
A G'uerra Na
a -2�12 milhões

Custou' A Vida
de sul-coreanos

'.

WASHINGTON, 28 ('U. gem ao Congresso, dizendo os gastos fãntasticos da dólares", dando, portanto, reanos. Mais ?e' dois mj-I breza
e o desespero dos que mistíc!o da guerra da Co

P.) - O' pi."esidente Eíse-; ser uma necessidade impe- guerra. I u� �rejuizo ·to�al de quinze! lhões e quinhentos �il pe�'- �ica� ?oder�am �u ito bem' réia tradu� u�à e,�perança
nhower pediu, hoje, ao Con- rativa que os Estados Uni-; '''A guerra da Coréia - .bilhões nos tres anos de. deram seus lares. CInCO mi- ínflingir mais fendas que de paz. A ,fIdelidade de Seus

gresso que aprove uma ver- dos acorressem imediata-" afirmou o presidente -' sua duraçã'O:' Ilhões dependem ao todo ou os canhões _do inimigo". _ I termos poderá assegurai-Ia
ba de duzentos' milhões de mente em, auxílio à' Coréia custou um milhão e duzenv ] O presidente tíeu a conhe- em parte para a sua suLsis- O presidente Eisenhower de forma defínitiva, desfa

dôla,res .para iniciar a re-: do Sul, 'tos milhões de dólares por, cer a devastação de tôda a I tência da -ajuda que lhes fôr disse, ontemvem seu discur-I zendo as nuvens negras que

construçã� da Coréia. Uma I O presidente disse em sua·' ano, sem contar com_ o pa- : ordem sorrida pela Coréia I dada: O v�lor da proprieda- so transmitido pelaerâdio e ainda pairam sobre o futu

hora depois de havel� cessa-
I mensagem que a despesa gamento

..

e manutenç�o das. do ,Sul:, ..

de destruída el�va-se a um televisão, que os Estados ro; o .desrespeito de suas

do o troar dos canhoes na
I
com a reconstrução da Co- ,tropas norte-americanas. A I "Desde que come<i_0u a

I bilhão de dólares. E agora Unidos aproventar-iam o ar- clausulas provocará novas

Coréia, o presidente norte- ré ia durante a paz ·será in-
.

guerra da Coréia custou a- I guerra em 1950 perderam a I que cessou o pipoquear da mistício concluído na Co- convulsões, cujas conse

americano envioú a: mensa- I significante, comparado com nualmente cinco bilhões ,de I vida um mUhão de sul-co- I metralha, a miséria, a po- rela como um passo para o quências serão funestas pa-
• estabelecimento da paz no

I
ra O' destino da humanída,

a.(�>4IIIIIIH�)'_' _C)._;C)._.C)._.()._.C)._.co
�

" mundo e instou aos comu- de".
.

DIRETOR ,- c

O
'. ·

D·' ,- nistas a empregarem a me- I O reportei' ouviu, tarn-

Ru".nl de i 11111. antigo la-
sa das conferências, em vez bém, o sr. Milton Eisenho-

'Arruda R-mOI t ,�rio de- S. Catoarina ,�.
da "brutal e futil luta com Wteeld"ectelanld'aodoo:ilustre visitan-� as 'armais", para derinrir

GEr.ENTE I' 1°
'Ano Xl 0,

suas diferenças com os de- - "Como todo o cidadão
-

, mais". de meu país, estou certo doe

Dominlol F.

I N 11 A ALEGRIA NO BRASIL que todas as pessoas do

d. Aquino
- I '. .666 I RIO, 28 (V. A.) - O mi- mundo estão satisfeitas com

, - nistro da Marinha, almiran- a assinatura do armistício.
��,,_ H)....()._.C��,...
:::..::..:;::::;..::...;;;;_----------�----------------..,.- - _." " '- - -

- , te Renato Guilhobel, falan- Espero que este
.

aconteci-
,Ediçlo de'toje - 8 páp. 'IFlorianópolis, Quarta-feira, 29 de Julho de-1953 �, l,oo do à reportagem, 'declarou mente seja o início de uma

,

I
..
C-rl·-ad-o-o-MI·-ol·-sle-'r,·-o"""--d-a-S'-au'-d,e---�'

o

0° retratos OOS'
a propósito da assinatura do era, na qual será propor-

4- armistício na Coréia: [clonada a paz em nosso

IItulos eleitorais
- "A assinatura do ar- tempo".

Demitiu-se o Presidente' do
lo'stiloto do Café

onde _2 comércip
retend() as d�ws

•

RIO, 28 (V. A.) - O sr, ta�do que sua visitá assina- S, PAULO, 28 (V. A.) -

Milton Eisenhower, enviado. la mais um elo nas' relações' Em palestra com a reporta
� especial do presidente dos afetuosas e fraternas entre

I gem; durant-e a visita à

Estadôs UnidoS', cump:.;.iu as duas grandes nações. I "Fazenda Guatapará"" dis-

I movimentado 'programa n_o
I

Rel"pondehdo, o sr. Milton I Se o sr. Milton Eisenhower:

fim da semana. Partindô da Eisenhower .manifestou a - "O govêmo dos Esta
RIO, 28 (V. A·) - Dada'

capital :paulistá, percorreu impressão de que, realmen- dos Unidos não está interes
à, situação da cebola e da .

éêrca de 200 quilômetros de te, estão sendo realizados sado em fomentar a produ-
banha no mercado carioca, t d d d

- , .

es ra a e ro agem, VISI-. estudos de grande enverga- çao de cafe na Afnca- e em

continua,� d'" I t dO. t" 'I h tI' " A.an o prmCIpa men e, em ura em ma ena agnca a, nen um ou ro ugar. -

mercado- . ._

RlbeIrao Preto, a. zona ,c.a- no Brasil. E frisou: ' crescentou que qualquer
RIO, 28 (V.'A.) O se- RIO, 28 (V. A.) - A dl::- em conta as altas qualid'l- rias para não ,atender ao feeira. _ "Nesta escola há a iniciativa nesse sentido se-

nado aprovou, hoje, o pro-I cisão in.abalável .d� s�nad�r des sociálistas do líder tra- tabela�euto da COFAP, o
_ Visitou, também, �Volta mais bela área de experi- rá inteiramente particular.

jeto da Câmar:_\ que classi- :
Alberto Pa-squah11l de nao balhista".

I
major Héli0 decidiu USaT de

Redonda, as obras h1rlroelé- mp.,ntação no campo de ati- REGRESSOU, ONTEM'

fica no padrão "O" os car- i assumir a presidê1H�ia do Interpelado sôbre as ra-
.

um contragolpe, ·importan- tricas do Paraíba Rural. O vidades agrícolas, que jit
gos de professores cated,rá-I PTB,

abre nova crise no P. zões de seu gesto, o sr. AI- do da Argentina não só ba·
sr. Milton Eisenhower che- cO{lheci e el'tou certo de que Ontem, o sr. Milton Ei-

T B A escolha do sr AI berto Pasqualini declarou nha' como 70 mil caixas detrcos do q.uadro permanente I
..

,

.

. �

gou a êsse estabelecimento p..qui: se encontra o futuro senhower regressou, via aé-

do ministério da Educação. I bert'o Pasqualini era consi- nada poder adiantar, por- cebolas. Êsses produtos se-·
cêrca dó meio-dia, sendó de nosso país':' rea, aos Estados Unidos, de-

EQten'dem-se .

os efeI'tos I.i derada como "para r�sol- quanto Illanifesta ainda de- rão vendidos nas feiras, b'd I
..

J
- OS EE UU E A PRODU I I d t d b

� rece I, o pe o mII'.Istro' oao ..
-

I
c aran o, .an es e em ar-

dessa lei aos professore:; ! ver os problemas do tI'aba- sejo de perman·ecer· afasta-I barracas e mercadinhos pe- Cleofas e corpo diplomático. çÃO DE CAFE' NA AFRI- que, que o Brasil pr,ecisa e

cated'ráticos, aposentados a-' �s�o nacional, l.f!v8ndo do da política.-partidária. l� -preço oficial.
No salão de reft!itório da CA

.

.

_ I merece a' ajuda ao seu país.

���e:, f;�e;:ç::ia�:s p��:UI� IO Bra's' -1'1 N a'"o Nego'C -Ia ra)) �s::;aod:I:�::It::�ao :::�
dia 29· prÓximo- a votação: .

'

,

,

.

vidos e�clusivamente arti-
do projeto da Câmara que I .

C"
.

I I·t
gos nacil)nais, isto é, feijo.',l- RIO, 28 (V. A.) - A

a-I
anunciada reforma adminis-

,dispõe sobc'e a situação ju- J Om a n ,g' a erra da à baiana, churrasco gaú- nundada reunião ,min�ste- tnüiva. Acredita-se, assim
ridica do procurador das1, cho, aguardente fluminense tial que e.'3tava m&rcada pa- , que será realizada no pro-
autarquias federais. O sr. 1 RJO, 28 (y. A.) - Infor- ',g'ociações e iniciou os pre-I mo ao Banco Internacional e doces pernambucanos. :a �á�ado foi adi�da dev.ido I xim� sábad� a reunião ago
Mozart Lago solicitou ur- mou-se, hOJe, que a delega./ parativos 'Para regressa.r a, para pagar a div�d'á. Os O poeta Ascenso Ferreira a vIsIta do sr. Mllton Else� ra transferIda, quando se-

_ gencia para o projeto di,,- II ção britânica, que vinha Londres. " ,brasileiros" contestando, in- recitou poesias de carater nhower e ainaa em fac·e do rão discutidos a reforma
pondo sobre o aumento d�s realizando gestões para a As negóciações :estavam! formaram que 'tal coisa é folclorista. desejo 'do-governo de distri-

I
administrativá e a situação

salários dos

jornalistas-I' liquidação
das dividas, co- paralisadas há dois meses, ,I impossivel, ag�ml, devido O ministro João Cleofas buir a todos os ,ministros o

'

nacional.
.

Pl'�fission�is. A 'urgenCia mer�ia�s. doo Br�,;il, conside-! pp.dh�do o� .ingleses �u� .0' ii!? grandes di�ida� contraÍ- !e-:antou .um brinde ao sr. projeto e, a mensagem que 4. A

;:�:�=��.�T"'. _Y�"&�&T'����:�;��;:�:::;!��e":,.:=;���_�:'��J;:���l�� .__._. ..__�..._.-._..._ ....._.....�����.�..!_��_�_�:w��:.__�_�!!,��:..����=:,,_�_�:�:..:_::�:.-.� Quad rl.UeIeos
,

Os ln-overblOs, ':omo. m�xmlas ,�orms, por maIS sIm-
I

$iIIPP�;, ---
•

, c�ntrals hid�óelétricas, (. milagreiro que do, pouco. sabe- I
-

lHes que pareçam, a �nmeIra anah.sp-, co?,densam ;;e�- J de'POIS do oulro rIa fazer muIto, sem um centavo de aumento nos tnbutos. S. PAULO 28 (V A _

pre doses exatas do rIgor da JustIça e Impermutavels I F'oram os em que, lá mesmo �ilO Legislativo, o sábio dr. ,
,. :)

I)Oções das cert.ezas d� V�rdade: _ tI-,: '. • ...... • • • Paulo Fontes, diplon.ado, honoris-causa, ,em eJetrotécni- I
Ocorreu '�1a" "Mat�r11ldade

Essas quah-quantItatIvaf\ vlrtu�es estao, por exem- '

co, qudmava os fuzis jurando que a energia de Capiva- Gota de LeIte , na CIdade de

)10, naquele que, a modo despretensIoso, apenas-assegura' RUBENS DE ARRUDA RAMOS rí não resolveria nem o problema �da Capital, proíbida Marília, um caso de qua-
que não há nada como um dia depois do ouü·o. . . pela longa distância e pela escassa. quantidade.. Foram'

Ainda ante.-o.ntera, alí na AssembJéia, as .reti,cências ,O triunvirato sinal�iro deu fiel cumprimento � ta- !'OS em 'que, se a\gl�em mostrass,e que. a .rêde podeda le-
desse velho an�Xlm, dele se desprendendo, aCIOnadas pe- reia. Que mensagem terIa entregue a cada' um Idos Ilus- . var força bástante·parl). Jaragüa e JomvIlle, em redobra
la sua força de vingativa ironia, andaram'

_

:pinguepon- tres eleitos· da U. D. N.? Talvez, apenas esta: Remem- do peI;"curso, seria declarado·insano mental e metido na

gueando piparotes nos crânios ilustres dos não menos ber? Essa, de 'fato, sendo embora pergunta; era, ainda e específica e pnCdente camisa. Foram os em que, nas man
ilustres deputados da U. D. N. mais, resposta,_ porque,. a eles, lhes trazia à memoria, chetes' dos jornais da UDN os legi,sladores que apoiavam

QJle desejariam êsses tres pontinhos peraltas. e a- justamente, tão só isto: não há nada como um dia depois a providên'Éia salvado�a, eram apontados à execração pú-'
gressivos, ao Sé projetarem sô;'re a bancada governista, ao outro ... E o dia de ante-ontem, no momento preciso blica, como inimigos nO 1. de Floria�ópolis e de Santa
para nm 'toque sêco e agudo, já em carecas luzidjas e em que aquela moção ao antecesSor do sr. Idneu IHor- Catarina,' e os que -a ela se opunham, até com medidas
espelhantes, já ein poéticas e bastas cabeleiras? nhauscn merecia aprovação unânime, era êsse dia vin- soviéticas de boicotagem, declarados heróis e condeco-

O mólime que, as movimentara, para esses piqués gador, êsse dia depois do outro.... rados com todos os quinhões de todós os .méritos devolu-
im.placáve-is" fôra IL voz do líder Estivalet Pires. 'O co- E, �ste, êste outro dia? tsse,. eram muitos. Foram a- tos in gurgite vasto.

-
.

�an�ante d� loposição confiou a e�s�s pequeninas reti- qu�le.s em uue, a inici,�tiva ago;a consagrada pela moção
_ Esses: .eram aq�ele outro dia que, malvadamente,

,C�.?CI�S a mls�ão desa�ravante de .Irem alertar as

cons-, ullan:me
da As�,emblela, recebIa �e todos, os quadrante� nao per�u.t_1U qu� o Jo�nal do sr. Irineu Bornhausen ôn

clenclas udemstas e, de volta, serem as portadoras dos udemsta.s a .m�ls b:utal condenaça�. For.am os em que o tem, notIcIa�se a·.lcolhlda unânime da moção ao dr. Ader-
votos dos seus representantes, ali na Casa, em :prol de I Estado mtelro OUvIU as solenes afIrmatIvas de ser o a- , bal R. da SIlva. -

u:a moção de regosijo ao ex-govern�dôr_ Ader�al �. da' prov.ei�ame�to da te:m�-ener?ia dó sul, uma ôavéntura � �� h� .n.ad� como um ,dia depoi§i do outJJo ... Pro-
do, sob o título acima, fal-

�Ilva, por haver êle, em fazendo a hgaçao çaPlvan-Flo-1 admInIstratIva, a prlOrl destm�da a um colapso fatal, ,.verbIPZ,mh.O ttemendo, inexorável, -vingativo como quê!
tou a indicação da autoria,

rianóp�lis, possibilitado Ia recem inaugurada distensão
I For�m �s �!n que Santa. Catarma, empolgada. de dern-A�_ ....... N50 é, ,,'!"'putado Estivalet Pir�s? Não é,�-n'6o.res re- 'que é a do nosso diretor, dr.

dessa hnha doe energia el' J� 11ara o Norte do Estado. gogJ,.�t- VJtOI.l_tlYI!w!l° s.,r. I.r,lnetl,BOlZl.!_hausen o semeador c.l,.e : .l!r(;s�nt�mtes·.d� U. D'. N.? Rub ��,ll� Arrudl! Ramos.
"C�,;","

.

