
---.", lista, finalizou- o embaíxa- ocupação da Nação de ir tema. Na Embaixada do
'Abordado sôbre diversos' dor L 'd' .

- I· .

, . "

-

. !'
UZal o. I progredindo sempre e cada Brasil, em Buenos AIres, es-

comentários polibicos, fel- - ,Não creia"nesta b
I

.

C
- I

. '"

.? . I .'
,�oa- vez mais, omo nao estou atou servindo ao pais Inteiro.

tos pela imprensa carioca, i taria que anda lá pelo Rio. par de todos os detalhes do Nestas condições ... "

'd�stacando-�e a prepara- j Aquilo sempre foi assim. que se passa 'internamente DEIXARA' MEMO A

Ç,!1O do movimento para a 1 Com tudo, esta série de no- no país, em matéria de po-

ínstltujção, no Brasil, da i tlciârios atesta :o vigor do lítica, não me julgo em con- EMBAIXADA

Republ ica Popular Sindica- I regime democrático e a pre- dições de falar sôbre este Concluída a entrevista
-_:-

��>4IIIIIH��)'_'

DIRETOR' IJtu-'.nl d, IArruei.' Ramol
6U�EftTE t

I
Dominl�' .F.

,'.*eI.' Aquin� ,
..o.....().-.(���

t;diçlo de l.oJ� - 8 pi,.:

que mantivemos com o sr. ',' das noticias divulgadas re-: baixada, será investido em

Batista Luzardo,
�

ausculta- centemente sôbre o assunto. importante cargo no govêr
mos a opinião de pessoas' Por outro lado, fomos in- no federal, possivelmente,
autorizadas, que confirma-

I
formados .que o sr, Batista no Mini�tério da Agr'Icultu-

, .

ram deixará o atual .repre- Luzardo, após deixar a Ém-, ra,
sen tante I diplomático, do

Brasil em Buenos Aires, as

suas funções, a despeito

EIC. COM. ENEOINO

•
O Luz Pinto, gracejando, contou-me que o professor

Henrique Fontes certa vez tomara tantos cafézinhos miú

dos, mas tantos e tão fortes, que ficara meio intoxicado.

E' dando-se ares de orador, o nosso pequeno Ruy decla

mava' já um trecho de discurso: "Dele se poderia dizer,
senhores: que amava com extremos tais a sua Pátria, que
foi ao cúmulo de se embríegar com o sangue da própría
nacionalidade" •

Anedota, cem

_"
..----: -' .- --- - -_.-

'_ ...()._..()�()....()�()_(O

. ,

'<?m.Jis antigoD_iá-j
,riO de S. Catarina

I
j

Ano Xl I
I N. 1�.673 I
H)'_'()�>4IIIIIH�(>4IIIIIH�

QUEM PAGK O PATO.-..

quêncía de ferimentos so

frido em um acidente de au

por tornovel, o vice-consul do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.}CJa�l,o_ .,e-'olco- s'�-lA.
Uma tra�ição no �omércio / 8: na In�ust[ia �8 Santa Catarina

-M a t r' i' z - F I-o r i a n '·ó -p o 11 s'-
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, �

JOAÇABA, JOINyILE,. SÃO . !RANCI�CO DO SUL,' TUBARÃO. E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PQNTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

I.

--�------�--�----�--------�------��--�-------- ----------------------�--------------------�-------,------------------------------�----

ESTADO»

"".'0 S C 0,$ I

·,;�:�WLAD�-MuSSl----DR:JTIIiõ15õTF[\ilE'íRAIE I ESPELlAU8TA EM DO�NÇAS DOS OLHOS, I
DR. JU.:"TONIO DIB MUSS3 I

-
. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I

•641_ '1 Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- I
Clurei.-CUnles Chr.l-l"an.a • 10, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

...�n....mplltto ...p.etallsai. iall DODO.A.S DJI ••KB().! Rallway e no Hospital Silo João. Batista da. Lagoa.
•• 11 .._ 1Il0"rnoa .m"todoIJ. 44 dtaen6.ti�(>•• ·trllt&l!G..... . ,CU:fSO no Departamento Nacional de Saude
HH..POIOOPU - IIIST:laO - S.ALPINCiOGllAYU - IH,UO-! Consultas diáríamente das 10 às '12 horas.

LISIO !U.8J.L 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
ad1oteu,la ,or onu. ·earua-.l.,roeoa••I.,.. "IH Ulu. 'A tende no Hospital de Caridade, de & às 10

".'IU. .. loira Tor_lllo. horas.
. I

C.....t6rl.1 ava 'fraj&l\o$, II 1. 1" ,"cn . INl..ft&!. h ••• Consultório: Rua Vitor Meirel�s, esquina com

,... : Saldanha Marinho.
••r&'r1. n... l. 11 kon. Dr. a ..&l Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

o.. "_." 11 II.ora. - Du. a.1S1. .,-.----.

DR. I. LOBATO FILHO
'----

'OR. A. SANTAELA
'.l"lIla'o p.1a "•••Id.'a N.elou\.'. .Ml41I.. te O.l••�,g

..� ....r.aU}..
1:..1.. ,.r .....r... i. A..I.".ctil •. "&l..,a.. Ia Dlatlrtto

r......t

'11&-1...... i••0.,I\a1 r.I,.tAut.. "
".t".'. .,.�.uri4 ••

,

.....t_1 r".ral.

b-l.te",o 4. !lanta C... • .. lU••rI."Ua i. lU. -Ie ·,•..in
OU.te. .'dica :::.- Doe.C.' N."o�...

t.'_.It6rl.: ••meio .lm611a Na\a '.!-. lala •
.........tií.:. a., ·Boeal..... ,114.

Ceulll... , Du 11 la 11 Ilo...�.
t'.Wo... Qe•••I$6r101 1.... iIea1C...... · 1.1••

DR- rosa BAHIA S. BITrENCOUBT
•• D" C G

CIIai.. hral - rilDl4T:aL&
a.a I 11 c. ..1.. II - ItalaI

rUa&ICULTUaA - P.DI.ATJt.U -_ OLIltIOA ••&AL
c-.I"rl. • ....•••d.. - a...111... .,Ia.. a. , (Larp 1.

