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WASHINGTON, 2; .u, liam Harrison, delegado

IP,) -- A Casa Branca, a"l principal do comanda d-.s
nunciou que o- presidente Nações Unidas, con port-, 5
Eisenhower se dirig irá :10' artigos, sub-d ívididc s err. ti)
País pelo rád io :e te.evisúo parágrafos.

I às 22 horas de hOJ'�. �'m;pc
dos Estados Unidos, a fim
de v referir-se ao -arrni sc.c ;o.

Assembléia HOIlJ'enageará, Hoje, (�U;oa��<�,d;7 s��, s;:�;nRd�
general Clark anun ;;:)J. oíl·

,O Dr Mário Pinojfi cíalmente que o, arrnstic io

Chegará, hoje, pela ma- 'em sessão especial, home- duzir. será assinado amanhá em
I •

d M'
'.'

P' tti Pan-Mun-Jom pelos gene-nhã, a esta Capital, vindo nageado pela Assembléia
I

. O, r. ano mo 1 re-
raís Harr ison e Narn E.

do Rio em' avião particular, , Legislativa de Santa Cata- centemente, .

acaba de ser

. 0' sr. dr. Mário Pinotti, Di- rina ocasião em que os repre
I

agraciado, p�lo .

Presidente
EM PYONG YA�m

retor do Serv�o Nacional sentantes do.povo ba�ig!�, Varga� com'� Orde�' Na- /TOQUIO,27 (U. P.' � A --_��-�---������-�--��--�_�_�_�_�_.����

da Malária, no Brasil e no-I verde significarão o aprêço cional do Mérito, pelo, seu -âdio de- Pyong Ya.l;; anun- 3- �,VODgresSo Brasileiro ·/de DlreUo Social
me sobejamente conhecido I ao cientista patrício. E�

I

tra.balho de
.

cientista" 10- cia para amanhã a as., .ua-

na América. Santa Catarina, o dr. Mário grande vencer; em grande tu ra do armistício, escla l'�- .
_

'

1 cendo que os .doci.muntos Entrevl·sla d P' ,'H
·

'SI d·
"

kO ilustre brasileiro, a' Pinotti foi o pioneiro do' parteça batalha encetada O ro enrlque O lec.

I
serão prímeirameru.e .'l,,;S;ll<l...· .

.

.

quem o .�aís .?eve assi_9al,a- .cembate à maláríã;« pri!lci-: .c�ntra a 'mal>�ri.,.a� no Bra�il, dos em Pan-Mun-Jom, às Ir. .' ,

•

. dos serviços, no eampo do palmente na Ilha, onde a, A homenagem com que o 'horas," pelos genel'aihf!;u -:. : "A nossa ,�ep.ortage�, ao de Estado 90 "I'rabal ;'0, dr. cez-j a:�sef,hU1da . vice-presl
combate às doenças de Cha- moléstea infestava os nossos 'Poder -Legíslatívo catart- rison e Nam II e; em "'�egcll- saber do regresso do pre-I Cun ha Lima, Mui�as facul- í

dênciarecaiuna minha pes-'

�a:is:, ::r�u�;o��:s=: �:J'!-,. ::::n:le�e!:::uqr:�,�:::;:� I' �::�: di;:�:�:tá s�g=�;i!r. ���:e�o;'�n;e;:�a��!���e�; '::':::�o�en���l��evist���:ie�:: I �;��1�: ee�:ii:::�da;e�:;!�:�-: �::�t:,o��tou �ü�osse:i;::���
. - .ndícar.vporérn, em :JUf... lu- b 'd Itidos pelo mal, pouco ou I preito. de gratidão ao cien- re as suas Impressões c h-rn como vários tribunais' dacc de Direito; para a se-

RefArma do OOdl·
-

quase nada poderiam pro- tista patrício que, em nosso
gaTo

O DOCUMENTO Congresso de Direito Social do trabalho, A nossa Facul- cretnria geral foi eleito o

Estado, desenvolveu ativi- rc'�;]i�ado na cidade do dai. c.:ade. de Direito foi repre- dr. Gustavo Barbosa, presi-� aO de J. ·Militar. O Sonbo de Lau'" dades que lograram êxito PAN-MTJN-JOlVI, ;,;"� (U. v::dor.- Formulamos várías .s=ntada por mim e pelo Prof, dente da 9a . .tunta de Con-
RIO, 27 (V. A.) -- O S. absoluto quase, no cambate f,) -- O acôrtlo de armistl

1
�·E)'guntas que _1:lOS fo ran. .I'elmo Ribeiro. Tive tam- c ihaçãodo Distrito Federal.

T, M., apreciando uma indi- reaoo COBCre- à m.alúria.
cio, com a a$sin�tura u' g,,- it�pnndiJa� com� segue. b(;m a incumbência de, em _ -Foram muitás as tesesael'al Mark Clark, eoman ..

·

Q 1 f' l'd d
.

d'cacão do ministro genei·al I,·zallo O govêrno do Estado tam- dante-chefe dis forçâs ctn;;;
- ua a ma. I a e ;) cun,iunto com os ,luizes Mo-

Tristão de Alencar Araripe!l bém se associará a essas Nações Uniaas; marechai Cor,gresso? %ri. Vitor.,.Russomano e Ba-
t'd

'

d
" J. PESSO.A; ?7 .ÇY. A.) . ..

II S
.

I'esde 1941 o Instl'ttlto d� t S'l
.

tno sen 1 o e ser organlza- homenagens, oferecendo aó li,' Im Ullg, �om3naf;�\ ll?-' .' . �. 1'n a I va, represen ar (I 50 as teses apresenta,la.s,.

- Com uma solfm.idad� que E' t Pda uma_ comissão com o ob- d M" p.' tt;' 't "upremo da xercI o onu- D;re:'to Social de São Pauk l'l'!r.'ll1al Regional do Tra- discutidas e votadas.'

-

1'" h
- t' r.

-

ano mo I, a nOI e � '1 N-jetivo de cQlaQoração com
se re alzara aman a, nes a

I d h'
'.

t 't'
i�lr Coreano; genera. illn

vc:n'· realizando congresso"
cidade, começa a concreti- e oJe, um Jan ar mImo n. delegqdo comunista !lál::>

o �oder LegÍJlativo na te- I em Pala'cI'o
-

.
, ..

'IV' ".1_ p�ra a discussão de proble
h d h .' r.egoclaçoes, e genera,

forma do .Código da Justiça
zar-se o son o e um ornem

I___. mH básicos do Direito do .:... Lemos nos jornais d-l intitula-se "A competência
" ' '.. cujos últimos dias de vidà I P d P

.

MIlItar, recebeu a sugestao, .

'., , eS"8 ores' ara os 'lrilbalho, em particular, € 8il:lia que V, S, foi um dos tf!i Justiça do Trabalho em

com "agrado mandando dis-' comoveram t04QS � paIs e
. 1.11.. .

dl.l Direito Soéial, em 'geral. <.' i('�.>-president�s do Cou, face da Constituição Fede-
tribuir cópias' d.ô trabalho I

mesmo o estrangeIro, .. no- RIO, 27 (V. A,) � Uma Os trabalhos d_eve!,ão ser C congre8s<;l da Bahia foi:) tl'C'>O; qu�l foi a mesa qUE' ra]', que obt_eve aprovação
aos· demais ministros para

tadamente os Est.ldos Uni- frota de seis modernos bar-.; iniciados imediatamente, es- h.neiro dessa s�rie. r,:'uidiu os trabalhos? por Imânhnidade de V.I)[(l�.

fins, ·de direito. dos,
cos pesqueiros alemães, tri-

.

tendendo-se à costa de Gà-
--o Compareceram repre' .,,1, mesa eleita, por acla --:- O que achou V. S. da

O trabalho tem como ob-
.

Vão ser iniciados os tra- pulados por�especialistas, e' nanéia, a partir da ilha do sl1tantes de outras entida- rr!?c,ão, foi a seguinte: Pre- B L' ?al.�a .

. jetivo dar armas a Justiç�: balhos de construção do aparelhados com todos' os hm Abrigo. Seu produto (:r' públicas e parti:culares? s'cente, o dr, José lVIart!n'.i Cidade realmente admirá�
especializada para defesa e hospital da Fundação Lau- recursos da técnica para a será vendido nas banacas FOl"am-vários os E."tados CatáI'ino, ca Bahia e orga- vel, onde se combinam tra...

segurança da. Nação, de- reana, para diagnóstico e pesca cientifica," deverá do SAPS ac.ondicionado em :]_l.·! enviaram repres·entan· nizndor do conclave; pri·· dição grandiosa com pro
vendo na referida comissão tratamento dos cancerosos chegar à su� base de ação, i.aixas térmicas, o que é tf.S diçia·is, comorpo!' exem mril'o vice-president.e foi (' gl'l HO realizador, A cultu
tomar parte todos os orgãos não só dêste Estado mas a cidade de 8antos, em fins m&is uma inovação para o ;)1(; Minas e São Paulo. O dL Cunha Lima, secretáriO' ra universitária baLlIlD. é
interessados. ,.' de todo o Nordeste... de outubro' próximo. consumidor,

":\
__.,.. ,.d_ê_:;te último foi g Secretário I áo govêrno de Lucas Gar- da5 mai� elev�das imaginá-

d���f���{�����triloiõX�j::tiE�����I:r::::�?: I :�: :at��a��:�italidade. a

a melancólica notícia de que a ,nossa pr�d�çao maIS do;
fechadl'l, depois de i�aginar a dança dos seus apetites I razões que a própria. razão desconhece.

que a do Paraná sofreu senslvel decresclmo" no ano
. . .. 'Ih

-

, .

'
, h b' d- 352 41':0' eleItoraIS, eXigIU, como a neta de Herodes e fI a de He- Não ignorando por outro lado dedicações anônimasulbmo Enquanto a safra gauc a su la e para. v

d' 8 I 'd b'b}' b d I t
-

R
.'

mil to�eladas "a do Paraná descia de 47 mil para 46 e r� Ias},: Sa o�e da EI la -: a ca eç1a o nspe °dr :'- e patrióticas de funcionários abnegados e de exemplar
,
.. d 107 86'1 Ad' gIOna. o erVlço e xpansao que e- evara a. pro uçao espírito público.muito de justiça lhes re5.salvamos nasa de Santa ·CatarIna mmguava e para mI . 1-

'f
.

d
�

"d E d
' ,

.. ,,,
,.

d C
.

Ih
a CI 'ras a.m a nao atmgI as,. no sta O. críticas formuladas. as responsabilidades no episódioantava o prestigIOSO orgao de HoracIO e arva o, que

P h I -, f ' .. .

f
-'" ,

,
• •.

.,. � - f�' .' d .' las condiçõe'" ara c egarmo�- a essa conc usao tmham9s orte am- pohhclzante. Mesmo aSSIm, contra nos· se OUrIÇOU o Ilus-essa dlmlnUIçao nao ora ocaSIOna a pe 'D O t' t'
. , . , .

. __

1· ,. ".. I 'f'" nos três paro. o es e, trazIam-pos no IClas Ue que, as vesperas tre e' atual Irtspetor do SerVIço de Expansao, no Estadoc Imahcas as quaLS s� reve aram avoravelS .

d I 't
. . '.

'1 t d t d 'W ld .'. .

'

E t d '..., 't 1 d t redução às o.s p eI ·os mUnICIpaIS, o I us re epu a. o a emar I endereçando-nos longa carta" explIcatIva. Essa missivas a os. AtrIbula Ja no ti u o a no a, a
R' d' ,.

f' I 'd .

lh'd
�.

I '1 .. .

. , . ..' .. .inho do upp, nos seus Iscursos, nos comlcIOs, aZIa s ogan a serIa aco I a por este Jorna se o } ustre mlsslvlsta, ào

NPrecanas condlço� de transportes aqUi e no VIZ
distribuição de sementes e máquinas aos agricultores e mesmo tempo que no-la remeHa, não' tivesse entregue có-orte. I' d'd I' t' U D' . . � .

E"
,

.

.

.. 's co onos, como um servIço eVI o exc uSlvamen e a . . pIa aos JornaIs governIstas. ntendeIflos que essa medi-
t. E_ss� mo.tI�o, para quem ler o� JOrndalS< . g;vernI

-

N. Mais ainda: os candidatos à vereança, inscritos na. le- da só lhe seria lícita; pela ética, diante da nossa recusa

��. e InaCeltave�. Quando, 'por ve�,es, �qUI, ecem;s gendà udenista d.e Tangará -- onde, à época, já chegara em divulgar-lhe a carta, cujos elementos já' no dia seC�I Icas ao est�d_o das nossas rodOVIas, a lmpr�nsa � I� um vagão de sementes - cabalavam votos com a

amea-,
guinte à remessa, apareciam aproveitados :pelo trigo-rox�clO�a toma poslçao de ataque e rompe co!!.!ra _!los as a

cadora alegação de' que, somente após. o pleito, se faria do Diário da Manhã. _. '.