:'_r' \'$��,,�Il::

Vargas. veteu dispositivo que subordina o Dep..Nac. d
. ,Educação às'atuaís Diretorias de, Enslne. O novo.Mí·'

,

d
.

M I C F Ih
do novo 'modelo, válidos pa- ,RIO, 28 (V. A.) - O pe-] em defesa do' produto, in-

nistro será O, r. ígue oulo ,i o' ra 12 eleições, sejam expe- dido de demissão do sr. Má- clusive os preços. Entendeu .

RIO 2·8 (V A) O ruais
�

d'
- ,

t
.

t d d_' t
.

d De didos apenas para os eleito- rio Penteado da pres idencia o sr, Mário Penteado que
, .' .

� pre- a uais orgaos e· serviços passarao a .nova secre arra. a o, um Ire or o par- ,

I
.

sidente 'Getúlio Vargas san- do antigo ministério da E- Serão criados cargos em co- tamento �e Administração, res que ofereçam, com o pe- do Instituto Brasileiro do: o decreto implica na coe

cionou a. lei que cria o Min. ducação e Saúde, atinentes I missão: um ministro de Es- 'um diretor da Divisão de dido de subst.ítuição ou ins- Café foi motivado pelo fa- xistência de duas políticas

da Saúde. à saúde e à criança, des- _.

'

I Pessoal, um diretor da ·Di- críção, os respectivos retra-, to de haver sido reçente-: de_preço, com a consequen-

. O presfdente da Repúbli- membrando-se aqueles -que -vísão de Material" um dire- tos, devendo,-no caso 'da não mente expedido u!ll decreto, I te descoordenação das pro-

ca vetou o dispositivo que exerçam atividade em co- "':��. tor da Divisão de Obras e apresentação, haver a. utili- fixando os preços mínimos
i
vidências que deveriam ser

manda subordinar ao De- 'Petróleo na � Yá�ias funções de gabine.te. zação do modelo antigo, vá- do café para a safra de ... ' uniformemente tomadas pa-

partamento 'Nacional de E- mum. Passarão, igualmente,
B li

. O MINISTRO lido apenas para tres eleí- 19'53-1954, de vez que cabe I ra melhor reputação do ca-

ducação as. atuais direto-'para os quadros. do novo O VI8 ...... ções. a este órgão toda a política I fé.
r ías de Ensino, que se a- ministério todos os cargos RIO, 28 (V.•\.) Parece

R
----

cham subordinadas direta- e funções e seus ocupantes RIO, '28 '(V. A.) - Depois acentada a nomeação do dr. e,gressou,
mente ao Ministério, man- de serviços que hajam sido de varias notas firmadas Miguel Couto Filho para a

tendo a situação atual. transferídos.ibem como par-I entre o Brasil e a Bolívia, nova pasta, é o que se infor-

RIO, 28 (V. A.) -_ Deter- te do funcionalismo do De- dispondo sobre a exporta- mJl extra-oficialmente.

mina. o projeto' hoje saneio- partamento de AdliJinistra-) ção � de petróleo ,l>oliviano
nado, que' ao novo mínistê- ção do antigo ministério da para o Brasil, ficou decidi

rio da Saúde -ficarâu.nfetos Educação e Saúde que se do o embarque dosr. Negrão

os problemas' atinentes à tornar excedente, As verbas
..

de, Lima para Bolivia no

saúde humana. Pata a no:� � crédisos a�ei�s à saíi,de proximo
-

dl�. 2 ,de )tg�to.

RIO, 28 (V. A.) - O Su
.

perior Tribunal Êleitoral,
em sua sessão, hoje, resol

veu que os títulos eleitorais
,

,-

>
_--_o

insufla :a III

crise DO p.T,.a.

lioífm, o sr. Eisenhower
.

� ------

Declaraçõ.es à Impre-nsa da Ril

va. secretaria de Estado s'e- :..'__...._

-rão_tran�f�ridos t_odosos PASQUALINl
Classificados DO
padrão «8»

a'diado' a Reunião Ministerial

drigemeos, séndo uma meni
na e três garo_tos. Os pais,
Geraldo Lima e Aparecida
Ribeiro Lima, são de condi-

,

.

çr..o humilde, trabalhando

numa fazenda da localidade.

,

/. .

Tomarão os nomes de Rita,
Geraldo, Corifeu e Estilio.

Todos estão passandol bem.

,Sei trigo roxo
Ao artigo_ ôntem publica-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;'

"'3�1....,....1 ...... - a.trltor' - T.nni••r. no. �1o 1. (r. .v.u.l&6r11 _ au lolo �.., II _ T.L •• fll;
s e a ...•..•....• .'l. I

...afIu .. C.boca) - alfua•• lo o.�OI Ibtraala.. ta ....... c.u.ltac.1 :o•• 4 ta • laor... Ideal • • . . . • . . • • . .• 3.659.
• ........ I 1toaI.1ad.1 au .1.,... ltaJM. ti. T.L111.' ESTREITO

....1.. )81' 1 c....... .;._-------�---- Advoc'aCI-a e l'on'abl";I.-da·'de' /Disque ./
.

eau.lt6rl. - Via••II •• O.n ....... a. I - IAltao .. 0... . DR. WALMOR ZOMER GAReIA I � • I............). Diplomado pela' F_acuIdade Nacional de Medicina da .

DR. IISHVAM PBIIGAP.üO
.

• PLACAS SIFILITICAS.
1toaI d.

-

- ...u,. hUll••, 111. - TaL IH". ..... Universidade do Brasil'. - Ad,."ado - .

...-' -_.;--------------- .

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola ACAClO GARlDALDI 8. ,.BlAGO
. Ellllr�d8 NOl181raDR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

. I (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
.

- CoDtabUJat. - Medi çl ulll t
• CUltraGU TUUlUTOLOeu ExJinterno do Serviço de Cirurgia ,do Hospital - I:dit)eio "lPASJ:." - 60 aa�. ta':en:o �d••��l�� r.·

01'.......
'

1. A. P. EZ T': c. do Rio de Janeiro (_ -

. o...alNr1o. 1010 l"late, l!l. .

.

Médico do !Iospital de Caridade
... 11 .. l' ml'iamollk. .

•••0"; aOI.Uh.... DOENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS _ OPERAÇOES
............. li.. F••••• '14. ...

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende diàriamente nó !fospital
de Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. .Te). 2.692.

ORA. WLADYSLAVA Wc MUSSI
B

DR. ANTONIO nm MUSSl
Kj41eao

/Clnrlia-CU.lea eeral-l"artea

"zorl.. compl.to • IIp.dali.uü 'a. DODO�II D. -."JW.
•••. ao. 1A0"1'Jl01 m6todol d. dia,.6Itico. I "......to.
'GulO.COPIA - JlISuao - 8J.:LPINGOG� - "TUO-

. LIS.O BASAL
.

, &a.10MI'I.ia ,or o..�. nr"I-BI.troeoa••lacAe "'101 UIva

eo...l&6rl.1 lI.ua Trajano, a. 1, �l· a••al' - U111.1o .....

..... \.
••r&rl.1 D... l.. 11 )l�r., - Dr••••11.

Du 11 b- II )lora. - Dr.. ..H1.

aOllt... A"••l.. Tn.'o.....k1, N

DR. A. SANTAELA

"'1"'•••. fle•••U6rfo. 1..11

DR. JOSÉ. BAHIA S. BITTENCQUBT
K. D I C,D

.

� �ea.hnl - P.DU� .'
.. a.-,1I •• llafa, 11 - 1..,aI

1'O...CULTULl - PB�TJtU - CLIlOCA ••a.u

CeualI6rI'; • 1toaI•••da -la.. ..1.... Tia.a. à. , (Lar� 11

.. ....) _ "':ria.6JOlla. f

..ÀÍlei I ta 11 ur.. - Diula......
I

/

-------------------------�

DR. ALFREDO CREREM
C.nl NadouI .0 .......' .......

b-lll'.&Or .. Ho.pi"l Colhia Ia.t'A...

Deo.e.. a.no••, • •••kIJ ..
•

. I
-

ba,.Uaela hUll.
••á TIr....... II' a_

0...,.1... ••• 11 l. 1. 'ar..

"ON..... nl
........ lalltN Barlln. " - ..tHi...

": I

DR. SAMUEL FONSECA,
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.
-

. ClíJlica Geral _ Cirurgia Bucal Dentaduras-

pon�es 'mo�eis e ii�as. "

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

HORAS MARCADAS.

DR. ARMANDO VllERIO _DE ASSIS
••BICO

.. ..,.,1.. I. CUIIlca 1af....1 ... AMI....d. •...4@... • .....
.,ltaI •• CUl....

m.nn:OA ••DICA p. C�O.AI D ADULTO'
- "arllá-

c.u.INrI.1 au x.... ".ia, ,'-:- 0-..1...... li .. li
.... 1. ta 1f...,...
........;,.•• a••••roüal GatlIl.rii.. I - "UII '.1.

DR. JULIO DOJN VIEIRA
ESPECiALISTA EM DOENÇAS ·DOS OLHOS"

OUVIDOS,\NARIZ E GARGANTA
/

Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei
la, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde .

Consultas di::;:iamente d�s 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 •

-----_.__ ._---- ----- .

DR. I.' LOBATO FILHO
Ooe.c" 0110 all.re�. r...lrsUI'I.
TUBllllCULoaa

CUalea M6Gea - Doo.cu •• crI••cu
\Tratamonto d. B:t:0nquital .m a••lto•• cl'ia.,•• )
C....I&6r1.{ Vitor ••iTIl.", 18 - 1· .ad.r.

.

••rárl.: Daa 10,10 àl 11,10 • ".iI 1,10 II 1,10 Il�r••
Iloal....el.: ÂnDiila aio Branco, lil· - rÓ.I 1.•••.

lVIÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
_ MÉDICO _

CLINICA DE CRIANÇAS
.ADULTOS

�OENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS _ INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório _. Rua Tiradente:s, 9 ,

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône _ 3.415 _ Florian6polis -

D... Julio Paupi'z Fil,ho
MÉDICO

Clínica Geral _ Ginecologia _ Higiene Pré-natal _

Obstetrícia _ Eletrocardiografia.·
,

(CONSULTÓRIO Im, DJALMA MOELLlVlANN)'

Consultório: Ru·a Fernando Machado, 6. Fon'e: 3.195. PROGRAMA DE VIAGENS
- Pará mal. i:áformaçlSe. dirijam-i. • /'

.MP.RMA NACIONAL »•. NAVIIGAC.lO-HO.PCD
,

Atende diàriamente das nove às. onze horas.

Lavando' com' ·Sâbã.o
\ \

'

\/irgem Especialidad'�
_da --ela. WETZEL INDDSTRIAL-Joinville. (ma,ca registrada)

\.

ecoDom.iza-se . tempo' e dinheJr()

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

'Te}. 8022 _.:. Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

. Repr-esentantes:
Representações A� S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - -5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

- Reprejor Ltda.
.

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 _ 6° andar
-

'fel.: 32-9873 ..,- São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital'

Cr$ 170,u....

Cr$ 90,00
Ano , .

Semestre
/

: .

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

_

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

ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGA'DOS
DR.. MARIO LAURINDO

e

DI'. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

DR.'.. JOSÉ MEUEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Calu P.... 111 - ItaJaI - ..... Ca..rI..

I
-, '. .

·

Naviu-MotOF «Carl Hoepcke»
RAPIDE - CONFGRTO - S.GURANCA
Vi.'..... entre FLORIANÓPOLIS e RIO D. JAN.IRO

Jbeala. I.termedf'rta. em Itajaf e Saato..... do
. -

.•••t. dltimo' •�.a. para o movtm.. to de pulal.lro.

._ NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
IDA VOLTA

dE! Fpolis. de . Itajaí do Rio de Santos
Horário de saída: de Fpolis:, às. 24 horas

do Rio, às 7 horas

"NOTA"
'

O NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5
DIAS) ORGANIZANDO- SE EM SEGUIDA O NOVO

!ua Deodoro - Caixa 'oatal a. Ii - t'el.foO": 1.111

. S���Y'RCt�
« .,

•.,

EspEtlAlIDADE

,

\

Informações.
Úteis

o leitor encontrará, nes

ta. coluna" informaçõ(!s que
necessita, diàriamenté e de
imediato:

.

JORNAIS Telefone
O Estado •.....•••• 3.022
A Gazeta .. :....... 2.6,56
Diário da Tarde ;.. 3.579
Diáriõ da Manhã ... 2.463
A Verdade .•......• Z.O1(1
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .

(Portarfa). ,.; .•.••

Nerêu Ramos .. ; .

Militar .

São Sebastião (Casa
dé' Saúde)

Maternidade Doutor
. Carlos Corrêa ... 3.121
CHAMADAS UR-
.. GENTES
Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .....• : .'.

Polícia (Sala Cémís-
sário) •••••.••••

. Políci� (Gab, Dele-
gado) •..........

COMPANHIAS DE
TRANSPORTF........

AÉREO
TAC ..

Cruzeiro do Sul·
'

.•. ,;.
.Panalr •...... ;.•...

Varig : ,.•.•

Lóide Aéreo ...•. ;:•.
Real ... : ..

Scandinavas .' .• � .

HOTÉIS

2.314
2.036
3.831

:q57

3.153

3.313

2.404

2.038

2.59·1

3.700
2.500
3:553
2.32.:;<
2.402
2.358
2.500

06

farmaci.as
de Plantão
JULHO

/
4 Sábado (tarde) _:_ Far-

mácia Es'perança � Rua
Conselheiro Mafra

5 Domingo _ Farmácia'
.

Esperanç'R _ Rua Conse
lheiro Mafra

11 Sábado (tarde) :_ Far

mácia da \Fé _ Rua Feli-

pe Scgmidt
.

.

12 Domingo _ ,Farn:tácia
da Fé _ Rua Felipe Sch
l�idt

18' Sábado (tarde)
.

Farm�cia Moderna _ Rua
João Pinto

. ,

19 Domingo _ Farmácia
Moderna -'-, Rua João Pinto

25 Sábado (tarde) _:_ \.
.

Farmácia Santo Antônio -
-

Rua João Pinto
,

26 Domingo _ Farmácia
Santo Antônio _ Rua João
·,Pinto. .,

O serviç6 noturno será_
efetuado p,elas Farmácia
Sto. Antônio,. !v,Ioderna e

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

A presente tabela não po-
.

derá ser alterada sem pré
via autorização dêste De-

<I 'rtament.oi
- -.-,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-abalarão a op�nião· publica

_---

Q EstADO IFlorian�polis, Quarta-feira, 29 de Julho de 1953
--------.--------------.....

8

De 20 a, 30 do' corrente
-

serao os
'.

...

•

10· Dias Mais SensiWi'onois
:

.-

do Comércio de Florianópolis

Nesns ulfimos DEZ DIAS de permanencia
da A MODELAR

.'
'

.

no .. seu velho predio, serão concedidos

PREÇOS
-.