.....
'.

hh) '_ rlAtri••6P4!1l.:··
.

,

....'�.I I la is Ilor.. - \OtUi....... '

--�--,��--------------�----------------�
�UO. - OUVIDO' - 1!f�'" • QÜQAl!fT�

DR. GUERREIRO DA FONSECA .

-...-..u 111
·

....n. �,.Hlka....
&.Iat..... r.Doi. -caf!�rater - "......,. ........ :1.. (ra

.,....atiu .. O.b".),� . a.ttr.c. .. Cer,.. 1Inna.u. c. Pala..

........
.;.; ........ "'r..... c. CoI. .'
�.IIht.: ", ·vi.�..... O.re Pra" •. I ....:. (.ll...... Oua

'

............). .,

.......d. _ r.u,. hUi•••, lU. - T'" IHL
.

.• DR. ANTONIO MONIZ DE·ABAGAO
,

. cmnau TU1JII.ATO....U
01'.......

·o..llIIttr1e. ,... PIa... II.
... II .. l' t11ria....�. •••� \aea "'.IN.
..... ....1.... 111.

I
•

C.raé.Nacl..aJ ......IM .......

,�.-r.�t �. Bo.,1.1 '�I'.1a ia.,'.&.II..
....,••••ryou.·, .

ba,.M.ela Bual.
... Tlnl .

·Ce•••I"••••. II li 1I'k.�
1'0nl .. "I.
.... 1 •••. h.'-! larat•• J ,.' - ........

\.

DR. SAMUEL. FONSECA
'.

'

. CIRURGIÃO D'ENTISTÀ
Cons�lltÓrio e Residência: Rua Fernando Mac\tado, 5.

"

Clínica Geral' - Cirurgia Bucal Dentadu.ras"':'"
pontes moveis e fixas., " '_ "

De segundá a seda'-feira dll./'l 10 às Uhs. e das 14 às _18hs.
'. na� 8,30 á� 12 horas. aos . sábado��.

.

HORAS l\fAJWADAS,

DR. ARMANDO' VAI;.ERlO DE ASSIS
.

, 'ilal)lCO
. :.

/

.... '.r?t..... CUaica ·1Ü.�6iI· ta .AisaÜ�..........
'

....
lIIÍ"tal .�·Cutw." ;. '

OLDllOA ••DlOA n. OBJD:;QAI • ÁDULToi � ;;_'_. ::, : .

"';;";.lliííírl. ;""I..i'" ' .•
"

..

c.Q�I"rl.1 a.. if•••• ibCh'" f',- neHal... lO 'ti Ia';l.
, ••• '1. la 17 ura.... ,,"', ." ,'.', ....

,
"-.' .

,.:,: ',;7. ,"

a..t.IaeI�1 a••••recIlà1 O.uJl.rIl.;�'''1...'r....�tll;;
�

.

�

(I'Ore em !Cera I; Recursos ,erante o Supremo Tr:t,
....lclb.cla: .lnnida .&io �ranco, UI - 'on. UI4�. -ai F@deral e Tribunal ,Federal de'RecursA';

_
"

. '--I ESCRITóRIOS �
- DR.' NEWTON D'1A,UH ,,\

"

.

, ,"� "�lorl&nópoli8 - Edifício Si"o Jorl"e. rua TrajalOCir.u�a ••ral ...:.;. Doençaa·4. ���1r.. �c'liiprec:�l,,_., 12 _ 10 �Ddar _ .sal .. 1
J:1.trldu•• 11"'4 \ :,�. " .

.

(;e...It6rl.: '.Ru. Vitor ••ir.l•• n. 11 _ T4Ieto•• 1.1".,
Rio dei Janeiro - Ediflcio Borba Gato.

i Antônio Carloe 207 - 11&1.1008.c....u.. : .lI 11,11! chora•• à tarde da. !I .,ora•••.•1..... I

SuJ4'.da: lha Vidal a.m08, - T.I.fon. ·l.UI·.
'I
--------------------------------------------

.. de Fpolis. de Itajaí do Rio de Sántos
-----.------------------------------ Horário de saída: de Fpolis'., às 24 horas

, Dr• � Julio .

p�upifz filho do Rio, às 7 horas -

.

M É D.I C O

. �.ça. 4. a••r.Uk.',rulllr.&6rl. '. _.

TUBIRCULOI.l -

tA.DIOõa.u'U.• I, RADIOSCOPIA DO! PULIlO ••

Clrwrcta •• Ter.:a
,

'"rs_do ".1. Facnld.d. Nacional d•••dlcln•• Tt.l.J,•• ,..... I
-e-,

naiocinr,iio do fio.pital Nerla :&a.0II I
, .. r"", 4...p.cia1isaç'� pala S N. T. ax-Interno • Jb·....a ...... ". !

Ctrarv:l. do Prot. Uro Pin}f.iro Gulmarl•• : ti.) / I
Cons : Felipe' Schmidt, 38 - Fone 3801 IAtende em hora marcada '1
Res :,���:São Jorge, ?O - Fone 2395 IDR. JOSÉ ROSARIO .{\lL\UJO

Cltalea H641ca -'Doe.1U •• ul••p.
Tr.. tamll1l;o d.· Bronquoit••. am a•• lto•• erian,a.)

C."lIlt6rijl': Vitor I.lnl••,' 'l8 -: l- and�r.
.

«...;'1'1.: Da. 10.111 àll 11,10 • QU 1,10 à.· '.111 àor••

DR. ,MARIO WENDHAUSEN
Cltal.. lM",ca 1.... ai..... .'

�.I"rI. - a.. lcilo
-

Pi II - T.L .. fll
c.u.ltar.s D••• l•• 11..1'."

IlaIIClDcla, a....."•• lUl.,. O. Te!. Ia

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela J<'aculdade Nacional de. Medicina da

.

.

Universidade do Brasil
.

. Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
, (S'erviço'd!()Í ;Dr,of.l0ctávi·o Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de .-Chmrgià do Hospital!, .;1'

II
'. I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

.
.