!��Ias, alvejando-no� co?, c�rrada argumentaçao, n�,:e:- ; distribuição. Dessa estranha colheita eleitoral foi tes- Com estes escla;�imentos queremos: ainda uma vêz
to

o de.patentear .nao �o o mverso da� nossas asser} a " temunha auricular o nobre deputado Antônio Gomes de acentuar que, no caso, não nos movem intuitos outros'mC:° �m�a de' eVIdenCIar que no ��verno passado tmha-
Almeid�a. Mais ainda: ? gerente .d�sta folh�,. em �ec�nte mormente os pessoais: Para a queda da_pro_dução catarepeSSlmas as estradas agora otImas.
excursao pele sul, OUVIU,. em CnclUma",cnttcas asperas nense do trigo, referida pelo Diário Carioca deve h

'h
. �

d t f't d f t 1
-

'd
. , aver

Se não foram o clim� e os. transportes as razões do à distr� .. Ul��O .

e semen es, . eI a,. e a '0, lle o preSI en- uma explic�çã__o. A ca�ta., a que nos re�erinios, já publi-
escaimento da produção tritícola, precisamente na �po;, te do dlretono d�y. D.�N. _ c�da pelo orgao palaCIano, nada esclarece, a respeito. E
a em que a campanh1! alcançava seus m�ximos, com as As· �oss�s aflr�a�oe�'t dOpexposto, nao lforam fr1uut? nos, como o leitor, estamos como aquelé. olímpico ingênuo:es.tas nacionais e a p'ropaganda, à americana; .de Joa- de - imagmaçao OpOSlCIOnIS .a. roeuraram e I!S, exc 1-' que, partindo das premissas de os casados n- "t _::H: >. d d d t t d'" l' I .

ao enJeI a
a03, quais foram essas-razões? das a. precane a e os ranspor e� e as con Iço,e� c Ima- rem_ os fIlhos ,e de as solteiras não póderem ter filhos, in-
-� Demoramo-las, em comentário anterior" -na Ílltromis- tológlCas: -- aquela negada no� _1Ul'am��!.o� da l�lHen, . da�'ava, �ú 11m século: -- "Para que, então, a Cas'a dos

política udenista, que ela,. apenas ela,'em questão 5a palacJaua c estas no comentano do D1a1'IO Canoca - j Expostos 1" "[!ó

O 'Ruben Braga vai

ASSINATURA EM �

PAN-MUN-JO:tI
TOQUIO, 27 CU .l�."

..

I

Dr. JaDez Alvim

6 documento, que contém
• 6 páginas, é acomp anhado
de dois outros textis, .;er.uc.
um sôbre o acôrdo par t ü

repatriamento dos p ris ic
ueiros de guerra e () oút rr.,
.na.is curto de 680 palavras

.Jepois da assinatura de ar

l�isticio em Pan-Ml;,�-hm
pelos generais Ha rr iso.i .

e

Nam II os respectivos 'do
curnen tos serão exped.uos,

A fim de participar do ia

Congresso C�tarin'en3e de

A

Medicina, encontra-se (mire

nós, 'procedente de São PaL1�
lo, acompanhado da exma .

.na is ou menos, íntitu.n.Io a

-ôrdo suplementar sob!'" os

prisioneiros' de gnelT;;� .

nos

Família, o dr, Janes Ferraz
. )

Alvim, Diretor da Polielíni-
para assinatura, aos

cornandan tes SUpre'1lOS

doi')

.

respectivos quart�Í:\,g:ue- ca de São 'Paulo, ex-dlre-or
rais. . do Servico Social de Men.o-:

O, armistício se
.,

torna-á , res daqu�le' Estado, que re-
efetivos 22 horas la01'.i ,0- I .._ .•

.cal, que correspondo às :l2: presentou oticlalmente :

a

noras, hora do Riu de Ja-
I 'Brasil no II Congresso de

r:eiro). Neurologia em Londres,

balho da 4a. Reg,ião, com se

de Em Pôrto Alegre.

aprel"e'ntadas?
Foram aproximadamente

V. S. apresentou alguma?
A tese de minha autor!:l

'0 RlSODA CIDADE.. ·

'->,-

neste avião! O 'Gover-

n�dor mandou

lo!

buscá-

-- Não sei para quê! O
lrineu já tem por lá .um
Rubens,., praga! "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira, 28 de Julho de ·1953
..

..

o ESTADO

· .

Ca,_'lo$ .oe,ok,o IS. JA.:
UmJ ,tra�ição no �oD1éroiof e na In�ustria �e ' Santa Catarina

. . � .
.

,

M.a t r' i z - F' IOf' i an ó p o I i S
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ESPELlALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.
lU... .I.U ·.·u OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Ex-Assistente na Policlínica Geral" do RÍQ de Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ra'llway e no Hospital São João .Batista da Lagoa.

Curso no Departamen to Nacional de Saúde
'Consultas díár íamente das 10 às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas..
. Consultório: Rua Vitor

.. Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
.

Residência: 'Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.
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Cons: Felipe Schmidt,' 38, - Fone 3801
Atende em hora marcada

.

�..... , D., 11 ltj. 11 ura..

; -"Res: Rba São Jorge, 30 - Fone 2395

J DR . JOSÉ ROSARIO ARAUJO
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DR: JOSÉ BAHIA S. JUTTENCOURT
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DR. ANTONIO' MONIZ DE ARAGAO

Das 9 às 11 e das �3 às 15 horas
Telefône - 3.415

.
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MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO.

- MÉDICO-

CLINICA' DE CRIANÇAS
kDULTOS

, DOENÇAS INTERNAS
,

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTES.TINOS
.

' TratamérÍto moderno da SIFILlS
ConsUltório - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:

,".::"'
1, !t

t
.

.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA .

Consultódo e Rêsidência: Rua_Fernando Machado, 5.
Clínica' Geral ,- Cirurgia Bucal Dentaduras ""7

- pontes moveis e fixas.
.

De segunda a sexta-féira das 10 às 12hs. e. das 14 às 18hs.
Dás 8,30 ás 12 horas aos sábados.

._ HORAS MARCADAS. Dr.' Júlio Paupilz Filho
MÉDICO

"

DR. ARMANDO VAl.ERIO DE ASSIS
. Clínica Geral - Ginecologia - Higiene Pré-natal �.

Obstetrícia � ·Eletrocardiografia. .

... ,.m
'

Cllalea Iat ' ...

.111 Carl .

OLDIlOA "DIOA 1>. OaIBO"" • ADULTOI

. -Al.r".- .

eou.INrl.,. a.. x ie, f - � 1•• "1 "'''1
1 ... 11 .. 1'·...... .!

. ",I••ad., a....reclt.a1 GaIll.,.., I _ .....1 "1.

Inf�rm8ções
'U'eis

O leitor encontrará, nes

ta coluna, informações que .

'necessita, diàdamente e de
" imediato:
JORNAIS.� . Telefone
O Est�do 3.0:.!2
A G,zeta : 2.656
Diário da Tarde :t579
D{ãfio da" �ailhA. 2:463
A Verdade 2.01('

. 'Imprensa Oficial 2.688
• HOSPITAIS'

ESTADO,,'

.

Navio-Motor «Carl Ho�pcke» m:c�á�s�Oer�t:;:e)-. -�:�
RAPInE ,_ <}ONFORTO - .a.GURANçA Conselheiro Mafra

·Vtaceu entre FLORIANOPOLlS • RIO n. JAN.IRO 5 -Domingo - Farmácia

Espet'anç,a - Rua
lheiro Mafra.

11 Sábado (t!lrde) �,Far.
mácia da Fé -,- Rua Feli·

NAVIO�MOTOR CARL HOEPCKE í}e .Schmidt
IDA VOLTA' �2 Domingo --=-- Farmácia

de Fpolis. de Itajaí ....... 'do Rio de Santos da Fé _ Rua Felipe, Sch-Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas I!lidt

!8 Sábado . (tarde) .....

'.

"NOTA" Farmácia· Moderna ..:.._ Rua

O NAVW SEnA' PUXADO-PARA LIl\ÍPEZAS (5 João Pinto

DIAS) �ORGANIZANDO- SE EM .SEGUIDA O NOVO' 19 Domingo. - Far-mácia
.Moderna ......,... Rua João P·into

25 Sábad·o .(tarde) ....

Farmácia Santo .Àntônio ....

Rua João Pinto

.26 Domingo - Farmácia
Santo Antônio -:- 'Rua JoãO

De Caridaae:
(Provedor) .

(Portaria) ....•...

Nerêu 'Ramos, •..•...
Militar . . . .. . . .. .. 3.157
São Sebastião; (Casa

· de Saúde)
� J�faternidâde Doutor

_ Carlos' Corrêa . .. �
.
3.121

cHAMADAS UR-
·

GENTES' _''''.
.

Corpo dê . Bo�beiros ·'!J.:Ü3
Serviço Luz (Recla
mações), •.......• 2.404

Polícia (Sala Comis- •.

.sáriof' ......•... 2.038
.Pelícía (Gab. Dele�

_ gâdó). ••........ 2.59·1·
COMPANHIAS DE
TR.i\NSPOR,TE

é AI!lREO' ,

CUlIlca Ifélltea _ Doe.cu· 'a erl••cu
. .

TAC
-.

,TrAtamenw d. BroDq1lliteã em .'.Itol � �.ca.) DR� CLAUDIO BORGES· C
,".' ;' •• ; • •• . . • •• 3.700

C...Rltórl.: Viwr .ainla •• 18 _ 1. anel.r. ADVOGADOS' _" <
.

ruz�lro �9<S�1 ;... 2.500
, ,. " . ,,'

. Panalr. • • • .• . • • • . •• 3.5á3
�.rirl.: Da. 10.111 f1,a 11,10 a ú.... I.IO 11 1;10 tlora. 1I'oro em I'eral, Recursos ,era�te._o Supremo T,:tbl'.) Varig <......... .... 2•..325CllIIlea 6loral - P.DUTau I aea14bela: .beDidJ. aio�,lIranco, lil' - rODe 1.1". " I F d T

.

li R I

a.. ,1'I •• lIálo, 11 _ .,,'a! . ._, __ �""
•• e era I e· rl�Ul,lar-.Fe1eral\. fCuríq•• \. I' Lóide Aéreo '.•.•... 2.�02

ru•.uCULTUlli - paDIATKU - CI:.lNIOA ••� _ii DR. NEW!fON -D;AVILA �,'
- ,ESOJt TOJttOS 't '. ,Real 2.358

c:.u""rl•• w•••eaa _ 'a.a ••Iei. 'fia.. a. '\(Larse 1'"
.

Cír.aral••aral _ 'Doe':'cu •• 8�"'or..,

_ Proc:.......
Florianópolis -=. JEdifieio 'Sio' JorÍ"e. rua Traja. Scandinavas. • . •• .. 2.500

� ....) _ I'Iorla.6,o1la.
'.

J:latrlcl..cta H�ca'
12 - 10 andar - 8ala' 1

-

HOTÉIS '. "-1.:,'4
••úto•• la. li ura. '_ Dilrla...... l:....I�rl.: Kua Vlwr ileir.l.. Il. 11.- T.I.fo.o 1.1". Rio de Janeiro ---'" Edifício Borba Gáto, Âv.. I... Lux '

•... :__o........ 2.021
. AJltônio CarIo. 207 _;_ lIala 1008. Mage_tic ••.••••.•• 2.276

C.••• ltaa-: ÁII 11.10 hora. • à tarel. da. li laor.. •• lia....
0...01 :;;. OUVIDOI _. !fAlta. QAaQAlfT... .

.

.' .

Metropol • . . . • . . .. 3�147
·liohl••cla: �ua Vidál·'.amoí. - T.lafoD. 1.UI.

DR•.G�.!��. ��..!ONSECA QR.� MARIO"- WENDHAUSEN, pR. CL�R��OG�� _GALLETTI . �:c���a .. ::::: :��:: ::!!!
_�•.•, _,...

.•_ :.: � -".1 -'.....
. . Central •......•�.: 2.69·i.,

_- - .,. _--_........ Rua: Vitor Mcirclclf n. 60 - Fone 2.468 -. FlorianópoU.. E IIobi,.dà -·a.frator - 'fone••u. L (fa- c. rt. � m.. .Tolo Pi , 1. _ .Te},. .. til. $tre a .••••• , •••.• ; 3.371

.......... º.botaL- ..tIr.,... 00".., ""'allM .. Palale eo...ltu., Dal , ••• 1l0r.�. Ideal .- ..•. "

. . • • • •. 3.659
'. - - ESTREITO

• �:� oara ... h�;'
.

.;

'. .: l·_....•.._�_a_z_ItU_'_.._H--lI'..-.Tbi--�-,--_.--•. --'T.--'I.--�l&--.---- Advo·I"f·8".-a" I'oo.ab-'.I.-d· ::3lde .Disque ..•••.•..•••

'QIÚ.M6rI. - VIa...I. J. O.ro I"roto a.• - CAl.. h Oua DR. WALl\10R ZOMER GARCIA "" ti". u I'....._....J. Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da .
: pR. .STJlVAM FUG�.uu .'. PLACAs SIFILITICAS.

"'�.c1. - "oU,. Iollal... 11&. � 'l'eL 1.... Universidade do Brasil
'

.

- Ad""'Cado - .

Exânterno por concurso da Maternidade-Escola �cÃ_elo���taAb[n�It.S:...'\'IIIAGO I Ellll�'de Noolelra(Serviço do Prof. Octáyio Rodrigues Lima) .
'-'WK - "'Medi uIll t

EX-I.·n.temo do Serviço de Cirurgia do Hospital .éutlcl0 ":1PAS." .:_ 50 ..dar.

I
ca o �

.. a�.
DO r..

tament:o da slfdls. �.

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

É
."

-.

DOENÇAS'DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES DR. lOS
_�G��S VIEIRA �.'�a,rm·.·',a'c'.1-.a'sCons: Rua João Pinto n. 16 .. das 16,00 às 18;00 horas. 1

Pflla manhã atende diàriarnente no Hospital CaIu r_tal 11. _ ltaja! _ I.... Caaart..

de Pia'n;ta·o\ de Caridade.
Resid: Rua' Gen�ral Bittençourt n. 101. Te}. 2Ai92.

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

"I'el. 3022 - Cx. Postal, 139..
'.'

Direto},': RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO..

Representantes;',"
/ Representaçêes A. S. Lara, Lida.

.

Rua Senador, Dantas, 40 .:_ 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejon Ltda,
Rua Felipe de Oliveira, D. 21 - 6° andar
Tel.: '32-9873 .:,_ São Paulo .

ASSINATURAS
Na Capital.