/.- -_.' ------
--------------�

Heitor W. dos Santos

pôsa do sr, Olidio Cunha.
.

_ Sra. Marta Limas, '

_ Sra. Alumídes Silva

Posto de ·Saúde e Escolas
para 'Tangará

IDdica�ões do �ep. A_tonio Almeidà

Fraqueza e

exgotamento
I FRAQ'UEZA E ESGOTA
,VIENTO no velho e moço,

ioertui'bações fundo n a i s
I· , ,

PROJETO DE LEI N. lidade em referência vem
nasculinas e femInmas, me-

I Io infundado vista e memo-

assinalando sensível pro-
. da fracas, mania de suicí- .

Cria Pôato de Saúde gresso; . _

.) ORGAHISADO Iio, tiques nervosos (cacoe-
A t 10 'F' 'd" I eonsíderando que a Séde é - .es), frieza, desaparecem
r. _ ica errar o um

"'D' AI' "·t
. -EDITADO com um só vidro .das Gotas

P' t d S 'd S' I
'.dona Ice con a com uma

Mos � , �- .a;��T�111�a,."..,..í;'l�,!""o . escola isolada já em reg ime . PO� \1endelinas, Adotadas nos

unlClplO ut\�. angl::jJra, '
-

,
'" '. . ...

- , iospitais e receitadas dia-
, .

.' ." -: .

- de desdobramento, sezundo ' 1)(JIlÁL{r?7(] g(J4Q[g :Jaci�iÚe por' centenas de

dispõe o Decreto n. 529, de gE/XA87Y.f.TTO nêdicos ilustres, Mendeli-
17 de abril de 1953, (Diário FLORIANÓPOLIS_SANTA CA�ARINA las firmou-se como o mais

Oficial n. 4.887, de 29 de a- completo e -categorizado re-

bril de 1953) ,
- I ! vigorante do !i,stem� n,e1'vo-

.

' I so e das .energias vitais.
conaiderando que, ,UI. fcr- ...()....,.() o....()�().... Sem contra-indicação, Nas

ma do Regulamento' baixado ! �,� A C I T.:E 'boas casas, Pero reembolso

pelo Decreto n. 3,735, de 17: -:0:- ,� Caixa Postal 3.685, RIO

de dezembro de 1946, a es-! �,� A G t:: N C I A DE _,

.ola isolada desdobrada ))0-11 �

PUBLICIDADE Iderá tomar a figura de es- I ,- -:0:- "'

colas reunidas, tende em I::: RADIO _ ..JORNAIS I
vista os interesses do en si

I'
e c

�::�:::!�::�:::,��::":"::;: I!_'�:::"'_� �fSlllfRmO
colas reunidas oferecem arn- .�""""';""

NO LAR. E NA SOCIEDADE

Experimente boje I ANIVERS�RI6s

MILHO DE FORNO
.

(COM CARNE)
. ! Vieira, esposa, do sr, Age-

:
Ocorre" �oje, o anj'ler3Ú-!."n,o,r Higi�o �iei:a, pr�o:i:

rio natalício do 'Rosso�.pre-I �loQ.,al. ie Lm,otl{le',.tdp.; lm
zado conterrâneo, sr. Ho.tor prensa Oficial' do Estado. .

'iVedeckin dos Santos, adv(J-'l _ Sra. Beatriz Noronha,

INGREDIENTES:

I'elégraf'os, a quem cumprí
mentamos,

<,

-associando-ncs

às homenagens de que será
rlvo,

,

_ Menina Olga Maria, f.i-
lha do sr. João José Ro h'l

gues I Correia.
_ Menino José Sérgio oe

. F'ieitas, filho do sr, ,TO'S8 ü

ríveira de Freitas,
- Sr, Nivaldo Lopes Pr.

- Sra. Marta Cunha, ea-: Almeida,
��-�-a.iíH,...

Hoje no Passado'

"Milho de Fôrno" é um

prato delicioso! Prepara-se
num instante e, além disso, gado provisionado e alto. Lima ..

é bem econômico. funcionário . dos Corr-eios e
t

_ Sta. Irma Schutz,

150 gramas de carne pi-

teiga ou margarina
3 colheres

.

de sopa de

. cadinha
1 colher de sopa de man- f;'AZEM, ANOS, HOJE: .

manteiga
3 colheres de sopa de fa-

Art. 2° -_ O Goven:a.:!cI
do Estado solicitara, em

anarquistas atacaram, pela mensagem, o crédito neces-

di segunda vez, contra Carne- sário aos .fins previstes na
A data de hoje. recor a-

ta',',' presente" lei.2 colheres de sopa de pi- nos �ue:
�

.

_ em 1839, (segundo Art. 30 _:_ Esta lei entra
16"5 h

'

S lar;� em . i) ,c egou a an-
B it 'R' B

.

d t d
. 4 xícaras de milho' cozi- OI ex, pOIS 10 ranco nos em vigor na a a a sua pu- íd dta Luzia do Norte (Ala consi eran o que as esco-

do ou· de lata
. .

,- dá como 25 de Julho), foi bIicação, revogadas ai> dis- '-

(gô )
-

General Matias de' . _

-

, ,
las reun idas sao grupos es-

50 gramas de queijo ra-
goas, o . ! proclamada a Republica Ca- possçoes em contrário.

I
,Alice", distrtio e Municínío

Alb reun e :
. colares, com o onus urr a- "

uquerque que se I t
.'

(J 'I' )
,

S S 7 d
.

'h d " . de Tangara dando dessa rte
lado .

I
a rrn en se ou ti iana ,na ." em

.

e JUI o f. ' .' -, .

,�, � •

,. c , ssarte,

ao Conde de Bagnnoll; _ V'', '-3
'nen tário deste tIP0 de est a !' '

fãnci d 1 lid ii
6 fatias de pimentão ve-r- . .

entao ila de Laguna) ; 190 ,
. a.. In a C'1a a oca I a .. c em

d r
_ em 1819, nos serres de

I
_ em'1846 no Rio de Ja- Antônio Gorites de Almeí-

belecimento de ensino prí- tela um estabelecimeuto de
e,

Santa Ana, Bento Gonçal-l.
.'

p', d
nário; ensino primário àaltura 'das. nell'O, nasc·eu· a rmcesa a. "

,.
,

I ves da Silva, com seus in-
I. b I

considerando que �seo::ls
suas necessidades, ond,�' o

MANEIRA DE FAZER:

I trépidos soldados, derrotou z�ee� 1848, faleceu o Co- INDICAÇÃO
reunidas na Séde de "Dona estímulo, o ambiente e o;; re-

I P· h
" um destacamento corrienti-· Alice", distrito e Munk:jjio curso� pedagógicos hã.)' "".I_ on a a carne pI-', ronel Joaquim Pires de Car-, � .l,

d' h
.

f 't
I no, sob o comando de José

Ih Alb V'
de Tangará, irão ofereC-h' às .

']
ca m a para ri ar numa va o e uquerque, II-

I
Considera,ndo que o _!hlYO- concorrer para uma mi uên-

.' O Centro de Irradiação
fl'igideirà com 1 colher de Lopes, do Exército do Ge-

conde de Pirajá, que coman- ado Séde "Dona '1\lice", 110
crianças em idade es,�(.i��r, cia sempre apreciável no Mental,"Amor e Luz" realiza

neral Artigas,' ,- quatro anos ·de estu,do'!, tipL) . .

1 "-so-es 'Esote'r'cas tod
margarina, ou manteiga. .

dou as tropas brl:sileii'as da dist}-'ito e MVnicípio dt) Tan- melO socla , � I
" as as se·

em 1822 três' canho- . . grupo escolal," S, S-. em 8 d.e J'lll'ol) (I,D. gundas fe,i,ras, às 20,30. à 'rua
2

....
- Ponha, numa ,�utra

-

".
.

Bahia, no inicio da Guerra gará, tem uma população
j
'." Conselhelro Mafrn, 3' _ 20

frigideira, as 3 colheres de neiras do G�neral Mad�ira de Ind.ependência,·
.

escolar superior a oit'mta, IND- rC'AMOS 11953' , , ,

I

andar, '.J.
, foram repelIdas pelos atIra-I .A' d' N'l Td' 'd d I A t- G d AI ENTma�telga, para ..derreter,. n re 10 a asco ,em L�, �"esc.o �r;

'<, _,' '? �,� ••�.
n OnIO omes e _.... nleI' 1,\ RADA FRANÇA

Q d· d" dores brasileiros no comba- 1836' P' .

.

'd d I Q dI' d ---------.,;;....-
.uan o ISSO se der, a lCIO- .

_ em ,no ara, os conS'l eran p que a oea-, .ue, OUVI o o p e'liH'10, I
a. '.'

te de Fusil, na Bahia; '

-_..... .----------_------------..,.._-------:------------- �---ne-, a farinha de trigo a pi-
m t I 't

.

'

- em 1826, pelas 11 ho-
en a, o pa mi o e o pl_, .

, ,_ .

me t- 'd M' t b "as a 2a. DIVisa0 da Esqua-
n ao pIca -o, IS ure em

. ,

e acrec t"
Ô

d' I
dra Brasileira, comandada

Ien e a carne pICa1-' .-

nha,' , . pelo Capitão de Mar e Guer-

5 A
.

'Ih
'" ra James, Norton e parte da

- rrume o mi o Ja
'

3a D'
, - b comandocozid-o numa travessa, de IVlsao, 80 o .

vidro que possa ir a� fô'r� elo Capit'ão de Fragáta Sena

n-o, hem untada,
.

Ponha. ó Pereira, fUlH;Ie.aram n-as B�
môlho de'carne; palmit-o e lis.as E�terioI.:!!s de Bueno»

I
pimentão -por .cima, Espalhe I Ail'eí);

.

'

'1ó quei!o ralad�, Enf�ite com
- em i�32, em S�uza, vi�

as fatIas de pimentão, Asse II� da ,Pa�alba, !-l COlonel J� I
em forno moderado,: cêrca I se Telxell'a da Fonseca del,- I

.' " d!) ao minutos,
.

' �!otou u� cQrpo de, guerrel- ,-

(.A.:pLA)
�

I 1'03 de Pmto Madelra-; ·1 �"..,...,.'='

rinha de trigo
1 pitada de pimenta
.300 gramas de palmitos 29 DE �8LHO

mentão verde, picadinho

bient,e de .ensino semelh�-tn,t.
seja sugerido ao Poder Exe

e com fôrça de grupo esco- cutivo a conversão em csco-

las 'reunidas da atual e3c,01:::
desdobrada da Séde "Dona'

_ (cozidos ou. em lata)

.AVENTURAS DO ZE�MUTRETA.� ..

, "

.'

/
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Como estêo cOD_Sjijuidas Amanhã: Atlético x1BocaiuvalPrilejra ioda-
E,w�",�:con�i�i����':'::�do, oito E,_I �o�!�J:�,��: ;��!�81��e:���;��,!��§!�tda das. '.iuais. .tados concorrentes ao VI Campeonato Brasileiro de Bas- D d

' 'f' -.,
hã ilib d

an o micro as mais,
quetebol Juvenil que está sendo disputado nesta Capital: onars, para aman a, no es- equui ra os.

tádí d F C F tâ defrontaram-se, na noite de
a 10 a ',' ., es a mar-

cado um encontro de g i- Domingo teremos F'iguel- segunda-feira última, como

tam- primeiro jogo, as equipesgantes. Lutarão Atlético e rense x Guaraní, que
I do Distrito Federal e do

Bocaiuva, 'estando o prélio bém promete' agradar.

,

, Convocação
com ás realizações d� Cam- dade se, ,durante a realiza- A Federação Catarinense rem realizados na próxima
.peonato iuvenil de Basque- ção' dos jogos em jogo, 'co- de Bochas e Bolão, convoca terça e sexta-feira, dias 28 '�a<!_eiras - Cr$ 30,00
tebol, qu� ora aqui se rea- locassem á disposição do os elementos, classificados e 31 do corrente, nas Can-
liza, para grande orgulho público um carro ao termi- púa a "Seleção'da F.C.E.E." chas ,do Coqueiros Praia A,rquibanc,ada - Cri 15,00
e gloria do nosso esporte, no dos jogos. - sr. Aroldo Pessi Alfredo -"Clube, com início ás 20 ho-
pundo á ,disposição do pú- Fica aqui a nossa recla- Wàsel, João Cardenutto, raso Menores, militares e es-,

blico frequentador linhas mação e o nosso pedido que, Braulio Soares, Armando Contando- com o compare- tudantes _.:.. Cr$ 10,0,0.
'extras, a Emprêza de Oníbus sendo muito justo, por cer- Sabino, Hélio Lange, Paulo cimento, agradece.
do Bairro da ,Trindade, vem to será atendido pelos pro- ?tto Scheidemantel, Hélio Senhoras e senhoritJ8
impedindo que os aficciona_ prietári,s da Emprêza T,rin- Monteiro, Hartwck, Osmar p/Federação Catarinen8e Cr$ 5,00
dos residentes naquela ,10- dade. Régis, Nelson Cardenutto, de Bochas e Bolão.
calidade assistam aos jogOS'

'

'�Egon Olinger e Luiz Benve- Egon Olin�er
por' falta de carro depois I

Federação Goiana de Basketball
Chefe e técnico: Edison Santos.

JePgadores: Amandino Pígnata Porto, Guilherme de

Santana" "Dauro Fleury Curado, ,Góia do Nascimento

Monteiro, Ronald de Souza Barros, Hugo de Souza Sil

veira, Edner Mendes de' Brito, João de Deus Morais, Ro
osevelt de Oliveira, Elpídio Luiz Brandão Filho e Ber

nardç de Castro.
'

Federação Metropolitana de Basketball
Chefe: Mauriath Fragoso de ';Azevedo Silva.
Técnico: Orlando Gleck.
Juiz: Afonso Lefever,
Jogadores: Arnaldo José M. E. da 'Silva, Maurício

de M. Borges, Ronaldo Balista Viana, Edson Elias dos

Santos, Sergio de Melo Nunes, -Armando Furtado de Li

ma, Cleomar Antônio Lima, Carlos Citto, Eliahu Chut,
José da Silva e Silva, José Luiz Rebelo Peçanha e Luiz
Fernando Rebelo Mendonça.

Federação Paranaense ide Baskeball
Chefe: Werther Araujo Dambiski.
Técnico: Major Osni Vasconcelos e Hugo Riva.
Juiz: Urubatan Raul Sa�tos.

'

Jogadores: José Maria Del Claro, Nelson Jakubons
ki, Milton Carneiro Filho, Joel Manoel Guelmann, Nar
sen Paulo Castro, Osirio Rubio Gumy, Elias Marge, Má
rio Osnil, Gildo Barbosa da Silva, Egberto Teixeira Soa
res, José Alves Padilha e Geovah José de Freitas Ama
rante.

Federação Baiana de Basketball
Chefe: Elisio Rego.

, Delegado: Manoelito Dias.
Técnicos: Elisio Rego e Manoelito Dias.

Jogadores: Euvaldo Moura Costa, Raimundo Faleiro,
Wilmar P. Santos, Arnaldo Santana Filho, Guilherme

Flach, Gustavo P. Boaventura, Antônio P. Vasconceios
Filho, Rui Andrade, João; S. Aragão, Renato ,.F. N. Bri

to e Isaias .Carvalho.

