hich,cI.: Rua Vid.l R.mell, _ Tel.fon. 1.4Jl1;

DR. GUERREIRO DA FONSECl\.

Cruzeiro do Sul : ...

Panair •••••••.••.• 3.553
Va,rig .'....... 2.325
Lóide Aéreo 2.4Q2,
Real ..... :

'

• .-.---; • . .. 2.358
Scandinavas ••.••.. ·2.5'00
HOTÉIS
'Lux ,...••••.•...••

Magestic � •.•...••.

Metropol .

I' La Porta •••••••••

! __"'-'D-R-.-MAR'--,-10-'-.�WEND-;-HA-U-SEN-'
-

1 DR�_ CLARN:O G. GALLEm Cacique .•...•.••õ.

I .

I
-

- AVVOGADO - Central ••.........

íI6r•• A,àr.�.... I CHlÜea lli6Gea 1... • eriDCU 'Rua: Vitor Meirele14 n, 60 - FODe 2.468 -- Florianópolis., Estrela .••..••..•.

["ba,ada •• J'an'. - a.fratOr ,_ Venolft�i:re .N. L!. I ih', c.u.U6rl. - .u ,J0I6 Pi , ,1' -,T.l .. ".. I
\ Id I

,

�aflai •• é.b�.) _- ...tira" do o.Il"JOII}'1rtrullM �a P.ba� : C.....ltaf..1 Dal 4 u • la.r... E;;REiTO'" .•...•

f ........ I AulU.d., ....'''11'.' ,Júi.', 4�.T.l.lI., "D"
...ata )Ar Cnln, 11----------- AdvoI18111-a· 0.-1'.,'OD'a.b·'·.I-ld8detlsq_ue

,

.

COaalUrlé -- VtJllOd... Ou. f'TIII_ "ii A.l_ •• �...
, DR. "\VALMOR ZOMER GARCIA "" ti " I

........-). I' Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
.

Da. JlSTJlV.A.M FBIIGAP�·' .·.PLACAS .SIFILITICAS•

.......d. - ...li,. "llmlM, 111..
.=__:,�IÃ-_l��_. ""'.. Universidade do Brasil

ACACIO .GARA��ALD'adlo 8. �..
,.

AGO' ,

EII·II·r.'d'e No'a'u'.Alra-��-�-�_._- Ex.interno- por concurso da Maternidade-Escola .uI"� "
0'0 ANT()NI'O MONIZ 'DE ARAGAO (S' d P f O t'

.

R d
.

L') - Centablllata - Medi". :"_lIi
-'

,a, .

� .

�
.

' erVlço o to. ,c avIO .p rlgues. lma
-d1fl 1 "W ACI"'''

'

11:0 dar t ,

, ca�o l!1IAU ar no tra·
cum.GlA TUiTSlATOLOiUA

,,�' . Ex-interno do Serviço de Cirur.gia do Hospital D e o ,Ag", - v a. • tamento d. slfilis.
Ort;;Jt:••s :. I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro ---,..

O'... lWrl.1 lo&. l'into, li. Médico dô Hospital de Caridade
!:lu 1••• 1'1 41ÃmBi• .Ii!U!:. Ieio .. e08 SLh4..e; DOENÇAS DE SENHORAS _ PARTO� - ÔPERAÇOES
.... 1 ....1..,. 111. fi",,. .. � TU Coris: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

'

"
- :ADVOGADO -

•

Pela manhã atende diàriamente no Hospital .
Cals. r..... UI - lufai - .... Catarl..

de Caridade.' •

< Resid: ,Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692� ,

MÁRIO DE ���g CAN!fIÇÃO -!Navio-Motor' «Carl Hoepcke» m:,!á';;':r.��;:e):: ':':.r�
CLINICA DE CRIANÇAS KAPID:EZ 7' CONFORTO - S.GURANÇA, "

Conselheiro Mafra

.. A D U L TOS < \'i.lteu entre FLORIANOPOLlS • RIO D. JAN.IRO 5 Dõmingo _ Farmácia

. DOENÇAS INl'ERNAS'".
'

••eala� f�ti!rm.dl'ria. elJl Itajal • Sa.toa, a•• d� Esperança - Rua Conse-

CORAÇÃO _ FIGA,DO - RINS - INTÉSTINOS lheiro Mafra
,
...t. dltimo 'apu.lu ....r. o, movim•• to d. lULa.aleirol '

,

Tratamento moderno da SIFIUS ".... ,,-
. 11 Sábado (tárde) _ Far-

Consultório __::, Rua Tirad,entel'l, 9' mácia dá, Fé - Rua Feli-

Das ���t: :��:13 às 15 horas NAVIO-MOTOR CARL HOEPCI{E pe Schmidt

Telefône ___: 30415 _ Florianópolis _ . nJA,... , VOLTA 12 Domingo _ farmácia
de Fpolis., de Itãjai do Rio de Santos da Fé ---,- Rua Felipe Sch..

Horário de :Sllída: de Fpolis., às 24 horas
do RiÓ, às 7 horas

DR. A. SANTAELA
�

('��... ,... ,••1114.1. K.�aa1 .. ."I�. ti U..,.....

,_.......rasU). "

,

1.. -iOr .....r.. 'a .lu1.tI.lI" • PIiNo,••' .. Dlavt.. '

, raL' !
1Ix-1...n....00,lul rel,.l6Vl......,..... lal1c1&rle 'a

--it!� J'.cera1.
III:-I.tarllo 4. 8aau C.I. d. JIl..rie6r.tla .. ate .. hlle1l!'a

(lHalea _üiea - DOIac.. Nervosa.. ·

«... 1*'1'181' ••Ulelo .AlD.6lla M... - aala •
, I•••d.1 ••, :Bocal...... lU.

CeaalÜeuz Da, -li .. li laor.I.

'l'eWo•• 1 . g.••1I1Wnol 1..... ...t...llal 1.....
'

lIaBICO

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

DR. ALFREDO' CREREM
c N.d p, ...

Ib-IIH'" ,.. Hos,ital CoIbia Ia.i'UI.
"".0.' .,rvOAe • ..atals.

..,oNaela I!enaL

a... TIni....... I.
1»•••lta. '.',11 .. 1. una.
1'00••. "•.
.... 1 ••• 'laR'" I5&r.t"., " - ._....

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO' DENTISTA

. Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral � Cirurgia Bucal Dentadu.ras-

--o" ,pontes moveis' e fixas. /

, De segunda a sexta:.:feira das 10 às 12hsõ e das 14 às 181ís.
.

Das 8,30 ás Í2 horas aos sábados.
�

HORAS MARCADAS.

DB� ARMANDO VAURIO DE'ASSIS,
_'

..�.. I. �ea 1aI 1 .. :A.IW ....

.

�' ..�....
'

0LIK10A "DI� Da c.�(JU • PULTOI
- .&.IUII. - I '

� ". Céu.II'de......HI .....Ie. f - 1lfa.1I1_ ... 11 .. II
• ...�1I .. 17 UIUo
.......da.... _.reüal G�.rjI••• - I'u.! ,.,.

,

., "NOTA" Fartnácia Moderna _ Rua

Ó NAVlO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5 �oão Pinto

DIAS) ORGANIZANDO� SE �M SEGUIDA O NOVO 19 Domingo ._ Farmácia
PROGRAMA pE VIAGENS Moderna _ Rua João Pinto

Para mal� �fo1'JQçlie. dirijam,,:,. 1 25 'Sábado
-

(tarde)' -
Farmácia San to An tôn io";:_

., IiMPR2SA NACIONAL·D. NAVIIGAÇAO HOm>CKI
Rua João Pinto

.

, Doe.í:a� 49 _\tarei•• , r...Irsr...rI.

T ua 'I: II. c V L -O ill' i
. 'h,j)lOGR'Â.FlA I RADIOSCOPU DOS t'UL.())ii!

("'1fliir,p1S 4" 101u,

f"'..-t<,,..:,, L•• la Faé�!dad.. Nacional d., n.dl;:ln.. !·tal'''''$«'.''' (,
<,

n.1ceírt.ri'iio do F.iMpl�l N.!''-. aalr!08
e s ee � .. sgl'"cíaliuçia pola S N. T.'h-intuDCI ...JIx-aaf>1ab!lt. b

i;ir.-..7;i. do> Prof. Ueo Pillheiro Guimart.a (1.1.. )

Gons: Felipe Sehmidt, 38 _ Fone 3801
Atende em hora' marcada
Res: Rua São Jorge, 30 � Fone 2395

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160'

Tel. Z022 - Cx, Postal, 139.'
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE A'QUINO.

Representantes:
'

Representações A. S. tara, Ltda.
Rua Senador' Dantas, 40 � 50 andar•.
'I'el.: 22-5924 - Rió de Janeiro.

.

.

Reprejor Ltda,
RUR Felipe de OlrGira; n; 21
'I'el.: 32.'9873 - São Paulo..

.

'ASSINATURAS
Na Capital

6° andar

�

Ano Cr$ 170,u'"
Semestre !. Cr$ - 90,(,0

No Interior: .

,

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre , � . '.' ,Cr$ 110,00
Anúncios mediantes; contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos, /
A direção não'se responsabiliza pelos

ceitos emitidos nos artigos assinados.

'não

con-

" IIDf'rrt:i�ções. O leitor encentrarâ, nes-

I ta coluna, informações que'
necessita,' âiàriamente e de
imediato: '

JORNAIS Telefone
O Estado .. :........ S.O�2
Á 'G,azeta ........• : 2.656_

,

Diário da Tarde·.... 3;579
Diário' da Manh�, " .�.

'

2�463 '

A Verdade' .. : .. :. . .. 2.01(1
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Çarídaaer

(Provedor) •...... 2.3U
(Portaria) " . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos'",:", 3.831
MHitar • . . . . . . . . .. 3.157
,São Sebastião (Casa '.-

de Saúde) 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3,.121

CHAMADAS 'UR-
GENTES

�-,-,_--,-'�-�-.,..-�-------""-------

JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clima 1l6lllea' - Doe.� •• crl••�

\ T?&tam.nto d. Bronquoit•••m .i.lto•• en.ac•• ),
c.;".itórl.: Vitor ••inl•• , 18 --'- 1· ándar.

Dr. Ju,lio Paupi'z, Filho
MÉDICO

Clínica Geral ""7 Ginecologia - Higiene, Pré-natal -
Obstetrícia � Eletrocardiografia •

Consultório: Rua' F(;jrnanào Machado, 6. Fone: 3.195,

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

" Corpo de, Bombeiros $.313
Serviço 'Luz (Recla
mações) .•.•. � . .. 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) •....... , .': 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) . . . . . . .. .. 2.5!U

COMPANHIAS DE
TRANSP'ORTE

.

'.

ílÉREO
TAC 3.700

2.500

2.021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.69·�
3.371
3.659

ADVOGADOS

06

rarmac'ias
" de

-

Plantão'
JÚ.LHO

DR. MARIO LAURINDO

l�idt
18 Sábado

DR. JOSÉ MEDEIROS vmRA

,

.

(tarde)

.
. "

26 Domingo _:__ F;ll'ntácia..
--Santo. Antônio-::- Rua João
Pinto. \,

.

O serviço' 'noturno será

eft!tuado pela.s· Farmácia
Sto. Antôni.o, Moderna 'e

Noturna, situadas às rúas,
João Pinto e Traja�o n. 17.

A presente tabéla não po
derá ser alter,ada sem pré-

)

v!a aut<_>rização dêste De-

pa'rtame'nto.

!ua Deodoro - Caiu Poat&l •••1 ....: 'I'.lelo•• : l.iIl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO.'tAR E NA SOCIEDADE
,

I o.svãIdo dos Passos Macha-
d� ,

'

Às muitas felicitações que
lhe serão prestadas pelo
transcurso,de tão grata da
.ta, nos associamos com mui
to prazer.

restauração e restituição de leira de Letras;

Pernambuco a seu legitimo
senhor", mandou afixar edi

Preços: 6,20 - 3,50 tal declarando que os que
Imp. 'até 10 a,nos. Teodo d B

.

-n ão assentassem praça den- nos que: 1'0 -ê : eaurepajre :

galante e robusto -garoto �,

j
tro de quatro dias 'seriam - em 1633, tropas de - em 1836', IUt Bahia, f'a-

")corrido a 21 do corente, ".-
que na pia batismal recebe- ""4'.1.. ii, .��I tidos por inimigos da p'á- Pernambuco, comandadas leceu o Conselheiro Dr. Jo-

rá o nome de SERGIO, a-
---- - --- tria; pelos, Capitães Antônio, An- sé Lino Coutinho, alí nas-.

-ha-se em festa o lar do Sr. As 8hs. ,_ em 1781, a vila de São dré, Estevão de Távora e cido em 10 de Março de

Romeu Franzoni e sua ex- Donnis MORGAN __:_ Jôan Paulo foi elevada � catego- Manuel Antonio Correia, 1784,;
ma. esposa. CRAWFORD em: ria de cidade; chocam-se com uma coluna - em 1839, 'David Cana-
Ao distinto casal apre-

sentamos felicitações e de- TRj\.GEDIA DO MEU - em 1783, o l�r formado holandesa do Forte dos A-I barro,' depois de ocupar a

sejamos ao SERGIO lima f DESTINO na Venezorela,' por Dan fogados; _

cidade de, Laguna, procla-,

vida cheiá de saúde. No programa: Juan. Vicente Bolivar J. - em 1773, o entã:� GO-l mau a República em Santa

O Esporte na Tela Nac. Pont e Dona Maria de La vernador do Rio Grande do Catarina." Com a retirada

Preços: 7,00 - 3,50 [concepcion Y solo, recebeu Sul, Manuel J o rge Gome�' das forças revolucionárias

Imp, até 18 anos.
l --

"0 Sêll quarto filho. Os pais, de Sepúlveda (ou José Mar- foi dissolvida a 15 de no-

I do-o'
.

b t i I celino [de Figueiredo), pe- vembro do mesmo ano. Re,
evan o-o a pra a isma ,

- Menina Regina-Iára, \ L deram-lhe o nome de Anto- diu ao Vice-rei Marques do cordames o fáto, com orgu-

de fari- filhinha do dr. Osní Régis.
'

� nio 'José de La Santissima Lavradio a transferência. lho e, para a' devida home-

h
'Trindade. Mas o padre, que :1 da_ séde do govêrno, de Via- 'n.agem _a memória .dos idea-

Dr. Newton Lin nres As 8,30hs. I d
açucaro D'A�ila

'

, MORGAN _ Joan
éra parente próximo "do ca-I mao para o Porto dos Ca- lisa ores do - regimem, sa-

e I sal, resolveu dar ao m�ni-! sais, chamando-o de, Poi·to. I
crificados nas suas tentatí-

T
'

,

h . . Ab d
CRAWFORD em: I AI E d f

. .