'

Ano '. Cr$. 170,u..
Semestre Cr$ - 90,00

No Interior
Ano ... .. . .. . .. .... .. .. . Cr$ 200,00
Semestre �............... Cr$ 110,00'
Anúncios mediantes contráto.

.. Os originais, mesmo não publicados,
. serão devolvidos, "

não

�
. .

A direção não se responsabiliza peloa- con
ceitos emitidos nos' artigos assinados,

2.314
2.036
3.831 .

.
' .

ADVO'GADOS

'3.153

JULHO-

DR. MARIO'LAURINDO

!l.e.J•• I·.ttrm.cü'rf•• epl Itaja-I e sá. to., do

...te tUtimo ..p...., para o movtme. to d. pu iro.

06

Consultório: Rua Férnando Machado, 6. Fone: 3.195. PROGRAMA DE VIAGENS
Para mata f.formaç6�a dlrijam-•• 1· .

.M�R'I84 NACIONAL D. NA-VIIGAÇ.lO HO.PCD
,

I"
\

�u. D.odoro - CaIU PO.Ital a. n - ".I.f-o.. : 1�.1I

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

Atende diàriamente das nove
.....

às onz·e horas .

,:

.
' .

. ; Lavando com Sab.ão'

\iirgem. E,-sneei-�,li,�ade. )U
. S�6Ã�yIRÇtA:f

dít Cla. IV.BTZBL INOUS't8IAL.�J8,IQvill�•. ,,�(�arca r,.,gistrada) ESPECiÁllDt.DE
.

economiza-se t'empo "r:e_"�.d�.i,__D_he__ir_'0_''_. �._ __...__

-----------.-;:--....;..-----------�------ �. ;"

Pinto.
'O serviço noturno será

. efetuado pelas . Farmácia
Sto. Antônio, Moderna e

� Noturna, situadas 'às rulls
João Pinto e Trajano n. 17,

. A presente tabela não pO
derá ser alterada' sem- pr�
via autorização dêste
partal)1ento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTÁDO Florianópolis, Terça-feira, 28 de Julho de 1953
---.----------------------------------_.----------------------�-------------�--------------�------------

,
I

�·\$e

clarão, jubilosamente, os a

migos da família.
corrente, o sr. Antonio Pe, .

.

01" N
O casal tem os seguíntes

reuoa e Ivelra eto, nome - I

I ·lPI ote hOJeej
queijo: Derreta a mantei-

�
SNRA. TEODORO IlRUG- destacado no Comercio lo-I filhos e 'Dfilhas: ,

xperl 8 f
.

id
o

MO t GMANN o Maria alva Monteiro ca-
,

ga numa rrgt eira, IS u-
cal, SOCIO da conceituada

-

o i
re a farinha, o sal, a mos-] f' p.' 0"0 '& sada com Eudes Monteiro. : As 8hs.

E COUVE I
Irma ererra lIvelra. iCENOURA tarda, peneire e junte à: A exma. snra. Carlota . 'ReleUlla Cavalcanti ca-. Robert NEWTON

LHO I I' Cia, e pessoa de grande pro- . .' .

'

FLôR COM MO man teiga derretida. Adicio- Prates Bruggrnann, esposa . ": '_ .
sada com José Wellington Dí anna \yyard em:

,'"
UEIJO ", jeçao no, mundo SOCIal deI' I'-,

. DE Q ne o leite constantamente, do sr, Teodoro Bruggmann,. C. I
Cavalcanti APRENDENDO A SER

-

até o môlho f ioar cremoso. Ii construtor civil; vê' trans- noAssa a�lta.
.

Neusa Maria Buch casa- HOMEM
-

-

os nOIvos e exmas farn í-
Um prato saboroso, com -

Adicione o queijo ralado l 'Correr, na data de hoje, o . .: _
da com Eldernar Buch-> No programa:

.' '..'
'

I
. . . . lias, nossas f'el ic itações. -

,
.

muita v.ltamma ... acompa-, Deixe ainda no fogo até o' seu an rversarro natalicio. Fernando LUIz Botelho Cine Jornal. Nac.

nha muito bem carne, ga- queijo se derreter. A aniversariante que so- BODAS DE PRATA:

I
Fausto Nilton Botelho Preços: 7,60 -- 3,50

linha ou peixe. I 4 __ Arrume as cenouras j za de um largo circulo de Solange Botelho I Imp. até- 14 anos.

I
em dia�on-al, numa traves- amizades 'nesta capital, não OTAVIANO DOS SANTOS Túlio César Botelho I' ',-

-

_. __ �_� _

INGRÊDIEN�ES: I sa de vidro que possa ir I só pelas virt,udes como pe-, ' BOTELHO ,Tânia Regina Botelho. ,,�,�í, ii li rpao forno. Ponha a couve la lhaneza, será muito ho- e E' n eta do casal a-memna 'iFl f:! lIíI6 cenouras pequenas ,

�
flôr, 'p?rtida, por cima. Es- i menageada e nos associa- Da. ALTAIR ROSA BO- Jussana Monteiro.

-

- �_&_I;J>I, '-- ',-
!

1 couve flor peq�ena I palhe o. mol�o de' queijo sô-, mos, prazeirosamente.' I LHO Em sua )'tsidência, o s,r. As 8hs.

1 colher de sopa de man- bre tudo e assem em forno I I A data de hoje assinala Otaviano dos Santos Bote- Sessão das Moçãs
teiga 'moderado, de 1Q a 12 minu- SNRA" CERCINO BOTE- a passa,gem do 25° aniversá-, lhos e sua 'exma. consorte 'OS DOIS LADOS DA

1 colher de sopá de ra- tos. Enfeite com sali'ia e LHO do de casamento do sr. Ota- receberão, hoje, expi'essivos I
VIDA

rinha de trigo &irva. Ve pa_ssar, na data de 110- viano dos Santos Botelho e cumprimentos de numeroso Edward CIANELLI em:

1 colherinha de saL (APLA) je, o seu aniversário ,natali- d. Altair Ros; Botelho. círculo de relãções. "

_ I' No programa:
'

' .

1 colherinha de mostarda cio, a·exma. snra. Vitalina Os filhos ,do casal, rego-
- '''0 ES'l'ADO" cumprimen-' Noticias-da Semana. Nac.

em pó
Sra. Dr. Antonio Modesto Botelho, .virtuosa esposa do I sijando-se c�m o aconteci- ta o ca'saÍ e d�seja-Ihe sem-

I
Preços: 1,50 -- 2,00 - 3,50 I1 xícara de leite ,sr. Gercmo Botelho. I mento, lhe prestarão várias pre crescente fecilidade. I, Imp. até 14 anos. ,-'Transcorre hOJ'e o aniver- -

150 gramas de queijo ra- -', ,

sário rnatalíci·o da �xma.
lado

snra. MARIApE LOURDES

RABER,BECK PRIMO, dig
na esposa do Dr. Antonio

Modesto Primo, conceituado

salsa.

raso

NO LAR E NA SOCIEDADE

, "

Vestido de duas peças, em algodão xa

drez: A blusa tem pequenas pregas. Modelo
de Best & Co. N. Y:(TRANSWORLD),

,_

MANEIRA DE FAZER:

3
_._--,--------

/

I
,STA. ARlTA DAMASCE-

,

NO D� �ILVA" l_
I O lar de nosso presado
conterrâneo Dr. Alfredo I '

Damasceno da Silva e sua I
virtuosa esposa dna, Fran-:cisca Noronha da Silva, se

engalann hoje com a come-,Imoração natalícia -, de sua.

prendada filha stá. ARITA. I

A gentil aniversáriante, I

que é fino 'ornamento da so-I
c iedade local, será grande-'
men te felicitada, 'pelo ele..

vado numero de amiguinhas
,e pessôas de suas relações.

FAZEM ANOS HOJE:
-- sr. Eduardo Vitor Ca

bral, alto funcionário dos

ICorreios e 'I'elegraf'os e des

tacado esporfista:
-- sr. José Joaquim B-1'a-1 _

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

:�i ;!i;a:'�::P:��:t�i:;!��,!!!��'!���m'!l PARTIDO SOCIAL
.S�as. Cora Nunes, funcio- nica aos parentes e'pessoasl DEMOCRATICO

nana do Departamento Es- amigas de seus pais, Alber- f. • • • .."
tadual de Estatistica, e .fi-j to e Glorinha Riggenbaclr, DiretóriOMUDIClpal de Florianópolis
gura de realce nos meios I

o nascimento de sua irmã- Na séde elo Partido Social Democrático à Rua As
radiofoniéos da capital; Je- zinha SILVANA ocorrido a cipreste Paiva n? 5, sobrado, está funcionando, das 9 às

rusa Boiteux, -filha do sr 19 d t' 11 e das 14 às 1:7 horas, o Posto de Alistamen� Eleito-
. o corren e. I I

·0" _

d I it f
' .

Almirante Henrique Boi-
ra para mscriçao e novos e ei ores, tran erencia e su-.

'p
.... _ bstituicão de títulos.

teux; Therezinha ��t�e.n-I " arüetpaçâo A �l1bstjtuição dos .tí�ulos antigos é o.bl:igatória. semcourt, filha do "sr, Francis- - AI'Y Canguçú de Mesquita pre qU? nos mesm_os esteja esgotada a pagma destinada
co Bittencourt da Silveira; ,

Y dd G d'E d
a rubrica do presidente da mesa receptora.e e a - ama ça ,e

I' O' d d
_ .

- .

Jurací .Jacques, funcionária . -

... _

s interessados everão .:' juntar ao requerimento
Mesquita pa rtic ipám, aos, duas fotografias de 3 por 4.

da Cia. Telefonica Catarí- t
' Iparen -es e pessoas amigas, Mais esclarecimentos serão fornecidos na<séde do

o nascimento de sua- fÜha f Partido, ou pelo telefone nO 20570.
-- Meninas: Adir, gracio-j CLEUZA, ocor-rido dia 20, i_----- _

sa f'ilhinha do nosso contra- na Maternidads "Dr. Carlos I
de Dr. Alfredo Damasceno C

A "

o I
da;:�::;»nita. encanto d� �';�·'iciPaçãol i n�e Ina s[ar do sr. Rolando Períco e Saul Oliveira e espôsa �

�

nense.

sua exma, esposa, residen
tes em Lauro Muller.

paitieipam aos. parentes e

pessôas de suas relações o

nascimento de sua filha
VERA LUCIA, ocorrido dia

(

Meninos: Sebastião
Carlos Tonerá, fiÍho do dis-
tinto casal Jorge Tonera -- 20, na Maternidade
Líriaura Tonera : João A- Carlos Corrêia".
fonso Zanín i Neto, filho' do
sr. Antonio Zanini e exma.

i esposa Relia Pacheco dos
,

i Reis Zanini; Pauto Roberto,

I filho �o sr; VitaliÍld' Pereira
.

e sua esposa sra, Ineide de

As 5 -- 8hs."-Dr.

------- .. '-------- --

A 830h

:.1 �I ii .J:'" David sB�IA;'
, '-. CRAWFORD Dennis

As 8,15-hs. MORGAN em i,
I

1 r;RA�;DIA 'DO MEU DES
I
TINO

Joan

Carvalho Pereira. No programa:
O Esporte na Tela Nac.

Preços : 7,00 -- 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8,30hs.
Spencer TRACY -- Joann

BENNET -- Elizabet TAY

LOR em:
,

.

�

O PAPAI DA NOIVA
N0- programa:
Cine Jornal. Nac.

Noívado : Com. a gentil
senhorita Eloah Cabral Fa

ria, dileta filha do casal
-Eloah Iná Cabral Faria, e

Jorge ?O Amaral-Faria, Ins
petor Geral no Estado, da

homenagens, a que se asso
Prudencia .. Capitalização, a-

justou nupcias, dia 25 do

•

I.___,___
'SALA DEJANTAR

Vende-se fir.í,:.sima sala
de jantar t0ja entalhada
em madeira ;1(' Iei.
Vêr. e trata)' r.a Reínisch

INGL'ESA
[tJ';'i,�r;, II']
TÔNICA·APERITIVA

AVENTURA.S

amizades.

"O EstadO" aprese11ta fe·

0-môlho de licitações.

DO ZE � UTR1E""
...G!"... ·"-

,

-

.,' ""I' � , c... I r<� .....

,
. ENCONTI2EI O VAViJ.

(f 'POI2. DUAS VEZE5.
CONVEr2SANDO

. CDM5UA
NOIVA.

1 __ Descasque as ce-, clinico, chefe da seccção de

nouras e corte em tiras, ao radiologia do Hospital de

,comprido. Cozinhe-as em Caridade.

água e sal, até ficarem teu- . 'Dama virtuosa a aniver

sari�ute receberá, nesta o

portunidade, as homenagens
de self vastíssimo circulo de

2 - Parta a couve flôr
�m pedaços grandes e co

zinha em água e sal, até fi
car tem'a,

3 - Prepal�e
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sta. Catarina
-

Campeã de Lance (Livrel
� I-

A FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE, REPRESENTADA PELOS JOVENS CESTINHAS VINICIUS SPOGANICZ, HAMIL- i'! ���Gcg���b�� O:Á��� v��I�i:SL��:gR�:�!�R�:V�J�N��Lt���p�����tii!�i�YR�AD:A�::C��IV�� -I' I

'1=
COM 63 PONTOS. OS PAULISTAS CLASSIFICARAM-SE VICE-CAMPEÕES. ElYl3° E 40 LUGARES CLASSIFICARAM-SE MI-

III,- NEIROS E PARANAENSES. PARABENS, MOCIDADE °BARRIt)A-VERDE PELO ESTUPENDO FEITO QUE BEM ALTO ELEVA
'

c

i '.
.

.

.' 'ii., O PRESTIGIO DO NOSSO ESPORTE""NO CONCEITO DOS BRASILEIROS!
.