Federaçâo Gaúcha de Basketball
Chefe: Diogo 'Antôniol Pastor., l

T�cnko: José Héron Heinz.
; �

Ju iz : Marcondes Machado.
,

,�,; J,�,d�}es_:,,;Jorge Detenji, .Sergio Hélmuth. Closs,
t

Gfayton J-M'Ílchado de Atayde, Antônio Heinz, Carlos Vió
tóri� Tedescú,:'.'Jos'é 'Eugênio Rache, Antônio, Jorge

• Ti:n\�, Nei A'víla Almeida, Luiz G. M. Santana, Einàr A.
Berger, Normélio E, Boetcher e Ibirâ G. Cecin.

Federação Mineira de Basketball
Chefe : Ciro Marinho de Paula' Mota.

,�Técnico: Hugo Bento Soares.
,.. Jogadores: Gastão Rodrigues Sette Câmara, Mário
de Almeida .Gomes, Leonardo Paraiso Valladares Ribei
ro, Afonso 'de Araujo Paulino, Moysés Blas, Carlos Luiz

, de M'iranda, José Motta Magalhães Filho, Helcio Couti
nho Guimarães, Décio Polizzi Gusman, Rubens Reis, Fer

I nando Antônio Grosso e José Maurício Bicalho 'Dias.

Federação-Paulista, de Basketball -

Cbefe: Caetano B. Liberatore.
,

Técnico: Oscar Guaranha.
'

Juiz: Osvaldo Gelsomini.
Jogadores: Roberto Antônio Haddad, Wlam�r Mar

que, Sidney Motta, Milton de Almeida, -Massir Cury,
Celso Gustavo Riccelli Maneschi, João Paulo Rossi, Ro-'
nald Stuart BelI, Renzo Leonardi, Almir Recci Peixoto
lâ,gt;üi> ê'Walt,er Russo.

'

-

Federação Atlética Catarinense
.chefe: Dr. Osmar Cunha.
'Delegados: Major Domingos da Costa Lino Sobrinho

e Dr. João Baista Bonnassis.
'

,.

Técnico: Rubens Lange.
, Juizes: E'rico Straetz Júnio�e Osvaldo Meira.
Jogadores: Osman Boabaid, João Rother, Edson Pa

ladini Veiga, Heino Marx, Alvaro Ribeiro, Vinicius Spo
ganicz, Osvaldo Vieira, ,Luiz Henrique Gouvêa, Hamil
ton Conceição, Gilberto da Silva Pereira, Donald Rose
miro de Abreu e Antônio Carlos Dobes.

falfa de �,coI6bbração
, Muito contráriament;.e das

I
dos horários. Seria bastao

demais emprêsas de trans- te interessante e medida de
porte coletivos desta Capi- alta compreensão dos diri

tal, que estão colaborando gentes da Empreza de Trin-

C. S.

Romeu,
em goaI.

Danyr do Figueirense (jogo com o, Guaraní): 'des
perdiçada.

Orlando, do Guaraní (jogo �om o Figl!eirense:)
de convertida em goaI. ,

foi
Vai frio, do Paula Ramos (jogo -!om o, Bocaiuva): .

convertida em goaI.
t�- Bráulio, do Avaí (jogO com o Guaraní):' desperdi-

çada. ,

Lauro, do Atlético' (jogos com o Bocaiuv'a e o Fi�
,

gueirense): convertidas em goals.
,Bráulio, do Avaí (jogo com o' Bocaiuva): converti

dl[l em goal�,

Rio Grande do Sul, saindo

�)""'()��411111.()�()�. vencedora a gaucha pelo a

pertado 'score de 56 x 54.

'Grande Concurso Neste jogo tivemos um pri
meiro tempo em que predo
minou nas ações do "five"

carioca, abrindo a defesa

gaucha com facilidàde e

vencendo parcialmente pelo
score, de 29 x 26. Já no se- "

Resultado da apuração realizada no dia 24 de julho,
para escolha da Rainha da Associacão Atlética Barriga-

,
. ,

Verde:
1.0 lugar - Nivea Marques Nunes - 2.740 votos
2.0 lugar - Sulamita Bonnassis �,1,800 votos
3.0 lugar - Aurea Peixoto - 1.075 votos
4.0 lugar � Maria de Lourdes Russi - 70 votos
5.0 lugar - Léa Benvenuto - 5 votos. gundo tempo voltaram

sulinos mais dispostos; e

com a inclusão de Normê

lio o quinteto saiu-se me-r

lhor, possibilitando' a vitó

ria que desejavam.
Quadros e ,cestinhas:

A' Torcida Catarinense
Saber respeitar o adversário, eis' uma, das

máximas do esporte, uma condição "sine qua
non", Torcer é muito natural, é -expandir nossas
emoções ante um espetáculo que nos cause sen

sação. E' natural também que se tome o partido
de um dos contendores. Mas, 'o que não é natu

ral, nem lógico, nem recomendável, é que
'

se

apupe o adversár ie, dando, com isto, uma de
monstração papável de falta de -educação espor-
tiva.

'

Torcedor amigo, tome o partido de quem
você quiser, 'vibre a vontade, mas não desprecie
o valor daquêle que você tomou por adversário,
daquêle que, lutando com dificuldade, veio até
Florianópolis, prestigiando, assim, a nossa F.
A. ,C., estimulando, com sua .presença, Ia festa
máxima do basquetebol juvenil. '

, De você, torcedor catar ínense, da sua con

duta no Estádio "Santa Catarina", depende; o

patrocínio, pela F.A.C., de outros campos. Ã
sua contrfbujçâo, para isso, é valiosíssima. Co
opere para' que êste certame corra i. tranquila
mente, sem sombras que venham empanar o bri
lho dêsse:' espetáculo esportivo. ..._

Lembre-se, torcedor catarmense, que, mais
tarde, estaremos participando de outros cam

peonatos em outros Estados. E voeê sabe o que
é jogar fó_ra de casa, enfrentando uma torcida
hostil, agressiva? Não, voce, por certo' não sabe'
oque é isso, o que isso 'representa é a, má im
pressão que isso causa.
<,

Vamos torcer, vamos aplaudir e incentivar
a mocidade do -Brasíl, Apupar; nunca!

rsaram da palavra os 81'S.

Edson Santos, Ch�fe da De

legação Goiana e Osmar

Cunha presidente da F.A.C.

em troca, de flâmulas. , 1
2.0 jogo - São Paulo 741

K Bahia 24.

Pouco se pode dizer dês
te jOgo,' a não, ser do domí
nio amplo, dos paulistas,
dando provas' cabais de seu

poderio tatico. Já no primei
ro tempo venciam pela lar

ga margem de 41 x ,7.
Quadros e cestinhas:

..

RIO �. DO SUL - José

2, Heinz, 9, Glaiton 7, Ney
14, Derengi 15, Normélio 7,
Timm 2 e Ibirá,

DISTRITO FEDERAL -

Cleomar 21, Lima 5, José"

I Lll'iz 10, Borges 4, Rebelo 2" :

i Ronaldo 6, Chut 4, Edson '2

� Arnaldo.

No intervalo dêste jogo

NALDY,SILVEIRA S. PAULO - Haddad 10,
Valmir 24 (cestinha da noi-,'

te): Curi, Rovi 1, Renzo 8,
Celso 4, Ahrieida 5, Ronald,
'Sidnei 2, Day 2, Russo 2 e

Laguna 6.

.... ,.� �..•......
"

CAMPEONATO BRASILEIRO DE

BASQUETEBOL JUVENIL

HOJE'
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

"

BAHIA - Vavá 7, Gui
lherme 5, Vasc_oncelos 1,
Santana, 1, Lira 2, Aragão'
3, Brito 1 e Rui 4.

Os baianos fizeram tudo

o'que lhe.s era possível, mas
foram baldados seus esfor

_ços ,diante do .rolo paulista
mais técnico e mais coeso-:
Duas ptimas partidas estas.

H. H. ;

AMANHÃ
A's 19 hqras - São Paulo x Rio G. do Sul
A's 20 horàs - 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 São Paulo
A's 21 horas - Distrito Federal x -Minas Gerais

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

DIA 10 DE AGOSTO
A's 20 horas - Distrito Federal x Santa Catarina
A's ·21 horas - Minas Gerais' x São Pau�o.

r�d8ra�ão Catariosos,e de Bochas
.,' BOião

Para os prélios
Campeonato Brasileiro

Basquetebol Juvenil

organizada a seguinte
bela de preços:

nntto, ],)ara o,ê trl'!4t9S. a"se-, ,lP Seêretário;'
Coopere" com a F. A. C.,

"assistindo aos �og,os.

os

do

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro.
fissionais, após a realização da rodada de domingo:

Jogos realiiados
Bocaíuya 1 x Imbituba O (em Imbituba)
Paula Ramos 3 x Figueirense ,2
Atlético 1 x Guarani 1 (noturno)

I Avaí 3 x Bocaiuva 3 <,

Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Guaraní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x. Guarani 1
Figueirense 2,x Imbituba I' (em Imbituba)
Atlético 4 x Bocaiuva 1 (noturno)
Guarani 2 x Paula Ramos 2
Imbituba 2 x Avaí 2 (noturno)
Figueirense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guaraní I ---enoturno)
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Atlético 1 x ImbitubaT (em Imbituba)

Figueirense 1 x Bocaiuva 1 (noturno)
Atlético 3 x Patrla Ramos 2

/

Imbituba 2 x Guarani 1 (em Imbituba)
Avaí O x Figueirense O (noturno)'
Avaí 1 x Bocaiuva O �noturno)
Atlético 3 x Guarani O

Classificação
1° lugar - Atlético e Figueirense, 4 p.p.
2° lugar' ---: Avaí, 5 p.p.
3° lugar - Bocaiuva e Imbítuba, 6 p.p.
4° lugar - Paula Ramos, 9 p.p.
5° lugar � Guarani, 12 p.p.

Artilheiros
Saul (Avaí) ...............•....•....• 6

Danyr (Figueirense) ,. 5
Lauro (Atlético) . , 5
E'ríco (Atlético)

'

.. , ...•. ;
'

4
Fernando (Figueirense) '. . . . . . . . . .. 4,
Oscar (Bocaiuva) , .....••... 4
Osni (Guaraní) ;, .. � .. .. . .. . 4
Valério (Paula Ramos) .

Duarte (Atlético) '; 1
••••••••• �,'; ••

Olavo (Imbituba) -

.. : ........•

Walmor (Paula Ramos) .

Sombra (Paula Ramos) . . . . . . . . . . . . . • 2
Bolão (Avaí) ..... ", � .... :. ;. .. ..••.. .• 2

• \ Wilson (Paula Ramos) •....... _. .. . . . . . 2
Hercí.lio (Atlético) -:- . . . . . . . . . . . • 2
Geopar (Imbituba) , ',' .... i , .. • 2
Corvinho (Imbituba) ............•..... 1
Dedéco (Guaraní) ;.... 1
Olnei (Paula Ramos) ........•........ 1
Danga (Paula..;.Ramos) ;.; ..

' �'. : . . 1 �

Itamar (Paula Ramos) '. . . . . . 1
Gumercindo (Figueirense) ','�""""" 1
Landinho (Imbituba) ........•......•. 1
Giovani (Imbituba) 1
Pacheco, (Figueirense)

,

. . . . . . . . . . . . . . .. 1
Amorim (Avaí) �........... 1
Brâulío (Avaí) f' •••••••••••••••• .:•• '... 1-
Raimundo (Bocaiuva) •............... 1
Romeu (Bocaiuva) 1
Geraldo (Bocaiuva) ........•...•..... 1

Harley (Imbituba) , .. � . . . 1
Orlando (Guarani) •........•.. '........ 1
Djalma (Imbituba)

-

'. � : . . . . . . . .. 1
Li�bôa' (Avaí) � ' 1
Ari (Guaraní)' " . ". . . . . . . . . . . . . 1
Adílio (Bocaiuva) :... 1
Biscoito (Bocaiúva) � . . . . . . . . .. 1
Zacki (Bocaiuva) ...•...•.•........... 1

, Negatil!os
'

Adão (Bocai'lIva) jogo contra o Avaí .,........ 1
Barbato CAvaí) jogO contr-ct o Bocaiuva . � ... '" 1

Galeg'o (Figueirense) jo2'o contra ó Imbituba 1
Romel: (Bocaiuva) jogo contra ,o :Atlético .... 1

Goleiros vasados
LeIo (Gua:raní) . , ..,

14
Jaime' (Paula Ramq$) 13
Tatú (Bocaiuva) � . . . . . . . . .. 11
Soncini' (Atlético) '............... 9
Adolfinho (Avaí) 6

./
Alcides (Figueirense) : 6

C,apaverde (Imbitllba) '
.. ;': . . . 6

Niltinho '(Imbituba) '" .'. .. . .. . . . . . . .. 4
Brognolli

"

(Avaí) 3
Isaias (Guaraní)' � . . . .. . . • . . . .. 2
Sidnei (Paula Ramos) 2
Galo (Figueirense) ,........... 1

Penalidades máximas
.

do Bocaiuva (jogO com o Avaí): cDnvertida

3
3
2
2

MOVIMENTOS DE/TENTOS
Atlético - 15 a favor e 9 contra. Saldo: 6
Avaí - U: a favor e 9 contra. Saldo.: r2.
"Bocaiu�a �,J1 a favDr e U'éontra, Saldo.: O. """it

1

Figueirense - 11 a favor e 7 contrã. SaJdo� 4.
Guarani - 7 a favor e 16 contra. Deficit: 9.
Imbituba � 10 a favor e 10 contra. Sal'do:, O.
Paula Ramos - 12 a favor e i5 contra. Deficit: 3.

Juizes' que funcionaram .:

João Sebastião da Silva, 12 vez,e§..
-Manoel'Toúi'inho, 8 vezes.-

'

Norberto Serratini, 3 vezes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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._" O jornalista que realizou: ouro a "enquete", a opinião
Já tratamos aqui dos pianos da Comissão de Estu-

I a cobertura no Congresso! valiosa do dr. Atlâtido Côr

dosdo Enxofre, apresentados no come?o.dê,st.e ano ao GO-' Médico que se 'encerrou do-I tes, do 'Paraná, onde é Pro:
vêrno, planos que se encontram no Mín ístério da Fazen-

mingo último' do noticiário I
f'essor de Clínica Médica da

da. A Comissão, presidida pelo General Sylvio Raulino I .' . . '. ;

de Oliveira, depois de in�estigar o problema em todos os I'
que a Imprensa acolheu� Universidade e Presidente

seus angulos, tendo em 'vista a escassês de enxofre, .po- conhecimento do deserolar I da Associação Paranaense

siçã� desta mat.éI'ia. prima no ce?ário internacional, pos- i dos trabalhos daquêle cer-Í de Medicina. Êle assim se

slb illdades naCIOnaIS de produzi-la e demanda do mer- •

tame teve ensêjo de ouvir, externou:
...

.
I, • ,

cado nacio�al de produtos sider�r�icos, aSSIm co�o, o em rápida "enquete", al- - "Levo a melhor possi-
mercado destes produtos na Amér ica do Su-l, propos a

, .' .

'

:.. A

"aquisição de uma instalação para produzir 70.000 tone-I
gURS dos �edlCos qu: hon- vel Impressao" �esse _=:

ladas de enxofre elementar por ano, uti.li"ndO
o, rejei- ram a Capital Catar inense II' gresso. Magnífico nao so

,

tos ?il'itosos da Usina. de B!lneficia_m.e�to de Carvão. de i com a sua presença. .
pela organização, pela esco-

Capivar'í (Santa Catarina) e a aquisiçao de .uma usma : Nêsse' questionário que, lha dos relatores, pela a

siderú�gica. compreendendo Coque:ia, Usina de Sinter, 1 foi feito .durante as sessões l,presentação dos temas de-
Alto-Forno e respectivas Instalações complementares, I .