,.ransco�r� oje o amver-. an ono repe�üi�o �o rTRAGEDIA DO MEU" no o nome de SIMÃO, "por-, egre. sta mu an ça OI I vas, mas vttoríosos num

'11'10 natalício do nosso con-
, rumar. Sem contraindicação .

I que
ele havia de ser o Si- i autorizada por carta de 6 ideal postertormente con-

-rrâneo dr. Newton Linha-I para doentes e velhos. Li- DESTINO 1-
'I mão Macabeu da América".

I
de Setembro;

'..'
cretizado j,

'es d'Avila, ábalízado clíní- bertem-se do espantalho do No programa-r
o e que goza de gerais con- câncer e de outras terríveis E o sarcerdote acertou. Ho-

-'- em 1824, chegaram a - em, 18'42, deppís de
O Esporte na Tela Nac. S- L ld

"

R' G 'd b I'
-eitos na classe médica 10-: enfermidades provocadas .je, toda a América Latina ao eopo o, no 10 ran- venci a a, re e ião dos Ii-

I .� Preços: 7,00 - 3,50 ' ,

cal. I pelo fêio e repugnante há- i " exalta o nome desse herói: de do Sul, a primeira expe- berais: na Províncias de São

e

As muitas felicitações que bito. Peça hoje mesmo a
Imp. ate 18 anos.

, I dição de colonos alemães, Paulo, o intrépido Luiz AI-
he serão tributadas pela fórmula atômica e pague 'ao 1- ,.,...

�
SIMÃO BOLIVAR; sendo presidente da Provín- ves de Lima e Silva partiu

,)'fr,eamzeéirrlo·dseo's.nos associamos receber noocorreio. [;;'Uil".. • "I -

em. 1.836, Bento Ma, .

.. eia Fernandes Pinheiro, de Silveiras pa..ra/Minas Ge-
Farm . A. Cruz_. iii

I'
nuel RIbeiro com suas tI'O

Cx. 489 _ B. Horizonte 1r'iI"' I"..
' ,- Visconde de São Leopol- ra is' e foi assumir, a 30, o

;
, .

pas, chegou em socorro dos do; comando em chefe dos for-
As 8hs. defensol:es de Porto Ale-

Ufi vestidinho simples para toda hora,
com blusa frente única transpassada e saia li

geiramente rodada. O único enfeite são duas
flôres aplicadas, uma no corpo e outra na saia.

(APLA)
-'-o--

BOLINHOS DF CENTEIOFIZERAM ANOS ONTEM:'

.,

Vva. Altamiro Guimasiies
Deflue, na data de hoje,

) aniversário da exma. sra.

�ora Seára Guimarães, viú
';:1 do saudoso catarinense
Ir. Altamiro Lobo Guima
rães.
Dama de esmerada edu

,ão, ,virtuosa e muitíssimo
I relacionado em nosso socic
lade, a aniversariante ver

e- á alvo de justas e sig
tificativas homenagens, às
ruais, com o devido respei
"), rios associamos.

") .: 'j -. T :jk ,..- I �
7AZEM ANOS HOJE'

,

-Sr. Euclides Pereira,
lo alto comercio
--'- Sta Celicina Campi,

liléta filha do Sr Orlando

t, ;ampi, maestro da Orques
I tra "Guarany" e fino orna

,nento da Sociedade da vi
�inha cidade de Itajaí.

menino FRANCISCO,
=ncanto do lar do Sr. Ino
eencio de Castilho e sua

esposa dna. Amalia de Cas
tilho, residente em Itajaí.

VASCIMENTO
Com o nascimento de um

(Receit�s pa�a 12 bolinhos)
Prepare estes deliciosos

bolinhos para o lanche. São
muito nutritivos e aeompa
"nham bem o caf� com leite.

- Sr. Frederico Manoel
da Silva Filhq.
- Sta. Ruth Costa, dileta

"ilha do sr. Mário Costa:
_:_ Sr. João Steppat, ativo

'epresentante Comercial.
- Jovem José Ribeiro da

nilva, residenteem Biguaçu.
- Menino Luiz Carlos,

filho do sr, Luiz Carlos de' .............
Medeiros.

Ing1'edientes: .

3/4 de xícara' de centeio

Sta. Nice Farias

integral.
'1 1/4 de xícara

nha de trigo,
1/4 de xícara de
1 pitada de sal.
3 -çolheres de chá 'de fer-

mento em pó.
1 ovo, batido.

3/i de xícara de leite.

1/4 de xícara de manteiga
ou mangarina, derretida.

Maneira de fazer:

1 - Misture primeiro o

centeio, a" farinha -de trigo,
o sal e o fermento em pó.

2 -=- Junte o ovo e o lei- Vê transcorrer, hofe, mais
, �' lma d::1ta ri�talícia, a gen-

te. Misture muito bem, até til Stã. Nice Farias, fino" or-
a massa ficat "ligada". Adi- lamento da Sociedade local
cione a manteiga (ou mar- _ � dileta filha do sr. José Au;.

garina) e misture mais um 'USVl de Farias.

pouco.
À distinta, aniversariante

3
' U t f que ver-se-a homenageada
- n e, pequenas or- nela data, considerando o

minhas e ponha a massa, elevado circulo de suas a

até a metade. Asse em for-, 'nizades,· será felicitada,
no quente, de 25 a 30 mi- f:ambém por seus elevados

(APLA) dotes de coração e pela vir-nutos. .

tuos,idade do seu caráter
qdamantino.
Apresentamos, extensivos

aos dignos genitores, os

nossos cumprimentos.

--0--

Al"{fVERSARIOS '

Sr.-Lui,z F�mandoMa�hado
/

"

Aniversariou-se ontem o
/

nosso prezado amigo sr., Jo

'sé Nicolau Born, alto fun
cionário dQ Departámento
de Terras e, Coloni�l'!ção. ,

Menino Sé1'ÇJio Ferro' Pe
reira

O venturoso lar' do dr.
Armando Simone Pereira e

Isua exma. esposa dona Bea

triz Ferro Pereira, se enga-,
lana hoje com o aniversário
natalíçio de seu filho Sér

gio Ferro Pereira.
Ao distinto casal, or� re

sidente em São Paulo, nos

associamos nesta data fes
tiva, 'desejando ao ({alante
Sérgio uma vida long� e

venturosa.

Completou ontem o seu

30 aniversário natalício o

( galante meilino Cezar, fi
lho do sr. Manoel Rosa Al
ves, prestimoso Enfermeiro
da, Colônia .... "Santa There
za".

A galante, menina Chlu
dete, filhinha do sr. Romeu
Dias, festejou' ontem o

transcurso de 'mais um ani
versário.

O meriino' 'Trogilío, filho
dó sr. Aclicio Mello, tesou- , Transcorre hoie o aniver

reiro do Tesouro dêste Es- sário natalício do nosso C(\ln

,tado, completou ontem mais terrân'eo sr. Luiz Fern�n�o i
um ano de :vida, Pé!ra al,e- I Machado, 90 alto, eomerclO-:1
g:lli�lde seUs genitores. desta prnça e filho do sr..

'1.I-il4
As 4,�0 - 7,30 � 9,15hs.

Donnis MORGAN - Joan

CRAWFORP em:
,- _

TRAGEDIA DO MEU

DESTINO'

1Il'o programa:
O Esporte na Tela Nac.

Preços: 7,00.- 3,50
Imp. até 18 anos.

As 2hs.

,OSCARITO - ELIANA

Grande OTELO em:

CARNAVAL ATLANTIDA

No programa :

Desenho Colorido.

Preços: 7,60' - 3,50

As 4 - 8hs.

Jymms LONDON ern : .

, \

LINGUAS FERINAS

MONTE HALE em:

S�DE DE VINGANÇA
Continuação do seriado:

AVENTURAS
'

DE JESSES

JAMES

No programa:

Cine lornaI. Nac.

Parjicipaçào
Ary Canguçú de Mesquita na WYNYARD 'em:

e Yedda Gama d'Eça de APRENDENDO A SER

'Mesquita participam, aos

parentes e pessôas amigas,
o nascimento de sua filha

CLEUZA; ocorrido ,dia 20,
na Maternidade "Dr. Carlos

Corrêa:.'.

Robert NEWTON � Dia-

HOMEM

No progralJla:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs. ral e', estava assim consti- No dia 25 do corre,nte, festejarão suas Bodas de
Rod CAMERON em: tuido: Antônio Carlos e Guro o Sr. Henrique Estefano Koerig e Sra. D. Ana

,ROUBD DAS DILIGEN- Martim Francisco, Viscon- Amália da S. Koerig.
. CIAS de de Abaeté, Visconde de Pela passagem' de tão venturosa data, será éelebra-

No programa: Sepetiba, Antonio e Fran- da santa missa em ação de graçasJ às 8 horas, na Igre-
Noticias da Semana. Nac. � cisco de Paula Holanda Ca- ja ;Matriz de Palhoça; pata a. qual estão convidados to-

P. . 7 35 'I '. �dOS os parentes' e pessoas amIgas.
'

recos. ,00 - ,o valcantl, '
, A' t d ·t·..:J•

, _

' ar e, a par Ir ·.,as 16 hpras, o casal l�eceberá os
Imp. ate 14 anos. ,- em 1868, ° Barao da, convidados nos salões do clube �'7 de Setembro".

1 ESTA' DOENTE?

.. SANIMADO?
I A Dra. L. GalhardoUNTE. E· HOJE

NO PASSADO

DE-

ex

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amôr, aten
de á consultas. Novo ende

reço: Avenida N. S. de Co

pacabana, 540, Apto. 702
- R�O DE JANEIRO.
Consultas ---., Cr$ 30,00.

FrequczlJ em ger.1
Vlnbo "Creosotado

(Silveira)

I ,

A data de hoje

e

I' Passagem subiu o Rio Pa-

, raguai, com os en couraça

recorda-
'

dos Bahia, Silvado e Ala-

24 DE JULHO

I A

nos que: . I goa s ;
- em 1645, o bravo João I,. - em 1890, em São Pau-,

Fernandes Vieira, "Primei-I]O, nasceu 0/ poét� Guilher-

1'0 aclamador da liberdade me ele Andrade ,e Almeida,
e governador das armas na membro da Academia Brasi-

-'

Loureiro. Foram aprisiona-
25 DE, JULHO' dos pela Coverta "Maria

Adata de hoje recorda- da Glória" comandada por

Ouro

em 1824, durante a ças em operações;
do Equa-- - em 186,8, Hllmaitá agre;

--:- em 1839, o Tenente-co-
,

'\

ronelJoão 'Propicio Mena
,

Barreto foi ,elogiado pelo
I

Brigadeiro José Maria da

Gama Lobo d'Eça (Barão
de Saycã), por ação desta

cada no combate de Viamão;
- em 1840, foi organiza

do o Ministério, que ficou

conhecido como da Maiori

dade; era do Partido Libe-

'Confederação
dor" d�u-�e o

mentQ do Brigue

cé-Iebre fortalezaaprisiona
"Çonsti,

para

pelasguaia, foi, tomada

tuiç�o ou Morte" e da, Es
cuna "Maria' da Gloria"; em

o porto de Pedras, aquele

coma,ndo por Joã'o Metro

vitch e sendo Guilherme

Patcliff como imediato e

esta, por Joaquim da Silva

'tropas brasileiras, entran

do em primeiro lugar a
-

5a

Divisão ",de Cavalaria co

mandada pelo ,então Coronel

Camara, mais tarde Mare
chal de Pelotas;

André Nilo Tadasco

Bôdas de

• VOLJ- 7-8' MAT1HZ!

DO ,Z_E-MUTRETA .. �,
CONTINÚA. e' At3SIM' (j)uiE
.... 'TEEMINA Q FILME?

� . -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato Bra�ileiro de 8aske1tbaU Juvenil

Dois
I 11 iI I-! i

Matcks Esta

o ESTADO

Noite
� i I
� I 'I

DE CONFORMIDADE COM A NOVA. TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASKETBALL· JUVENIL, PARA A NOI
TE DE HOJE, NO MAGNIFICO ESTÁDiO "SANrrA CATARINA", ESTÃO MARCADOS DOIS ATRAENTES EMBATES, DECI
DINDO AS PRELIMINARES. SERÃO ADVEi"tSÁRIOS OS "FIVES" DE GOIÁS E BAHIA, COM INICIO A'S 20 HORAS, E RIO·

GRA�DE DO SUL E PARANÁ, COIV! INICIO ÁS 21 HORAs. ASSISTAM OS MATCHS, CONT'RlBUINDO PARA O INVULGAR
. I '

SUrESSO DO GRANDIOSO CERTAME!
-

!

I
I

" .' . '.

"._-.- ,.,.... .-.-.-.- ._ _ _ -. -...,.Jw-.-•••.•-.- -

_
..

_.•._._ -.._� - -.�.;- � ""._._- _.__••.-_.,.-..-.-_-.-.- -.-•••••
-

•._._ -_-_'! -.·_"!'.-.·_'!_..�w_·_"!.'!.. '!'� -

._-_-_��.�
\ •__ • __ ._�J._"

"O
..