....., I
,:-.-.---••--.-.-.-••-••- -.-. .-.-.-..-.-•••-_-.-.-_._-_-••..-.-.-w-.-....-.-.:-" fI'_••••-.-.-.-.-••_•••••_••-.-..-..-.._-

- ••• -�
- -.....,..,..,... - ..._ .,.",....._-.-_-.-.-_•.-.-..-. _•••_-••.-_••-.-.'_._._ '••••••••....,._ -.-. '!'.-••_-••••� !':. _ _ •••• ao _ ,

.
,

s t, a d o E s p o r t i v o"
��()�() O.-.() o O�J�J (J��)�)"-'O � (,._.(J (,._.O () O (�,._.(,._.O�(��(,... ••••••••w .

.

,
'

Campeonato Bràsileire de
.

Basketball Juvenil

.
,

"O r

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

I
I

Minas Gerais e Santa Catarina Estreiam Boje
�i· :�. A ,RODADA DE HOJE, Á NOITE, PELO CAMPEONATO BRASILEIRO, É DAS MAIS INTERESSANTES E ATRAENTES, POIS �i· t:�: �i. MARCARA' DUAS ESTRÉIAS: MINAS GERAIS E SANTA �ATARINA, QUE TERÃO ,POR ADV�RSÁRIOS OS "FIVES" DO RIO :�: :�
.�. �� GRANDE DO SUL E DA BAHIA, RESPECTIVAMENTE. E' GRANDE O ENTUSIASMO DO PÚBLICO PELAS DISPUTAS DE HO- ..�. ��;- ; JE NO ESTÁDIO "SANTA CATARINA", QUEPARAO A CONHECER AS POSSIBILIDADES DOS MONTANHESES'E BARRI- ;

"i.:�: ::: GA-VERDES. ESPORTISTA: COMPAREÇA HOJE Á PRAÇA DESPORTIVA DO LARGO GENERAL OSÓRIO PARA ESTIMULAR �:..'�,
,��. .i. OS NOSSOS RAPAZES Á CONQUISTA DO TRIUNFO! .:�: : f
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CLASSIFICADOS OS GAUCHOS E OS
BAI4\NOS E ELIMIN�DOS OS GOIA

NOS E OS PARANAENSES
Vitória' 'do G

# l' FLÃMULAS

naraOl DA F.A.C.' ..

Por ocasião da imponente
��)�)�""()��J�)�)"'(. festa de abertura do Cam-

o

peonato "Braslleiro de Bas

quetebol Juvenil, efetuada

quinta-feira última, no es

tádio "Santa Catarina", o

dr. Osmar Cunha, operoso

maioral da Federação Atlé

tica Catarinense, após rã

pido improviso fez entrega
de lindas flâmulas com, as

'cores da entidade aos

.,_

lie·
neméritos desportístas ,AI.
mirante Carlos da Silveira

Carneiro, comandante do

5.0 Distrito Naval e patro
nQ do certame; , General
Paulo Werbe.r Vieira da

Rosa" ex-comandante do 14

B. C.; Carlos Chagas, re-
O)...().-.() ().....(J.-.(J......().-.().....().-.(J.....()..

presentante da Confedera-

..()....()....(�(�(J__

i A �:!:� E I
._� A G� N C I.A DE

i, PUBLICIDADE ,

I RADIO-=-:�:JORNAIS I
Cadeira numerada - Cr$ 20,00. ·I.� > REV:STAS ,�,Arquibancada - Cr$ 10,00. -

_Perdeu-se uma Carteira, Senhoras, Senhoritas, Menores" Militares e Crian- .0.-.0....0.....0.....0__0
da Revistaf'O .VALE DE 'ças - Cr$ 5,00. t

ITAJAI", contendo dentro,-��. ESTA' 'DOENTE? _ Df}
uma permanente da F.A.C. .

--����.
SANIMADo.?

e uma permanente da F.C.F. CAMPEONATO
� CARIOCA pE FUTEBOL A Dra. L. Galhardo e"-

para os jogos do Camp,eo- médica do Centro Espirita
Continua na vice-li·l,eran-' o greAml··o "azzurr'a" e o clu- Erasmo iniciou a conta- nato. Pede-se a pessôa que Resultados da 3 a r'{)da-da P to' V

.

..

I
. ,x 01' uguesa , asco 4- x Luz, Caridade e 'Amôr, aten'

ç�,
.

porém passando a di- be que tem o nome daquela gem cobrando um foul de a "enc�ntrou devolve-la a do Campeonat� Carioca de Madureira O, Bangú 1 x de- á consultas. Novo ende',
vidi-la c_om, o Bocaiuva" o

I
.d d I. h

- f?ra da área, aos 6 minu- Hermes Soares, na Sucursal Futebol.
r,eço: Aven.ida N. S. de"to-

A
•• - d ·d' d I

CI a e su ma, ouve um em- t/ A 39d' Olaria 1 'Bota'fogo 5 x Can
. Va,l,. blCampeao a CI a e.

. ,

os. os, o mesmo E10- i da R�vlsta, á_ Rua Dt;!951oro, Sábado __: Fl,uminense 2,
.

,

" -

pacabana, 540, Apto. __
02

No prélio disPl�tado, ante-, pate sem abertura. do esco-I do Valério empatou. 1 x II' n. 1� ,- Nesta, que será x São Cl'Ístóvào 1. to do Rio 1 e América 3 x --, RIO DE JANEIRO .

.

ontem, em ImbItuba, entre, re. ." na La fase. O 2.0 tento sur- g'ratlfJcado. Domingo - Flamengo 11 Bonsucesso 2. Consultas _ Cr$

Derrotado por 3 a L.o páula Ramos que vol-
Finalizaram na noite de foi forçado 'a deixar a can-

sábado os jogos eliminató- cha no 2.0 tempo, fortemen
rios do Campeonato Brasi- te contundido;
lelro de �asquetebol Juve- GOlÃS - Dedão, Pinga
nil, 'patrocinado pela Fede- 6, Goià 13, Edinho, Ronal

ração Atlética Catarinanse. do 5, Danio, Valtinho 8 e

Os dols encontros agra- Brandãozinho 4.

daram ao público que foi
..

dos maiores, o que, vem de- Invictos os gauchos
Parabens. Agora .slm l Fi- giu logo no início do 2.0 pe-

, I
.

. /
nalmente, na ensolarada ríodo sendo seu autor o

I
'

tarde de domingo, o' aguer- ,"center" Dedéco, de longa
rido pelotão do Clube Atlé-

!

distância, falhando nova

tico
__
Guaraní poude . sentir

I

mente, o goleiro paulaino.
as emoções do triunfo. Sua' No último 'minuto Osni ele

primeira vitória no certame
I
vou para três, falhando no

de 53. Custou um pouco, I lance Neri e JaimeI. .

mas veio nítida e insofismá- /.

vel. E o que é mais impor- Os quadros

tou a ser 9 "lanterninha" _ Erasmo, Va-

lério, Dedéco. e Osni, os artilheiros _

Quadros _ Juizes Preliminar '_ Renda

monstrar o enorme ínterês-

se dos ilhéus pelo grandio-] A noitada da sabatina

so certame cestobolístico. I' terminou com o embate en-

tre Rio Grande do Sul e Pa-

Classificados os baianos raná. Os dois Estados visi-
.

.

I nhos de Santa Catarma rea-
I '

O prélio inicial da nolta- lizaram um� disputa renhi-
da colocou na cancha do' da, levando a melhor o "fi-

,

I'· .

Largo General Osório os ve" da terra dos pampas,
I tante, deixou de ser o últi-, "f íves"> representativos da pela contagem de 42 a 33.

Bahia -e Goiás, triunfando �I No primeiro tempo já os
mo colocado, fazendo a en- GUARANI - Isaias, Car-

• . .

t d h' trega ao seu leal antagonis- linhos -e Fausto " P,apico,com meritos o qum eto a
I
gauc os venciam por 22 a

"Boa Terra" que marcou 52120. Com nova derrota os
ta, da "lanterninha" sempre Zezinho e Erásmo; Valter,

pontos contra 36 do antago- rapazes da terra dos pinhei- indesejável. Qsni, Dedéco, Jaime e Arí.
; Pode-se dizer que o con- PAULA RAMOS - Jai-nista, o qual, apesar de ven- rais foram elimmados do

cído; não decepcionou. Com certame, f icando os -gau-
junto que tem a orientá-lo me I, Nerí e JaimeII; Val-

itó
• • _, h I 'f' d

o desportista Newton Gar-! mor, V"alério e Jaci; Vilson,fi' VI orra conseguiaa, QS c os c aSSI ica ,os para as

baiànos ficaram classifica- I finais. Juizes : Afonso Le-
cês mereceu vencer como Sombra, Itamar, Jacó e Dan- '

dos para as finais, sendo fevere (carioca) e E'rico venceu, pois do início
-

ao ga,

eliminados' os goianos. Na Straetz Junior (catarinen-
final cavou o triunfo frente

arbitragem funcion a r a m sej..' / a um adversário considera-

Osvaldo Gelsomini (paulis- _ Quadros e marcadcres :
do favorito pela totalidade

ta) e Marcondes Machado 'RIO G. DO SUL _ De-'
dos aficionados. Correta a atuação do re

(gaúcho). !.o tempo: 31 x renji 8, Nei 5, Castelhano Agora é cuidar de armar feréevda luta, sr. Tenente

,12, para os baianos. 2, Geninho 6, Antonínho 6, o melhor quadro. Novas IU-' Manoel Tourinho.
Quadros e marcadores: Glayton 2 e Normelío 13. tas virão é o "onze" "bu-I,
BAHIA - Tunil 2, Gui- PARANA' - Del Claro grino" ainda poderá fazer

lherme 14, 'Fernando 1, Va- 13, JuckobuskB, Carneiro muita corsa neste Campeo
vá; 23 Santana 8, Renato, 2, Joel 2, Elias 5, Osnil 1, nato.

Guta 4 e .Jota, tste último I Egberto e Padilha 8. Quanto ao Paula Ramos,' ní. 3 a 2 o escore.

Arbitragem

Preliminar I
,

;Venceu também' o .Guara-I .

. impressionou pelo magnífi
co .sistema de passes. Po

rém os dianteiros' como se

nada qu izessem com o arco

de Isaias, raramente chuta

vam para o reduto final
I

.

"bugrino.:'. Os três tentos

contrários .foram ,pl(oduto!>_
...()....�)....o._.o.....()...

de falhas lamentáveis do PERDEU-SE NO 'ESTADIO
Sábado, á tarde, no está- O turno ,terminará no trio final paulaíno" sendo DA FAC

" "dio da rt!a Bocaiuva, foram próximo sábadü-com a pele- que o guardião Jaime I dei-
-

efetuados
-

dois encQntros, ja entre Iris e Ipiranga. xou pass'ar duas bolas fa-

Renda

CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO Fraco o' movimento finan
ceiro da tarde: Cr$ .... � .

1.106,00.Com três embates teve tendo o Flamengo derrota

�ontinuação -t
o - vitor'ioso

Campeonato da Segunda
Divisão (Amadores).'

do o América' por.3 a 2 e

o União enipatado com o

,Radium por 3 a 3.

ceis. 3 x' 1 foi o resultado

finaf.

MUDO O MARCADOR EM IMBITUBA Os goleadores

ALFREDO COLOMBO

Alfredo Colombo, sem dúvida uma das fi

guras de maior realce do esporte do basquete
bol no Brasil, dinâmico e inteligente, além. de

possuidor de notáveis predicados de coração,
acha-se nesta Capital desde a semana passada,
como delegado da Confederação Brasileira de
Basquetebol.: dando o máximo 'do seu esforço

. e dedicação para que o grande certame de bola
ao cesto juvenil, este ano sob o patrocínio da

Federação Atlética Catarínense, atinja o 'mais
retumbante êxito � encontre- éco lá fora COIM
um dos empreendimentos mais arrojados da
querida entidade do Largo General Osório.

Cumprimentamos-o -sr, Alfredo, Colombo,
augurando-lhe feliz estada nesta pitoresca "ilha'
dos casos raros".

CAMPEONATO BRASILEIRO DE

BASQUETEBOL JUVENIL
/ '

HOJE

. ,A's 20 -horas - Minas Gerais x Rio G. do Sul
'A's 21 horas - Santa Catarina x Bahia

AMANHÃ

A's 19 horas - Minas Gerais x -Bahia
A's 20 horas - Santa Catarina x Rio G. do 'Sul
A's,21 horas - São Paulo x Distrito Federal

DIA 30

A's 19 horas � São Paulo x Rio G. 'do Sul
A's

....

20 horas - Santa Catarina x Minas Gerais
A's 21 horas - Distrito -Federal x Bahia

DIA 31

A's 19 horas - Rio G. do Sul x Bahia'
A's 20 horas - Santa Catarina x Sâõ Paulo
A's 21 horas - Distrito Federal x -Mínas Gerais

DIA IODE AGOSTO

A's 20 horas - Distrito Federal x Santa Catarina
A's ·21 horas - Minas Gerais x São Paulo.

OS PREÇOS

ção Brsaileira de Basquete

I boI e comandante da Esce

i la de Aprendizes Marinhei.
t
ros e do 14 B.C.

.....................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Juizo de Direito da Comarca de Tijucás. .