Médico do Hospital de Carid"adê ,Ij10ENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
'

-ConS": Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas •

Pela manhã atende diàriamente no'Hospital
I

. .

,de Caridade.
,

�esjd: Rua General Bittencou.rt n. 101. Tet. 2.692.

MÁRIO DE LARMO -CANTIÇÃO
- MÉDICO-

'CLINICA' DE CRIANÇAS
ADULTOS'

.

DOENÇAS INTERNAS
,

CORAÇÃO --: FIGADO, - RINS - 'INTESTINOS
. Tratamento moderno da SIFILIS

'

Consultório _ Rua .Tiradente!$, 9
,

H O:R A RJ O: :
Das 9. às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône _;_ 3.415 .- Florian6polis -

Clínica Geral -o- Ginecologia - Hhrípne 'Pré-natal _
" Obs�etrícia '-::- Eletrocardiografia .

COrfsultól:io: Rua Férnando Machado, 6. F.one: 3.195;

I , .'�. J
•

(CONSULTóRIO DR.' DJALMA MOELLMANN)

.

A tende diàriamente das nove_-às onze horas.

. Lavando com Sabão

'Virgem Esp��iCllicJ�\de
da Cla. WBTZEL INDnSTRIAL�J8iDV:llle. (marca' registrada)

ecoDom,iza,.,se tempo e dinheiro

'A. v•• ;..
- Lux .. .' .

.. -t_ \1agestic ....•..••.

\Jetropol .

La Pórta .•.•••...

Cacique .

Central .. ',' o •

Estrela ..•...•....

Ideal ·0 •••••

I .

ESTREITO

Advocacia e confabilidadellDisque_
...

_

...... :.

DR. ETIIVAM PBIIGAP.AKI:
�
.'

.'

.
- Ad'M,ado - .

ACACIO�:!���a8:_�BIAOO. 'f.armaciàs -

&diflelo "IPASIl" - fó aaclar.
.

-'
-

de "Plantão,
DR. J6si(j�EntOS iVlEIRA"

." , . ,� �� DE AGÓSTj) 7� , :
,

...

� ·�I·!1·);'�O.:,"�· ": .. �P�J -·";"i�. '4"
- ADVOGADO-

I' Inlol:m_8çÕes,. ·Urels.
o leitor encontrará, nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente:'e de
imediato:

.

JORNAIS Telefone·
O Estado ......•.•• 3.022
A Gazeta ..... ; o • •• 2.656'
Diário da Tarde ..• 3.579
Diário da Manhã ... 2.463
A Verdade ...•...•. 2.0lU
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS.

. I

ADMINIs'rRAçAO
Redação e Of'ícinas, à rua Conselheiro' Mafra n. 160

'I'el. 8022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGO� F... D�AQUINO�

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

Reprejur Lyda.
nua Felipe de Oliveira, n. 21

.

Tel.r 32-9873 - São Paulo •

ASSINATURAS
Na Capital

60 andar

Ano Cr$
Cr$

170,,,...
90,00

.

De Carídacer
(Provedor) .

(Portaria) o ••

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebastião (Casà
de Saúde)

Maternidade Douter
Carlos Corrêa .... 3.121

CHAMADAS UR- '

GENTES
Corpo d-e Bombeiros
Serviço Luz (Recla-

. mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
.

'

.. '

. TRANSPORTF
AÉREO

TAC 3.700
Cruzeiro do Sul ...•. '2.500
Panair _ . , . . . . .. 3.553
'varig "....... 2.325
Lóide Aéreo . . . . . . .. 2.402
Real ,.' 2.3;;8
Séandinavas �...... 2.500.,
HOTÉIS

.

·2.3U
2.036
S.8:n
3.157

•••••••••••• • "0 •••••••

3.153

8.313

2.404
-

2.038 I.

2.59·1 -

2.0�1
2.276
3.147
3.321
3.449
·2.6!H
J.371
3.659

06

Semestre : .

No Interior
Ano Cr$ 200.00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo nã o

_ publicados,
serão devolvidos.

.

.

A
_

direção não se responsabiliza pelõ.
celtos emitidos nos artigos assinados.

con-

1 _:_, Sábado'�(1:âlf�e):,;i;oJ_.
Fa:rmácia . Catarine:nse -

Rua Trajan,o.
2 __:, :Dorriing�·�"':":' 'Farmá

cia Catarinense --':.Rua Tra-'

jan·o.
'"

8 -- S�bada (tarde)
Farmácia Noturná _ Rua

"'. ,
>

I

Trajano.
.,

9 - DOIIl;ingo ___,. FarÍná·
cia ·Noturna - Rua Tl·âja-·
no.

.lq _ Sábado (t'a.rd�)
,

Farmácia Esperança � Ruá.'
Conselheiro Mafra.
is - DOIl,1in-go __:. Far�á

-cia Espera!lça - RVa Con
selheiro Mafra.

22. - Domingo (tarde);'::_' ,

Farmácia da: Fé'- Rua, 'Fé-'
lipe Schmidt.
23 -- Domingo -:-; Farlnâ",.

'cia da Fé _. 'Rua Felipe
Schniidt..

.

'

.. �'
/"

29 - Sáb:i.,do (tarde} :
Farmácia Moderna _ ltua/
João P,in to.

30 _:_ Domingo -:- FaI'lllá

PinfO. /.

O serviço nõturno será
João Pinto e. Trajano.
Modilrna, Santo Antônio e

Noturna, situadas' às ruas

é:tetuado pelàs Farmáéias
eia Moderna ,-' 'Rua Jôlo'

não

"

ADVOGADOS
',. \

. DR. MARIO LAURINDO
e

. OR_ CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

()R CLAR�O G. GAl..LETTI
- �DVO(aDO -

Roa: . Vitor Meirelell 'no 60' - Fone 2.468 - Florlail�p·oli••

_

'.cab. P••' til·.... ltajal - •••• ea.rlaa

f

.Nôvi,u-Motor {(Ca ri' Hoepcke»
RAPIDJIZ -- OONPORTO � 8.GURANÇA .

via,.. _tre 'FLORIANOPOL18 ..RIO D. j·AN.mo
JI.eala. iateimédi'ria. 'em Itajal • s._to..