âb d d
i b

.

d I lt
.

I d
'com capacidade para produz.ir 500, toneladas de gusa por'

dos dias _de sa a o e 0-1 ati os e pe o a o rnve e

dia, aproveitando, na carga do Alto-Fôrno, os finos fer- mingo, registrou êle as se-! cultura da classe médica
_ r?sos da ustulação. da pirita: comp!etados com "OS miné- guintes opiniões sôbre a im-I catarinense. Para mim, co

.1'10S de ferro de MInas Gerais e, ainda, empregando, na pressão do Congresso, seus i mo paranaense e professor,
produção do coque :netalúrgico, pelo �en.os 60% d� car- serviços é obras de assistên-' da Universidade,' foi um
vao nacional .ern mistura com o carvao Importado. . .

I l· c:
FI

. -,
r

O projeto prevê a ampliação da usina siderúrgica era SOCla . i prazer vir a or ianopo ;s, .

para a produção de mil toneladas diárias' de gusa. O dr. Mário Deligne, Pro- i não só para rever amigos,
São maiores as perspectivas para Santa Catarina, fessor de Técnica Cirúrgí-] como tambem, para verifi

como se vê, do que o disposto no �lano do Carvã�. E me- ca d'e P,ôrto Alegre, Livre \ cal' Q. progres�o dessa tel:ra: Ilhor para o Estado e para o Brasil, que do carvao cata- Docent� da mesma cadeira: Como fan de Santa" Catari-
rinense obterão enxofre e ferro".

d S-!
.

d' . Ina Universidade e ao; na, que 'a mira o seu povo"

Paulo e Chefe do . SerViço! 'qíí.ç: 's:é :.énterné'ée" com as
'

: r .::--

de Cirurgica Cardiaca e' suas belezas naturais, que-
� ; ..

Pulmonar do Hospital N. S.' 1'0 � destacar que, nessa vi-

da Aparecida daquele Esta- i
sita, e�cont�ei Florianópo_

do, assim se expressou:
i lis u,ma metropole que se

- '<Organização muito ergue, dia a dia. Entre os·

boa. Interêsse pelos temas
I

diversos estabele6imentó� I

elogiável. Concordância dOS: qu� visitei, _como fuédico"
trabalhos muito interessan-

I cumpre-me ressaltar o Hos-'

te pela qualidade e· pela pital "Nêreu Ramos", o

quantidade. Estão de para- Hospital' Colônia Santana, o

1 bens os org�nizadores do Departamento e o Centro de

Congresso e o Govêrno do Saúde, Pública, Afinal, tu-

I Estad;-pelo apôio que' está do está-atestando a preo

dando a êsse certame que' cupação q'�e todos têm em

está' .reunindo as maiores atender-aqs p�'oblemas que

culturas médicas do Bra- dizem respeito ao bem-estar

/.'

Mas Em.', Santa Catarina
.1

o Jornal, de domingo último, publica o seguinte co-

mentário:
"O VETO presidencial ao dispositivo do Plano do

Carvão que determinava a construção de uma usina si

derúrgicá em Laguna não significa dec{são contra a cons

trução desta usina em Santa Catarina, Apenas evlta a

obrigatoriedade do local, deixando-o à escolha de têcni

'cos em estudos posteriores mais profundos, e concede
maior liberdade ao empreendímento, recusando-se a im

por-lhe os "moldes da Companhia Siderúrgica Nacional",
. Isto porque existem outros planos de melhor apro-

�eitam.ento 'do carvão catarinénse, São 0S planoa.da Co

missão do Enxofre, os quais, uma vez realizados, darão
.
mais a Santa Catarina que uma simples siderúrgica em

.

Laguna ou- outra parte do Estado.
E' provável, assim, que .af inal venha a lucrar a, única

região que produz no Brasil carvão coqueificável, produ
Z'Índo enxofre, ferro e aço, ·e encontrando melhor apro
vaitamento para o .refugo do seu carvão. A verba de qui
nhentos milhões continúa intacta, inscrita no Plano do

Carvão, destinada a uma usina siderúrgica em Santa Ca

tarina. Apenas não desejou a lei ,obrigar o local e o tipo,
o que é perfeitamente compreensível dentro de um ponto
de vista técnico.

..

•

Com iste valo� VoS.
.s.b..i..i. UmA conto. que'
lhe ..e"der'6 jut'o COm·

pe"s�doi' e
levA..Á pA".e. SU.lo residi"-

. ci�um lindo e útil prese'nte:
um BELÍSSIMO COFREde ;4CO aROMADO.

NCOAGRiCbLA
�.7' ,16

..... FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA N."'..

i I PARTIDO 8GCIAL

�Há mam!!nto5 em que Dlti I! DEMOCRATICO·
nAO PODE 1055IR... DiretórioMunicipal de Florianópolis

Por decreto do sr, Presi- mentese encontra nesta Ca

Telegramas retidos do dia dente da República, assina-' pital, integrando º Estado

. Nestor Martins - 'I'enen- promovido por Merecimento, ral Comandante da Região,

te Benedito Cruz _ Nad ir no Serviço de Saúde do E-
I

em viagem de inspeção a I.

Fanan - Edward Fe�an- I xército, ao pôsto de Coronel! D,/5ã., 14° B. C., 16a. (C. R.
'des _- Antônio Alberton _I o Tenente Coronel Médico' e, H. Guarnição, razão pela

Rocy - Alberto - Ciro Jus- dr. Ary Duarte Nun\es., I qual, no 'ensejo da merecida,

t us - Maria Dores Hipólito O CeI. Med. dr.�Ary Du- promoção,. nos congratula
Silva - Normia S. Carva- arte Nunes atualmente e-: mos não somente com o pro-

lho - W-alter Morit;. xerce as funções de Chefe movido, como também com a

--- do Serviço de Saúde da 5a. classe que conta com tão

Correspondente Região Militar e presente- destacado elemento,

Correspondente comercial
com grande prática, díspon-
do de tempo no per ío.lo da

manhã, oferece seus' servi
ços. Dirigir-se à Caixa Pos
tal 381 - Florianópolis,

I
I

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

20 ao dia 27 do corrente:

Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As

cipreste Paiva n? 5, sobrado, está funcionando, das 9 às
11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito
ral para inscrição de novos aleitores, tranferência e 'su-
bstituicão de títulos: _

.

A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que nos mesmos esteja _esgotada a página destinada
a rubrica' do presidente' da mesa receptora. '

,

Os interessados deverão juntar ao requerimento
duas fotografias de 3 por 4.

Mais asclarec imentcs serão fornecidos na séde do

Partido, ou -pelo telefone n? 2.570.

Ce,l. O-r. Iry Duarte Nunes

'do na Pasta da Guerra, foi Maior do exmo, snr. Gene-

REVISTAS e LIVROS

Livraria
alemães encontram-se na

Calarinense
Praça/15. de Novembro esquina R. Cons, Mafra.

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

sil." da população."

"Regressou a Delegaoã,o &atarlU8Ds8 Em seguida foi ouvido, Essas as impressões que

l'ápidamente, o dr. Carlos o repórter colheu, err'I rá

Dias de Avila, médico .do pidas palestras que' mante
AO XVI CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES

Departamento de Presidiá-

se vae desenvolvendo êsse
\ conclave. Também a hospi-

Com exceção do presidente dá UCE,. Neudy Primo

Massolini, e ,dos acádêmicos Aldo Câmara da Silva, Pe- tal idade do povo merece

dro Jorge Simon e Roberv-al Silva, que permaneceram em destaque.'
São Paulo e Rio, .os demais, em número de sete, regressa- O dr. 'Antônio Teixeira
ram domingo, e são eles, João Luiz Neves e Fernando que aqui residiu longos a

José Caldeira Bastos, representantes do C. A. XI de Fe-
nos, tendo cursado o antigo

vereiro Dagoberto Silva, do D. A .. XXII de Janeiro, Celso
G'
,.

C t' h"
Carlos 'Pôrto da Fac. Ciências Econômicas, Zeno Barbo- .

maSIO a armense, oJe e

sa dá Silva e' Osny Lisboa, representantes da UCE, e Ar-
. Chefe do Serviço doe Fisio

no' Fránciseo d'e Albuquerque Hübbe, que funcionou no terapia da Santa Casa de

Congresso como aceSSOl1 da U. N. E.. Misericordia de Santos. A
Aos jovens acadêmicos catarip..ensei'\_ "O Estado" a- impressão, que nos deixou,.

presenta suas boas vindas. foi a seguinte:
---"Magnifico Congr.esso.

Aliás já o esperava porque

a classe médica de Santa
Catarina não poderia dei-

xar de o arganizar de ma- SINUSITE'S
neira esplêndida. 'Do Hos- � INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
pital "Nerêu Ramos", do TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

j
Hospital Colônia Santana e.

�,
.

.'

�

. !:e�:iF::�e:::e�::niE:DR. GUERRE IBO
.I}. '.' 'o,.

ç P
eONSUI�TóRIO '_;_ VISCONDE DE OURO PRÉTO

I tos e perfeItos. 1- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
.

I Para fechar com chave de llESID€NCIA - ifELIPE SCHMInT N. 113.

Via.iando diretamente de Goiânia à nossa C,apital, em
avião da Cruzeiro do Sul, estão entre nós', desde domin

go, os acadêmicos que representaram Santa Catarina no

XVI Congresso Nacional de...Estudantes, que teve lugar
.na belíssima capital goiana, de 20 a 26 ,do corrente, réu-

, �indo cêrca de 559 universitários de todos os Estad�os.
Os nossos_unive.rsitários tiveram brilhante atuação

no magno conclave, e do seu desempenho 'daremos por-'
menorizados informes em nossas próximas edições... .

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

) IIPIDO ,<SUL,.B·BISILEIBO))
. :Florianõpolis - Itajaf - Joinville .,.- Curi�ba
.' i*-•.'.

'Agência: Kua Deodor.o. esquina da
Rua Tenente Silveira-'

ve com êsses médicos que,
como se verifica, l,evam, de
Santa Catarina, a melhor

rios do Estado de São Pau

lo., que nos afirmou:
- "A impressão que levo

do _ Congresso, é a melhor

possivel. Acho, que Santa

Catarinaestá ae parabens
pelo. brilhantismo com que

das impressões.

OLHOS- - OUVlD08 - NAKlZ • GARGANTA
DR. GUERREIRO' -DA FONSECA

.,.,I.alIat. •• B•••UaJ
Reeeftà de Oeulo. - Exame de Fultdo dél Olhú r,l"

CI...fffeaçlo da Preulo Artorfal
_

Moder.. Ap.relha,em.
c.......t.rt. '- Vi,eo.da 4. Ouro Preto. I.

ULlRASONO
,

.

lERA·PIA
o' MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.I

TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DáS

.'

Cosiolteira , TRATAMENTO DIS·
Precisa-se de uma

.cosi-IIAn·e)mi-�s'nheira no Clu,be 12.
tilRua João Pinto 6.

.

PILULAS E XAROPE

PB��·!�g!R:�hÇC��,ralancard
nic� aos parentes � pt!ssoas

:, TRATAMENTO DAS
.

amIgas de seus paIS, Alber-
to e G�orinha' Riggen�ac�, An'em' l-aso nasClmeI1to d·e sua Irma- ,

zinha SILVANA, ocorrido a ,PILULAS E XAROPE

Bla.nca�r_d
19 do corrente.

'Fraqueza. em serei
Vinho Creosotado �

.

'.

, (Silveíra)' C{in(,ur�'Q's
D&.\SP,

do

Serão realizadas O"t se

gunda quin:zena de agô�LO,
'nesta Capital, nos loca:s e

datas estabelecidos na e8ca

la puhficada no Diário Ofi
cial do Estado de 22 de ju
lho, as pl:ovas dos seguintes
concursos e provas d.e habi-

. I .

litação do D. A. S. p,; Ef'.I.
criturário, Datilógrafo, AI

moxarife, Arquivista, Esta

/ tí�tico e Assiste11te Sindicú

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IFlorianópolis, Quarta-feira, 29 de "Julho de 1953

EDITA·L. I
JUIZOD E DIREITO DA do o seguinte despacho: I.

COMARCA DE BIGUAÇU I Façam-se pois, as,' citações I
requeridas na inicial; a dos , .

.
EditaI de citação com o pra- confrontantes e Dr.

promo-Izo de trinta (30) dias. tal' Público, por mandado:

a do Delegado de Serviço do

Juiz de Direito
Osmundo Viera Dutra, _,

Confére com o original a
fixado no lagar de costume.
O Escrivão: Orlando Ro

mão de Faria

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

.AQUECEDOR
ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• ' Játo abundante na ternpe
ratura desejada,

o ESTADO
--------

CONFORTO absoluto'
,

.
'

j
Grande ECONOMIA
·;'i��:�_..i�(-

.. ',"k'" ..
t: -%''':''�2�.,,:::;�, "

,

AQUECEDOR' EUTRICO CENTRAL

Capa�idade:
100 a 1,000 litros

Fobricados nos tipoI
t)ori�Qntol e �erti,ol.

,

<l��,��4-� _

,

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

revestida de material altamente ISOLANT,E <lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
.' Controle automático de- temperatura PQc_U.RMOSTATO.

que proporciona' grande ECONOMJA.' ..

Pe11ko GARANn O QUE FASRICA

:.J

,', ..... :�---..:.-

O MISTURADOR DÁKO, de reçu-

CLUBE,NAUTICO FRAN-

O Dr. Osnlundo Vieira Patrimônio da União,
. por

Dutra, Juiz de Direito da
Comarca de Biguaçú Estado precatória, que deverá ser

de Santa, Catarina, na for- expedida ao Juizo de Direi

ma da lei, etc ..

\
fo ela P. Vara, Comarca da

Faz saber aos que o pre- Capital; a pos interessados
sente edital virem ou dele, incertos, na forma do pará
conhecimento tiverem, que,
por parte de, MANOEL grafo 1°, do art. 455, do CÓ-

HERMINIO ROSA, por seu
digo acima -ref'er ido. L Bi

advogado o Dr. Acácio Zél- guaçu, 6/7/53, (ass.): O.

nio da Silva, lhe foi dirigi- Dutra. 'E, para chegar ao co

da a petição do teôr seguin- nhecimento dos interessa
te: Exmo, Sr., Dr. Juiz de dos, passa o presente edi
'Direito da Comarca da Bi-

,

MarioeI II
.. tal, que com o prazo de 30,

guaç li. _ errmn io

Rosa, brasileiro, casado, la-. dias, será publicado e afi-

vr�dor,. residente no 10g�r,'
xado- na forma da lei. Dado

Tres Riachos, neste Mun i- e passado nesta Cidade de

ctpio, por seu�ã9VOgado de- Biguaçu, aos oito dias do
vídamente .registrado. na O. '�d .