-,,4W
Edital de citação, com o prazo de sessenta dias, 'dei. in_I

tcressados f_Dcertos e desconhecidos.

o Doutor Clovis Ayres Gama, -Juiz de Direito da Comar
ca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina,

'_la lei, etc ...
I

-FAZ SABER a todos quan tos interessar possa o

presente edital de citação, com o prazo ele sessenta dias,
verem ou dele conhecimento tiverem, que .por parte de'
Anselmo João Serpa e sua mulher, lhe foi dirigida a pe

tição do teor seguinte : - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to de 'I'íjucas, Anselmo João Serpa e' sua mulher, brasi
leiros, lavradores, residentes em Areias, MunicípiO e

Comarca de Tijucas, vêm, por seu advogado, abaixo assi

nado, promover. a presente ação de usucapião, nos ter
mos dos "-arts. 454 e 4.56 do C.P.C.; no curso da qual e'
sendo necessário: - 1) PP. que, eStão I1'a possa.mansa �'

pacífica de um terreno situado no lugar Areias, medin
do 60 metros de frentes ao Norte, com a estrada que vai

para Santa Luzia, com trezentos metros de fundos ao Sul
até o meio brejo, mais ou menos; extrarna a Leste com
terras de Elesbão Silva e a Oeste com terras de Valen
tin Silvano> perfazendo uma área total de 18.ÓOO m. q.;
2) PP. que, pela escritura pública anexa, compraram as

posses tr in tena rias de Felisbina Maria Lopes e Pedro Vída lolaoIH.•
-

Joaquim de Souza e que .estes sempre as tiveram como.
suas, sem interrupção nem oposição de quem quer que

'

'v' d J ('01 /

seja no decurso tio tempo 'acima citado; 3) PP. que,' atu- , I a uvaol!'
almerite possuem <a referida área como sua, isto é, atrí- Registramos com prazer o!
buindo a si a propriedade nos termos do art. 550 do C.C. --

"

Icecebimento dosnúmeros de 'I4) PP. que os Sublicantes, construíram benfeitores no

terreno' em foco; 5) PP. que; "data ;enia" deve a pre-
15 de julho destas dU,as re-l'sente ação ser julgada procedente e provada para o efei- vistas, das raras publica

to de ser reconhecido o domínio dos Suplicantes sobre a ,ões dêste gênero que po
área.mene.ionada, com as dimensões 'e confrontações des- .lern ser compradas pelos
critas. Assim requerem a V. Excla. os admita: a justifi- oais e educadores sem re-

curem, em dia e hora designados e com a citação do ór- f"�eio de prejudícarem a or

gão Ministério Público, a posse em referência. Feita , a

justificação 'determinará V. Excia. a citação dos confi- mação mental das crianças
nantes do imóvel e de suas mulheres se casados forem, � jovens. "Vida Infantil" 'a

para na forma do art. 455 do C.P.C. contestarem' a pre- lém da parte sdídátíca, utí
sente ação, seguidos os demais trâmites legais, seja afi-' líssima-rpara as professoras
nal reconhecido- a posse e o domínio dos Suptes.; Pro- -rrmárias e das suas páginas
testam por provas. periciais, testemunhal e pelos depoi-' '

oara colo,rir, oferece en_trementos pessoais dos confinantes. Dá-se á presente, para
os efeitos {iscais, o valor de Cr$ 2.500,00. E, nestes Ter- "rs dezenas de histórias em

mos P'P. Deferimento. Sobre Cr$ 3,50 de estampilhas es-' 1uadrinhos � impagáveis
.taduais, inclusive a -T'axa de Saúde, lia-se: -'- Tijucas, 16 enganos do "Pituca" e as

de maio de 1953. PP (a.) Marinho Laus". Em dita peti- aventuras de "Zé Queima
ção foi exerado o seguinte despacho: - "A. e paga a -lo". "Vida Juvenil", profu
Taxa Judiciária, voltem. Tijucas, 16-5-1953. (a.) Clovis

samente ilustrada, publicaAyres Gama"., Feita a justificação foi exarado e seguin-
te despacho: - "Cite-se os interessados incertos por e- o último capítulo de "Vida

dital com o prazo de 60 dias e expêça-se carta precató- la Rua" empolgante roman
ria para o Juizo de Direito da 1\1. Vara da Comarca de ie de Vicente Guimarães.
Florianópolis afim de ser citado o Domínio da União. "Vida Infantil" e "VJda
Cite-se, 'outrossim, o Sr. Adjunto de Promotor Público.' Iuvénil", impressas em óti-
.Tijucas, 16-7-53. (a.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direi-

alOP'apel e com 64 páginasto". E para que chegue ao conhecimento de todos, man-
dou expedir do costume 'e publicado na, forma da lei. Da- cada urna custam apenas
do e passado nesta cidade de Tijucas,_ aos desessete dias Cr$ 3,00 em todo o país.
do mês de julho do ano de mil novecentos e -cincoenta- e.
três. Eu, (a.) Gercy dos Anjos, Escrivão, o datilografei,
conferí e subscrevi. (a.) Clovis Ayres Gama - Juiz de'
Direito. Está conforme o original afixado na sede dêste.
Juizo, no lugar do costume, sobre {) qual me reporto e

dou fé. Data supra. O Escrivão, Gercy dos Anjos.

. --

:rUOL'OS PRENSl\ tJOS, TELHAS, LADRI-
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

,TARIO
.

'PRONTA ENTREGA, Pilulas

OsnyGama a Cia. ����!!
JERÔNIMO COELHO 14 - Caixa Postal, Em·vidros d� 40.el00-�ilu�as!

FI
'. , I·

I o qrande e mais e(onoml(O

\, 239 . orlanopo IS
.

DISTRIBUIDORES

-,

,,'

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável eorno Ií

-,cor.

Cerâmica São Caetano

-'

Vi:agem Jcom seguriloça
,

'.
e· 'rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS '. MICRO-ONIBUS DO

R)PIDO {(S'OL-BRISILBIRO»
Florianópolis - Itajal - Joinville - Curitiba '

Junta�' rii:� � i��h�dg�r. �J�;�rada5
�:�Ii;:�:�:';(à�:f·�����i���:;��
:r�����j••••��t·d���JJ[�r��.��:�l�nl
Qbif� �M. ;�bf�, ��;M f��#� p6ra m�
i;gbJrh; o� Ji�#��i�go ��;�g�ZQFa
vida. Milhar�td� �essa�� ��fre":; essas

dares,' quando poderlom evitar, de vez,

tais padecimentos, tomando os Pilulas

De Witt. para os Rins e a Be.iga,
E�pecialmente p r e po r o dos para

combater os distúrbios renais', as

Pilulas De Wilt aliviam as d-ares

prontamente, restaurando o vigor
e a vitalidade 0'0 organismo, graças

à sua magnifica ação -fonificante.
.

--

AS VERDURAS COLHIDAS EM' 'CASA,
-

.

SAO· SEMPRE MAIS' SABOROSAS!

SILA DE JANTAR1

E boas sementes, de germina-
'_. I

ção ':'garãntid-a" você encon-

trará nos Postos de Venda:
({C. A.

_ CÁRVflHO»
11\.ERCADO PúBLICO

- I .

CASA AZUL (Ed. São Jorge)
e

Vende-se fir.í�·sima sa1.a

de jantar, t!",ia entalh<H13
em madeira \le lei.

. Vêr e tra�aJ" r_a Reini�ch

... �OUVE-n,0R RARANETIi:* CO�E MANTEJO,\ *

... NABO BRANCO * PF.l'lNO

'* tom RABANO * ERVT1.HA
III REPOLHO ... ALFACE
... NADO AlIfABELO ... CENOURA

* TOMATE * BETERRABA

.

bRf presenfante de Pro dutos
Farmacêuticos

Para esta praça e interior, precisa-se de represen
tante por conta própria, para grande Laboratório - de

produtos populare�, inclusive Flóra.
Cartas para a Soe. F'armacêutica Japuíba Ltda.

Rua Machado Coelho, 8 e 10 -- RIO DE JANEIRO.

PÍWGRAMÀ·PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS
DO 810 ANIVERSARIO.

,QUARTA-�EIRA - Dia 5 - Grande Bingo Social, com

valiosíssimos prêmios, em .expos içâo nas

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

tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00.
DOl\CNCÓ '-:._ Dia 9 - Excursão -a um ponto pitoresco

de nossa Ilha.
TERÇA-FEIRK - Dia 11- - Grande jantar de conf'ra

ternisação, 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
di! inscrição para· a excursão, bem como

para o jantar de confraternísàção,' 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.

PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO 91

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

3ABADO - Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra do
Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co
reação da Rainha dos Esportes. Reserva de
mesas na Secretaria do Clu'be, naquele ho
rário.

AOS -NEGOCIA:NTES E INDUSTRIAIS

A Agência Brasileira de Representações Internacio
nais Ltda., Firma estabelecida à Praça Pio X n. 78,
S. 1113, .e dirigida por F'ran cés há 20 anos no Brasil, de
seriedade comprovada e com as melhores referências co

merciais e bancárias, solicita ofertas de produtos e ma
térias primas dêste Estado para serem vendidos no D. F.
a base de comissão ou em conta própria, e para expor"
tação na F'ran ça. A mesma póde encarregarcsn de defen
der interesses junto às Repartições Bancárias e Fede
rais ond·e possue ótimas relações' - Favor dirigir refe
rências, ofertas. detalhadas e, se possível, amostras, pa�
ra : AB_RIL, Caixa Postal 2.404, Rio de Janeiro.

�
.

'�''''.'

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transpor,tes
Rua João Pinto, 9 F.poli!:!

QLFfo.� - OUViDOS -'�AK1Z • GABGAlI'I'A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

.apeetall.t••• H..pUa!
�ceit& de OculolI - Exame d. Filado d. Olho par.

laufftcAçlç ,tU. Preu,lo Arterial.
.

Modeua Aparelh••em. ,

CCllurultérl.. -' Vfscolld. d. Ouro

I
--------�--'-'---------

.... �

',I

A
A • ,

- genGta,:
Kua Deodo1'o esquina da
Rua Tenente Silveira

I.

Frlq-uezlJ em s�r�1 REVISTAS e LIVROS alemães encontram-se na

Vinho Creolotado Livraria. Calarin.ense.
($ilveíra) Praça 15 d� N�vembl'o esquina R. Cons. Mafra.

-

_ ....
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8 -Plorfanõpolis, Terça-feira, 28 de Julho de 1.953

Mi'ssa de., 7- dia 1 Assembléia Legislativa
rACY BEIRÃO ALVES f

.

,

da
�

'.
Ennio Luiz Alvas e farní- i do Estado d., Sla., CatarinaAssociação Catarinense 'de Medicina' �:�l:;r:::c::f:t!�::_:� o Deputado VOln������: de Olívelra, Pre-

- A SESSÃO DE Ers-CER-l Diretor do Hospital. "Ne- Sánta Catartna.ro Congresso [Ioloroso transe e, que ;a- sidente da Assembléia Legislativa, tem a honra
RAMENTO - i rêu Ramos", bem como ex-

i
que se encer-rou à noite de

I
-ompanharam, suà estremo=Í de convidar as autoridades civis, militares é

Às 20 horas de domingo I
mas. imaíÍias. I domingo último obteve o a mãe TACY BEIRÃ;Q eclesiásticas, a imprensa escrita e falada e ao
'!

\TV·ES ate" a sua u'ltI'm'''a' povo em geral, para a Sessão Especial, na qual,último, no salão nobre da . Ao solene ato falaram o mais franco apôio do Govêr- ORG'HIIS'iDO
'

"'1
I I R" A o Poder Legislativo de Santa Catarina, homena-Faculdade de Direito, pre- i sr, dr. Diretor da Colônia no do Estado e à' mais de- é _ norada,

geará, terça-feira, dia 28 do corrente, às 18
sentes autoridades, con- Antônio Santaela e o sr. 1 cidida cooperação dos mais EDITADO ' Convidam, também, todos horas, o _.eminente cíentlsta patrício, Dr. Mário.

I • , �

gressistas e exmas.

f�míli-I
Prof. Adauto Botelhô, Dire- i destacados médicos do Bra- PO�)S seus parentes e pessoas Pinotri, �\l�:ti:�tpoO�:r,v�6�odNeaJ.clliolhnOaldede19M5a3Iária.as, bem 'como grande núme- tor do' Serviço Nacional de sil, .expressõas de cultura' , unigas para assistirem a

1'''0 de convidadoS, realizou-, Doenças Mentais, êste inau-I que honram as tradições da '[}(JJ)AL[(?I(J�g(J4J1[g nissa de 7° dia, pelo re-

'-

d d 'lh- d" "t' gEIXAg/{-lTT(J)ousodaalmadesuaines-se a sessao magna e encer- 'guran o o novo
.

pavi ao. me rema em nossa pa rra. FLORIANÓPOLlS_SAIHA CATARINA

ramento do 1° Congresso' Nessa' oportun-idade, decla- SECRETARIA [uecível mãe a se realizar

Ce 'a
A •

a Sa-o C elanoMedico da Associação Cata-
I
rou ele que o Govêrno Fe- Imperdoável silênciar, ao CA:SA MISCEL_ANIA dístrí, terça-feira, di� �8, às �6,3.0 r 11&' arinense de ·Medicina. I deral, que d�th'minou a ver- . término dêsses

-

noticiários buldera dos Radios R. C. A.I horas, no Colégio Catarl-} .

_
.'_' _,'

.

A Mesa estava constituí- ou para mais· essa constru-', do l0 Congresso, a colabo- Vilc,tor·cVálvul�a"i e DMiSCfos. I nense. , _TIJ(}L9&-'PRENSí\t.)QS, TELHAS, LADRI-- , ..ua onse ue ro a ra. ��- --1

É
'

da dos srs. dr. Artur Perei- cão, continuará a faze-l.o',na ,ração perfeita q�e presta-
'

, ..
-

__.s-«>:
' .-t-....:

�-_...-��. ',..HOS, RODAP S E MATERIAL �EFRA-
ra e Oliveira, Presidente d-a ccrtesa de que cumprira o ram, na Secretaria, a r��·.a... �()...(}..,;()_().-.o... .