"

... d(l.
a..te 61timo a'l)4t-•• "'Ira. Q:lov:mdto d. pallaé.irol

NAVIO-MOTOR HOEPCKE
IDA VOLTA

"NOTA"
O NAVIO SERA' PUXADO pARA �LIMPEZAS (5

DIAS') ORGANIZAt'mO- SE E� SEGpIDA 'O NOVO
PROGRAMA DE VIAGENS

Para ii1&1. 1.formaçOe. dirijam-•• 1
. I

.M.,PR"ISA NACIONAL »•. NAHGAC.J..O HO.PCD
. ,

I
�U. ri.odorõ -- Ca!D PutAJ .•• ii ._ "'.leto•• : "1.111

" ,! 1,'1:
." .. "

S������CtAf
ESPECIAUDt.DE

. ;

<

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\"'Q
,

NO LAR E NA SOCIEDADE

.1'
._.. .. _W! "",-,�� •• ,_•• " W'�...............-........... -�.... --_ .��.w""p 1IiI""

.

'-<li

Sr. Waldema� Anacleto
I A''V', 1· 'S'Ocorre, nesta data, o ani-

,versário' natalício do sr,

Waldemar ,Anacleto, pro

prietário da FOTO REAL,
estabelecimento que, no gê
nero, é o melhor da praça.

O aniversarlante, que con

ta com grande simpatias na

sociedade, 'local, será, muito
cumprimentado, nó dia de

, hoje.
O ESTADO cumprimen-'PROGRAMA PARA-A� FESTAS, COMEMORATIVAS

ta-o, cordialmente. DO 81° ANIVERSARIO.

ANIVERSARIOS '

o
DR. NEWTON D'AVILA

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeíçoamanm no Rio de Janeiro.

C'lube Doze de Agosto
Dr. Anísio Dutra

São Francisco do Sul.

.:__ Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra do

Clube Náutico "Francisco Martínelli". Co

reação da Rainha dos Esportes. Reserva de

mesas na Secretaria do Clube, naquele ho

rário.

Às

qile
muit�s homenagens TERÇA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de conf ra-

serão tríbutadas, ao
.
ternísação, ás 20 horas, com entrega de di-
plomas aos associados temidos.

ilustre magistrado. as de ,O

EST}\DO� QUARTA-FEIRA - Dia 12 -:- Cintilante Baile de Gala,
encerrando as festas comemorativas.

Dra. Josefina Schweídson

I
\ ...0.-.0.....0...0_0-

IPlI.'
,
.As 5 _ Shs. ,

Esther WILLIANS _ Van:
Johnson - John Ll!JND em:

MEU CORAÇÃO TEM

DONO

No programa:
Brasil Cine Repórter. Nac.

Imp. até'5 anos.

Preços: 7,00 - 3,50 �

Nó programa :

Atual. Atlantida. Nac.

Imp. até 1� anos.

Preços: 6,20 - 3,50

Regista a data de hoje o

aniversário natalício. da

exrna, sra, dra. Josefina Seh-

NOTA ESPECIA.L -. �s cartões para o �il1-go, as listas :' I'"de mscrrçao para a excursao, bem como • Iltr-••M<iiililpara o jantar de conf'raternisaçâo, poderão I "'íiíiIII.IIIi."-iil.';,�·",,,.
ser procuradas na Secretaria do Clube a

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

weidson, esposa do sr, Jac-

ques Schweidson, do alto co- SÁBADO
mércio local.

O ESTADO cumprimen
ta-a, cordial e respeitosa
mente.

FAZEM ANOS, HOJE:

,
,.,.. _'

Luís Nunes
Secretário, Geral.

Partícípacao
RENATO GUTIERREZ E SENHORA

part.icipam aos parentes e amigos o nascimento,
a U de julho último, na Maternidade "Dr. Carlos

Corrêa", de seu filho RICARDO. /

Florianópolis, 3-8-53.

-------,-'--

ADOLFINI R pp BLISI1C�!,!��o��!�!!!,�m!,1
com grande prática, dispon-

(MISSA DE 300 DIA) lo de 'tempo no periôdo da

Precisa-se de uma cosi

nheira no, Clube 12.

, Rua João Pinto 6.

manhã, oferece seus servi-

Paulo Henrique Biasi, Henrique Rupp Júnior e fa

mília e João Rupp e família, convidam seus demais pa

rentes e amigos para assistirem à missa que mandam ce

lebrar pela alma de sua inesquecível e saudosa mãe e

irmã, ADOLFINA, sexta-feira, dia 7 de agôsto, às 7,30

horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Cate

dral Metropolitana. Antecipadamente agradecem a to

dos que comparecerem a êsse ato de fé cristã:

Cosinheira

Gl'eer

As Shs.

CARSON - Wal-

!Indicàção
I
I

ter PID�EON em:

A LEI E A MULHER

Robert' TAYLOR em:

CAMINHO DO DIABO

* Assistimos "Sinhá

Convocaçêo
Convoco de acôrdo com o artigo 12 e alínea B do

artigo 13, os Senhores membros d-� Conselho de Repre
sentantes para a ELEIÇÃO do Comodoro, Vice-Como

doro e Conselho Fiscal, para o período de agôsto de 1953

e agôsto de 1954, às 20 horas do dia 7 do corrente (sex
ta-feira), na Sec.retaria do Clube 12 de Agôsto,

Florianópolis, 4 de Agôsto de 1953

Jorge Barbato - Comodoro

',' ',' Moça", que o Ritz vem

fazendo rodar, desde .do-
,

QUARTA-FEIRA - Dia 5 _ Grande Bingo Social, com:
valiosíssimos prêmios, em exposição nas I As 8hs.

I vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial Kay Hamond _;_ Lea

Deflue, hoje, o aníversâ- de cinema, com um grande lançamento em
'

d
.