Ih A. da rnil
A. R, secção de Santa Cata-

mes- e JU o Uu ano arm

rína, sob n? 512, bacharel J
novecentos e cinquenta e

Acácío Zélnio Silva, infra ti-ês .. ...,,- Eu, prlando Romão

assinado, quer promover de 'Farias. Escrivão, e datí
uma ação de usocapião, pa- lografei e subscreví.
ra o que expõe e afinal re-

quer a V. Excía., o segu_in-
te: 1 _ Que o suplicante Biguaçu, 8 de julho de 1953.

possue no lugar Três Ria- *

chos, neste-Município, um

tér'reno com a area de
126.840m2, tendo de- frente
286m e de fundos, no Oeste,
440m, cujas confrontações
são .as seguintes: fren:te a

Leste com herdeiros de J0-
sé João

-

Schmitt; fundos
com herdeiros de Pedro Ni-
colau Conradi e ao, Norte
com Sebastião João Schniitt.
2 - Que a posse deste ter
.reno vem sendo mantida pe
lo requerente e seus ante

cesso,res ha mais de trinta
an-os mansa, pacificamente,
sem oposição nem interrup
ção e com, o ânimo de dono.
.3 -=. Que o suplicante não;
possue título. sôbre o imó-

.

,vel e assim quer. I;eg�lan-'
sal' a. situação de .acôrdq

, com disposto nos art. 550 e

552 do Código' Civil e de I
conformidade pelo êstabele- ,

dio pelo art. 454 do CÓdi-l,
go de Processo Civil. Âssim .

, , I
vem o suplicante reque:er a I )

V. Excia, se digne ouvir as

I
��������

testemunhas abaixa arrola- .

.das as quais comparecerão .
-_

, ,
" ,- �()�)--.()__()....()__(�()__() ()....()...(O

em Juizo Independentemen-
'

togem in�tant_onea, .perrnite a

maior escola de graduações de

TEMPERATURA,

C. HAMOS SIA.--Comérclo e 'gêneiag
R,ua João Pinto, 9--Fpolis--Sta.,Catarina

'. .r:

CISCO MARTINELLI
.

'

,Convocação'
De ordem do sr. Presi-

As 8hs.

Joel Mac- CREA - Ellen

DREWem: : \
TESTAMENTO DE DEUS

C r' U·- '1'·
-

fj:::�:::f.:::��:�- Nao'l VE�I�!!ES ��!:AR!!!��!�1�!� _-
, ,

Direção, e orfentaçãn <los professores
______- , DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVA_t HENRIQUES' DA

, SILVA E ACAD�MICO HARRY. GROCHAU >

D I d F I CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

e 18 e Dlar carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
,

I Não percam um ano de estudos. ,Aproveitem a opor-
Abandono "repentino

.

do I
tunidade, assegurando a sua apro�ação.··

..

':
.

e,

f S traí di -: '\ AULAS DIARIAS ' '

,

umar, em con rain icaçao I LOCAL: Acidemia de Comércio
para doentes e velhos. Li- INFORMÀ�ÇÕES: diáriameute das 8 às 9 horas; na
b:rtem-se 'do 'espantalh� �o I Academia de ,Comércio. '

_,

.cancer 'e de outras terríveis

enfermidades provocadas
pelo fêio e repugnante há
bíto. Peça hoje mesmo .a 1

fórmula atômica e pague ia Il'eceber no correi6.' .

Farmo, A. Cruz
. i

Cx. 489 - B. Horizonte

O'í nema Si
dente convido aos srs. só

cios para, em Assembléia.
Geral, elegerem, na forma

do art. 43, dos Estatutos, o

Presidente e· a .Comissão
Piscál dêste clube, para o I

hinênio de 1953-1955.'

A sessão efetuar-se-à,
�. :.., ,..-

em prrmerra convocl;lçao, a

31 do corrente mês, às 19

horas, na séde social.
. Pedro José Bosco

1° Secretário

..

Dianna WYNIARD em:
<,

APRENDENDO A SER

HOMEM

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp, ãté 18 anos:

VITZ

"I".Q

'As 5 - Shs. ,�

Antonio ViLLAR"- Glan-
, !

na Maria CANALI em:

'O GUARANI

No programa :

tine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 8,50,
Livre.

Clube Doze - de - -agoslo.te de intimação, e com ciên

cia do Dr. Promotor Públi
co se realise, a justificação'
para que de acôrdo, com o

art. '454 do Código do Pro

cesso Civil seja Julgada por
V. Excia., mandando a se

guir fazer a citação pessoal
dos confrontantes, bem co

mo do Dr., Promotor Públi-

PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS
, "
.\'

.

DO 81° ANIVERSARIO.

QUARTA-FEIRA':_ Dia ,5-,:- Grande Bingo Social, com
,

__,./, valiosíssimós·-prêmios, em ,exposição nas

vitrines da .casa HoePcfe.,Sessão espécíal
de cinema, com, um grande lançamento em

tecnicolor. Preço' dó cartão: Cr$ ,100,00.
co, o Serviço cio Patrimônio "-

da,União em Florianópolis, DO'M:NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco
por 'precatória, os interes- de nossa Ilha.

sados incertos por editais'
'

"

I
TERÇA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de contra-

em trinta dias, publicados ',ternisa,ção, ás 20 horas.i.com entrega de di-
uma vês no Díar!o Oficialj

,

plomas aos associados remidos.
do Estado e três vêzes em " ,,'

Jor I d FI
.

'r i QUARTA-FEIRA - Dia,12 - Cintilante Baile de Gala,na e orranopo �s, pa-j encerrando as festas comemorativas.'
ra, querendo, contestarem a

I
'-

'

presente ação, dentre de NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as ristas

prazo legal sob pe�a de jus-I de inscI�ição para a excurs�o, �e� co�o .

tificada a posse, ser. a ação

I
para o Jantar de confrater�lsaçao, po�erao

.

I d
ser pr:ocuradas na Secretaria do Clube, :il ':No 'pl'ográ�a:

JU ga a procedente a expe- partir do dia �5 no horário das 8 às 11 h.- O Esporte na '·Tela. Nac.
dido o mandado que, au- ras, encerran,do em 5 de Agôsto.'

,

.! -

Preços: '7,00 L ,,3,50 Otorize a/respectiva transcri- ,''-.' ,ores'. Imp. até 14 ános�
ção. 'Dá-se o va.lor de ..... SABADO _ Dia 8, - Grande "Soirée" Rubro Negra do

- Clube Náutico "Francisco Martiúelli". C,o- ( fCr.$.1.500,00, valôr de imo-
roaçao da Rainha ,dos Esportes. Reserva de nas o s a s ,-vel. Biguaçu, 1 de. abril de 'Jrlesas na Secretaria do Clube, naquele ho- 11iil."jiiiíiijii---illJlií!'ÍI'......IP'!...!1953, (Ass.) Acácio Zélnio rárig. 'rMl pJ ii :u r;,' Nervosismo,da Silva. Selada com .. , ..

I Reumatism-o !Cr$.3,50 ,estaduaís., Teste

munhas': '1 _: Zeferino Hen

rique Com'adi. 2 - Fran

cisco Jacinto de Simas. 3 -

Bernar<iino José Francisco.

Após a conclusão foi exara

do o seguinte despacho: De

signe o Sr. Escrivão dia e.

hora para a inquirição das

testemunhas a,rrola(das, ci

ênte' o Dl'. Promoté Públi

co. Biguaçll, 9/4053. (ass.):

Cerâmica São Caetano
TIJOLOS PRENSAdOS, TELHAS, ·LADRJ·
J�HOS, 'RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARJO
PRONTA "ENTREGA

Osny G�ma a Cia.
JERONIM(} COELHO, lA,=- �a P�stal,

239 -, Floriaftópolis'
.

" "

DISTRIBUID,ORES
se foi esta julgada, digo, a

pós a justificação fo! exú:i-

A alimentação �nconvenlente, o ex·
cesso de bebil1as, resfriados, etc
obrigam' frequentelUente os rins a
'um trabalho forçado, Os__transtôrnos
dos> rins e do aparelho uriná, io são
a causa da retenção do ácido úricO,
frequentes levantadas notumas, do '

res nas pernas, nervosismo. tonteiras, Grande ()r�ran ;zação de "'Reembolso Postàl,j aumen-

����Z:��ai�u���0��s.;, ��r.�a::�\�IO� tando seu qúadro fi� agent�s-vendedores, oferece opor
impressão de v�'hice precoce. AjUde tunidades a elementos capazes e honestos.
seus rins a punf.car seI. sangue por .

'

.

meh> de CyI'." A prilneira dose co- Cartas indicul'ldo idade, profissão e pOSSibilidades
meça a trabalhar, ajudando seus rins, d

. ;.' ,

a elimmar Ó exc"-SS9 de ioc dos. ía- e negoclOs a ELMO MAGAZIN - Dept. J,. 4 - Caixa
zendo ass;m com que soe sinta como Postal 8.400 � São Paulo
novo, Sob nossa garantta CYI'." deve ',' " .- ,

ser ,inteiramente satisfatório' ;Pe,ça -------------------"--......---

Cylle.. em qu',lquer falmácia' hoje
lUesmo. Nossa garántia é 'a sua
maior proteção.

'
'

.

As 8hs.

Robert NEWTON

Dianna WYNIAR'D em:

APRENDENDO A SER,

'HOMEM

No programa:

,Atualidades Atlantida Nac>

Preçoa: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

NA A'CIDEZ DO
/ ES,TÔMAGO ..

As 8hs:

Marró'" L-A:NZA

BLYTH em:

O GRANi)J!:'CARUSO
-

,:.. - ,',

Ann

,/'
• ENO é de !lcão im,,;'
diata! Azia? Prisão d.

-.....;". Ventre? U.e ENO ao

deitar e ao levantar •••

LAXANTE

As 8,30hs.
Mario LANZA

BLYTH em:
o GRANDE CARUSO
No programa:
O Esporte na Tela. Nac·.

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

A V I D 'A DE: li O tE P B E C I S A D O E NO

Ann

PREGmÇA, E FRAQUEZA:
VA N A O IO'L

MOÇAS DES.ANULt 0.&8!

HO.MENS SEM' IDmRGIA,
...Não é sua culpa·�
I': a fraqueza que o deixa �anla�o, pâJ.{do,
('om moleza DO eorpo e olhos sem brül',J.
.� fraqueza atrua a vida porque roub.'

as fQrçQ!3 para o trabalho.

VANADIOL

aU!lJenta os glóbulos sanguineoll e VITALIZA o langue en

fraque"icJo t de gosto' deliclollo e -pode' ler uI.do 'em toda.
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o ESTADO 7

FAZ SABER, a todos quantos interessar possa o

presente edital de citação, com o prazo de sessenta dias,
verem ou dele conhecimento tiverem, que .por parte de

Anselmo João Serpa e sua mulher, 'lhe foi dirigida a pe-j
,

tição do teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to de Tijucas, Anselmo João Serpa e sua mulher, brasi

Ieiros, 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 456 do C.P.C., no'curso da 'qual e

sendo necessário: - 1) PP. que, estão na posse mansa \.

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

Ipara Sar��a Luz�a, con: trezentos metros de. fundos ao Sul
.

'até o meio brejo, mais ou menos; extrama a Leste com

terras de Elesbão Silva e a Oeste com terras de Valen
tin Silvano, perfazendo' 'uma área total de 18.000 m. q.;
2) PP. que, pela escritura pública anexa, compraram as

posses tr íntenarias de :Felisbina Maria Lopes e Pedro
Joaquim de Souza e que estes sempre as tiveram como
suas, sem interrupção nem oposição de quem quer que
seja no decurso do tempo acima citado; 3) PP. que, atu- _

almente possuem a referida área como 'sua, isto é, atri- ---------- Quando isso acontecer -

buindo a .s
í

.a propriedade nos termos do art. 550 do

C'C'I l/Ao PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO" 91
e fatalmente acontecerá,

4) PP. que os Sublicantes, construíram benfeftQres no Agua e Esgoto I � sem que fôrça humana al- -,

terreno em foco; 5) PP. que, "data venia" deve apre-", C?ntabilidade e Conc�r�os em todo o Bra�i� guma logre evitá-lo, a des-'
sente ação ser julg.ada proce?e.nte e prová.da para o .efe"i-I _

. "

.• ••

C. I Sejam aprovados adquirindo tôdas as matérias de-: peito dos auxílios de qual-to de ser reconhecido o domin ío dos Suplicantes sobre a Para Mu'nlclplos alarlnenses vidamente preparadas e resumidas por Prof'essôres do
, .

ár:a menci?nada, com as dimensões e confrontações des-
.'

.

; "PEDRO II" - Colégio Modêlo do Brasil de acôrdo com quer especte de acaso o go-

crítas. ASSim requerem a V. Excia. os admita a justifi- '" I o Programa. Oficial gêrno e povo forneçam aos

curem, em dia e1..hora designados e com a citação do ór- Tôda Matéria em 20 Vols .. , Cr$ 500,00 campos devassados - só en-

gão Ministério Público, a posse em referência. Feita a
Motivo de satisfação para lho prático e objetivo dos I Contabilidade em 10. Vols Cr$ 300,õo tão se erguerá, também nas

justiflcação determinará V. Excia. a citação- dos confi- todos os muníc ípios de �:!ll- homens da ABM, entre os Concursos para o Banco do Brasil Cr$ 300,00 capitais' consumidoras, o\ nantes do imóvel e de suas mulheres se casados forem, ta Catarina é a notícia que (uais figu�'a o vereador O�- Pedidos pelo Reembolso Postal, ao I.C.L.
'. clamor que hoje reune co-para na forma do art. 455 do C.P.C. contestarem a pre- nos acaba de transmitir o .nar Cunha, líder da banca- Caixa Postal, 3364 - Rio, ou pessôalmente, na Ave-

sente ação, seguidos os demais trâmites legais, seja af i- nida Presidente Vargas, 2007 � A, - SÔbÍ·e-loja. lonos e fazendeiros do café
vereador Osmar Cunha, oi! da pessedísta na Câmara

nal reconhecido a posse e o domínio dos Suptes.; Pro- Ensinamos tambem por' correspondência, Ginasial e, no mesmo desespêro e na

testam por provas periciais, testemunhal e pelos depoi- que dá a poss ihil idad e de Municipal de Florianôpol.s Comercial, baseado no Decreto-Lei 4244. mesma aflita perplexidade.
mentos pessoais dos confinantes. Dá-se á presente, para instalação de rêdes de agllh

os efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.500,00. E, nestes Ter- ',' esgôto ii tôdas as comunas

mos PP. Deferimento. Sobre Cr$ 3,50 de estampilhas es- barrigas-verdes, I Itaduaís, inclusive a Taxa de Saúde, lia-se: - Tijucas, 16 Transcrevemos, por isso,
_
de maio de 1953. PP (a.) Marinho Laus". Em dita peti-

f
. o telegrama recebido peloção OI. exerado o segu in te despacho: - "A. e paga a

Taxa Judiciária, voltem. Tijucas, 16-5-1953. (a.) Clovis
.: Ayres Gama". Feita a justificação foi exarado e seguin
te despacho: - "Cite-se os interessados incertos por e
dital com o prazo de 60 dias e 'expéça-se carta' precató
ria para o Juizo de Direito da la Vara da Comarca de

, "Dr. Osmar Cunha -- FIo..F'lorlanópol is afim de ser citado o 'Domínio da-União.
Cite-se, outrssaim, o Sr. Adjunto de Promotor Público. .I,-ianópolis ..