E s t a d o -E s p o rt iv :0"
.-c)��)�()._()�()�().-.()..-<)._()._.l)�()..-<)._.()._.( ()._.(J.-.()._.�(��O ()._.(��()���>411 .

.t�. ......

Fulminante o Figueirense: 5 x _3',
Dir-se-ia perdido o Fi- José Ribeiro, o popular ,Ba- rEm empolgante "virada" o "Furacão" trans- ta as falhas da defesa, pau-l tempo, evitando que os di-} 'De qualquer maneira os

'g"ueirense na metade do prí- gé, estava disposto a bisar

I formou os 2 x O desfavorável numa vitória laína, achamos mesIl1:0 que anteiros contrários atingis- craques alvi-negros cumpri-
meiro período; com o Paula o feito do prhneiro turno

. D (2) P he (2)
o alvinegro mereceu vencer, I sem a área perigosa, as coí- f

ramo papeL que o técnico
R

'

ti d f'
I

d d "F como poucas - anyr ,ac eco 'H t.rí .c:_ 1 t
,-- I ter i íd d'f

' I D· Ih 'f' A fi'amos mves in o uriosa- quan o arrancou o ura- ,. ouvesse o no nua r1CO-' sas erram SI o I erentes, antas :

es con 10U. s a-

mente. O "onze" paulaínc ção Negro" o título de in- Ita�ar (2), .Ja.có e Néde ,os ru:til�eiros lar realizado uma marcação ';mllÍto diferentes. , .1. �C9ntinúa na '6.a..pág.)
,

já aos 16 'minutos era se- victo e a sua' melhor opor- _. Na preliminar tambem vItorIOSO segura como fizeram no 1.0

nhor da situação com dois
i
tunidade para levantar o O alvi-negro, pelo escore de 4 a 1. ·IO)...()....()._.()�().....()..;().....(�()....(�)..

'

tentos nQ marcador. I Campeonato.
O "team" orientado _ por Como no turno, os compa- nheiros de Valérios come- adversário. Os 5 x 3 verda-

..o...().... ()....(�()....

�l..-<,._.(l..-<��.�).-.c��J.-..<.
-,

çaram com dois tentos, per- de seja dita não expressam
mitindo o empate, com fidelidade o desfecho

MARCADO O DIA 4 DE OUTUBRO PARA
O INICIO DO CAMPEONATO

ESTADUAL DE FUTEBOL
Ingressos para os
jogOS do certame,·
nacional

Mas a turma tricolor des- da luta, Achamos que o'ven
ta vez foi impotente para e- cido não merecia tal golea
vitar a contra-ofensiva dos da, .pois sua' superioridade
pupilos do 'tenente Cados técnica se acentuou em vá

Dantas que se deram ao lu- rias fazles da luta. Anali
xo de assinalar mais 'três zando· melhor o desfecho do

tentos contra apenas um do
.

embate, levando-se em con
de preços

O Ipiranga Futebol Clube, valorosa agremiação de
Saco dos Limões, completará no dia 31 do c-orrente, doze
anos de gloriosa existência. A data, tão grata para o es

porte amador de nossa terra, será festejada, tendo a di,..
retoria do simpático grêmio alvi-verde elaborado- o se

gu inte .programa :

Patrono das Festas do dia 25 (sábado) .

Dr. Ivo- Reis Montenegro, DD. Gerente do Banco Naeio-

,
nal d� Paraná-Santa Catarina.

Às 15 horas � Partida de Voleiboi: Ipiranga x 12 de
Agosto," em homenagem ao Senhor José
Elias..

Patrono das Festas do dia 26 (domingo)
Dr. Telmo Vieira Ribeiro, DD. Delegado do I.A.P.I.

Às 8 horas - Hasteamento da Bandeira Nacional e do
Clube.

,

.

I
Às 8,30 horas - Missa oferecida -aos sócios do Ipiranga I

� a todos os esportistas, na Capela de
N. S. 'da Bôa Viagem.

Às 10 horas - Partida de futebol entre os veteranos do
Ipiranga, em homenagem ao Exmo. Se-

• nhor Vereador Rafael Digiácomo.
Às,11,30 horas - Churrascada no estádio da Vila Ope

rária, em homenagem ao Senhor Dr.
,

Murilio Costa.
Às 13,30 horas - 'I'orneio de Clubes Amadores, em ho

menagem ao Exmo. Dr. Cid Rocha
Amaral IDD. Diretor da Escola. Indus.
-trlal de Elorianõpolls,

Patrono das Festas "do dia 27 (segunda-feira).

Exmo. Senhor Vereador Miguel Daux.
'-Às 19,30 horas rr= 'Schow com artistas da Rádio Guarujá

nos salões dp Clube Recreativo Limo
ens'e, em homenagem ao Dr. Dib Cherem.'

Patrono das Festas dos dias 28 e 29 (terça e quarta-feira)
Exmo. Senhor Celso, Ramos Filho.

Às ··19,30 horas, - Sessões cinematográficas nos salões'
do ,Clube Recreativo Limoen-se, ofereci
da pelo EXinlO. Senhor. Celso Ramos.

Patrono das Festás' do dia 30 (quinta-feira)
Exmo. Senhor.vereador Osmar Cunha. "Às 19;30 horas _:_ Corrida de res.istê.ncia na Vila Operá- I

ria (15 voltas), em lTpmenagem ao Se:
nhor Waldemar Vieira.

Patrôno das Festas do dia 31 (sexta-feira)
DATA ANIVERSÁRIA

Exmo. Senhor. Dr. Adalberto TQlentino de Carvalho'
'Às 6 horas - Alvol'ada de 21 tiros.

.

Às 20 horas - Sessão solene nos salões do Clube Re.Q:ea
tivo· Limoense, quando sera feita a en

trega dos diplomas aos sócios funda
dores e sócios beneméritos.

Patrono dás 'Festas do dia 10 (sábado) CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVÍSÃO
CeI. João .Candido Alves Marinho" DD. Comandante, Faltam q·uatro, ,partidas Devólio serão os juizes.

da Polícia Militar para o encerramento do pri- Amanhã, no 'período' da,

Às 10 horas ...:.,;_ A' Comi�são_ do Ipiranga ein Palácio fará meiro turno do mai!'; sensa- manhã, com início ás 830.

entregá. do Livro de Ouro ao Exmo. Se- cional Campeonato Ama'"0- h':
'

nhor Governador do Estado.
u oras, defrontar-se-ã0 Ipi-

Às 15 horas - Corrida de Bicicletas· na Vila Operária rista da Cidade. ranga e Treze de Maio, par-
,

(30 voltas), em h'omenagem aO Exmo Hoje, á tarde, serão efe- ,tida que promete ser das
Senhor Eurico Siqueira de Lisboa. tuados dois jogos, a saber: mais renniqas e sei1sacio-

Às 21 horas - Soirée dansante "NOITE DE NEVE" nos '_ Radi-tim x União, ás 13,30 nais, visto ambos ocuparem
,As taças "Simpatias", .0-.

salões do Clube Recreativo Limo�nse h
' ..'-\'\Í!IIii"" DIA 30 DE JULHO

.

-ferecidas p.elo·s s E l'
..

h
�

DR'
., oras, e. Flamengo x Améri- o 3.0 posto, com cinco pon-

. ,. rs. uc I�
em omenagem ao r. omeu Sebas- des Teixeira, José Faria·s .etia�o Ne e�

.

ca, á� 15,30 horas, Os qua- tos perdidos, ao lado do Pos- ,..

.
v OI;-. São Paulo /x Vencedor das preliminares, ás 19hs. D"

... p .. t""no das Fest d d' 2 (d ') tro estão em Sl·tll·aça�o desfa- t I T 1 'f' ommgos Fernandes de A-
......v .. as o Ia ommgo •

,
a e egra ICO. Santa Catarina x Minas, ás 20hs.

Exmo. Senhor Vereador Osni Mello. vorável na tábua ·de classi- O turnó,'será encerrado, Distrito Federal x 2.0 colocado das eliminatórias, ás 21hs . ,quino, p:;tra (JS melhores co-

Às 8 horas - Torneio dos Clubes ·Locais, em homenagem f'
-

d
. . locados na venda dê bonus,Ic.,aça.o, sen o que os doiS-1 no dia 1.0 _de, agosto, sába-Iao Tenente Nilo Marques de Madeiros. I DIA 31 DE JULHO' forâm

.

conquistadas respec-
Às 13,0,0 horas - Inauguração da sédê, dos vestiMios e

prmien'os ocupam os pc;>stOS! do, com a p.eleja entre o

d 'lt· '1
. I. .

. tivamerite pelos clubes Mi-
bufê, homenagem ao Senhor Tasso Ro- e penu.,Jmo e u tImo

COlO-l I.rI.·s, líder absoluto, e o Ipi- V·
.

, . ."

d
. �d J" S'l A'

,. ,encedor x 2.0 colocado âas ehmmatonas, ás 19hs.
_ rim, Imprensa Oficial -

ertgues da· Cruz. Ctt os. ase I va e menc,o ranga. S t C t' S- PI" 20h
'

À 13 30 h V'l O ,.

C
'

_' an a a arma x . ao au o, as s.· Fe.:rnandQ Raul. ino.s ,. oras - I a perana x axias - preliminar '

.

D' t't F d I M' G
' ,

21 h
.

h . � '��)....{)--.c� _Is ri o e era x mas eralS"as s.

��1. omenagem ao Snr. Joao Pedro FLUMINENSE X PENAROL
.

VIena., .
.

'Às 15,30 horas - Vila Operária x' Caxias � principal,' RI�, 24 (V,. �.) -: 'q I
noite do próxÍmo

em homenagem aó Exmo, ·Senhor., Dr. ,
Flumlnense.8011cIto_u

� a/ F. ,cçntra o Penaról;
'Rlibens de Arruda Ramos.

..

). IvI. F. licença para jogar na i tevidéu .

FESTEJÁRÁ O IPiRANGA SEU 120-
ANIVERSÁRIO-DE FUNDAÇÃO

DJ...... ,)....(,,_.(�\�()<IIII8o().....o....��().....()...

DESLUMBRANTE A INAUGURAÇÃO DO
CAMPEONATO BRASILEIRO

'Deslumbrante sob _todos os aspéctos
a rodada inaugural do Campeonato Bra-,
sileiro de Basquetebol Juvenil, efetuada
.na noite de ante-ontem, nó colossal está-:
dio "SANTA CATARINA", perante �i-

_

Ihares de aficionados do esporte da cesta, ·

Foi um espetáculo digno de ser visto
. até pelo esportista mais exigente. O im

ponente desfile das oito delegações par
ticipantes arrancou fartos aplausos do
público, um dos maiores em espetáculos
dessa' natureza, O almirante Carlos da
Silveira Carneiro, patrono do certame,
.Iez a saudação á mocidade do Brasil, sen-.
do; ao terminar, delirantemente aplau
ili�.

- .

9 certame, pode-se afirmar, está cons

tituindo um êxito absoluto, graças á im
pecável organização que a ·ele vem i�
primindo a querida Federação Atlética
Catarinense.

·OS JOGOS
O's dois jogoS" programados agradaram

em cheio, 'proporcionando' aos expecta
tadores .momentos de emoção e entusias
mo. No primeiro os gauchos abateram os

baianos por 41 a 30,e nó segundo os goia
nos superaram os paranaenses p o r

44 R 33'.

.��s-(�

FESTIVAL DO'CAIÇARA
Cadeiras - Cr$ 20,00. Apesar dõ mau tempol do Martins - Cantista, .x

Arquibancadas - Cr$ reinante domingo, o ,f€sti-, Grajaú - Veri.ceu o Cantis-

10,00. val pelo Esporte Clube Caí-· ta por 2 x 1.

Senhoras, senhoritas, es-' çara, no "campo do Ipíranga, I
.

2:0 jogo - Taça "Ale

tudantes, menores e milita- em Saco dos Limões, trans- \ xandre Silveira" - Unlver
res não graduados - Cr$ correu briÍhante, assistindo- sal x Continente - O x O no

5,00. ? um bom público. tempo regulamentar, ven-

Todos ao Estádio "Santa Abaixo damos os resulta- cendo":o Universal na decí-

Catarina", no Largo .Gene-I
dos:

.
A

,

são dos penalts,
ral Osório! 1.0 jogo - 'I'aça, "Osval- 3..0 jogo - F'iguelrense

x Juventude ___:. Taça "Ser

'()�(�()�()""()'_'()'_'()....(�(,....().-.o.. gio Vieira Filho" - O x O
-'

no tempo. regulamentar,
CAMPEONA1'O BRASILEIRO DE. .

vencendo o Figueirense n�'BASKETBALL JUVENIL
I .

A' última hora havia a" Federação Atlética Catarl-
nense recebido a, inscrição de Goiás ao Campeonato Bra
sileiro de Basquetebol Juvenil, o que veio forçar a enti
dade barrtgn-verds 'a elaborar novà tabela, que abaixo
vai publicada:

A Federação Catarinense
de Futebol, expediu ofício

Para as noitadas do Cam- ,

f ili d
.

tif i.

,.'
- as suas I Ia 'as, Clen 1 1-

peonato Brasfleiro de Bas I
., ,

-

cando que o Campeonato
quetebol Juvenil" F.A.C., Estadual de Futebol de 1953
organizou a seguinte tabela I

t
,.,..

dia 4· d·
>

era micro no ' la e ou-

para os ingres-
sos:

JOGOS PRELIMINARES
DIA 23 DE JULHO

Bahia x Rio Grande do Sul, ás '20;30 horas.
Paraná x Goiás, ás 21,30 horas:

DIA 24 DE JULHO
Goiás JS. Rio Grande do Sul, ás 20 hbr;;ts
Bahia x Paramí, ás 21 horas. ,.