, '

•

I ovanl em ;:

rio natalício do nosso con-
tecnicolor, Preço do cartão : Ct$ 100,00. ') I AMOR FUNESTO,

tarrâneo dr. Anísio Dutra, DOM:NG'O _ Dia 9 _ Excursão Esther FERNANDES _

íntegro Juiz de Direito de
a um ponto pitoresco'

de nossa Ilha. Ricardo MONTALBAN em:

SANTA'

IN
o programa:

C O N V I T E Esporte na Tela. Nac. :
IIImp. até 14 anos,

_ Menino Altino, filho do
'

DEBUTANTES Preços: 7,00 - 3,50 ·1
sr, Zedar Perfeito da, 'Silva.

I A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação I
,
_ Sr. Mário. Guimarães. I

d� con,vidar as gentís senhorinhas, ligadas ao quadro �o- .'

,

'

'

_ S' PIB b
c ial deste Ctube, para, fazerem o seu DEBUT, na nOIte' "1 I' ! )nr,.,L

.

au o ar osa. de 12 de Agôsto próximo vindouro, quando será levado a !�_:!!:� \.:
- Sra. Helena Solon Ra- ef;ito' o grandioso e tradicional BAILE DE GkLA co- i

I
'_

f

:�"
mos, esposa do sr. dr. João

I
memorativo ao seu ,810 -aniversár!o de fundação.

Nogueira Ramos. I
_ Sr Aritôní P d d

Em face do exposto, comunicamos, as interessadas,
. 01110 e 1'0 a ., -

h b
.

'1
.

' I que a mscrrçao ac a-se a erta a partir desta data, todos
SI va Medeiros, residente

lOS ?ias úteis, das 8 às 11 horas, na Secretaria, atéLü de

'na Laguna. Agosto. "

- Sr. Albertino B. Ma-
\

chado, comerciante. Na certeza da aceitação dêste eonvite, desde já, an-

__:_ Sta, Jurací Vieira. tecipámos os 'nossos sinceros agradecimentos.

ana LAGE em ;

SINHA MOÇA
No programa:

Atual. Atlantida. Nac.

Imp. até 14 ano�.
Preços:' 7,60 _' 3,50

mingo, com casa cheia.
Pa-, -

I
ótimo enrêdo histórico"
com ótima fotografia, ce

nário estupendo. Anselmo
Duarte, que' se vem cons

tituindo uma das melho

res esperanças do cinema

nacional, soube ser, de fa

to, um artista de mérito.
, Mas, não falemos do ce

luloide. Não diremos mais,
técnicamente. Quem sô-

mos, para essa empreita-'
da? ..

Queremos, apenas, lan

çar uma idéia, que poderá
ser' um lembrete ao sr. Se

cretário �à' Educação,
Saúde e Assistência So-

,

cial. 'Que êle, que já foi

criança ,também, pense

um"'pouco nas cr\anças do

Brasil. Que' o sr. Fernan

do F. de Melo, cujos anos

não o distanciam tanto da

idade escolar, faça, agora
que exerce alto cargo .pú
blico, um presente à peti
zada escolar, favorecen

do-a no sentido de que se

jam franqueadas sessões

cinematográficas aos es

colares dos 'grupos, desta

Capital e do Estreito, 'pa-
ra ,que assistam a êsse

..

filme notável, rememoran-

do, na tela, uma das mais

tristes histórias do Bra-
I

I

As 8,30hs.
Anselmo DUARTE - Eli

ana LAGE em:

sm-HA MOÇA
No programa.:

, Atual,. Atlan tida, Nac.

Imp. até 14 anos.

Preços: 6,20 - 3,50 '

t7Lf)VIÁ
Estreito ;"

.II

em: IVO NORONHA,

No programa:

Brasil Ciue Reporter. Nac.
Imp. até 1 8anos.

Preços: 7,00 _ 3,50

do- Dep. Francisco
f

Neves
Ha sessão de ante-ontem, nópolis, Capital do Estado,

da Assembléia Legislativa funcionam em um barracão

o sr, dep. F'rac isco Neves
I

de madeira'
-

-,
I

'

apresentou a, seguinte "IN-! CONSIDERANDO que o

DICAÇÃO: I barracão de madeira, onde
I

Exmo. Sr. Presidente da têm funcionamento as, Esco-

Assembléia Legislativa do
t
las Reunidas em referência

Estado de Santa Catarina.! es_!:á em péssimo estado, des�
CONSIDERANDO que as provido de todo e qualquer -

Escolas, Reu n idas Professo- confôrto;
ra Emília de Castro Gastão, CONSIDERANDO que ês

situadas à avenida Santa
I

te prédio escolar (?!) aten

Catarina (balneário), no
I
ta contra todos os vprtncí

Estreito, cidade de Floria- pios _ ainda os mais co

mez.inhos-pedagôgicos (fal-
.

ta tudo para que mereça o

título de prédio escolar, in
clusive instalações

-

sanitá-
, rias) ;

CONSIDERANDO 'que as

Escolas Reunidas Professo

ra Emília de Castro Gastão

I possuem matrícula superior
-

I'
-

,

-
;'

. ; a trezentas crianças;

_(�(r�o�<}-Gl1llD"""1 'CONSIDERANDO que a

I bém, por aquêles que' se
docência

_

gestas Escolas
I
i debateram para 'que os

Reunidas jjá-r ating-e a oito

negros fossem' considera- professoras, o que revela

dos iguais perante a lei. capacidade. permanente de

um verdadeiro grupo esco-Seria ótima oportuní-
'

dade, para que as crian

ças tivessem melhor idéia

do que foi a luta pela li

berdade, que os escravos,

um dia, a 13 de Maro de

1888, venceram, graças à

Izabel, a Redentora.

lar;
CONSIDERANDO que o

Grupo Escolar José Boiteux,
'do Estreito, tem a SQl! lota- --..___

ção esgotada;
CONSIDERANDO que o

Estreito, 'pelo seu desenvol

virnento e pelo seu progres

so, compo-rta mais um 'gru
po escolar;
INDICAMOS que, ouvido

o Plenário, seja recomenda
do, com insistência, ao Po

der "Executivo a construção
de um prédio para o grupo

escolar no Estreito, cidade

de Florianópolis, em subs

tituição, inclusive na sua

organização pedagógica, às
Escolas Reunidas Professo
ra Emilia de Castro Gas
tão.