Tijucas, 16-7�53.' (a.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direi- RIO - Tenho satisfacão
to". E rntfá-"q'tfê'mtêgúê ao conhecimento de todõsmán-: �õÍnunicar ilustre eon scihéi
Ma expedir' do- costume e publícado na forma da lei. Da- 1'0 em solenidade ontem r'e�? do e passado .nesta cidade de Tijucas, aos desessete dias' l izada Palácio Catete •

do mês de julho. do ano de: mil novecentos .e cincoenta e

'três. Eu,. (a.) 'G�.rcy dos. Anjos; Escrivão, o datilografei, Presidente República &PIO

'ICeraA II·Ca Sa-O eaeta'no 'I,conferí e subécreví, (a.) Clovis 'AyréS -Gama - Juiz de 'vou plano financiamento
Direito. 'Está conforme o original afixado na sede dêste �'erviços municipais de abas-
Juizo, no lugar do costume, sobre o qual me reporto e �eciniento água para muni- '

dou fé. Data supra. O Escrivão, Gercy dos AnJ·os. TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI- BERLIM, 27 (U. P.) '-:-,' segunda-feira .em Berlim 0-
cípios do interior. Oit-icen-

LHOS, RODAPÉS E ,MATERIAL REFRA.
Fome ou cárcere - eis o: cidental.

ccs milhões de cruzeiros ds-
, dilema em que os comunis-. Houve também alguns in-

verão ser invertidos objeti- TARIO I'

tas colocaram hoje os ale-' dícios de que os comunis-
vande primordialmente de- PRO'NTA ENT'REGA

,
..

J
mães da zona soviética. tas pensavam fechar a fron-

senvolvimento determinadas

O G C
-

S.:>ny ama Bt I-a.
Tanto os propagandistas te ira, mas não o fizeram a

sedes municipais ainda não
soviéticos como as autorida-. inda, em que pese ter o

disponham serviço: e água. Ides comunistas disseram "Taegliche Rundschau", ór-,de acõrdo critérios geral re- JERÔNIMO COELHO, 14 _., Caixa Postal, que qualquer habitante f'a- gão oficial comunista, ta-
Jativamente população, '10- 239 _ Florianópolisc3lização geográfica, condi- DISTRmUlDORES
ções sanitárias, desenvolvi-
mento econômico etc,. Re

cursos financ·eiros seriio oh

t :dos seguintes fontes -

Banco Nacional de Desen-

E, DI TA L!
y

,Juizo de Direito da Comarca de Tijucas.

Edital de eitnçâo, com o prazo de' sessenta dias, de in
teressados (ncel'tos e desconhecidos.

O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz &e Direito da Comar;
ca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma

aJa lei, etc ...

'Florianópolis; Quarta-feira, 29 de Julho de i953

AGORA ,

FLORIANDPOLIS

(l°'tecla thá�;ca"
o qut
"

em

I

e sto

paro bons e,mpregos!
Dl\TtLOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparaçôo COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP '- PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE - Servl�os especteis de'

COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

Matricule-se na Escola REMfNGTON DE_ FLORfANÓPOLIS.,
Conquiste seu 'dil"lõma de datIlografo

Rua Alvaro de Carvalho, 20-(sobradõ)

o problem a 'd·a
geada por

I
dentro .•. ..

RIO, 27 (V. A.) Ape-
sar da angústia e desespêro
que têm assinalado o tom

uniforme do noticiário dos

estragos causados. pela gea-

da que transfigurou em âr-

veres nuas e hirtas as la

vouras caféeiras de S. Pau-

lo e, sobretudo, da faixa de

terra roxa do norte do Pa-

raná, ainda não se instalou
na consciência da popula
ção da capital da Repúbli-
ca à convicção dos sacrifí
cios que todos teremos de

suportar quando se tiverem

transformado em realidade
as previsões dos técnlcos
dos Estados produtores e

dos próprios fazend·eiros
em pânico.

- ---,--_
Até lá, Bizâncio, se não ti
ver interêsse na própria

ilustre vereador, que á mem
')1'0 efetivo do Conselho De

,'iberativo da Associação
Brasileira de Mun icíuros :

-----------�--�--------.--�----�---

-----�.-'-------------------------'�------

*- . 0UIIAItTE TOlHI DIA
/

I '" nos VAPCJOS

�.'. �D�\· �".' &:�t",� 711 .Ii,
�
," �; j

'"

Clube Doze de
.

Bgosto
. PRlfuRAMA

QUARTA-FEIRA - Dia 5 - Gr'ande Bingo Social, com

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.

DOM��GO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco
de nossa Ilha.

salvação, tem um ano para
discutir outros assuntos.

Assi�e "0 ESTADO"

SI:LA DE JANTAR

F,ome: - O'U '�

.minto da zona oriental que chado os funcionários oci-
,

,

aceitar na segunda-feira dentais dé "sabotadores" e

próxi�a ,um pacote seq.uer; ádve�·tindo que a .fronteira'de �hmento norte-amel'lca- provavelmente sena fecha-
lro será tratado como espião' da."

'

e sabotador. i

_ At� agora, os comunistas
Foi esta a clara advertên- se limitaram a levantar

cia 9,ue fizeram aos alemães uma barricada de arame

orientais para que fiqúem farpado de mais de 1.600

,

carcere

18AHCo
deCRfblTo POPULAR

I� AGRíCOLA - I I

�:r�,16 ""

, FLORlANOPOLIS - sró..eó.tó.rlnó,
,

--==-:...:- a;;-;��
hn1 de se�an" num

- ...... --
�asse seus

�
,

da cidade, 'Í ,.
.

.

4
,

'\ o"e do bu Ido .1 vo\tar.�� , _ ..
---

\\>Ire, o " de onge -, -
. ,

�_1",1 recanto ... �of!f/'" ".' .(�;m'"opra��eJ ,��. '_I COf" ...;,' J., ,

novas energias. \'ci\ e osradáVeJ ":��;:=-�'Jt/1t,'
, \5tO \he ser6 a

ote motor. �"'�_'
.

°Jii���s�� ��I�!!���!:�!����!�!��!�"1il�- s �'.c.
•

22 H P. Dneçao e ol'lentaçao dos professores�
-1�--�' ,_, 'De .. .., a .• DR: J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

SILVA E ACAD.1!:MICO HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

carre}ras, estudando Farmacia e Odontologia.
"

.

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

'. AULAS' DIÁRIAS
� LOCAL: Academia de Comércio _,.

r
'

IN'FORMAÇÕES � diáriàmente çlas 8 às 9
,-�- .. , ... ,., Academia de Comércio.

Cleantho Paiva Leite, Pre-

Especja�

'.'olvimento Econômico, Ccli

xas Econô.micas Fellnal:;:,
Companhias seguro pr�'Ja
das e capita,lização. Atende
,�estarte Presidente Hepú-

PARA AS FESTAS
.

COMEMORATIVAS
c:ica apelos formulados pl'e-

DO 810 ANIVERSÁRIO. feitos e vereadores d() Ela

sil quando da instalaçã9 Jl

f'ongresso Brasileiro dos

:\lunicípios realizado. São

Vicente em outubro d':l
1952 pt Diretor Execut!vo
Instituto Brasileiro Admi

nistração' Municipal, dl.

,
\ :ddente ComissãoTERCA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de confra-

•

ternisação, ás 20 horas, com entrega de di

plomas aos associados remidos.
designada Presidente R�pÍl
blica para elaboração (ü)

plano já está providenc;;::,n
do ampla divulgação-, bf'm

:�omo Imediata remes,,'n mn·

n icípios beneficiados tôdHS

:nformàções relativas inieil'.'

tva maior significaçã.) pUl1
.

saúde vg e bem estar milha

,'es brasileiros pt Atencio
�as s'audações Ara_úju Ca

'Valcanti Secretário GeJ�aj da

Associação Brasileira de

Municípios".
Significa êsse um tr5tb1'

QUARTA-FEIRA - Dia 1� - Cintilante Baile de GaltC,
, / '

encerrando as festas comemorativas.

NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as listas
de inscrição para � 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.

SÁBADO - Dia 8 - Grande' "Soil'ée'� .Rubro Negra do

Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co

roação da Rainha do's Esporte�. Reserva' ,de
mesas. na Secretaria do .. Clube, naqueu ho

rário.

� ....
, J

\�
'!' .... -

"

Distribuidor
C. RAMOS S/A

• Comêrcio _' Transportes
Rua .João �into, 9 Fpolis
..... '

, -------�------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será Na Bacia Carbonifera e Sauta atariaa,
mo, 28 J(O ESTADO) SEM DEBATE S, O PLENÁRIO DO SENADO VOTOU� LOGO APÓ$ OUTROS PROJETOS,

APROVANDO EM SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO, O QUE LOCALIZA A ,USINA SIDERÚRGICA ,QUE TRATA
A LEI SÔBRE o PLANO DO CARVÃO NACIONAL, NA BACIA CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA.

"' ,,_ _� .,.._.._..-.-.-_ ._,.•••"':"
- - J' __••r:": -�-.- -�.- -�

-
_

-

-:-- -;-
. � �

-:-. � ---- ----- _ ..- -

..;.---; ...........,

A Palavra De Um Técnice Assembleia Legislativa :Um bom p,lplte
o DR. ARLINDO DE AS� impressão que leva do Con- conquistou, des,de l.ogo, o Debates acaloradol ontem 10Abre' Sob o título O palp�te da Coap; o '''Viário Carioca",
SIS, DIRETOR DO DEPAR- gresso Médico? ! posto que lhe e devido no'

"

"
'� "1

de 21 do corrente, publica o seguinte suelto:

TAMENTO NACIONAL DE - "A melhor possivel conv.vio dà Medicina do O aumeoto ao fUDclonallsmo' "� COAP �e São Paulo resol�eu sugerir à C?F�P
SAU'DE PU'BLICA, EX- respondeu o' renomado cien- I Brasil. Guardarei deste con-

"

pU"bJllco estadual q1ue fNlzessde. raClOname?to ld�. gaSOhna't Se� p�ando e �.lm�
,

�'
. p .es, os las pares CHCU arram os au omoveis e n.ume-

PRESSA A ,SUA VALIOSA lista., A Associação Catari- clave uma recordação dura-
. .ros pares e, nos dias ímpares, os de números ímpares.

OPINIÃO SÔBRE IASPE- nense de .Medícirta, ao orga:- doura, tanto pelos seus. re- Sessão de 28�7-53. 1 comunico prezado amigo ,que Aos domingos pára tudo, que até Deus descansou no sé-

TOS DO CONGRESSO ME'� nízar. õ seu Congresso inau-,
sultados técnicos,' quanto ,O Dep. Estivalet Pires, fa-' foi aprovado primeira dis- timo dia.

DICO
'

I I
�

it I
. - ltu'l A •

d id
I

- • Essa 'sugestão define- a mentalidade intervencionista
gurai, ogrou ex! o surpre- pe a sua exposiçao cu -

a sobre a atítu e assumi a cussao com parecer minha 'T C·
_

Ih N
.

1 d P "I
1 1

- dI" -. I.·'. no pais. emos o onsei, o
,

aciona o' etro eo, que
.

endente pe a se eçao os va� rai, 'p,ela bancada pessedísta Fe I autoria Projeto manda Jo�' controla o setor dos combustíveis líquidos. A Carteira
O dr. Arlindo de Assis, lores que soube escolher e _. E sôbre o

" Hospital deral e sôbre a maníf'estu- J cãliiar bacia carbonífera de Câmbio e a CEXIM que devem regular o problema do
Diretor do Departamento I ,.

- "Nerêu Ramos", que visí- ção do líder da minoria, catar íne-rse usina siderúrg i-. gasto de divisas com as importações. Por cima, ainda .o

Nacional de Saúde Pública, Assembleia tou, há pouco? Custavo Capanema, decla- ca criads plano nacional. Ministro da Fazenda e o Presidente da República.
11'0 Brasll, e' um nome. que, Prosseguiu: d f to l Arõ

'

d di
Pois bem, apesar de tudo isso e do próprio órgão fe-

. ran o (f,lE' se osse o ve o r,[OS ':;';t�'un a iscussão o�

1 ltura e i � S
-

E - "Já havia sido infor- P R rbli
� deral .dos tabelamentos, afasta-se a COAP paulista "das

pe a sua cu. ura e seus pro-
li e3sao spe,. do residente da epu ica corre-á segunda-feira, Prc� suas tarefas - que Dão tem cumprido - e vem dar um

fundos conhecimentos, sen-
•

mado, antes de aqui chegar, aprovado pela Casa, apre- . posrçao será encaminhad a palpite dêsse estilo. E' o mesmo mania de agitar, pertur-
do um dos -ma.is abalizados' clal de, Ontem da importância dête Hospi- sentaria Projeto de lei loca- :-;enado, Cordial abraço. Leo- bando a vida nacional. Sempre o sapateiro querendo ir
técnicos em saúde pública, A Assembléia Legislativa tal, no armamento antitu- Iizando na bacia carbonífera ':'f�tO Leal. além das suas. solas.
'. •

b 1 dê t d E Para fechar o círculo das calamidades sá' faltaria
esteve participandó, como realizou, às 18 horas de on- ercu osc es e gran e s- cataríncnse, uma usina side- Continuando na tribuna,

.

,

d
.

1 mesmo o racionamento da gasolina. Então, milhões .de
Presidente de Honra, das tem, sessão especial, para tado. Visitan o-o pessoa - rú rg ica. líder do PSD., reporta-se pessoas, dia sim, dia não, passariam a andar a pé, em to-'

reuniõe� �do I Congresso Mé- homenagear o dr. Mário Pi- mente, porém, confesso que Neste sentido, recebeu do a deil!>ora da reconstitulção do o país, graças à idéia salvadora da COAP e à êsse
dico da Associação Catari- notti, diretor' do Serviço Na- ele exedeu à minha expecta- Dep, Feder..l dr. Leobertc do Projeto de lei que dá no, Govêrno que a criou".

nense ,ae Medicina, encerra-I e
ional da Malária. tiva. Suas instalaçõeã, em : -al, despacho, telegráfico, 'la. redacão ao Estatuto da Discordamos do popular matutino carioca. Parece,

do domingo último. Nessa oportunidade aquê- pessoal, a ordem e c, zêlo comunicando ter sido apro- Polícia Militar. Tal situa-
a nosso ver- que a Coap de São Paulo teve um estalo. A

A t d que nele dominam, são fa- d
..

di
-' sugestão, se adotada, contribuiria para o barateamento

n es e regressar ao te cientista foi saudado pe- va o em pr imerra iscussao, ção, af irma o. líder, depõe do custo da vida, desde que tivessem liberdade de círcu-
Rio, 'o ilustre' brasileiro fOI' los srs Deputados 'Júlio tores de primeira classe ! urojeto n.andandc localiza:' ", nt ra o Leg lslatív cat r' 1 1 di '1 d".

" ", rvo a l' arv em-quarquer la, os veicuios e carga e os de trans,"
entrevistado pelo jornalista Coelho de Souza, da UDN. e de�tro. do plano a.�qu�·ele Illn Santa Catarina a usin:'l n�nse; COlÍvem frizar a po�

.

porte coletivo. Teria que ocorrer uma das seguintes hi�

que' funcionou junto àquele YJmar Corrêa, do PSD. fOI dedIcado e que msplram I .·;iderúrg ca, assinala o Dep. '" i, Ao da bancada p.essedit�.: póteses: ou baixaria o preço do combustível, ou diminui�

conclave. Após; agradeceu o dr. Má- plena. confiança no seu fu- i Estiva!et Pires o despacho b, q I' está preocupada l' I ria a sua import�ção. Naquele caso o' custo do transpor�

_ ·V. Excia. podeI'ia
.