HOJE

GOiás x Bahia, ·ás 20 horas.
Rio Grande do Sul x Paraná, ás ·21 horas.

JOGOS FINAIS (Amanhã)
Campeonato de Lance Livre, ás 9 horas.

DIA 27 DE JULHO

Distríto Federal x Ven_,eedor das preliminares, ás 20 hs.
São Paulo x 2.0 colocado das prelimjnares, ás 21hs.

DIA 28 DE JULHO

tubro, visto a determinação
da Confederação Braslleira

de Desportos de fazer ini
ciar o certame nacional' no

dia 22 de novembro.

decisão..

4.a jogo �, Taça "Walde-
mar- Vieira" - Nacional x

Independente - Venceu o

Nacional por 3 x O.

5.0 jogo -, 'I'aea "Fran�
cisco Ocampo Maré" '

F�rroviário x Campinas -

,

Não compareceu o Campi-
nas, sendo proclamado ven-,

cedor o Ferroviário.

6.0 jogo -"7 Taça "Nilo

Marques de M�(reiros"
Fernando Rh.ttlino x Cara

., mur�
_:_ Vence� o' Fern.andoRauhno por nao compare-

I,cimento
do adver�ário.

7.0 jogo - Taça "Aldo

Br-oering" '_'-' Ipiranga do
Ribeirão x J.O.C. - Venceu
o Ipiranga por 2 x O.
8.0 j'Ogo - Taça "Rhfael

Digi.ácomo" - F,lum·inense
x Vila Operário. Venceu o

·Fluminense na decisão dos

Mina'S x Vencedor das preliminares, ás 20 hs. penalts. O x O 'no tempo re�
Santa Catarina x 2.0 colocado das preliminares, ás 21hs� gulamentar.

9.0-;iogo � Honra - Ta-
DIA 29 DE JULHO

Minas x 2�0 colocado das preliminares, ás 19 11s.
Santa Catarina x Vencedor das preliminares, ás 20hs.
São Pa-tllo x Distri_tô FedeÍ'al, ás 21 hs� .

p •
-

-

DIA 10 DE AGOSTO

ás 20hs.

d-ia 29

de Mon- Di,�tl'ito FeClel'al x-"Sarlb Catal'iriã,
Minas x São Paulo, ás 21hs.

ça "Adelino A. Vieira" -

Mirim' x Imprensa Oficial
.,.,- VeI].ceu ° Mirim, pela
contagem mínirrt'a.

A taça "Antônio Cassemi
.1'0 Gonçalves" instituida ,pa.'
ra o. ch�.��..

que conquis.ta�se"",._......._..,

maior .número de tentos foi

ganha pelo Nacional.

.i!!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J�!�J!Pe!�!���ãO�epin�!���!�r�a �O� ou�o�lt n�i�w�,a_1Notícias cio Estreito I
�e�e/itp el'�e�I�LASIdesenvolvimento os traba- a 17 do corrente e que tem mos .de referir,

. COQUEIROS, TEllRA do progresso e engrandeci- 'I
(4'AI �," •lhos para o segundo ciclo merecido os mais francos

.AC�be-nos a�Ul uma ;efe- DE NINGUEM. . . mento da -localidade, leu a

(/5 Ir.do Curso de Expansão Cul- elogios de quantos a visita- rencia ao artista, Ele e ca-
.

f 'í.' /) /-'c' .

t 1 b d d
.

d A 81 ' .

fl
. , lít 17 do corrente, .ao micro 0-

5 'r.. 'ura, o e ecen o am a a ramo presentou-se �om Larmense e onanopo 1 a-
, '. . , s- - .r>» --;:rI:' '...,orlentação do exmo. snr.. telas de motivos vários, des- no, tendo iniciado os seus Coqueiros, o lindo recan- ne da Rádio Guarujá, de "� __

. Almirante Carlos da Silvei- tacando-se "Casa Colonlal", estudos na antiga Escola de to, onde se encontra a pe- que é um dos diretores, a
ra Carneiro, secundado pe- 'w,ecanto Alégre" (Lagôa}, Artífices (hoje Escola In- quena enseada do Bom A- seguinte e judiciosa noticialos' Professores Carlos da "Praia da Costeira", "Mer- dustrial) aos cuidados do

brigo, tão'decantada pelas comentário:Costa Pereira e Zedar Per- cado Municipal", "Velho sempre lembrado Professor
feito da Silva. Viaduto" (São Miguel), Ticiano Bazadona, diploma- suas belezas naturais e a. "Inauguração do
Há dias ,está franqueada "Fundos de Casas" (Tiju- do por uma Universidade' remançosa e poética praia d� Saúde do Estreito.

ao Público, em um dos Sa- quinhas), "Ao entardecer" Italiana e aqui radicado, e onde se vê o belo edifício - Está marcada para
Iões do Ginásio "Dias Ve- (Palhoça), "Marinha" (São cujas lições o jovem estu- do "Praia Club", ponto de muito breve, talvez, dentrelho" uma notável exposição José), "Tempestade", "Tre- dante de então soube apro- reunião das melhores famí- poucos dias, a inauguraçãode pintura de outro expo- cho de Estrada", cujo cliché veitar de maneira distinta

dlias da Capital e do Conti- do,novo Pôsto de Saúde oente da sublime arte acima estampamos, "Trecho para nos confortar no pre-
Nilo Dias. la Praia' do Müller", "Maré sente com quadros belíssí- nente, Coqueiros que, pelo Estreito, localizado no Bair-
É esta ã sua XIV exposi- :':heia". "Fsnerando" e tan- mos. Mais tarde, frequen- desenvolvimento obtido nes- 1'0 de Fátima.

!n,ltq'UUi1U�-i,j\�'!1 i�l'fUle�:P!t;::fIII''iit�� tando o atelier de seu vene- ses'últimos anos, está fada- A obra que foi ínicíada
/' rando Tio, o inesquecível -do a ser um dos mais im- no Govêrno Aderbal Ra"Mago do Pincél" (Eduar-

do Dias), teve a feliz opor- portantes distritos do tão

tunidade de entrar em con- sonhado Município de Her
tacto com outro notável cílio Luz, foi relegado pelos
Pintor, o Professor Estanís
lau Traple.
Fez a sua primeira apre

sentação enL 2 de Julho de
1945, conquistando fartos a

plausos e merecidas refe
rências elogiosas da critica zível, ficámos dévéras es

que se externou' pela im- tarrecídos- ante o estado em
prensa local, que não rega
tearam expressões como

esta - "a primeira exposi-.
ção de pintura de Nilo Dias

População do Municipio 27.173 habitantes constituiu uma surpresa pa-
Cid d 215?" ra quantos a visitaram. Mui:População da I a e .... .... . �

"t _

Ih hPopulação das Vilas Operárias 10.554" tos porque nao e con e-

M
..

1 Cr$ 958.171,30 ciam os pendores artisticos,Arrecadação un icipa ... , ..

.

dI' Cr$ 1.607.730,90 outros porque não espera-Arrecadação Esta ua .... .'. .

.

,

1 Cr,$ 1.053,175,30 vam uma tão vigorosa reve-Arrecadação Federa .. .. . ...

Extracão de Carvão 300 toneladas diárias (média) Iação de talento" ("O Es-
>

F' 1 tado" de 28 de, Julho deExportação: Carvão, Vinho � .

ecu a.

1945) .-Um Pôsto Federal AgropecuarIo
Um Pôsto Federal de Viniviticultura Por tudo quanto nos foi

Operários de minas - '3.000 (apl'oxim�damente). dado apreciar ficamos sa-

,VILAS OPERA'RIAf.;.: - Santana, RIO Ameríca, tisfeitos e convencidos de
,

Sid li M' que os nossos meios cultu-Rio Carvão, Rio Caeté, Rio Deserto, 1 e.ropo I.S, .ma
Galícha, Mina Condor, Mina de Brida, Mma RIO MaIO:'. rais não lhe negarão aplau

'SITUACÃ: _:_ .Cidade situada às margens do RIO -sos, porque é um . talento

Urussanga '(Sanga dos Urús) , junto a Estrada de Fer- que muito honra a nossa

S d L t (grande galéria de artistas,ro "Teresa Cristina" e o Seroporto N. ra, 'o or,'e em
não desmerecendo das glo-construção). .

t d' _

f .

RADIODIFUSÃO: _ A cidade possúe uma estação riosas ra içoes que nos OI

de ondas �édias, denominada Rádio Difusora Urussan- legada pelo insuperável Vi
tor Meireles.'ga "A voz dós vinhedos" - p-refixo ZYT-22 - com po-
Ao Pintor NILO DIAS as'tencia de 250 watts. - A emissôra é ouvida em Crísciu

ma, Ararang�á, Tubarão, -Jaguarunà, 'Laguna, 'Orleãs e

Imaruy.
A cidade possúe 2.800 receptores.
FARMACIAS: - "Santa 'I'ereainha", São Jorge,

Sto. Antonio, Nossa Senhora da-. Conceição e "Casa da'

Criança".
(Publicação da "ACITE" - Agencia de Publici-

dade).

".,

A C I T.E

nossas .mais calorosas felici
tações e os nossos. votos de
ql!e prossiga na rota a que
se dispoz, pára maior glória
e honra da terra catarinen-,
se.

.,'

'"M_issa de 6F'Mês
Franci,sco J. de Medeiros, Luiz GarIos de Medeiros

e família, Roberto MUller e Família, Jane Celestino
Vieira e família, Alberto Causs e família e Rosa Alves,
convidam os parentes e pessoas amigas, para assistirem

, a missa de 60 mês, por, alma de sua saudosa e inesque
civel. esposa, mãe, sogra e avó ALBERTINA DE 'CAS-'
TRO MEDEIROS, a realizar-se dia 29 do corrente, ás

7 horas, no Altar de São José, na Catedral Metropolita-
(

--na.

comparecimentoDesde já agr_adecem a todos,
neste ato de fé cristã.

t .AGRaDECIMENTO
. E MiSSa

Maria Amorim e filhos, agradecem . penhorosada- 'A preposta da
mente ·ao llm�. Sr. Diretor do _Tesouro do �sta?o; sr. 1 .

I di·Alcides FerreIra, chefe da seçao; sr. MoacIr �I:na, se: I' te orma a DI 111-
cretário, e demais funcionários ,daquela repartl�ao_; a�s tratl·vasrs. proprietários da Emprêsa Transporte Flol'lanopohs .

S. A.; a família Daux; Dr., Wilson Mendonça; sr. José RIO, 22 (U. P.) - Noti-
Carvalho e todos aqu'eles que tanto os auxiliaram, pelo cia-se que, provavelmente_falecimento de seu' dolatúldo ,espôso e pai, e, outrossim

'ainda esta semana será conconyidam seus 'parentes e pessôas a,migas para assisti-
1 b 1 1 vocada uma reunião minis-rem a missa de 70 qia, que mandam cê e rar pe a a ma

de seu espôso e pai MARIO AMORIM, dia 25 - (sába- teria} para exame final do
do) na Catedral Metropolitana.

, , I anteprojeto da reforma ad-
Agradecem a todos que -comparecerem a este áto de ministrativa e o estabeleci-

fé cristã. I mento dum amplo pla�o na

esfera do executivo, (como
medida paralela à referida
reformá) .

providência, valorisou em o moderno Cine Glória, e

,muito, os terrenos de Fula- se mostrado digno e mere
no,_que é do contra!, a que, cedor de uma casa dê di
outro, judiciosamente con- versões tão bem instalada,
testou: � "Quando se tra- zelando, pela ordem e as

ta de obra que beneficia ao seio no referido estabelecl
povo em geral, -como sóem mento de dIversão .popular,
ser as do Saneamento, o Dr. confirmando o julgamento
Paulo não cogita saber a' de s�r o povo do Estreito,
que partido pértence o do- um povo que se nivela com

no do terreno que necessi- o dos ce�tros mais adianta
ta ser saneado". dos, pela sua sociabilidade:
O cais daquele trecho da o cine Glória, que, já se

praia dos Coqueiros podia vem demonstrando pequeno
ser continuado, sem se con- 'para comportar a todos o�
siderar quem fôra o seu ini- qu'e o frequentam, princi
ciador. Trata-se de obra de palmente aos domingos, vai
grande utilidade pública, e ser ampli�o e melhorado,-

que o citado é ó quanto bastá. de fórma � não fi�ar muito
ante-projeto' será enviado a

Câmara de Deputados ain
da êste mês. O assunto foi
objeto de: conversações, on
tem, entre alguns dos líde
res que fizeram p�rte da co

missão interpartidária, aos

quais já foi solicitada a in

dicação dos nomes que re

presentarão suas bancadas
no órgão parlamentar que,
examinará a reforma.

Cerâmica São Caetano Espera-se

TIJOLOS PRENSA tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.,

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama I.Cis.
"JERÔNIMO COELHO; 14 - C�ixJ PostaI.

'2:t9' Florianópolis
"

DISTRIBUIDORES

grande imponência, corpo se, daí porque a inaugura
asseguraria o estabeleci- cão do Pôsto de Saúde do
mento de importante via Estreito, será recebida com

pública à beira mar, seme- real agrado pelos lhoradores
lhante ao que existe na Ca- do Sub-Distrito, os quais
pital da República e outras iêle, se, utilizarão para mi

grandes cidades maritimas. norarem seus sofrimentos
Os nossqs dirigentes, atravez de consultas médio

€J,uandó se trata de obra de cas, receituário., injeções,
assistência dentária e ou-.

tros benefícios de real va
lor.

poderes inunicipais ao es

quecimento, o que é deve
ras lamentável.
Ao visitarmos há dias

aquela localidade tão apra-

que se encontram obras de

grande benemerência inicia
das na administração do Dr.