Mot{)r

S.S. 4 de agôsto de 1953.
Francisco Neves

Deputado'

Agra,decimento
ex-representantes pr�cu�'ador da Casa ISAL' Dt' JANTARBlack ,vem tornar, pubh�o os seus a- I •

D
gradec imen tos aos fregueses da

caPi-1 V d
...

t I
.

t
.

'd E
..

. en e-se rir.i-sima sala
, a e lU enol' o stado, prmclpalmen-.

� ,

te, à distinta culta classe médica pe-
de Jantar V.'ia entalhada

las atenções dispensadas, quando' re-j
em madeira 2(' lei.

presentante daquela firma.
"

Vê!' e. tra':u)' I,a Reini�ch--"'"
/,

As 8hs.
ços. Dirigir-se à Caixa Pos-

,

I Esther FERNANDES
tal 381 - F'lorfanópol ls

'

Ricardo MONT-A.LBAN

SANTA

AVE'NTURAS
t aGRADECIMENTO J MISSA

ANASTÁCIA CHARNESKI BRASIL

Luiz Gonzaga Braail, José LEl'asil e família, viúva

Maria Büchel e e filha, viúva Otília Brasil Bilk e filhos,

Pedro de Oliveira e família, agradecem profundamente
, as 'manifestações de pezar recebidas por 'ocasião do fale

cimento 'de sua querida e saudosa mãe, cunhada, tia, so

brinha e prima, Anastácia Cha'rneski Brasil, e convidam

parentes e amigos para a missa que por sua alma será

celebrada quinta-feira, dia 6, às 8 horas, na Capelll de

São Bom Jesus dos Aflitos, no Estreito. Desde já agra-

DO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O �Estado o Ii ti
,
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o Atlético, que divide .iíst ir uma luta de propor- Têntarâ O "Tigre" passar i�cóluine 'pelo conserva o !10me da cidade. ��,

com o Fígueírense () primei- çõcs gigantescas. I • "Leão da Ilha" que deseja vingar- Hoje, .â luz dos refletores, CAMPEONATO MUNDIAL DE
ro posto" terá um compro- O "tigre" vem realizando

do revê d
. . 'os comandados de Bolão

AUTO'MOBILISMOse O reves O pnmeiro turno' ,

misso difícil, hoje, á tarde, uma campanha
.

magnifica. I
, ./

tentarão deixar isolado O·
• I" "d "L

�

d
. .

d F" P t tfrente ao Avaí. Neste segundo turno venceu roso onze o eao a, sera -envia o. para passar 'lgueIrense. ara an o o
Depois dos grandes prê-

O "match", aguardado com mé�itos o Guarani e o: Ilha", terá, dado um grande: incólume pelo esquadrão: conjunto orientado por Ni-! mios . automobilísticos da
com indisfarçável ausíeda- Bocaiuva: O quadro dirigi-I passo' para

a conquísta do" "a�z)lrra", como .tez no 1.0
I
zeta espéra realizar. sua

me.
-

Argentina, Holanda, Belgi�de, promete, levar um públi- do pelo Çapit�o,Paulo Men- cetro máximo da cidade. No turno. O Avaí fez bonita

Ilho,r peleja
do ano.

.' ca, Prança, Grã-Bretanha e
co numeroso ao estádio da' donça marcha firme. Se ho- clube do Estreito vencer é. f L g u r a em Imbituba, A tarefa de abater o -A- Alemanha, a atual classtfí
rua Bocaiuva, 'ávido por as.:..! je triunfar diante do pode-! a palavra de ordem. Tudo 'empatando com o clube que t1éti.co é dilfí�l, mas, com a

cação do Campeonato Mun-,

I.' .

!
. -. sua característica fibra e.'

, dial de, Automobilismo é a loresi.__()_(��).-.t).-.o�)...-<���'_����>4Ia força de vontade" o alví-a-

zul irá á. luta disposto a tu-
.)....()�()---()....()....()._..\)....()....()._..)....()....o que foi o VI Campeonato Brasileiro de Bas-

ketball Juvenjl, em Rossa Capital -

A nossa capital viveu momentos de intensa'
vibracão com a relaizacão de 23 dejulho aIO do

cOlTel;te, do VI Campeonato Brasileiro de Bas

quetebol Juvenil, patrocinado pela Federação
Atlética. Catarinense.

Forám dias inesquecíveis com o público es

ilO.rÜVO vibrando corno nunca, confortávelmen te
'instalado nó estádio "Santa .Catarina". uma das

.

_ maiores; m;:horc:s praças de cestobol do Brasil.
Nada menos de- sete Estados e mais o Dlstri- '

to Federal brindaram os catarinenses com exibi
ções de gala, exibições essas que nem evidencia
ram o aU9. gráu de desenvolvimento em que se

encontra o salutar esporte da cesta no país que
no momen to se prepara para promover o Cam

peonato Mundial.
São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal,

Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Paraná e San- .

ta Catarina foram dignos dos aplausos que re

ccberam.
Os seus defensores foram grande na vitó

ria e na derrota, compreendendo que "bela é a

vitória mais bela ainda é a nobre luta",' como
.be� in'terpretou uma das figuras' de maior real

ce do mundo olímpico moderno.
Os espetáculos que presenciamos foram de,

todo maravilhosos. Milhares de pessôas de' todas
as classes soe ias foram à majestosa praça espor
tiva do "Campo do Mane-jo" .para dar o seu apõío
e o seu est-ímulo à miar realização esportiva do
ãno em Santa'Catarina.

\

Mais Um tento magistral da operosa entida
de presidida por esse moço dinâmico e inteli
gente, querido e admirado por todos, o dr. Os
mar Cunha, o homem dos empreendimentos arro
jados, sempre levádos ao mais estrondoso êxito
para glória de Santa Catarina e do Brasil.