_, TARIO
Comissão Ex�cl�tiva do 1° p�'ograma de assist�cia so-I, Ligi���_:��!.�� ql).':;- �'dest�- �_ A C I T)J � PRONTA ENTREGA
Congresso MedIco, sr. Ma-! cial em San,ta Catarina, pa- -���l como taquígrafa e ori- , -:-:0:- t

G C
.

!::i��:iO,':;;;::�;:Zd::::t:::�:�::rp;:: :::�:r::::t!;a.:��:, �!: I
A:U��I�:D�D�E I Osny ama & i8.

Esta�o..' )�?". _t.·en'elra Bas- no Já em execuçao, partamento e, amda, a se- t -:0:-:::

'1�JERÜ:NIM9 'COELHO,
14 _ Caixa 'Postal,t��,/'rep�'esent'ante do Tribu- Após essa solenidade, que I

nhorinha lêda Melo, que s.e � RADIO _. JORNAIS' '

,239 _ Florianópolisnal de Justiça, Dr. Paulo contou com o a:o de benzi- d.esen�o,�veu como sua auxI-1 � - e

-,� I __/__
" DIS.TRIBUIDORESFontes, Prefeito da Capital, mento do Capelão da Colo-Ihar díréta. Os srs. Gon- ,� REVISTAS

I Solr
.

dedr. Fernando Ferreira de nia Frei Tiago Lasser, as gressistes tivéram, nesse 16 ç • e asma . .

.

,
..().-.o__o__()�().... ()

Melo; Secretário da Educa- autoridades visitaram tôdas I Departamento, atividades •
. ,So a expectativa' de um

, V.'agel;D· I'om se.gur .....nça·1./ com o seu cortejo aterrador. '" _ Ução, Saúde e Assistência as dependências daquele es- que em muito concorreram ram distribuidas aos srs, ..,

abate o espírito mais resrs-

Social, dep. Ylmar Corrêa, tabelecimento, ficando oti- ara fl. normalidade dos ser- Médicos, e a Farmária Ca- tente. Ser asmático é viver e. 'rapidez'representando o sr. Dr. Ne- mamente impressiona dos viços do conclave. tarinense S. A., de Joinville, sempre de baixo dessa obs- !

rêu Ramos, Presidente da com o que lhes foi dado ob- REGISTO impressos. A Nestlé .mante- I �essão nervÍ?s� � disso�v�n-l so NOS CONFORTAVEIS l\:tICRO-ONIBUS DO
Câmara dos Deputados e servar, Também a imprensa re- .

t b ff t di tri
acesso de asfixia asmâtiea RI-IDO '''SUL-B,RASIL.IBO''''''. � ,.

ve, jun o ao li e ,. IS rr-
te. O remédio do dr. Reyn- C�'" D "

Presidente de Honra do A seguir, fol servido su- gísta, nesse local, o aUXIlIo buicão de MILO produto' t I
-

d âti
. .,. I· , ga e, a sa vaçao os asma 1-

Congresso, dr. Madeira Ne- culento churrasco. que prestaram fUn�lO�arIOS I seu e, no hall da Faculdade, cos, combate eficazmente
ves, representante do sr. BREVE NOTICIA SOBRE ! da Faculdade de Direito, a, organizaram interessantes não só a própria asma, co

Diretor da' Faculdade de O NOVO PAVlLHÃO I todos atendendo com preste- I mostras de produtos far- mo qualquer bronquite crô-

1" d írít d n ica ou-não, tosse, chiados,· Direito e da Congregação O Pavilhão "Juliano Mo- za, so icitu e e espirt Q_ e macêutícos : Silva Araujo-

� .
' . etc. Com o remédio do dr-

dêsse t b Ieci t d reíra", I'naugur'ado conta compreensão: São eles:. Ar- R I S A' Bt'
.

es a e eClmen o . e ., ousse . ., ac erIoqUI- Royngate,' as gotas antias-
ensino superior. com 120 leitos parà do.entes tur Souza Silva, Bento de mica S. A., Lab. Sanitas do I máticfls, pura�eJ1te. veg�tal,
Abrindo a sessão, . o dr. mentais, dispondo de otimas Oliveira, Americo Oliveira Brasil S. A., Fontoura Wye- o doente adqUIre ImedIato

Artur Pereira e Oliveira, � modernas instalações de e Ai"naldo Amorim. th, Cia. J�llhso� & Jonhson 1 a�ivio, volta1).d.o sua respira-
I .

. .. , .

' çac logo ao rItmo natural.
que a presidiu, proferiu pa- ';opa, cosinha, refeitório pa- COLABORAÇÃO DE FIR- do BraSIl, Laboratol'los Le- Nas boas casas. Pelo re.em-
lavras de agradecimento, ra enfêrmos, lavanderi.a, MAS COMERCIAIS (lede, Piam Farmacêutica bçlso. Caixa Postal 3.685,
em nome da Associação Ca- l'Ollparia etc. À porta ele en- Firmas comerciai�, prin- S" A. e Squibb do Brasil S, RIO
tal'Ínense de Medicina, aos trada uma placa assinala o cipalmente . Laboratórios, 'A. A firma Otto Schaeff.er,
srs. Governador do Estado,

i fato, com os seguintes di- emprest-arám colaboração de ,Brusque, forne�eu fa-
ao sr. Prefe'ito Municipal,: zeres: "PAVILHÃO "JU- ao êxito do Con'gresso. A- zen das de sua fabd!!ação.
ao dr. AÜpio Corrêa Neto, I LIANO MORE I R A" -

lém de forne,cimento de me- IMPRENSA
Presidente da

. Associação Inau-gurado- em 2&-7-1953 da\has � In9-iistrias Re- Junto à Secretaria, fun
Médica llrasile.ira, ao sr. sendo Governador do Esta- na"ui'{, de Brusque, ,e de ca- cionou um bereau de Im
dr. Nel'êu Ramos, Presiden- dôo o Exmo Sr. Irineu Bor- de'metas, -'-a TAC, Trans- prensa, a ca,rgo de um jor-�/i
te da Câmara dos Deputa- nha1lSe,1l". portes Aéreos Catal'inense, nalista da Capjtal que, não

do�, ao dr. Paulo Tavares, A sua construção foi cus- de�ta praça, outras se fize- só informou a marcha dos
diretor do Dep. de Saúde teada pelo Govêrno Fede- l'am representar com expo- tr�balhos, como, também,
Pública, ,pelo apôio material ral' e o edifício foi locali- sição de seus produtos: ,A jlevou ao conhecimento pú
e moral que prestara.m. zado isolado do. corpo dQ firma desta praça, Carlos blico, em ,entrevistas inte-
A tQdos aqueles que em- estabel�cimento, apenas li- Hoepck S .. A. Comércio e I ressantes, opiniões de aba-

prestaram a sua colabora- gado por um corJedor. Indústria, ofereceu meda- lizados médicos sôbre os vá-

ção ao 1° Congresso Medi- OUTRAS"NOTAS DO �

lhas do Congresso, que fô- dos aspectos do conclave.
_,.

I- Congresso Médi.co

CONGRESSOco, que' se. encerrava, ll!ani
festou, nessa opor�unidade,
a gratidão -da Associação
Catarinense de Medicina. . Congresso: dependeu

COMISSÃO EXECUTIVA
- O brilhantismo 1°

dos

do

Em 'Segúida, 'nílo haven� trabalhos levados a efeito,
do quem usasse da palavra de maneira incessante, dos

f.oi encelirado, sob �plausos ilustres membros ,da Co

gerais, o 10 Congresso Mé- missão Executiva, '

.integra
dico· da Associação Catari- da pelos srs. drs. Artur

pe-Inense de Medicina de Santa 'reira e Oliveira, Pr�sid�nte1
'

·Catarina. Antônio Moniz de .Arag�o, I
A INAUGURA'ÇÃO DO PA- Vice-presi�ente, Danil� �u-IVILHÃO "JULIANO MO-, arte �Frelre, SecretarIO,
REIRA" Newton Linhares d'Avila,
Entre as soleni_dades que Presidente d.a Comissão

.

de
I

màrcaram as ativj.�ades do i Recepção, Miguel Sales Ca-,
·

l0 Congresso, destaca-se a \_'alcanti, Presidente da Co-.
'. . I

inaug.uração, às 10' horas missão: de Propaganda, e

de domingo último, do novQ' Exposiçij.o Cientifica, An-

· Pavilhão "Juliano Morei- ; tônio Dib Mussi, Presiden-

ra", na Colônia Santana, te ,da Comissão- de Turismo,-
em São José. Alojament(;' e' Exposição
Àquêle ato, que constou Técnico�Comercial e Antô

do programa dos 'srs. Con- nio Modesto ,Primo, Presi-I
�re!lsistas, estivéram.· pre- dente da Comissão de Fi

sentes várias autorid,ades ,e .nanças.'
·destacan.do-se os Essa Comissão Executiva,
Adauto' 'Botelho, desde os primeiro dias, há

Direto'r do 'Serviço Nacional um ano, em que a Associa

de Doenças Mentais, Major ção ,Catarinense de Medici

_Mário Guedes, representan- na lançou a idéia da reali-

te Ido sr. Governador do zação dêsse Conclave, vem,

.

'Estado, dr. Fern�ndo Fer-I desenvolvendo atiyi-dade�
reira de Melo, Secretií,rio para que o 1° Congresso Me

'da Educação, S-aúde e, As- dicQ, nesta Capital, fôsse

sistência Social, Dr. Antô- cãroado de êxito' completo,
nio Santaela, Diretor' da- o que, de fato, ocorreu, ex

quele' estabelecimento de cedendo a tôda expectativa.
assistência a pscopatas, Graças ao espírito de ini

Ten. Ramon, representante ciativa dêsses abnegados
\

do Cte. do 14 B. C., Dr.. elementos e à alta compre-

'Rôdrigues, I ensão da classe médicá: d'e

O ESTADO

.' .

\

Fl{)ri�nópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba
.�. 'J

Agência: I\.ua Deodoro esquina da·
Rua Tenente Silveira

Agentes no Interior
MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA

PRÁTICA
Grande OI�ganização. de TeCidos de São Paulo,'

pi.·ocura pessôas honestas e trabalhadoras, para
venderem CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS, d.Í
retamente ao consumido!,' ou revendedor, pelo fácil'
sistema de Reembolso. Postal.. Pagá-se 'ótima comis
são 'e' fornece-se mostruários inteiramente grátis.
Cál'tas para: TECIDOS MERERO -

,

CAIXA POSTAL 4.020 - SÃO PAULO

E I im i n 'e ·�1I1

Es P I-N,Hl�S
A calsa Co':nbatida 11.0 1.o DI.'
Logo ã primeira aplicação, Nlxo

d.rm começa, a eliminar as espi
nhas corno si' fosse por mãgica.
Use Nixod.rm ã noite e V. verã sua

flele tornar-se Ifsa, macia e limpa.
Nixod.rm é urna nóva descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras, !)lanchas .vermelhas, 'acne.
impingens e erupções. V. não po
derã libertar· se destas afecções
cutâneas a menos que· elimine os

germes que se escondem noS mi
núsculos poros de sua pele. portan
ta, peça Nixoderin ao seu farroa.!

. cêutico, -:t!.oje 'mesmo, A nossa ga-

u: der_4Prantta éa

"' 0 a•• sua maior
,.,. I' II.c;las CIIIAD... proteção.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO'

AQUECE,DOR
ELÉTRICO

·/��4,··
.IMERSÃO 'e CH\JVEIRO

----"'�--

Capacidade 30 LITROS

• €onstruiao inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• 'J�to abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu

togem 'instantoneo, perllnile o

maior escola de gradua<:ões de

TEMPERATURA,

/,

i����

PIssegure Seu. Futuro
. ;-:-

-

�

Estudando em pontos organizados ;para os CONCURSOS
.

DO
--D. A. S. P.
- BANCO DO BRASIL
- D. C. T., I. A. P. L, e' outras autarquias

L N. C. A. - Praia de Botafogu;-5B6 - RIO
Atendémos 'pOi' Reembolso P-os�al.

-pelo'

CONFO'RTO-àhsoluto
Grande EGONG>MIA

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

CapaSidade:-"
I 00 a 1.00.0 litr,os'

..'

,Fabricodos nos tipos
'horizontQI e verticol.,

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
•

•
.

Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada •

•. Controle automático, de temperatura PQ'" T�.RM.OSTATO.
que proporciona grande eCONOMrA.

'31i
.

'I

GARANTç O QUE FABRICA
'

,..

f. B j MOS 'S/A�,.Comércio e ioências
Rua' João Pinto, ,... Fpoli$-�Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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,

/t-
De.20 0-',3.0 do corrente

'-

serao os

Florianópolis, Terça-feira, 28 de Julho de 1953

.
'

do Oomércío d,e -Florianópolis,

PREÇOS

..

da A MODELAR

abalarão Q opinião, publica •
;

------__---------------------

Nesses unimos DEZ 'DIIS de permanencia

no seu velho predio, serão.·concedidos

Clube Doze' de l'gosto:",Missa de 6� Mêsl
PROGRAMA PARA AS FESTAS ·COMEMORATIVAS I FI:a�cisco J. �de Medeiros, Lui� .Carlos de Medeiros I

DO 810 ANIVERSÁRIO I e famil ia, Roberto Müller e Famil ia, Jone Celestino

QUARTA-FEIRA _ Dia '5 -;- Grande 'B'ingo Social, com Viei�a e família, Alberto Causs e f�mília e Rosa. A�ves,
/

valiosíssimos prêmios, em exposição nas �on':ldam os par�ntes e pessoas -amigas, para aS,slstlrem
vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial. 1, mls�a de 6° n:es, por alma d,e sua saudosa e mesque

de cinema, com um grande .lançamento em
.ivel esposa, mae, sog_ra, e avo �LBERTINA Dj'.: CA�-

tecn icolor. Preço do cartão: Cr$ �OO,oo_ rRO MEDEIROS, a re�hzar-�e dia 2� do corrente,', as.
DOM:NGO _ Dia 9 _ Excursão a um ponto pitoresco I horas, no Altar de Sao Jose, na Catedral Metropohta-

,

de nossa Ilha. ,

'

,la.