Tolentino de Carvalho, ,as

quais não foram -

continua
das na presente administra-
ção, que nem ao menos pro
curou conservar �rte já
realizada.
Referimo-nos ao cais ao

longo da praia, na enseada
onde se encontra o "Praia

Club", que uma' vez conti

nuado, até a sua completa
terminação, daria àquele
trecho de praia, não 'apenas

benemerência pública, não
devem considerar qualquer
pôsto de vista político, ta]
como o faz o ilustre diretor
de nosso Departamento de
Saúde Pública.

Pôsto

mos da Silva, mereceu' a

máxima atenção por parte
do Govêrno atual, devendo
se salientar o trabalho e a

dedicação do Dr. Paulo Ta
vares, Diretor do Departa- '

mento de Saúde, ao qual fi
cará, subordinado aquele
pôsto.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Construído com o indis

pensável carinho e segundo
as exigências da técnica
moderna, o .novo Pôsto de
Saúde do Estreito, será, te-'
mos a certeza, motivo de
iúbiulo para a Laboriosa po

pulação do sub-distrito" tão

esquecida até aqui pelos

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

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

Homenageados pelos oficiais d'esta
008r-nicão os Generais Vieira· da
'lkaRosa e, Hogo de Castrohomens do Govêrno.

Numa época em que as

dificuldades do pobre se a

centuam dia após dia, rea
lizações dessa natureza, só
oodem receber o nosso a

plauso - que é, afinal, o

aplauso -da gente catarinen-

O primeiro deles, tão nas Jongas jornadas ou nas
nosso conhecido, por ser de prolongadas vigilias, nos

família tradicional das ter- exercícios comuns ou nas

ras "barriga-v-erdes" até há campanhas pela manuten
pouco comandou o nosso 14 'ção e defeza da ordem.
B. C. e o segundo estava na Dizem, erradamente, que-
Chefia da 16a C. R.. Ambos o Militar ao ser transferido
foram premiados com a jus- para a Reserva, morre para
ta promoção ao pôsto de Ge- a Organização a que servia.
neral de Brigada e transfe- Nós assim não pensamos.
ridos para a"Reserva Remu- Eles estarão repousando e

nerada, onde gozarão de um quando a Pátria apelar pa
descanco merecido após ra os seus sacrifícios, esta
mais d� 30, anos .de efetivo .mos certos .de .que eles esta

servico depois de haverem tão prontos ao apelo é tudo
�algad�, todos os' postos da ,�arão para concretiza;-em . �
hiérarquia militar, enqua- r'JUramento que um dia, ja
drados, no cumprimento in- muito distante, fizeram ante
tegral do dever civico-mili� a Bandeira do _Bras�l, de
tar e as manifestações com fendendo a Naçao ate com

que foram distinguidos é o sacrificio de suas vidas.
atestado eloquente do res- Nós, "Soldados da Im

peito que lhes votam aque- prensa", também_ levanta
les que serviram sob as 01'- mos nossos coraçoes,. ho��
dens dos ilustres Generais nagea!ldo os Generals Vlel-

, ra da Rosa e Hugo de Cas-
Transferidos' para a Re- troo Procuramos olhar os

serva não deix.arão; J?or cer- arduos caminhos que traça
to, os Generals Vlelra da

ram, as tortuosas veredas
Rosa e Hugo de Castro, de

que percorreram, para ad
serem os mesmos elementQ:" mirar e aurir preciosos en
valorosos que, no decurso .

sinamentos, para verificar
::le longos anos de bons ser: mos quanto há de bom e de
viços à Pátria, orientaram grandioso na' conquista de
aqueles que tiveram o pri- uma jorn�da que a�ora en
vilégio de servirem sob suas tra em '. repouso, '

porque::>rdens. No repouso mereci� também estamos certo dedo junto a uma outra orga- que não terminou, porque a
'1ização que, com o ·Exérci- Bandeira Auri-verde-estre_
to, constitue o esteio inaba- lada do Brasil, que é "sím-'lável da Nacionalidade - bolo de amôt eterno, de pazA FAMILIA, na. quietude no futuro e de glórias dode lares cristãos eles passado", drapeiará sempre,continuarão vigilantes, des- como símbolo de ordem, de
cançando da luta constante, ptog�es�o.!. ôe justiça, nesdos sacrifícios de toda a 01'- ses coraçoes que estarãodem, depois de imoJarem os embora na Reserva, volta�melhores anos da Mocidade I dos para a grandeza da Pá-
no Altar da Pátria, quer tri'il". "

Registando o fato, Rese
nha J-7 - da Rádio Gua-

Necessário se

rujá congratula-se com o

fazia sa- Diretor do Departamento
near diversos' terrenos nos.. :le Saúde, ao mesmo tempo
Coqueiros, com a ábertura lue felicita o povo do Es
de valas para � escoamento treito por tão auspicioso a

das águas estagnadas. Que contecimento".
fez o Dr. Paulo Tavares?

Ch�mou o seu operoso e de�
ligente auxiliar' Joaquim
Coelho dos Santos, encarre
gado das obras do Departa
mento é determinou a cons·

truç-ão das valas cimenta
das.
Terminada' a obra, al-

guem comentou: - Essa

PõSTO DE SAÚDE E ,

ASSISTÊNCIA

, A propósito desse grande
melhoramento para 9 Sub
distrito, e que representa a

maior realização efetuada
no mesmo nesses últimos
anos, o jornaÍista Acir Ca
bral Teive; um dos mais de-
dicados e sinceros amigos

CINE GLORIA

Temos uma grande novi
dade para contar áo' povo
lo Estreito, que tem sabido

corresponder à boa vontade
2 patriotismo da Empreza
José Daux S. A. Comercial,
frequentando assiduamente

àquem do mode�no -e con

fortável "Cine São José",
- o melhor e o mais bem
aparelhado do Estado.
O povo do Estreito, que

hoje possue o melhor cine-
ma do Município, não há-de Cine Glória, uma vez ter- ficar satisfeitos; nmito sa
ficar, absolutamente, com min:.das as' obras doo Cine tisteitos, por estarem cor
ciume do no:,o Cinema' de � São José, de Florianópolis, respondendo à boa vontade
Florianópolis. I e� os residentes na bela Ci- da Empreza ,proprietária da

:�portuname,nte rev.élare- Idade COlltinerít,al, f�turo:a referida casa de diversõe�:
il"", o que Val ser feIto 'no , Clclade de Hercllio Luz,-hao (Con'esponclente_, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De 20 a 30 do' corrente
. - .

serao os

o ESTàDO

/

�IO, Dias· Mais Sensacionais
do Comércio de Florianópolis

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

dor funcionou pela primeira �
vez. Itamar, recebendo su-

I 2 x 2 - Pacheco Lutando para diminuir a

gestívo passe de W!Ison que t O empate não tardou. Su r- diferença, o Paula Ramos

escapara bem pelo seu setor! giu logo' no primeiro minu- consegue, aos 37 minutos, o'

na extrema direita, assina�; to, dando novas esperanças tento final da porfia.

lou de cabeça o ponto inau- ao Figueirense. Num duelo
/

gura!. I com Pacheco pela posse da

pelota; o zagueiro Nery es-:

sião a que o extrema inva- cía, Alcides, Laudares e to

Aos 16 minutos coube a disse a área periogosa e ful- do o ataque, Néde que foi

Jacó. consignar o segundo minasse sem hesitação. O o melhor do quadro ..

.�. � í -, No Paula. Ramos - Wil-ponto paulatno. O futuroso

I
"canhãosinho" Jus�ificou

"meia", recebendo em boas' bem a alcunha, pOIS seu son (omelhor do gramado), I P'ar'tI·01·pacaOcondições, arrematou forte, "petardo" ,foi fulminante, Sombra, Danga, Jacó, Ita-
y

com endereço certo. não dando tempo a Jaime mal', Valério. O 'trio-final

li' ARMANDO e NILZA SILVEIRA DE SOUZA
I de esboçar o mais leve teve atuação soberba nÓ participam aos parentes e pessôas de suas relações

2 xI - Pacheco (penalty) movimento para deter a tra- primeiro tempo, frac,ssan- o nascimento de seu filho HUMBERTO, ocorrido a 18

jetório d� balão. I do completamente- no' se- do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa.

Eram decorridos 35 mínu- gundo.
t .�""(>4IID<�'��()""o.- ��)4IIt

.

Fulminante o
tas tremendas que vem' fa

zendo "ases" de primeira
grandesa no "soccer" flo

r.anopolltano como' Justino,

Morací, Massita e Gumer

cindo" tõdos contúndidos e
,

Julinho, seu maior valor da
'linha média, cumprindo pe

na de suspensão impostá pe

lo Tribunal de Justiça Des

portiva, estão submetidos a

direção técnica ás maiores

provas de eficiência e acer

to no "onze" dos caleões ne

gros. Portanto, Carlos Dan

tas, está' a merecer'a consi

deração de todos pelo seu

trabalho criterioso e dignos
dos mais altos en�Ômios.
Pena que dentro em breve

tenha que deixar 'esta bela

e hospitaleira terra,
vem de: ser transferido pa-

- .

,
'

ra o Rjp G. do Norte por

ato do ministro da Aeronáu

tica.

A histérãa dos 8 "goaIs"
1 x O _: Itamar

Aos 13 minutos o marca-
.

.

2 x O - Jacó

tos quando Nery cometeu

toque dentro da área peri
gosa. O árbitro, com muito

acêrto, decretou penalidade
máxima contra o Paula Ra

mos, tendo Pacheco execu

tado com perícia., marcando
o início da goleada. Com 2x1

terminou o primeiro perío
do. Nessa fase Fernando

ocasiões

de fazer nova transforma- dirigiu o prélio. Gostamos

ção no placard, que passou do seu à,esempenho;_.
a ser favorável ao alvine-l
5'1'0. Incrível o tento do meia

I

gaucho. Achamos que neste

goal Jaime I falhou lamen-' FIGUEIRENSE - Alei.
I

távelmente. Eram decorri- des, Lau da res e Garcia;
dos 7 minutos. I Ney, Verzona e Galego; F'er-

Figueirens'e

pois

corregou e caiu, dando oca-

3 x 2 -Néde

A Néde, sempre lutador e

oportunista, coube a, honra

O prélio mais importante zando as atenções de todos

, I"()�()""(""'()�)'".���� ACITlll !
'. 4 x 2 - Danyr 'I nando, Néd�, China, Danyr II

.

-:0:-

.'

I
e Pacheco. ,�

A G t N C I A DE c

I
Aos 9 min'Utos o "center",1 PAULA RAMOS - Jai- c

.PUBLlCIDADE ,
Danyr, de fóra da área, 'aI':' me I, Nery e JaimeII; Wal- t

-:0:-

0,terou a contagem 'para 4 a 2. mor, Valério e Jacy;
.

Wil- �
RADIO -' JORNAIS

son, Sombra, Itamar, Jacó ,� e • SÁBADO - Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra do
5 x 2 - Danyr e Danga. c

-

REV-ISTAS,' Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co-
• ::- reação da Rainha dos Esportes. Reserva de
.,(l_(l__Cl_C)_(l_ S

.

d CI b I hmesas na ecretaría o u e, naque e 0-

rário.

Nesses ultimos DEZ OIIS-> de permanencia
da A MODELAR

no
.

seu velho predio; serão concedidos'

PREÇOS
que abalarão a' opinião publica

Aín,anhã no Estádio da FCF:i
Paula' Ramos x GuaraoÍ,
EM IMBITUBA: AVAl X IMBITUBA

Dois jogos estão

anuncia-I
da rodada será travado em

dos para a tarde- de ama- Imbituba, entre o grêmio
nhã, em continuação ao cer- que tem o nome da cidade ei
tame profissionalista. o Avaí, este classificado na

Nesta Capital bater-se-�o vice-liderança. �)"
Paula Ramos e Guaraní, Os cotejos êm- aprêço pro-

�
"

penúltimo e último coloca- metem ser renhidamente dis
dos na tabela de classifica- putados, principalmente o

ção. segundo que está polari.

E. ...

EDITADO
PO�

txJpÁLiel(Jkgp4/1[g_eerXAe tarro
FLOliIANÓPOllS_SÀNTA CATARINA

Com a defesa tricolor em A preliminar I;1 desorganização, Danyr não .

Venceu também o Figuei-I
(:( sinbeira /

teve grande dificuldade em rense, mar-cando. quatro Precisa-se de uma cosi-

encerrar .a contagem para o tentos contra um do trico-l
nheira no Clube 12.

alvi-negro.
.

101'. Rua João Pinto 6.

5 x 3 -Itamar

Vi'agem .

com, segurança
e rapidez ,

so NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-GNIBUS DO

81PI00 {(SUL:B·RISILEIRO»··
Hortanõpolís -- Itajaf - Joinville - CuriUbaOs melhores

�'.( f "'I'((� ,

Agência: liua Deodoro esquína da
Rua Tenente Silveira

No Figueirense - Gar-

. t MISSA DE 7+
.

,DIA
AGRADECIMENTO E MISSA

Irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas e sobrinhos de

ANASTACIA CHARNESHY BRASIL por êste meio

agradecem a todas as pessôas que enviaram cartões e

telegramas de pezar..

Aproveitam a oportunidade para convidar para . a

missa de 7,0 «Iia, terça-feira dia 28 ás 7,30 horas na Ca

te d ra I Met.ropol i tana.
A todos que comparecerem a este ato ele fé cristã

antecipadamente agra deasern.

O Juiz

João Sebastião da Silva

Os quadros

Clube Doze de Agos,o'
PROGRAMA PARA AS F'ESTAS COMEMORATIVAS

DO 81� ANIVERSÁRIO.

I QUARTA-FEIRA
- Dia 5 - Grande Bingo Social, com

1
_

valiosíssimos prêmios, em exposição nas

vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial
de cinema, com um grande lançamento em

tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00.
o \

.

DOMINGO - Dia 9 - Excursão a uni ponto pitoresco
___ de nossa Ilha.

f

TERÇA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de confra
tern isação, ás 20 horas, com entrega de di
plomas aos associados remidos.

.
.