Com homens capazes e decididos como os

que conta a Federação Atlética Catarinense, o

certame do qual foi patrôno o ilustre Almirante
Carlos da Silveira Carneiro abriu nov.os hori
zontes para os j'ovens de Santa Catai.·ina. que
procurarão as quagras de basquetebol afim de
que em futuro bem próximo possamos apresen
tar uma força .poderosa capaz de derrotar as

mais adestrada's falanges.

.

A cooperação das Fôrças Armadas
As nossas Fôrças Armadas tiveram papel

proponderante no sucesso do ce,rtame, p.ois além de
alojar quasi todas as delegações concorrentes,
cuidaram do trap.sporte dos jogadores para o

local do jogo, numa demonstração patente de
que elas estarão sempre com os esportes ama

dores mais de)' que nunca precisam do apôio dos
poderes públicos afim de que possam projetar
se no conceito da naçã.o.

A contribuição do elemento femin.ino
Em Santa Catarina, pode-se dizér; é o es

porte do basquetéból que m�ior aceitação tem
entre o elemento feminino. Durante ós dias- das'
disputas .do VI Campeonato Bi'asileiro de Bas
quetebol' Juvenil, milhares de filhas de Eva

passàram pelos. amplos portões do estádio San-
.

ta Catarina.' Elas foram o colorido do certame.
E vibraJlam como nunca pela vitória do nosso

selecionad.o. Foi grande, enorme mesmo, a con

tribtiição" do element.o feminino ao Campeonato...
Brasileiro.

"
Os paulistas

Inegavelmente a equipe paulista apresentou
a melhor equipe, Tódos' de estatura aprec'iável,�
dotados ,de invejável pad,rão de jogo, adquirido
à Cl1sta de' muito treino, bem mere0eram as

honrai:\ .de bi-campeóes invictos. O trabalho de

marcação mereceu os maiores encômios. No en

ccstar são estupendos. Avançam com incrív.el ra
pidez e arremessam com rapidez é aéêrto. Assim,
com um "five" harmonioso, técnico e lutador,
São Paulo 'poude conservar a corÔa. Começar.am
derrotando .os baialJ-os por 74 a 24. Em seguida
derrotaram 'os cariocas por 52 a 27, os gauchos
por 41 a 28, os catarinenses por 60 a 19 e final
mente os mineiros pela apertada contagem de
.'17 ti 46. Nos, os parabens.

Os catarinenses
Os nossos rapazes não venceram nenhum

jogo, Perd�mos dos baianos por 65 a 58, dos gau-

chos pqr 35 a 31, dos mineiros por 46 a 43, dos
paulistas pela diferença de 41 pontos e dos ca

riocas por 45 a 39. Todavia não decepciona
ram, pois em todas as partidas foram grandes
lutadores, merecendo por isso os aplauso's' do
público e até dos Pl'ÓP1'10S .adçersáríos que fo
ram unânímes em compi eender que estamos pro
gredindo dé certame para certame. PorénÍ esta
mos satisfeitos.' Conquistamos o Campeonato
de Lance Livre, batendo todas as representa-

. ções. O esportista Rubens Lange, como técnico'
foi incansável, ccri-espondendo plenámente.

Os mineiros
Minas Gerais' enviou ao Campeonato Bra,

sileiro desfa Capital um "five" de respeito. Sua
grande 'atuaç,ão verificou-se frente aos campe
ões brasileiros, quando perderam por apenas um

ponto de diferença, quando estavam vencendo,
tendo os paulistas levado a melhor graças aos

lancei livres finais: Os mineiros derrotaram os

catarmenses, os baianos (45x36), os gauchos
(54x32) e perderam para os paulistas e os ca

riocas (51x39).

Os metropolitanos
Os metropolitanos" sagraram-se juntamenj

te com os mineiros vice-campeões do Brasil. Os
cariocas começaram mal, perdendo' para os g.au�
çhos (56x54) e a seguir para os paulistas. Mas
l�ehabilitaí'am-se abatendo os baianos (79x34),
para a seguir vencer os mineiros e os catari- '

nenses.I
'Os gauchos

Br-ilharam os gauchos, alcançando 6 ter'
ceiro posto ao lado dos baianos. Venceu a elimi
natória, derrotando os baianos (41x30)-, os goia
nos (74x36) e' os paranaenses (42x33). Nos jo
gos finais os rapazes da terra dos pampas al
cançaram' os seguintes resultados': Gauchos 56
x Cariocas 54, Gauchos 32 x Minei.ros 54, Gahl
chos 35 x Catarinenses' 31, Gauchos 28 x Pau-_ :

listas 41 e Gauchos 4,8 x Baianos 53. 8 jogOS,
5 vitórias e 3 derrotas.

Os baianos
Como os gauchos tiveríÍm conduta digna de

encômio�. Venceram os pai-anaenses, os goianos,
os catarinens�s e os gauçhos. Perderam para
pMa os gauchos nas eliminatórias, para os pau
listas, mineiros e cariocas. Está evoluindo o

basquetebol dã "Bôa Terra".

Os goianos' e o,;; paranaenses
Foram eliminados,

-

sem, todavia, d,êcepcio
nar. Foram adversários valorosos e decididos.
Os goianos 'conquistaram uma vitória bonita, a

batendo ps rapazes da terra dos. pinheirais. O
Paraná no Campeonato Brasileir,o- de Lance Li
vre obteve a quarta colocação por equipe e o

.
primeiro lugar individualmente; 'graças ao no
tável desempenho de Jakubowski.

\
.

Arbitragens perfeitas
As arbitragens do VI Campeonato -Brasilei

ro de Basquetebol Juvenil não podiam ter sido
melhores. Todos salientaram-se ... merecendo a

plausos, pela impa-rcialidad·e com que se houve
ram, principalmente Lefever e Rigneto, ümosos
em todo o país. Brilharam intens:L�leiJte todos
eles.

Na Comi.ssão do Mundial
.