TERÇA-FEIRA ----; Dia' 11 '-:- ,Grand_e jantar de conf'ra- Desde já agradecem a todos, o comparecimento

ternisação, ás 20 horas, com entrega de di- .ieste ato de f�_ c,ristã.
_ plómas aos associados remidos:"

"

;'
' '

. ,��

QUARTA-FEIRA - Dia 12 - Cintilante Baile de Gala, -----------�--x-_-----....;----.;..�
encerrando as festas comemorativas.

t MI SI DE
-

NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo,' as -listas
_ S

_'
"

7+ 01'1de Inscrição para a excursão, bem como ,_ ,

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

part ir do dia 25 no/-horário das 8 ás 11 ho

ras, encerrando em 5 de Agõsto.
-

,

, Bôa�Coloc:ação
,

. . �

.

,

'

, "

- A Brazilia Turlstíca e Comercial" S, A., firma que
Pais e Irm�os, agradec�:n aosparentes .e amigos pelo opéroa no ramo Turismo e Sorteiros, necessita nomear na O Centro 'de Irradiação

e?nforto recebido por o�a�lao, de se,u falecimento e con- Capital e Interior do Estado, Agentes Representantes me- Mental "Amor e Luz" realiza
vidam a todos ,para ,asslstI�'em a_mIssa que n::andam ce- diante vantajosas condições. Interessados devem escre-, sessões Esotéricas, todas as se

l�brar te,�ça-felra, dia 28, as 7 horas na -Igreja do Colé- ver para PORTO ALEGRE --'- (Rio Grande do Sul) - gundas feiras, às 20,30 à rua

gro Catarlllense.'
.. qAIXA POSTAL, 2,126.

'

Conselheiro Mafra, 33 _ 20

-----..__----.._-- --_ ,---'--,-----------___;,--------------- ;�n��DA FRANCA' ('

-- .. --

,'" .

.
\
'.-

.que

, SÁBADO - Dia 8' - Grande "Soirée" Rubro Negra do
Clube Náutico "Francisco Martinellí". Co

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

OLHOS - OUVIlJOl - NAIUZ • GARGANTA

DR. GUERREI,RO DA" FONSECA
,"JeCIaIWa .....""aI

'

,

Recllta de O�ulo. - Exame d. Fuadp d. Olho pa;.
Cla••lfieaclo da Pr•••lá �rJal

)lod,raa Aparelha.,..
C.....t6rl. - _ VI.co.dl d. Ouro Preto.,I

•
•

Com êste va.lol" fJ. S.
c!.b .. ill'b. umc!. cont� que
lhe ..endell'i juro com

pensll-Clor
'

e

lev61"';' pAr<\. sue, residin
,

eie, um lindo e útil presente:
umBELÍSSIMO eOF/lEde J4ÇO alioMADO.

NCO AGORiCbLA
�c7�,16 '

.... 'FLORIANÓPOLIS_ _, SANTA CATARINA H".

-

'

ULTRA SortO'
TERAPIA

O MAIS MODERNO' E EFICIENTE' TRATAMEN.
, TO PÁRA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

,

'

SINUSITES, ,

_ E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO -, VISCONDE DE OUR,O PRETO
ALTOS DA CASA �ILO HORIZONTÉ:'.

'

'RESIDtNCIA - i"EÚIPE SCHMIDT Nr 113.

'_ ',li ,

, ,

AGRADECIME��O E MISSA

Irmãos, irmãs, cunhados" cunhadas ,e, sobrinhos de
ANASTACIA CHARNESHY BRASIL por tste meio

agradecem a todas -as pessôas que enviaram cartões e

telegramas de pezar.

Aproveitam a oportunidade para convidar para a

missa de 70 dia, terça-feira dia 28 ás 7,30 horas na Ca-
-tedral' Metropolitana. J

A todos que comparecerem a este ato de fé cristã

mtecípadamente agradessem.

Pedro Zomer -Netto
,MISSA' DE 7° DIA '

7:õ:"""'!_l.j!!_!__

TBANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/À.

��I!!!���!:�!����!�!�L��� $(SmRI�
,

'Direção e orientação dos professores
DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia. ,

Não percam um ano de estudos. Aproveitem a opor
tunídade, assegurando a sua aprovação.

AULAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES: diáfiamente das 8 às 9 horas" na

Academia de Comércio.

;.iiJ'�-1

. ·i

I,

,-

•

,

em, FLORIANOPOLIS

Q"teda fha'2;ca"
para bons empr-eqcsl .

Cosinheira
Precisa-se de pma cosi

nheira 'no Clube 12.

Rua joão Pinto 6.

DATtL�RAFIA:- ADMISSÃO - Preparaçõo COLEGlO NAVAL

, CONCURSOS, DO DASP',- PORTUGU� _ MÁTEMATICA
CONTABILIDADE - Servrços especlcns de' _

,
,

COPIAS À MAQUINA E MIMEOGRAFO

Matr icule-se na Escola REMING1:0N DE FLO'RIANÓPOLIS
Conquiste-seu diploma de datilografo

• j ,)

_
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Continúam' as
.

Aur.essôes -�em Santa' ,Vatarin8
------.------�----�--------------------------------
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ENQUANTO.DORME �A ,: G'AVETA, O PROCESSO-., DE AG'REssAo
-A' GIL LOSSO.�O 'GOVERNO PROMOVE. O AGRESSOR, INSUFLAN.·

.

. - ., A .

•

'. ,

. DO, ASSIM, ATEN-rADOS A PESSOAS HUMANAS .-

-.<>4IIIÍB-<}...().....().'_···_���)��.1 As violências, praticadas I pelo
Govêrno 'do Estado, 1 da psina de Açúcar, órfão

I
do operário. I.:ess�s

usados pela Polida
, pela Polícia de Santa Cata- porque está prestando bons' de paes, residindo com Go- O fato, no entanto, não é não são aquêles que o •Ir,

. I rina, constituem bem uni a-. serviços",_. ." '. I dofredo Passos, foi retirado êsse, o que poderia ter sido' Luiz de Souza, Seci:'etá�io da

t'estado de que a De�ocr�-I E a violência da. Polícia! do seu leito, altas horas da apurado -em proce�so regu- Segurança, quando assumiu,
cia está perdendo o seu ver- campeia, pelo interior lloT�:s- noite, por parte de GentU lar. A vitima, um pobre e in. pela segunda vez, -essas al

dadeiro sentido ... Aqui, .na -tado, contra aquêles que não Silva, sub-delegado e Verea- defeso proletário da -Us;na cas funções, espera RII sua

Capital do Estado, estão lêem a Cartilha da Udenil- dor{. sendo espancado, bru-, de Açucar, não pertence à admínlstração, Ele bem da-

Plortanôpolís, Terça-feira, 28 de Julho de 1953 I lembrados todos, vários ca- da. Os fatos dessa ordem se tal e covardemente! Acom- política do Governador. E, ramenta afirmou, em seu

--------------------------�. sos foram registados, em repetem, numa manifestaçá'o panhado de policiais, o 'sub- daí, a ação brutal e covarde discurso de posse, perante o

que a Polícia de Choque tor- eloquente de que Santa Ca-, delegado assim agiu, espan- da autoMdade que, em prln- Gov-e.rnador e aútortdades,

SEM T ITULO nou-se a responsável por fa- tarina está vivendo época cnndo-o ainda> até o deixa- cípio,' deveria reconhecer que não admitiria violên-·
: "... tos que não condizem com a que denigre as .suas tradi- rem quase extenuado. A ra- que o respeito à pessoa fi- cias em Santa Catarina.

Gostei da apresentação que o' nobre deputado Ene- formação pacifista da gente ções, tão respeitadas pelos
I
zão (muito embora não há sica do cidadã� deve enéon- O recente caso de, Sáo.

dino Ribeiro fez -da sua pessoa à minha. Tocante, emo-I. barriga-verde. Govêrnos democráticos. Em motivo que justifique a bru- trar defesa na própria au- João Batista aí está, par.'

cionado, veio a mim com discurso, em voz .alta, clara, elo- I Não está apagada da me- São João Batista,
.

'I'ijucas, talidade da Polícia, face 86 toridade. que s. excía, 'não permita fi•. <
quente, 'em plena Assembléia. Legislativa. mória dos catarinenses a a- mais um dêsses quadros a- regime -em que vivemos), se- Tal ocorrência, que se es- que impune!

--- Estimei muito conhecê-lo. Encantado.·E às ordens. b d
.

d d
' .

Sempre me inspiraram simpatia os farmacêuticos, No in-
gressão, violenta � deshu- ca a e ser reprrse e ou- gun o sabemos, é a de que ta veríflcandn com frequên- O-dr. Secretário precisa

.
.

mana, dessa Polícia de Cho- tros tantos: o sub-delegado por ouvir di- cia.em Santa Catarina, man- evtdeneíarqus o vento nãe
terior, c.hegam a ser- clínicos, dão remédios à gente, a- ..

margos .cemo genciana, doces como xaropes peítorais.] que, em que foi �itimà in- Orlando Coelho, operário zer, fôra vítima de. cellsuras l'ha a Democracia. Oi pIO.. levou suas palavras ••.

anti-ácidos como bicarbonato e magnésia. Quando não] defeso acadêmico de Odon-

nta.ta;'E����:� (isto já é intimidade) é um matassanos de :�;::i��? �i�r�::::e !Ol�m�:: Assembleia Legislativa Deputado Lecian .Slovins-

São Joaquim da Costa da Serra. Sabido, tribunício, 'ma- ,
ki,

nipulador, tem � paixão e o culto do Govêrno. E, daí, a
do... Enquanto isso, o a-

.....'
'<, Assemblêia Legislativa -

franqueza cabocla com que' me avaliou, em balança de gressor daquele estuilant€ Dia do r01000 "O Aposfolo" Ec.eola Ploi ianôpelis.

precissão, dessas que assinalam centigramas dé drogas já_ conseguiu ser promovido
'" �

.

-
t:J

'

QHE'ra nome meu e da po-

boticárias, metendo-me nas cápsulas ineficazes dos meus

para Tupl'tl'llnga As
II

a"ug'
-

d pulação Sombrio expressar
artigos, os quais, de fato, contra o senhor Governador, TIM .

.

.

�/ 110 uraçoes e .splaueos ao Deputado Esti-

nenhuma valia têm, nenhuma .censura encerram, pois que • • • J01"�VI'lle e Jaragua' _ Votos ".oogra..
valei. Pires profundo e justo

partem da "pouca gente" que eu SO'U.

I
"

conceito emitido declaração
De pleno acõrdo estou com .o vigoroso Tinoco (nome MEU VELHO BRAGA de V'bto, relativa emenda

caseíro do não "miserável'" parlamentar), exceto no ca- i D' em que você vem por fulatórios - A.plausos ao PSD • Netas constitucional, pelo.Partido

pítulo automóvel, em cuja direção, eu, secretário do Go- .1 .1Z" SOCi2.] Democrático. Sauda-
vêrno, fui também chofer, poupando ao erário a despesa I aqui. Embalado n� a�ião Sessão dê 27-7-53. Conaiderando que a sede' I r,ado Protôgenes Vieira, re- �õe5' (Ass.) Cónego João

de profissional do volante. especial, rumo a Joinville, ?residên.cia.:, Volney Col- do d.is,tr.ito .

de Tupitingn, II qu�reu; em aditam.�ntó fôss.!:! Reitz.

Conhecesse (l' guapo deputado .aquêle carrinho Che- e depois a Florianópolis, VO- laço de Oliveira. murucipio de Campos Novos extensivo o regosijo mani- .i.�a:',Eando-se a ordem do'

vro!et, e não me faria a imputação quase bestial que me cê virá, ainda afirmam, com - Secretaria: Elpídio Bar-
foi contemplada com um I festado, "ao ex-Governador dia,'. foram votados e apro-

írroguu.; a faixa do Correio da Ma- bosa e Olívio Nóbrega. ,prédio para escola rural; Aderbal Ramos da Silva, vades os-segulntes projetos.'

Enedino, bruto e feio, esqueceu-se da proverbial cor- li'
_

C
'

t do I Foi lida e aprovada' a ata
Oonsiderando que o pré- que fazendo' a ligação' da de lei:

tesía do peão serrano.
.

n u, reio em u o ,Isso, dio em referência, tipo -pré- usina termo-elétricá de Ca- N., 66-.53,' que autoriza a-
...... la sessão anterior. O expe" . ,

É mentira dele,' dele,. Enedino Ribeiro, dele, casca" menos que o autor de "O
diente constou de mensagens

fabricado, já se encontra ,piva-r-í à Floria.nópolis, 'ape. bel'tura de crédito;

grossa da Assembléia, q�le aquêle automóVel, .velho e ron- coi:lde e o passarinho" venha governamentais encam;-
pronto; �

far da grande batalh'a par, N. 65-53, que considerá
cante, Itão tivesse, oficialmente, um motorista. Tinha-o. escrever ditirambos, 'pane- ,1ktando projetos de lei; ofi- . Requeremos: 'I

!:lmen1:ar ,.que 'os deputados de uiPidade pública o cir-

Era o garageiro do Palácio" o Ruivo, assim conhecido e gíricos e outros elogios fa-, cio do Prefeito Municipal de que, ouvido o Plenário,
da Ib:Dmcada ?� Parti?o So cuJo operári_p de Florianó-

que lUyitas vêzes me levou e me foj buscar a casa. Ainda 1\6 f d d A t A
-,

bl" L
. 'I t' c'a emocratIco,' hveram p,)ii'1;

, 'céis senão untuosos chei- �a ra, Tespon 'en o a s- es a ssem ela egls alva d
.