QUARTA-FEIRA - Dia 12 - Cintilante Baile de, Gala,
encerrando as festas comemorativas.

NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as listas
de inscrição para a excursão, bem como

para'o jantar de confraternisação, poderão
ser procuradas na Secretaria do Clube, a

partir do dia 25 no horário das 8 ás 11 ho
ras, encerrando em 5 de Agôsto,

-,

I __

PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO 91

Contabilidade e Concursos em todo o Brasil

Sejam aprovados adquírfndo tôdas as matérias de
vidamente preparadas e resumidas .por Professôres do
"PÉDRO II" - Colégio Modêlo do Brasil de acôrdo com

o Programa Oficial
Tôda Matéria em 20 Vols Cr$ 500,00
Contabilidade em 10 Vols Cr$ 300,00
Concursos para o Banco do Brasil .•.. Cr$ 300,00
Pedidos pelo Reembolso Postal, ao I.C.L .

Caixa Postal, 3364 - Rio, ou pessôalmente, na Ave.
nida Presidente Vargas, 2007 - A � Sobre-loja.

I
Ensinamos também por correspondência, GinaSial. e

Comercial, baseado no Decreto-Lei 4244. •

Rua Mar.c:•• ' 0.040'., J .. r·�· ' .•• "tI., '\�s:.
CURfll"4 ftllCJIAW'" P�OSE8RA.

/
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Q ESTADO Florianópolis, Sábado, 25 de Julho, de 1953

1 divida do Brasil r

la Inglaterra
, 1_

LONDRES, 22 (U, P,) -
o "Financial Times", órgão

tindependente;e
conservador

inglês,' estudando em deta-

.'
'

.

.

"

lhes a nova 'proposta brasi-
BENTO GONCALVES, I·Aurora congregava em seu 1

'

isand
'

�, I eira visan o amortizar os

22 (Do correspondente) -I seio 400 associados, Graças 63 ilhõ d' di -'d.
'

'.. "I mI oes e sua IVI a co-

Eram aproximadamente 16' aos esforços do Comandante .' l' 't- -

, , ,
_ ", I merCla

. em pagamen os a-

horas quando a cidade foi do 1. Batalhão Ferroviário, 'd 3 ilhõ d 1,
-, ,I f

"

-I nuais e mi oes,. ec a-

tomada por um violento in- ,que ez com que os carros- iet
"

"

cêndio irrompido na canti- i tanques da unidade federal í ;�u {ue
o

pro� ? e

17a�el-. C I b
.

D'
-----

d a I
'.

ULTRA So .'0., da 'Cooperativa Vitivini';; se transpo:t�ssem
.

para' o ;�:o:ara�n�: �sÓ;;.ãOa ;�! U . e oze' e· UOS o
-

-

cola Aurora Ltda.. O fogo ',local do sinistro;
.

a coope- .

1 drí
' ,

: , .

-,

'.. , _ ' '"." , Imprensa on rlna que nem

I /

teve inicio num dos pavi- racao dos funcionários da '

B "1' t
. '

,

,

. mesmo para o rasi IS o. AMA' 'PARA AS FESTAS C ORATIVAS
lhões alastrando-se pelas Hidráulica dos operarlOS .. . , ,PROGR. .

< OMEM

'. "

A" •

'

, •

sena interessante, pOIS e DO 810 ANIVERSÁRIO.
demais dependências da da Prefeitura Municipal e id t débit

" .,. "
eVI enje que o e 10 em QUARTA-FEIRA - Dia 5 _ Grande Bingo Social, com,

cantina, sendo possível ape- .populares, foi possível eVI- esterlinos restante consti- valiosíssimos prêmios, em, exposição' nas
TOtal' maiores prejuizos. As 20

t
. ,

ti r. '. vitrines da casa Hoepcke. Sessão 'especial-

..' Ulna um con IPUO empecl-
nas salvar uma parte do )1.oras o fogo .ainda alastra- 'Ih '

.

-

d ti
de cinema, com um grande lançamento em

'

.

o a renovacao as a lVI- -

prédio, parte esta destinada va-se pelo interior da can- d des j
- � .

t
tecnicolor, Preço do cartão: Cr$ 100,00.

, I a es COmerCIaIS en l'e os

ao engarrafamento e o re- tina. 10 operário Piletti, foi d
. ,

OIS países.
cebimento das uvas, Os pre- recolhido ao Hospital Dr.

\ 'f,

juizos
' c'a�sados pelo fogo Tachini em estado grave,

S I L""1 OE J I N""4R;:- .montam a mais de quinze em virtude das' queimadu- f( li 'll
r

.

milhões de cruzeiros. Só de ras que'.recebeu. O D�reto:-I V:nde-se fid�sima sala

vinho, calcula-se uma perda Comercial, sr. Arismeio de Jantar b'la entalhaua

superior a n�ve milhões de I Veiga,' recebeu ferimentos em
I

madeira ;le lei.

,cruzeiros. A Cooperativa \ na mão direita. Vêr e tratar r.a Rein lsch

__,..,
__·_r_-

Pavoroso íucendío PQ Rio
Grande, do Sul

Quinze milhões de ,c'ruzeiros,
os prejuízos

r

.

MOTOCICLETA INGLESA

'.

Com 24 cavalos motor' 4

tempos equipada- e com ca

nôa. Preço: Cr$ 25.000,00,
Tratar na Rua 24 de Maio

n, 246 _ ESTREITO.

- .

QUARTA-FEIRA _ Dia 12 ;- Cintilante Baile' de Gala,
enc�rrando as festas comemorativas.

CONSULTóRIO _ VISCONDE D'E OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
R.ESIDf:NCIA - r-'ELIPE SCHMIDT. N. 113 •

, . ,

TBANSPORrES .AERms CATARINENSE S/A.

CASA MISCELA-NIA dtstrt
buidora dos Rádios 'R. ,C. A •

Victor, Vâlvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.·

Julgamento por
delito de Im-

_I TERAPIA _

O MAIS MODERNO ·E EFICIENTE TRATAMEN.
PARA INFLAMAÇõES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
DOMINGO _ Dia 9 _ Excursão -a um ponto pitoresco ! j.� INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

·-de nossa Ilha. TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

TERÇA-FEIRA .: Dia. II _' Grande jantar de confld'·al.-_ :: ,'DR. GU E-RRE I R,Otern isação, ás 20 horas, com entrega de
plomas aos associados remidos. J

d(r UIIl diretor 'd,a Ponai"

FPOLlS.--S. PAULO- RIO " 4",.
FPOllS.� CURITIBIi--RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

, ,

- Vende-se bôa casa de. sêcos e molhados 'com resiôên-
éÍa �cita em Capoeiras." ,

'.

.',' Dois lotes ém Barreií'Os cita á Rua do· Moura 20x35.·
Uma casa na Vila São João em Capoeh�a'S.

'

Vêr e tratar com o proprietário Bra.uliO Silv� em
CAPOEIRAS. .� -

---.------�--------------------�------------------------�------���

AGORA .�

FLORIANOPOLIS,

o"tecla thágica"

....++ + ++ ++ � �..� '! � � � NOTA ,ESPECIAL _ Os cartões para o bingo, as listas
� .'-� ••• + ••••••••• � ••••• + • � � • � � �� •• �.
�

. '-&I de inscrição para a excursão, bem como
...

.

'.

-.

"

,

' '� para o jantar de confraternisação, poderão

·1· " �t."
'.

ser procuradas �a Secretaria do' Clube, a

••+
.

�t" partir do dia 25 no horário das 8 ás 11 ho-
'

••,. CQMPRE UM TERRENO NO·'ESTREITO: �t." -

ras, encerrandoem-õ de Agôsto.
'

·i· �:. S;uAD··O "

D" 'G
.

-s
. ,,, R b ,"N' ,

d ,prensa·
t��,.. ' LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. �:•. .tWJ' 'c-

' la.8 _ rande orree u 1'0 egra o RIO, 22 (U.P.) - Com-
, ...... Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co-

• '- � parecerá amanhã perante o

.,;.
'

. !,.:. reação da Rainha dos Esportes. Reserva de

.i t+. mesas na Secretaria do Clube, naquele ho- Tribunal do Juri o jornalis-
�t." - PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. ·�t" rário. r ta Dirno Pires Ferreira, que
• ••
t+. t+.

. será submetido a julgamen-
....-.

.
,

. �"._.t+. ' t+. 'to por delito de imprensa,

i �Pagne-Cr $ 397,00. lClube 12 d� Agosto [�'.�:�::d:r:�:�o�:�
�t.+ " :,

.

,��. -

. cusado, quando na direção

'�t.. ·por mes sem entrada ,�I· GRANDE BINGO SOCIAL DAS FESTAS- . do matutino "Voz 'I'raba-j

�t.., .
-

�t... . COM�MOR�TIVAS, l�is.ta" em amp}a _

publica-

�t.+ ,
'. . ,�t..

DIA 5 DE AGoSTO, AS 20,30 HORAS çao daquele. orgao, teria

�t+ "
,

" �.. ..5 RODADAS PA�A.� �INGO-MOSCA . ',prejudicado se�s-negócios
••+ '

'. ,'...... la. Rodada _ Um LlqLlldlflcador de marca conhe- 1
f d'd

.

'b"
'- "-

..... c 1'RATAR EM MODÀS CLIPER _, RUA TRAJANO,.:J.1.�_",," ,c,
I �•• ci�a. '.

.

. '.. _, ..

e o en 1 o sua pro Idade. ' O Centro de Irradiação
, ...�. _ "--

'
'�'". <,���.' '. 2a. Rodada _ Uma nca mesa para xadrez,'corn Jogc ,Durante o transcu.rso, do I MeI!�l "A�o.r � Luz" ,reali.za

-.l., ,': ': completo. process�: o sr. Santos Vah- .sessoes Es?ten�as, todas �s se·

�t... - �t.. . 3a Rodada, _ Uma Enceradeira Elétrica, - marca r 'd d' . gundas. feIras, as 20,30. a rua

�t. _" ,

'.
'. ," '

... , \
� .. "ARNO".

.

i' IS, por seus a voga os �u�- ,Conselheiro Mafra,33 _ 20
�� .

.

.. � �"� t+. .. t+. t+...
�%,

4 R d d U tT' I' d'd f
- ,tou aos autos uma pehcao andar

..:�.:..:..:..:+(..:..:..:••:..:..:....:..!...:":..:u!••:++!H!." "......'"."....".".-..:..)1. .

a. o 'a a _

,m � 1. IssImo e esp en AI o ogao ele-.
:pela qual f

.' .
�

\

11' EN'TRADA FRANCA 'li.
. , . "

' ' , .

tnco, marca "CosmopolIta",' cOm bocas e forno.
"

.
.

o erecI,a seu per- �

'" 5a. Rodada _ Um mai'avilhoso, e admirável piano, :dão ao acusado, que ore-I"
. ,

�arca "Cirei", de som especial e invejàvelmente harmo- _cusou, alegando que, apro-
--

, In.q;uer, it,O" e·In.. jorno. do' -su. iCidi,81:Vende'-5'e' 11l0S;ilme espetacular: _ Possivelmente "A NOI�E SO� veitan�o a °tPort��idd��;, IA lu'sa-se. NR '1\I,ros" (A' 'd d' I Ch
. ') ,.

?provana peran e o JU ICla-1
'

.A �
,

, VI a o Imorta opm , em teclllcolor, :
"

A •

' '.
, ,

.

com Paul MUNI, Mede OBERON, Cornel WILDE. jllO a procedencla das de-,C A 5 A'

Um,a. RAD�O, ELETR?LA I E. ATEN�Ã� �ARA ES!� NOT� ESP�CIAL: Cada 'n�ncias c.o�tid,as no� con-I,
,

.

com otImo radIO, tocmhscos ,AssocIado tera dIreito de SOI!Cltar dOIS conVItes para peso celtos emitIdos pelo seu I C
'

RIO, 22 (U.P.) _ O sui-llícia' cent;al teve ciência de: automático para dez dis- soas ,que des�jarem compartilhar desta grande rodada jornal.
. .... .'

175
asa rua Bocaiuva n .

.
cidio do sr. Nelson Azevedo; que naquele hotel um hós-

I
cos" com tres rotaçõe�. Por

do_ B���o C���i��dOS os Associados do "Lira Tenis Clu-

'
.

.

lVIa�ques, pm dos diretores! pede sU:cumbira em vírtude·17 mil ci'uzeiros. 'be", para esta cintilante retinião.

-V
-' -

.

" '.

da Panair do Bra.sil; ocorri-
.

de "intoxicação gravé e não I Um barco tipo schapee 4 Preço do <;.artão: ,Cr$ 100,00. "I "

'

"

'

-

d-'
,

do no dia 15, cerca das 22
I
especificada"'. No local uma mil cruzeiros, I

" e, I't\ -

. e."' se·horas e trintã minutos no'! laconica carta 'dizia no seu I Tratar à rua Almirante OLHOS - OUVlD08 - .NAJUZ • GAàGAN'I'A • J
Hotel ,Claridge, ,em Sãol tópico inicial: "Peço-te que: Lamego n.AI4. DR.' GUERREIRO DA FONSEC·A
Paulo�está sendo objeto de', me perdoes pelo mal que te I "peelallKa •• B...ttaJ ,

.

·investigações polida.is; i: '<? f,ca\lsei", Foi ouvido o �édi-I 'Receita,de Oeülo.''';_ Exame de :Vúado'de Olho P4,r&

inquér,ito .fo� .•enéa�nhado I. co do Pronto S�corro ��nta Cla.:�:::!: :,:r:�:!��rial.
é!;0 sr. GUIlherme PIrés,Al.,. í Inez,. �ue acud}u a. �Ih��.. '

c....U,rI. _ Viacoad.ql. Ouro Preto, l.
buquerque, delegado' espe- Deve.rao depor no mquen-'

cializado de Segurança'p�s- I to' alguns empregados do

soaI,
.

da capital pauÜsta: � I Hotel Claridge, além de ou-

SeguJ;ldo consta, naquele' tras testemunhas arrola-
dia' e h�ra, o plantão d�,PO-.' das". '. ' _,

I
'. '

'_. __ .' r
� � .,._ ._ � .
"" ,., � ,+, �_ � ••• -., � � .. � � •• � � 't' ,..- • � • ,.. • ' •.• � � ,.. \ : I

i.A Bele'ta- - -De Sua' Casa ii
�t.� ....