P' tt' I d' turo:" I lelegráflco do seguinte teor: ·In.,. ";�" li
' . I te das mercadOrIas �ambém barateada, e, se a medid·a

110 mo 1 em o�go Iscur- L"I .,.�,l a no rapldo anril

Iprovocasse
a queda da importação da gasolina, todos te�

indagou o reporteI' dizer: da soo E, co�cluindo: "mente: d;, matéria. Sólicitou ríamos a lucrar com,isso, pois estaríamos economizan�
...._� ----- of" __ , - Qual a impressão sôbre

Equ·lv-OCOS o Dep. Estivalet Pires q,ue do divisas que poderiam ser empregadas na aquisição de
o Departamento àe Saúde?

•••
,

f,)�sC des;gnada uma Comis� otitros produtos essenciais. '

- '!..A de um centro de a-
A propósito d-a denúncia sflo .!!:,';J)€dal com a finalida..

'

Assim, mais simplista do que a solução lembrada, é

tividades sanitárias onde
..

I 1. conclusão a que chegou o "Diário Ca;rioca", que acha
formulada na Câmara F·e- de ele :'t'constituir o Proje� 'er uma calamidade o fato de os granfinos passarem .a

trahalha com devoção e se-
"

's t
'

deral contra,o sr. Pedro a- o. :,mdar a pé, dja'sim, dia não,
.

riedade, continuando e am- les dos Santos, presidente A pé- anda, diàriamente, a.grande maioria do Povo,
)liando, na m�dida do pos� do Iristi.tutu do Pinho e do- O Presidente atendendo (I

.

e, não será demais que a "granfinagem" pague,

sivel, a mêlhor tradição da . .,. apelo do líder pessedista de- também, um pequeno tributo, .que, afinal, 'redundará em

d
no, de fato, da firma ItaJal� benefício p·ara a coletividade.Medicina Preventiva �ste ense conhecida por Mar- sig:lOU uma Comissão com·

l)aís. A minha presenç.a em melada Ltda., o jornal go- p,)� ta !ks deputados: Esti�

Florianópolis, tro�xe�me vernista e�creveu ôntem: valet Pires e Ivo �ilveira, do
cima op(,dunidade adequ:1.. "u'

. . PSD Colso Ramos Branc.'
m eql�lvocO grosseIro ." ,.,

da :para conhecer em porme- deve ser, retificado pelo dr. da UL'N., Braz Alves ETB.

nor o a�damento altamente Rubens de} Ar�'uda .Ramos:
. e Vieente Schneider do P

satisfatorio das tarefas de ... R P
.

'\ é quando aparece o sr. Pe- . .

saúde em Santa Catarina, dro Sales dos Santos como
(')u1.ro. f)rador ,inscrito fui

onde o bom sen!>o e o pátrio- acionista! O ilustre e infa- o llr;p, Lpcian Slovinski en�

tismo de seus d·irigentes tigável Presidente do Insti- ('.amillh[.�ldo à Mesa dois
tantv têm eleva-do o seu Es- PrJj"t'),; de lei, declarando

Isso 'porque, o' govêrno d� às. massas. S. E.xcia. não' tuto do ·Pinho nunca pode-
�ado no -conceito gerál da

rl'a ser' aCI'onl'sta dessa or-
de at-'h';ade pública a socie

gostava de discursos: DE: fo�
Nação. A direção segura do ganl'za' ça-� '. Nunca '. ,TI'.ata-�e

dade "Dan' do Pobre" e r.
tografias, sim! E o interior '"

Departamento Estadual de
de uma fl'r'ma limitada .e il-

'Caos" da Criança", ambas
do Estado, a cada viajem, Saúde está rel'. lizando uma cionista é o fornecedor de !oc:d jadas . na cidade de
exig_ia de S; Excia. que inau� .

Iadministração notável, que 't 1
.

d d no
A (;l'ie;':ma. onde prestam ser-

gurasse aquelas obras, \ni-'
.

capl a nas SOCle a es a �, .

_.

é sempre tida no ma;or aprê�'. N l' 't d' vicos relevantes à coletiv-i-

F
.

Q' ,'iavám ferrugem, 'exposta:; ciadas no govêrno do Dr. • i mmas. as lml a as e quo� .

,
.

também ao de:;;gaste imph� Aderbal". O sr.' Bornhau�
ço pelos que a co�hecem e; tista! Compreende, o ,Tu es�

da([('.
. V.eG · a·o .. 0',I �om a qual os orgaos fede�

ta' ,al'l' no Banco do Brasil, e
F:lla:J Dep. Tenório. Ca-I .

. �.
cável da ironia pública. O �en não teve �utro jeito. Irais de Saúde se empenham valc'lnti 3ôbre o funcionalis· '

'

cart;:tz do industrial do Vale InauguXQu, mesmo! Dêle não fica bem êsses enga� '. j'
- em colaborar.:� 11'0 (túb';"o do Estado. Re!">

nada, do govêrno passado, nos". '

I
4

-

d
". O nosso diretor nada tem re�se ao últim� discurso j.)

I

caD�ao a crl- Dep, Lnedino Ribeiro sôbre
y que retificar· porque, em lu-

ãD�a ., a Casa gar algum afirmou que o
os bal'nabés catarinenses.

\I
'

'

sr. :::>edro. Sáles ,presid'ente
Não houve matéria á s'��

do's Lazáros disenr:lI<1 ou vota'da.
rou a mão. Mandou 'arrao: do Instituto fôsse acionis-

. Ém e ',plicações' pessoaL;,
ca.!;,' das págirtas de seu jOt- RIO, 28 (V. A.) - O úl� ,ta dessa organização! Do

fala (J Dep. Francisco Mns
nal aquele. anunciozi::lho. �imo disco gravado em vida Instituto, realmente, o sr.

Desgraça pouca é b('ba�,em, p.elo ,cantor Fi'ancisco ÁI- Sales, legalmente, não po

raciocin�u, sem esfôrço. E ves, com o coro infantIl da c::! ser· acionista. Novidade

num telegrama, ,feito pelo CaBa 'dos Lazaros, ao que será, digna de outro jnqué�
cio Rosado .. Da AssE>mbléia Elesbão, contratou vários tudo indica vai dar margem rito, o terem sócios as au�

telefónavam�lhe constantes jornais e revistas, do Rio, .1 uma disputa judicial. tarquiãs. Quanto à Marme�

para elogiarem o seu govêr- Como é \io conheciment� lada Ltda., se o sr. Sales é

no. Para esmagar, a jato, o público, o Codigo de Dirc,� dela cotista, acionista, dono,

slc>gan sinistro. Mas o Te, tos Autorais das duas/me- diretor, interventor ou dita

souro do Estado vai gemer � lodias: Canção da Criança dor, é lá com êle e com a co

�lt�. Que importa?' O farol} e Brasi� de Ari)anhã, foram missãode inquérito. 'Ela ve

da mediocridade-é o excesso 'cedidos às criancinhas

Ol'�l
rificará, se fôr o caso, co�

de pl;opagaJ?da! Eis' o novo fãs daquele educandário so� mo êle mexe- naquilo: se

slogan. Eis o que importa! c�al. 'Ac.ontece que d.epois contribuindo c0!ll ações

Vamos, macacada, o Tesou� de pa'.ticipar a variOS ami� ou cotas, ou sendo contri�

'd
'.

t I b 'd
\

't
. .,

,) Dep. Mascarenhas a in-
ro 'é nosso! Uisque P.ara to�

.

gO's, o esapareclmento ra- UI o ,com. gal a,gran�,

la-I'
'

.

"

',.
' '.

" .. I �
.

.• dmr' no espolIo dessa bp,·
Catarina. Todos mandavam, do mundo. Copa fn:nca, se- glCO e mesperado, lmpedlU. bacule, arame, carammguaj . .

. :
'1

.

'b'
.

. ,�ll1ça a usma do Caplva1"
menos o Governador. Mas, nhore:;! E a par dêsse, jurr- que o mesqueclve mterpre� .co re, bango, pratas, so�;

. ,.o,'

o sr. Bayer queria gritar tamos o conselho: Nesta si� te da musica popular ti�es� nantes O:.J outros nomes que; ..:gna
e luz para a Capitll,

. . I ( duas turbiJ:as que o Go�
mai.s alto que os da entotL� tuação de liberalidade na

se convertIdo a vontade em dO VII metal lhe der o seu
.

d t
.' " . ,'ernador Bornhausen mau�

rC!ge governamental, e, apo� I administração pública não oCl1�en o eSCrlto. amigo dIleto M·edelros dos
, I

A I d d· h b' S t
!furou recentemente.

p,lético, estertourou, hiante, I sobrará dinheiro para' au- que e e ucan ano a l� an os.

I
O Dep. Tenório Cavalca,l"

peito inflado, par de vêzes: mentar o funcionalismo es�
litou-se regularmente no in� O que, por cerfo, não fica

I J' �i volta à tribuna e afirma:
Qtwm manda sou eu! E o taclual! Em lugar de' auto� ventário dos =bens deixados bem a certos professores de

I d ,o funcionário púb�ico sabe�
tempo, escoorrendo, inexorá� I

móveis moderníssimos para pe o sau oso Francisco AI� bobage� é ei>crever isto: 'á julgar�se, não terá sim-
vel, destrUla a esperança do uso e abuso de alguns apa�

ves. Acontece que o inveri� "e não fica bem êsses enga-
r ::ltias paI:tidárias qevido :\

povo, Résol,veu, então, o

rniguadOS
.

e apadrinhados: tariante judicial e o curador nos".
• tondição economica por que

ilustre governante, empre�' AUMENTO PARA O FUN� discordaram do pedido da ..o__o.-.n...,o.-.o... ,

toda .para saber se tem ou passa. Ele saberá distin�
ender viajens suntuosas. CIONALISMO E S T A� Casa dos Lazaros. A' vista

não direito ao recolhimen� f!.uir, porque, o aumento que
Com vistoso acompanha- D U A L! disso, a Casa dos Lazarqs I

.

t,o do,s. direit,os a�tor.iais das I �l.·er. s"eI,'á agrado, eleit.ol�Üt M" ajuizou uma ação declara-
_ .ll}.en O. ,'ls�en�cJ?ne rica em

.

, .. BUM lcfclldas gII1Vaç?es. , [I" pOl tas do futuro pleito.

·Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Julho de 1953

TIM • ••

O Jornal do sr. Irineu feerie. Tudo em técnicolor.
Bornhausen criou um slo� Descia então S. Excia. do

gan, que inu'TIda diàriamen�' tqj]ete mágico e ia..auscultc;:r
as· reinvidicações das mas�

sas coloniais. Em colóquios
iRdividuais. Nada de falar

te suas páginas: "O exces�

so de propaganda é a co�

berta' da mediocridade".

S. Exeia. jazia inerte, em

estagna�te marasmo. Ne"

nhmna realização a aJ?re�
sentar. As promessas do

candidato, amontoadas, cri�

do Itajaí, erà qualquer-coi�
'sa�a;sim, c<?'mo o Tiro de
Pernambuco. Batalha do

tudo. Surgiu então o slogan,
qlle, na realidade, encobria
a mediocridade .de, um go
vê.·no. Agora; S. Éxcia. \ vi-

Itararé, a maior da América_
do Sul, que n_ão houve ...
Escondido em Palácio, S.

Excia., via o 'temp; correr;
e, de cigarro em cigarro, a�

maldiçoava a ho�a que, num
("l)'l'n2aS, diz que, o Gove'l'
nadoL' r· Estado e�tá preo·

eup.ado em levantar o mo�

ral do Estado, daí ,não pOJo
suir recursos pala a melhc�
ria dos salários.

O Governador está pro·

�'I:n:ando resolver a situaç::io
2eonomica .do Estado, deb;·.
litada dev.ido a uma arre-

assomo de vaidade, renova�
ra sua candidatura ao Palá�

derrotas. Seu farl1oso' e tão

alardeado poderio econômi�

��dação deficiente, herança
. (�o govêrno passado. Nesta
'tltura é aparteado pelus
r essedistas que, aconselha '1

co, ofegava, a seus pés,
exausto de tanto oferecer,
tentar e levar cuspidelas .. ,

Seus auxiliares diretos, em
permanente conflito, mos�

travam a debacle em que se

engolfava, m�is e mais, o

govêrno udenista em Santa

S.V.

Desembaraador Medeiros "llbo
Em apartamento reser- os nossos melhores votos de

:vado, no Hospital de Cari!(a� I
restabelecimento, associrunl..

de,· encontra�se enfermo,
I
do-n()s, assim, ao elevà�M

.

I
I

há dias, o nosso ilustre ,cori� número de pessoas quê tem

terrâneo, sr. Des. �edeiros: ido à;uele hospital prestar
Filho, honrado e dinamico homenagens ao eminente en

Provedor daquela Casa. II fermo, cujo estado, feliz�

Visit;mdo-o, levamos�lhe mente, não inspira maiores

'.
.

cuidado�. .

I�r""'�\'l?' .::

-----.------------�--��---

-

Aconteceu alí no Palácio. Um ilustre esculápio,
,amigo velho do nosso governador, foi levar-lhe abra�
ços de despedida. E, enquanto aguardavam'Ó brasi-

, leiríssimo cafézinho, o Professor Radar, burlando
a vigilância das casas civís e militares, invadiu a·

sala de visitas.
O sr. Irineu supe'rciliou�se, 'maldizendo já' as

virtudes penetrantes do famigerado autor do (des
culpem a má palavra) .cosmorama.

E já pensava num jeito de afastar o importuno,
quando se lembrou do final de uma recente carta do
Ministro José'Américo, na qual; respondendo a Ra
fael Correa de Oliveira, citava�lhe frase antigã:
"Os homeits hipócritas costumam dizer," segundo
Hall Caine: There is the Judas in alI uf us and he
betray us with a ikiss if- he can � Há um Judas.:.�, no
íntimo de i�odos llÓ§ e êle nos trairá com um beijo,

"
se pude·r".

.,,- .

O Prqf. Radar, quando estipendiado por outras
carteiras, já andara, lá na rádio' da Laguna, a ,dizer
nomes feias contra o governador. Botá-lo fora da sa

la, seriamá solução. O jeito era atende-lo e despa
chá-lo o quanto antes, para que êle não se abancas�
se sencerimoniosame.nte, a sapear a conversa ínti�
ma de dois amigos que se 'êncontram depois ·de lar�
go tempo. Ú sr. Bornhausen se assim imaginou, as
sim o fêz:

"

� AIg'um assunto urgente? indagou, acentuan�
do a indireta.

- Não,. Excelência! Eu vim aqui mostrar ii
Vossa Excelência este. meu artigo, intitulado "Sem'
,pl'e o mesmo", atacando o dr. Nerêu Ramos. Quero
saber se agrada 1 Vossa Excelência?

�

.

E, diminuido de humildade interesseira,- passou�
lhe o man usc!·ito. O SÍ'. governador, contrariado, a�·

panhou' o papel e sacou do bolso o estôjo dos óculos.
O visitante, então, indagou lo
-'- Que é isso lrineu? Você já precisa de óculos?

Astigmatismo?
,

- Não! Não! Ray-Ban legítimo! '- informou
S. Exa.,' limpando-os.

Ouvindo-o, o ·Prof. Radar deixou a sala por si
mesmo!
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