'.

hoje, o Ruivo trabalha lá na garagé do Palácio. Ouça-o, '

. l' sembléia sôbre a divisão ter- dirija um apêlo ao exmoJ SI'.
e,. empreender, na leglsla- _K 15-53, indicaç.ão de au-

ouçam-no e retifique-se a precipitapão do· orador e' amigo rando a vIl meta, a, tantos
't

.

I d E t' d f" 1 (--'h:l' d P d .' E t'
tura passada, para lograr a- tJ,'I:1 do deputado Sfque.ira

" ri ona o s' a o; o ICIO (O ,e :.e o o el xecu IVO •

do Chefe atual dó ExecutivO'. GUI'el' o carr'o, e' fato,. Mas, 'cruzeiros por centímetro de .,
"

.

'"

J,rO\'a�ão daquela medida Bc::h referente a construçãoJuiz -de 'Direito de Caçador encarecendo a s. excla. a ne-- ,

se eu sou chofer, se tenho carta de ginete dos cavalinhos coluna. Não! Você, Rubem dr. Francisco Rodrigues de cessidade' imperiosa e Ui'- tO\'en:,ament�a�, qu� atual- de uJt?� ponte sôbre Q Rio
de quatro rodas,. por que, mO'tivo legal ficava empedido Braga, impregnou tantas Oliveira, solicitando donati- gente de o prédio, pré-fabri- ntente, permltlU socorrer os d,)s hnos, entre Caçador e

de dirigir o.s freios do meu ChevroIet que, agora, nem se almas do' lirismo desuas, vos à bibliotéca '�Ruy Bar- cado, seja transport�do pa-
iildu"triais do Norte Cata- Curitibanos;

sabe o .fim que levou? Fiscal inoperante do passado, o
.". rill�ll>,e, N. "48-53, indic'ação de au- .

d d R'b' crônicas que não descerá ao
bosa daquela'Cidade. ra a sede' dq -óistrito de Tu- O· deputado Francisco NA.

.

d'D dOI'
.

eputa o I eno deveria empregar-se' a ,fundo no pre.- Insc-rito para a hora ,do pitinga, no município de .... to!':,) o eputa o IVIO

sente, quanto nos carros do Palácio, uni dos !J.uais se elogio' encomendado'. Não exped�ente falou o deputado Campos Novos, para benefí-
ves ll'quereu voto de pesaL' N'ób�'ega, sôbre a inclusão

aca-bou em choque' noturno, dirigido' por pessoa do ga- esb� em v�cê, cujãs noites Vicente Schneider sôbre o do da criança-escolar da- pe10 fálecimento l!_esta cida- no Piano Rodoviário do Es- -

binete governamental! longas lhe têm sublimado o vigéssimo quinto aniversá- quela localidade. d,e, dü coletor Irineu Com�- I tadr..
oa estrad·a São José dI)

xxx espírito, jogar confeti, por rio do jornal "O Apostolo", S, S., 27 de julho de 1953.
h.

.

' ,

I
Pai!Y'ital à Divisa do muni":

Ás tantas, o deputado eligr.ossador mastigou uns res- órgão da Congregação Ma- (a) Antônio Gomes de Aplausos à bancada do Par.. di,iO de Guaratuba.
.

,

tos d,e ,Íavagem do- Diário da Manhã e aludiu a gagá, a
jogc.r. A verdade, Ruben, é

riana editad.o nesta Capital. Almeida. tido Social Democr�tico

J
N. 9-5-53, indicação de au-

senil, e quejandas tolices, indignas d� si, de mim, de to- que por aqui, na atualidade 8ncaminhou ainda o mesmo O deputado Siqueira Bel-
i!lrda na hora do expe· �oi'Ía do deputado Siqueira

dos. Fêz mal. Franqueza não é injúria nem chocarrice. p1'edominante, você encon- deputado reqr.erimento à lo requereu voto de pezar
(Le��tf- o deputado Leciall. HelIo, soI.icitando a constru

Senil, sim" deve l'er alguém, a cuja velhez eu r�speitO', e' a trará motivo não para um Mesa solicitando voto COI1- pelo falecimento do Ce}'. Lu-
'{II)', j'lski deu conhecimeu. ',ÇãC de prédios escolares pu

CllJ'OS pés me prostrO' pedind a de t d E d' t I
tu à Casa do teor de um te· ;",1 as localidades de Paiol

. .' �

O' o
.

pu a o ne mo rans-- pé de milho, mas para uma gratulatór.io pela passagem I
eas Alves Ribeiro, Qcorrido 1

I

mda estes cumprImentos, tao cheIOS de boa -e(lucação pa- 1 M d'
,

d do �'Dia do' 'Colono". O (lep. 1 no município de Videi.a, re- egl'ama qu.e recebe_u do :e'l l1;lS Pedras e. ?o�ônia Rio

ra com as pessoas mais velhas d� seu conhecimento lá
avoura.. . as e, pes e

Tenório Cavalcanti, 'vice-li-
I

querendo se comunicasse' a vel'l:�ldc. Cpne�o Jo.a� !teltz j ll'€-Ío. no· mUnIClplO de Ca- ,

na alte.rosa cidade de São ioaquim. '. '. '
milho de verdade, e nã9 de

der dá bancada pessedista, ,família do extinto a hO,me-'� de
. �ombr�o, ' mun.lclp�? de

I çado,r,
bem como para a .lo�

BARBEIROS FILHO troncos de carvalho, como ocupando em s.eguida � tri- nagem postuma'prestada pe-� :::.����ua, nos s,egumt,es calt(�fI.?e. de G:a�ado, no

- os dos seus comentários... Luna apoiou a ambos os re- la Assémbléia. O deputado
'v l,�. ,mun�clplO ,de V.ldelra.

Na .. hora ,da.. op�ra"ão' ,faltou Muita rocinha de- couve, qllerimentos, Na o·portun,ida- Coelho d�' Souza em nome

-
Y

por aqui, velho Braga!. Leiõ d.e falou sÔbre o padre E�í� ; d� UDN, apres�ntou solida-

O lodisp8DSavel: 'o b.·sturl· ..
' suas admiráveis crônicas I �1O Dufe�_er,._que deu maIO.r rledade,' a'S-soclando-�e ao

• , .'
, impulso ao Jornal, tendo SI- voto de pezar.

RECIFE, 27 (V. A.) -- esposa "passou por esse ve- d�sde ha mUlto. De quando do, êle próprio, u,m apostolo, Na tr.ibuna o deptitad'o
Fato, senão inédito, pelo xame", mas em proporções você tinha os sapatos cam-' do mari-anismo �errl noSso Es- Francisco Mascarenhas co

merios .raro, (,cOl"reu no Hos- menores qu.e t5 referido na bé\d6� e os poIsos vasios. tado. Disse mais que real i- menta a visita do Governa

pital Pedro lI. Uma senho- repo.rtagem contestada, p�r- Mas, você era Rubem Bra- zação dessa natureza estará dor Irineu Bornhausen e sua

. sempre ligada ao nome' da- comitiva, às cidades de Jo-
ra que deVIa ser operada que "o unico instrumento ga. Ereto, dentro de roupas quele,abnegado sacerdote.. invHe e Jaraguá do Sul, on-_
foi levada á salã de opera- ause,nte na caixa cirurgica suuadas. Honesto até' con- S

. .

d
.

egUlram-se. na tribuna e se maugurou' a I.ig,ação
tra a fôme. E você continúa os d'eputados Paulo Marque:; Capivarí à Jaraguá do Sul,
sendo Rubem Braga; O e- e Horácio Rabelo� que em terminou requerendo que se

terno' enamorado de Cacho- nome dos seus partidos, de- consignasse em ata um voto

eira d� Itape.nerim, cidade ram apoio aos requerim.en- de congratulações ao senhor

.

- I tos. Submetidos a votos fo- Governador do Estado por
que o Brasl� conhece e ama, ram ambos aprovádos por motivo daquela realização.
através de suas 'palavras, unâni'midade' pela Casa. Em .nome da bancada pes
escritas com a-fôrça do co- O deputado Antônio A'l- sedista, o deputado Protóge
ração. E Antônio Maria, meida destacado ·elemen to !les Vieira componente da

êsse grande, (grande e gor- da bancada do PSD, ocupou comitiva, assinalou os fatos

do como o Tole�tino) mons- a atenção da Assembléia Hã- ocon:idos por ocasião dos

pre a construção ·de uma es- festejos realizados em Join
t1'O das noites infindáveis de cola rural, no distrito de vil e e Jaraguá do Sul. Após
Copaca-ban_a, por certo, es- Tupitinga, municipio -de tecer várias consideraçõe3
creverá uma canção para o Campos,. terminando pelo sôbre a -ligação Capivarí-

Expos.· içã,O Agro'- ·v-.'I'ola Caírni cantar. Falando de seguinte requerimento: Florianópolis-Jaraguá' do
� " Exmo. Sr. Presidente' da Sul, deu o orador o apoio

,

d «3" -'h
Cachoeiro' do Itapemerim.

e anOJD as'
Assembléi·a Legislativa de de sua bancada aõ requeÍ'i-

I
De sua terra natal, mell ve- Santa ·Catarina. mento e terminou dizendo

Na ordem do dia, fo( a�' tando a apro�aça-o Ih B E:t
. . I ,

para o O· raga. , en re umas Nesta. que a alegri·a e a satisfação
provado o projeto de lei n.

I substitutivo., de' sua autoria. dóses de Old Ra·rity, eu 'vol- Considerando que a casa não eram apenas do Execu-

34-53,_ que concede um au-l taria a Sentir o lirismo de ('scolar existente na sede do Uvo e do Legislativo, mas

xílio de Cr$ 50.000,00 à !,a. i 4. votos, foi aprovado... por suas crônicas, a fôrça emo-
distrito de Tupitinga é por sim de todo o povo catari-

Exposição Agro-Avicula do unanimidade o substitutivo ti\fa de sua,'pena. Não, Bra'_
demais pequena para a sua nense.· '"

I ' , t;nalida.de� além de se .en- Ainda apoiando o l'eque-
município de Canoinhas. Na do deputado Fernando Os- ga velho de �uer.ra, você já- ('ontrar em péssimas condi- rimento falaram os deputa-
fase da discussão usou da � valdo de Olive.ira, que, des-' mais enc;leusará ídolos de ções; dos P.aulo Marques e Cáss;1)

palavra o deputa�o �ernan- i se .,modo, .�em"'" própiciar barro! Você é grande' de Considerando que a esc,)- Medeiros.

do Osyaldo de OlIveira, .que I
maiores facIlldades àquele mais para isso. Você é Ru-I tla'testdaduTal �at: sede 'do ,dis- O 'deputado Estivalet Pi-

justificou o ,auxílior solici-, importante conclave. b
' I 1'1 o e Upl mga tem ele- res, líder do PSD, lio ratifi-

en Braga.
" _I \lada. frequ·êne-i:a; 1;:11' o apoiõ;feilo pe o<deRLl;:;_

'\
. .,

--

ções anestesiada é pr�para- esterilizJ.da", no- momento

dayar,a a operaçã,o. No mo- 'da ope"ação, foi o bisturi e

mento em que o médico ia não "todo material necessá-
iniciar 'seu trabalho, verifi- rio a interv·enção".
cou que faltava o prin(';pal:
o bisturi. Dahdo guarída á contes-

O fãto, ,como é na:tural, tação do -esposo da pa-cien
foi motivo de fortes comen- te, pen!'Unta o J�rnar se "to-
tários ce um vespertino, ao do o m'aterial" serviu de a'l
qu\_l O' espoS-o da paciente guma coisa, se no mon1.ento'
en�.iou uma carta esclare- da operação nãó tinha o

cend{, :}ue, efetivament\) sua I prin'cipal: o bisturi.

FveGllanUe
Tenho ouvido, nas mais.'diversas é contraditó

rias fontes de opinião', elogios calorosos ao sr. Ma-
.

jor Jaldir Faustino da Silva, diretor do Instituto de
Educação. Todos lhe indicam a ação como enérgica,
eficiente, moralizante do estudo, \naquele educandá
rio. E isso; sem dúvida, merece aplausos. O nível
do ensino, no Brasil, tem caído assustadoramente. A

I prova dis·so se .infere, aliás, -dos resultados de, con---'
cursos por aí afora. Entre mil inscritos, 60% nau-,
fragam !Jas primeiras provas e somente 5% chegam
ao final, com notas, na maioria, apenas suficientes,
a!i na continha. A campanha, pois, contra a, cola e

em prol do estud:O, é benemérita e patriótica.
x x

x

Quem quer que vá a Palácio e exponha ao nosso

governador 'uma pretensão,.' recebe, de imediato, a

resposta:
'_ Vou estudar o seu caso.'

Se pleiteia um despacho em, processo encalhado,
se postula' a anulação de um ato injusto, se pede um

direitó lí�uidõ e certo, se requer um pagamento
trancado, se roga uma' concessão de ferias

.

se recla
ma um� promoção atrasada, se implora úrha lice�ça
necessarla, ouve sempre o mesmo:

"

_ Vou estudar 'o seu caso!
x x

.

x
,

A mocidade de Santa C.atarina precisa estudar
e ?s��d.ar muito! Estudar çom afinco,' sem medir sa':'

. crlflclOs,. sem bocejos e sem olhares furtivos para'
os pon�telr?s de relogios, que nessas ocasiões pare
cepl nao dIsputar. Moços e moças das escolas crian
ças, estudai! Estudai e estudai e estudai, SÓ J'l) es-
tudo vos dará saber.. -

, .

'

Segljí o exe}�lplo dQ nosso i�ustre gove;nador!'
GUILIi�JfM,E TAL .

.'.�' •.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