,

l. _- �ç0nteça Pela� - Janelas :tl
�.

'

Njfo 'INSTALE CORTINAS EM SUA CASA' SEM VISI- .:.

l
.

-

TAB PRIMEIRO A :t
� JOÀLHERIA • e - uTlca GILlUf 'I
�:: .

QUE POSSUE AS FERRAGENS K!RSCI!, "PARA TO- :�:
'

'��� DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SAO FACEIS DE INS-
. �i.�i�" TALARt PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO., COM �t"

:::. FERRAGENS "KIRS'CH", TEDO É' MAIS, FACIL! :�:
..�. JÁ VEM MONTADAS

,

..�.
I�i. . ..

..

LEVES
.

E ALTAMENTE RE�IsrrENTES, �i·
�t." DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA ,�:�
�... '.

"

-

Rua - FeUp'� Schmidt, 21. �t .

6 Y�:. ":'
'. "

,'.,
,

.

••.••••-. '"� ..,+ , '*.� � ._.�.� � ..
� ••• TT•..,.-.:•..,....,•..,.., ,� _ , _�__.,. � � Cf' • +' * •

em

-e stó.

bon.s empregos!
.

para

DATILOGRAFIA - ADMISSÃO - Préparação COLEGIO NAVAL

CONCURSOS �O. DAS� '_ PORTU�UÊS - MATEMÁTICA
CONTABILIDADE � ServIços especiaiS de:

<

COPIAS· A MAQUINA E M1MEOGRAFO
j

Mªtricule-se na- Escola REMrNGT®N IDE FLORr��()POLI.S'
Conquiste seu diploma de datilografo

/

, :
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Associação' Calarinense '/de ,Medicina
PRIMEIRO DIA' DE ATIVIDADES:

FlorianóRolis, Sábado, 25 de Julho de 1953 PRIMEIRA SESSÃO PREPARATÓRIA - A SESSÃO SO-
o '; (���,,-, .�'Jl LENE DE INSTALAÇÃO, 60S TRABALHOS - A CONFE-

A 'mble·lal"7LeU·ISlall·va, RÊNCIA DO PROF. JOSE SILVEIRA, DA FACULDADE DEsse, � ,

,
li MEDICINA DA BAHIA

Confol�ne noticiário já veira, Presidente da Asso- 'da a sessão 'de instalacãoI '
•levado a público, iniciaram- ciacão Catarinense de Me- : dos trabalhos do I? Con-O dep. 'Nevas reli'elo! A «Marme- se, quinta-feira última, as dicina, Des, Flávio Tavares, 'gresso, realizou-se a Confe& II (j

atividades dêsse conclave Presidente. do Tribunal Re- '

rêncía do sr, Prof, José Sil-latda Ltda.» dODOO'C,iada pelo de,p. médico,

'[
I
gíonal Eleitoral e Des, Fer- 'veira, que' abordou o temati

Às 15 !:oras, precisamen- i eira �astos, representa;nte "A alergia Tu�erculínicaBabla Blttencourt Outras Dotas te no salao nobre da Facul- do Tribunal de JustIça, nas suas relaçoes com a•
" dade de Direito, sob á pre- Comandante Lauro Mar- imunidade antituberculo-Sessão de, 22-7-53. ,to Leal n,'a Câmara Federal.

f'
..

t t d "L b t sidência do sr, dr, Artur, .ms, represen an e o sr, sa .

'I MT!oDO I tarão em flôres e brindarão
Presidente - Volnei Col- 'DenuncIa o Dep. ,eo er o

Pereira e Oliveira, realizou Cte. do VO Distrito 'Naval, O ilustre conferencista, J!,

A f-
laço de Oliveira, I Leal, nesse discurso, nego-

a Associação Catarinense �1" Pa,:lo Fontes, Prefeito um dos mais categorizados Sim! Mêdo.
_
E medo.. na

I
a per �mes.

_ '" ,

'Secretários r ElpidioBar- ciatas existentes entre o
de Medicina a primeira ses- da Capital, Monsenhor Fre- e renomados tisiologos do plenitude sobressaltante da � o Elesbao, do Dtarto,bosa e Olívi� Nóbrega, Loide Brasileiro �d o sr, PJ- são preparatória do 1° Con- derico Hobbold, r epresen- Brasíl, ex-Diretor do De- I

palavra, Mêdo, mais que re-', de coração desassustado,
-

Aprovada a ata sem res- dro,Sales, 'NPr�sl !n�e P'o gresso MéClico, tante do sr, Arcebispo Me- !-J<�t'tamento de Saúde P�- ceio, mais que susto; Ín'êdo' continuará a desfolhar pé-trições foi lido o seguinte Instituto
L �dcIOnBa ?l' 1-

Nessa primeira reumao tropolitano, Dep. Ylmar Hica do Estado da Bahia, "M I t aI a S' _ Mal-me-quer
V '1' 871 nho O OI e rasi erro '

'C A

t t d temor terror pavor as. ,

expediente: eto a eI ,
'

,A ,

It foi lido o expediente rece- orrea, represen,an e, o catedrático da Faculdade ' , "
'

,t
' 1 t s "b" e "c" possue patrimônio em a-

1 C 'D N A

Ramos Pre d M di ,- d 1 E t mêdo de que? Mêdo de ter' bem-me-quer, , . ,

com ve o as era
.: ,

,

, di bido pe o ongresso, q� sr, ep, ereu ,- e. e terna aque e sa-'
_

do art. 10, ve(o a letra "b" jai, possue, alem ISSO, pes-
f" da Assoei sldente de Honra do Con- do, defendeu, brílhantemeri- ou de não ter mêdo? Mê- , ROSASlIa a sua' administra- segue: o ICIOS a ssocra-u >

,

"

do art. 1° do projeto de ei s�a par
d dí ção de Medicina de Santos gresso, Dep, Fernando Oh- te, a sua tese, Após, ao fi- do, por acaso, dessa inva- Carlitos, em Monsieur1 "b" d çao afastaram e sua Ire-

,
'.

da.Ass bléí l' b 1 d '

n. 874, veto: a etra o -' ", . apresentando o dr, Sizenan- verra, rep. a, ssem ela nanzar, o teve verua eira são médica 'I}a cidade, leta- Verdoux, abre o filme mos-
° d

' de Ieí çao funcionário que exercia

I L 'I ti d M d
'

-

dI' ,

art. 1 o projeto e ei n.
.

id d h; is d 40 do Teixeira Filho, da San- egis a iva, r, a eira
• consagracao os seus co e- .r , b 1 '

di
'b" d sua ativi a e a maise,

d
J

lízando-a? Na-o', MeAdo-mal'-, trande-se nU,m, e o lar im,
873, Veto a letra' o art.

d' ta Casa de Santos como seu Neves, representante a gas que o felicitaram pela10 d
..
t de Iei n 872' anos entregan o o serviço ',' , da IS" ied C ngr gacão e Diretor da 'f' b 'Ih t 01' ainda: "medo de a tem-, onde esco,llíe e colhe ro-

o Plro]e ,o"b'� dei 't 10' a Trasuarte Ltda,' de pro- representante_; a oocie da- FO Ide d' d D' it Cap mfa?nI,ICa e ·1'1 an e con-

b
_

Veto a etra ,o ar, '.
d p' id de Médica Sao Lucas e acui a e e Irei o" " erencia, neratura não subir e cair sas, umas r�ncas, como a'75

' pnedade o sr, resl ente '

Clt t d "

I 1 d
da lei In" 8

8'6v8eto ao pro]r do Instituto Nacional do Pi- São Paulo, o_mesmo fazen- Cape ad r:prdse��n:. 5
o SEGUNDO DIA DE geada! Só disso! Isso, en- própria a vura a purez: eto de el n, , que regu a

h AI' d' I' do com relaçao aos seus re- oman an e a, a a. ATIVIDADES tretanto, seria catastrófico. Q.utras rubras, como os Im-
't d

'

d n o, em ISSO, rea IZOU-
d

-

V' D I

I
a aposen a orla os serven-

t t d d presentantes rs. Joao 1- " :... Ontem, tiveram início a
,Na-o por caso do nosso ca- p.etos. revoluci?nários da

" d
'

t' . V t se um con ra o e arren a-
,

M
. A SAUDAÇÃO DO GO

,

tua�IOs e Jus,lça, 86ge o ao
mento dos bens do Loide ('ente Deluca e Jose a:la VE"RNO' DO' ESTADO

-

leitura dos trabalhos apre-
b d d A ar de

ProJeto de Lei n, , que
'I

' A Cabello Campos' da Socle- sentados pelos srs,' Con- fé da Ilha, que é som rea- smcerl a e, o- pass, " - Brasl elro, sem concorren-
,

"
, Dl' d b t a ses d

.
-

1" AI 'um lado para outro eis que
determma epoca para o pa- , ,

l' ,

d nade Jomvilense de Medl- ec aran o a er a -

gressistas, com a execução o, e n,ao Iga para geo". '_
'd

' " d '!Ia pub Ica, Passara, essa -

G dI' _

h- 1 t d t
gamento os mumClpIOS o

1 cina creden'Ciando o dr, sao, o sr, overna or rmeu do Temário organizado, Mêdo por causa das florzi- ,ve, no c ao, u an o con rad
- forma a exp orar em pre- ,

B h f' 1 -

,
excesso de arreca açao es- :, 'd N

-

b Jesser Faria e ainda da orn ausen pro erlU pa a- O dia de ontem foi, as- 'nhas e florl'nhas do nosso a morosidade atávica da
-, , UlZO a acao ens pe!�- ',' d d

-

b

I
tadual de ImPf,o�tos; Veto ,a :encentes ao 'L�ide Brasi- Pontificia Universidade Ca- v�ads e sau aCçao e o,as, sim, ,d�dicado ,às sessõ�s, Jardim, Tadinhas delas, raça, uma pobre lagartinha,
lei n, 870, O ICIO comum- ,

.

,

'A' d U'
- to'lica do Rià Grande do vm as aos srs, ongressls- I t d o e

b
b' d

I
'Iro. patnmomo ama0, 't d" d d f f

-

d .p enanas, en_ran o s m -

M
'

t d em caminho de tenros 1'0-c�ndo o ,rece Ime_ntod °DPe- O Dep', Bahia Bittencourt Sul, de Pôrto Alegre, cre- i Sas, t IZCento .

a sa 1S

açta.?l e dicos na apreciaçãt;> dos di- orrenam, o as, ou,me�, '

h 1 ;f d d
dido de mformaçao o ep, l' PdS 1 denciando o seu represen- an a a al'lna em e- os ';'ersos trabalhos; assim de- lhor, fenecenam, que e

as-,
tm o�, no a moxa:l,a o osBahia Bittencourt,

'

,iZ Tqude, o sr,S e
-

ro � es
tante dr- Prof Antônio � reunidos

o

neste Congresso terminados: sim que devemos, em se canteIros das daha e dos
"

d e o os os antos, crIOU ' ','
t d

.

� t d t··

I
InscrIt.o na hora o expe-

] uma' firma, da quàl é o Costa Estima, reg.ente da r,�zen
o para�:s (S lU os Às 8,30 horas: "Relação tratando de flôres, anunciar crisântemos: O coração dediente usou da palavra o

, ,!
1 d'b' d Catedra de Anatomia da que se processarao as uzes

t 'd'" '.' d M
'

V d
'1aJor aCIOnIsta u I nan o ,

b f d en re o me ICO e o paclen- a d"ra realidade de não "er ,ouro e onsleur er oux
Dep, Francisco Neves. Co- bA' f': d p' 'd t d la série Seo-uiu-se a leitu- do seu sa er e a pro un a

f d d 1
o. ... 'I

'

d 1 "C' I'
oa e o' reSI en e é1 '

't; tA'. " te em ace a me icina e-
f tt I' "se enternece! Mãos maCIaS

meçou por ec arar: ontI-
'bl'

'

I d ra do'TEMARIO- e outras compe enCla no exerClCIO
gal", Relator: dr, ArtuF Pe- na ra�e we er lana e SUl-" "

.'

' .

I "D'a' 'o da Ma 1epu Ica, vem exp oran co
. -

d 't ' àa alta missão de médicos .

01" 'cI'dant- .:le Goethe ' recolhem o misero blCh-
nua o ]orna I n -,

T d b'd comumcaçoes e cara er
, 'relra e Ivelra, �,

"

'

nhã" a atacar a minha pes- ,�po;vo" e� o recedI �tU�� burocrático, Os Congressos - afirmou
Em seguida, pela o�dem, A nossa Estação Meteo-. c�o e, na co�cha de um. l�-soa, Jornal do sr, Irinell Ilenunclat dO povo e, at]a�, A SESSÃO SOLENE s. ,excia, - estão se genera-

os seguintes temas: rológica afastou a, tragédia! 1'10, o le.vam para deposlta-B h
.

1 d" ocumen a o, ocupa a n-
- lizando por toda a parte eor,nl ausen, ]orna tque l.Z It-,una para d�smascarar os DE INSTALAÇAO

, ob]'�tivam a união das clas- "O problema dos'medica- As geadas não chegarão! lo cristãmente na farturaaqUI o que represen a a von-
t'f 1 d d À sessão solene de insta- '

mentos nos serviços assis d
-

d '

t
.

d d G d d E
1a 1 es, exp ora ores o po-

ses -Após ol1tras considera-
-

Os canteiros, ali dá Praça, ºce os manJares ape eCI-
ta e o overna or o �- -o brasileiro, lação que <;e efetuou às 20 _' ,...

. tenciais _ Da Divisão detado, �ois )lem, eu desafIO Á denúncia está vasada horas de ante�ont.em, con- çsoest, deCclatro� s� eXCla, qute Medicina Social do SESI _ vestidos de atco-iris� reben- d,os, Que alma nobre e sàn-O Sr Governador a provar , "tou com a honrosa presen
... an a a arlna se sen e

D A tA
,

M '

d A ta, a de Verdoux! Quem cê-i d" h 'd
lOS segumtes termos: Em' -

honrada com a presença
r, n omo omz e ra-

fq';l�l�uer ato � mlf. a VI t neiados de outubro de 1952, ca dos srs, Governador lri-
nesta Capital de tão emi� gão e Dr, Vidal DuÚa Ãrl�=d:A.�=-�;=�;: nf,a edti�icante!,pu Ica, cO�dod esat�o qpua

-

1uando.afastaram inj:lsta- �eu B0rnhausen, que se fez
>centes 'me'd'I'CO'S e o Govêr- "Sindrome de Maclan" -,

t '1' d . Ican e. .quer autOrI a e, a e o re-
t J' AI P Llcompanhar dos Secretá- .1

Dr, Leonidas Ferreira Fi- ';Ia po enCla Iza a em Clrur- I ,

fu d
'd d R 'bl'

nen e, o sr, ose ve!! e-
no do Estado sati�feito em úa d,o torax" _ Dr, Ama- Mas, la ao n o, em si-

SI ente a epu !Ca, por- .'. '

d 40 "tios d'Estado, drs, Fernando A'�A lho (Paraná) "Sindro J1 ' ena, com mais e ano.
'poder dar apoio a esse me-

- -

l.,u Beduschi _, "Um com- lhueta, umá chaminé des-
qua quer ato por mmi I '

d' ,

c: F'er:r;:eira de Mele, Olinto ' me' de Reitor", "Comunica..: ""'"d'd .

t'
e serVIço, or...,amzaram a.

- morável conclave, 1lexo antagonico no trata- pe]'a ,negros rolos dé fuma-
pratIca. o po e ser. �nves. �- ,essoas uma firina comer- Campos e Luiz de Souza, A SAUDAÇÃO AOS ção de um caso" - Drs,�ado e, nen�um c:ltIl �XI:: 'iaI, na qual é maior acio- bem como >do Chefe de sua

CONGRESSISTAS' Djálma Moellmann e Or- mento da tuberculose (Fi- ça para os céus! Que será?te contra mmha VIda pubh- lista o sr, Pedro Sales do� Casa Militar, Major Mário
A seguir o sr, ar. Antô- lando Borges Schroedêr, ;Z;�!��!s Perei�:o:'d?s��� E' o corpo da última víti- '

ca,
::antos, com o nome do Guedes; Dep, Fernandu Oli- VISITAS '

-

d V d f A o
d

'
'"

nio Moniz de Aragão, em �ar May Pereira, "Incidên- ma e er oux, no orn
Desejo" sr, Presi ente, :Transl�arte Ltda,", "erra, rep,' da Assembléia Às 11,30 horas os Con- '

cremat'o'rl'o!
h

H

nome da Associacâo Cata- cia da tuberculose em psi-
que se investigue a min a Passa o orador a historiar LedgislativHa; bbMlodnsenhor rinense. d� Medici�a, profe- gressistas estiver1;lm em Pa-

�optas" _ Dr, Isaac Lobato Alma incompreertd i d a,'
vida no Rio Grande do Sul, \ vida da firma, conclue por Fre erico o o ,repre- b d d lácio, em visita de cordia-d' 1 d S E riu su stancioso i�cllrso e Filho ,e, finalmente, "Ro- essa 'do Verdoux, o a'ml'g'o e

nenhum ato po era ser an- 'eforçar o discurso do Dep sentante e , :x;cia,
d C !idade ao sr, Governador doR A b' M' sau ação aos srs, ongres- cuperação plástica e foniar-çado em meu rosto, como r"eoberto Leal denunciando evma, o Sr, rce ISpO e-
't .

d' l' Estado, onde Plllestraram, t' dI' t' d " amante das flores! Não é,
'

t l't D J 'D �'IS as, CU]O Iscurso, esp en-
'd t" rIca os armgeo omza os

indigno do po.vo catanl1en- 'S negócios realizados com ropo I ano,' , oaqUlm 'di<;lo sob todos os flspectos, amma amen e, 1 _ Prof Antônio Costa Es- Elesbão?se", 1reJ'uizos da União, de Oliveira; sr, CMG Lau-, b f 1 d A seguir, estiveram na
t'

'

BUM
rece eu artos ap,ausos a

lIma (Pôrto Alegre), .-...
Diz o Dep, Francisco Ne-, O Dep, Antônio Almeid3 ro Martins, representante assisfência>' Prefeitura Municipal: sendo

'

-'-- _

ves: 'um debil mental está cupou a tribuna para for- do sr. Almirante Coman-
O AGRADECIMENTO recebidos pelo sr. Prefeito BoAdassendo usado pelo 'Governa- 'l,ular Um voto congratula- dânte do VO, Distrito Na-
Agradeceu, em seguida, !Vlunicipal, dr, Paulo Fon- Idor do Estado" nas colunas 'ório, pela realizac,.ão do vaI; Des, Ferreira Bastos, 1 d d f teso, ' as pa avrqS o ora or o i-do seu ]'ornaI, com ataques �ampeonato brasileiro de representante do Tribunal
1 f S 1 PEIXADAcia , o sr, Pro, J:osé i vei-e com expressões que não Sola ao cesto juvenil, -a Fe- de Justiça; Des. Osmundo

ra, da Faculdade_de Medi- Às 12 horas, no Cequeiroscorrespondem à verdade, leracão Atlética Catarincu- Wanderlp.y da Nóbrega e
cina da Bahia, credenciado Praia Clube foram os Conproduto de um tarado, um �e e �o Almirante Carlos da Alves Pedrosa, Des, Flávio
para falar em nome dos srs, �ressistas homenageados pedebil mental a servico do �iIvei::-a Carneiro, na o,por- Tavares da' Cunha. Mello, C d d lo sr, Prefeito Municipal,

-

, '0ngressistas. Depois e i-J'ornaI do govêrno, :midade transmite os dese- Pl'eridente do Tribunal Re, dr, Paulo Fontes, com umazer da oportunidade do con-Diz adiantê o Dep, Fran- :os de feliz estadia aos jo- giúnal Eleitoral; dr" Paulo
clave, 'apreciando-a sob vá- peixada, ocasião em que .to-cisco Neves: "Um jornal 'lens atletas dos estados ir- Fontes, Prefeito Municipal; rios aspectos, declarou o dos se confraternizaram, ochamando um deputado de 'nãos, que o povo catarinen- dr, Madeira 'Neves, repre- lhistre visitante que os cê- NO PERIODO DA TARDEladrão, precisa ser respon- �e tem a honra de hospe- ;;entando ri Diretor e a Con- E DA NOITEticos costumam 'dizer quedido e, desta Tribuna desa- dar, !l'egação da, Faculdade de
.')5 resultados dêsse certa- Às 15 horas: "Lombalgiafio a que vá 'pro(.urar qual- O Dep, Estivalet Pires re- Direito; Cap, Med, Dr,.An-

1 e ciatalgia",. Relator: dr,mes são quase nu os, , ,
,

quer coisa contra ,minha 1Uereu, embora, fora da ho- tônio Carlos Lopes Gomes
Mas, prosseguiu, entrp. ou- Cesar Avila,vida, apupem-me, apedre- 'a do expediente, voto de dos Santos, representante d "Tratamento' pelo Ultra-tros, estaca, em. sintese,jem-me. , , porém, não difa- �oI'lgratulação pela passa- do COl!landame do 14° B,
'lpenas êsses: estreitamento Som", Estudo de 90 casosmem minha vida pública, CJ.,em amanhã do 6° aniver- C,; além de outras autori, d I h _ dr, Antô,nio Sizenandoa c asse, com o con eci-Possuo cartas, do dr, João sário da Constituição do Es- dades e delegados presente:; '!lento dos vários problemas Teixeira (Santos) _ "Aná-de Oliveira e de Medeiros tado, Pede o Dep, Ylmar ao Congresso.

. ,das diversas regiões do Bra- li!;e clínica da hernia doSantos, . elogiosas a minha Corrêa que se manifeste Constituida a Mesa dire-
1 1 d d disco inter-vertebral", Dr,

' �i , amp iação os meto ospessôa".
, também, um voto de sauda- tora dos trabalhos, que fi-

CJue 7irão melhorar conhe- Odir Mendes Pereira e, dr,Seguiu-se na Tribuna o de para os constituintes qüe cou composta dos srs, Go-
cimentos, com resultados Waldemar Bianchi (Rio) ,Dep, Bahia Bittencou::-t, Re'- faleceram, São eles: Anto- vernador lrineu Bornhau-
benéficos para al> classes "O fechamento do coto anporta-se a um discur�o pro- nieta de' Barros, Max Co- St�n, que tomou a })residên-
merlOS favorec.Jas e, final- tI aI na gastrectomia comnunciado pelo Dep, Leober- lin e Cardoso da Veiga, ::ia, dr, Artur Pere,ira e Oli-,

Ih 1
-

M't d Imente, a me or compreen- ex lIsao.
, ,e o o pesso_? 1

-

X-I'-, E
'. �

d p'
.-

-,
-

-d Nal O·
são das necessidades para a (Nota preVia), Dr, Roldao

, �PO'S' Iça0 e, 'In' uras e ,I o Ias, melhoria do nível intelec-, Consoni, "�rovas h�páticas I,tllaI, citando, nêsse r>_arti- na blastomlCose, schlstomo� "Florianó�)olis, a nossa des-
,
das Salas da "Casa de San- ,ros artistas do pincél, cuIar, a criação da Faculda- I "e e moléstia de Chagas", iprotegida capital, vem 'vi- ; ta Catarina", �ste 'notável . Admiramos e ainda guar- de oe- Medicina e, em con-I Dr, Gustavo Friozzi (São 'I'vendo. os ,seus dias � ex- 'empreendimento. ,do vene- ,damos na lembrança as no- sequência, a Universidade ; �aulo),pansãO' cultural, grá'ças ii 'rando Professor Henri<iue táveis telas do. consagrado de Santa Catarina, sonho' A NOITE Iindividualidades, as .F..iâis da Silva Fontes, e onde Pll- "Pintor tuoaronense WILLY que todos alimentam, I' A partir das 2? horas, ti- Ivariad��s, sem apoio direto

I
demos admirar, a:o 'lado de ZUlYlBL�C:r<, que os am?�- 1\s �alavras do orado� fo- vera_m pros,s�gullnento as Ido governo, , alguns 'quadros de "arte tes da dlvma arte adqUIrI- I ra� vivamente aplaudidas sessoes plenanas, com o de-Assim tivemos, não há: moderna", preciosos traba-, ram ná $ua quasi totaliáa- pela assistência, ' senvolvimento dos seguin- �muito, uma exposição fran- i lhos de amadores qu� são, 'de. ',1 ,liA CONFERtNCIA tes temas: "Estado atual doquead::t ao público em uma no nosso pensar, verdadei- I '(Continua na 5a página) Às 9 horas, ap6s encerra- ,problema do BCG" - Prof,

No
.

dia de hoje, em t 83�, David Canabarro, depoís d� oc�pa.r 'Laguna, proclamou a República
eia Saata Catarina [RepúblícaJultena]. Rec?rdamos ?iato' para-a devida hom,enágem à memória
dos lbraves e intrépidos sonhadores do reglmp, sacrlflca:dos ·nas � .suas teutatívas de então, mas.

I!I

vitoriosos' num ideal 'post,eriorme�te concretizado!
I- Congresso Médico Bom8oaD�8dos pelos oficiais desta

I -- Ooaroloao ·05 8eoerals Vieira da
-

, Bosa e'8,000 de Castro
Conforme haviamos notí- homenageados, o éxmo. sr.

ciado, realizou-se no. �ia 21, Comandant� . ?a I, D./5a,
do corrente, no "Capão da com seus oficiais, o Coman
Bot�', no 14 B, C" uma ho-

I
dante e Oficia�s, d.o 14 B,C.,

menagem aos Generais o Chefe e Oficiais da 16a,
Paulo Gonçalves Weber C. R. e o Diretor e Oficiais
Vieira da Rosa e Hugo de do Hospital da Guarnição,
Castro, promovida pelo� 0- teve i�ício_ a festa, de c?n
ficiais do Exército em ser- fratermzaçao e despedida
viço nesta Guarnição Mili- dos brilhantes Oficiais Ç}e-
tar. nerais,
Às'12 horas, presentes os (Contfnúa na 6 pág.)

I

Ida

• •

de Ouro
, Dr. Batista Rosa - Iroa Bosa

o distinto e estimado ca- Rosa, manda'ram celebrar
sal dr, José Batista Rosa missa votiva, às 8 horas, na
- Erna Presser Rosa, co- Capela do Asilo de Velhos,
memor�, hoje as suas bodas -à Avenida Mauro Ramos.
de ouro. O ES,TADO, assóciando-
Em regosijo, os seus fi- se às homenagens ao ilustre

lhos" SI s. Vitor Rosa, indus- � benquisto c-asal, elJvia
tria_) em ,Gaspar, sra. Len� I

lhe, e aos s�us dignos fi
Rosa FreItas e sl'ta., 'Hedl lhos, 'respeitosos cumpri-

mentos.

Quem, na Assembléia, se der ao cuidado de es
cutar a leitu�ra do expediel!te, fic,ará alarmado com'
a' correspondência originária do Palácio, Os ofícios
do sr, Governador, em 99,9% são anunciados assim.
pelo sr. Secretário: Veto ao projeto, " Veto. ao pro
jeto", Veto, ao projeto",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