A Federação' Atlética .Catarinenses, segun
do a palavra autorizada do delegado da Gonfe
del'ação Brasileira de Basquetebol, Soro Alfredo'
Colombo, deverá fazer parte, da Comissão que
o.rganizará o próximo Campeonato Múndial de
Basquetebol, representa�a pelo infatigãvel des-
portista dr, Osmar Cunha.

'

I
I
I

I
I
,

i

I

.
Se tal se concretizar, ce,rtos estàmos que o

dr. Osmar Cunha tudo fará para qu·e alguns jo
gos daquele grandioso certan1es, que cOllgl:egará
em ,nosso país dezenas de nações, tenham po,r lo
calo co!ossàl estádio do Largo Gerenal Osório ..

'

ESPEREMOS!

. PEDRO PAULO ,MACHAPO

seguinte: 1.0 Áscari (Italía).
-?7,5 pontos; 2.0 Mike Ha

wthorn (Grã-Bretanha), 22, ,

3.0 Farina (Italia), 20,5;
4.0 Fangio (Argentinah :.
19; ·5.0 Gonzales; e 6.0 Vil-

do realizar pela vitória:
"ferá o público hoje VENDAVAL 3 X GUARANI 3

dos é" sensacionais do certa

me. Qu�m, vencerá?
Na cidade de Palhoça, pe-jpital, terminando o embate

rante grande assistência, jo- ; com um justo empate de

garam, domingo último, os três tentos. Na-prlmeíra fa
fortes" pelotões do Guarani,

'

se vencia o "Bugre" palho
local e Vendaval, desta Ca�

,I
cense por 2 x 1.

Quadros prováveis
, . ATLÉTICO - Soncini,
MineIa e. Juca; Aníbal; Fre
derico e Cazuza; Duarte,

,Albuquerque (Hercílio) ,É
rico, Mirinho e Lauro.
AVAI - Adolfinho, Bar-

. -.-

>a'_I'_�)"""';("""_�) (,_)_(,,_.().-.()..

5ITUAÇÃO DO CAMPEONATO GAUCHO

bato e Dand,a; Nenem, Bráu- .Pôrto Alegre, 5. (V. A.) -, nal, com 1 p.p.
Ho e Jair; Manara, Ari'I'\PÓS os jogos de domingo, I

2.1) lugar - Grêmio, 3

Bolão, Amorim e Saul, 110S quais o Cruzeiro goleou 3.0 lugar -_Floriano e

i J o Nacional por 10 ª 1; o; Renner, 5
,

Pr�limin�r. ,. .- Floriano
-

abateu o Ai�oré i 4.0 lugar - Cru�eiro, 10
A's 19 horas tera lDICIO a por 4 a 1 e o Internacional i 5.0 lugar - NaCIOnal,. 11

partida preliminar, jogando sem fazer alarde passo-u pe- : 6.0 lugar - Aimoré, 13

os quadros de aspirantes. to Força e Luz pelo escore; 7.0 lugar - Força e Luz,
de 4 a O, passou a ser a se-' 14

guinte a. classificação. dosPreços
Arquibancadas - Cr$

Próxima rodada: Renner
x Internacional e Aimoré x

Nacional.

concor ren teso

1.0 Iugar -:- Internacio-15,0(); Sócios - Cr$ 10,00;
Senhoras e Senhoritas

,/

.'�(-(-"_'(�-(-�-,..Cr$ 5,.00.
,

Geral - Cr$ 10,00; SÓ

.cios, Militares não gradua-
I GUALICHO, BI-CAMPEÃO DO GRANDE

-

I
dos e Estudantes com car-

. PREMIO BRASIL.

I
te ira - c-s 5,00; Senhoras .

e Senhoritas terão entrada Gualicho, -e f�buloso ; fi- putada domingo úlfimo .no

franca na geral. ,Ilho de The Druid, laureou- Hipódromo da Gávea.
.............__..... se bicampeão . do Grande

CLUBE ATLE'TICO E RE-! Prêrio Brasil, prova mâxi- O movimento' de apostas

CREATIVO OLIMPICO I
ma .do turfe nacional, dis-] foi de Cr$ 30.827.890,00."

Exmo. Sr. .' .,

.r» ontem do Senhor Pre- ;
sidente te�ho 'o grato prazer' FARA' O CAXIAS A MAIOR AQUISIÇÃOde comUlllcar-vos que em, .

.

'Reuniã� de Assembléia Ge- i DE UM CLUBE CATARINENSE:

IraI
em 25-7-53, foi'el�ita e. HELENO

empossada a seguinte Dire-',
t

. .

d t' I Propala-se em Joinvill� Para tal conquista traba-ona que regera os ,es mos
.

d Cl b d t
.

d que o CaxiaS está na emi- lham ativamente os 'menio-o . u e uran e o perlO o,
,

. .

de" 1953-1954:, I nên�i� �de realizar a maio.r res do �lvinegro joinvile�-
Presid,ente d� Honra _: aqulslçao do futebol Catarl-! se, apoIados pelo dr. J.oa.o

D J.' d L R d' nense. Trata-se do conheci-I ..

r. ose e· erner o 1'1- .

"

.' ,

do craque da seleção' nacio- '

Colin, &ecretário da Viaçãogues I.
Go- na,l, Heleno de Freitas, há e Obras Públicas e proge..;'Presidente - Israel

mes Caldeira I anos afastado das_ canchas. I nit.or do' m�ioral caxiense.
Vice-Presidente Fer-'

.

nando Soares Vieira I·�����1° Secretári.o - Osvaldo
.

-.'
,

João da Silveira
.

I PALMEIRAS X ESPANHA, NO

I ,2° Secretário - Newton" ' PRÓXI� DOMINGO
Léo Gonçalves .

I 10 T
.

J
�

V I' Domingô' próximo,
'na 10-· gem conseguiu apurar, oesourelro· - .oao e- ,

I
. "

.

I ' .

d S'l
. calidad� de Itaca.robi, medi-, médio Euni que por muito

i nanclO a I velra '.'
.

,

20 T
.

W ld'
rão f.orças as valentes es-. tempo defende as <!ores. doesourelro - a Ir '

n' t
.

quadras do Palmeiras e ES-',. Caravana, fará sua estréia'felXO o _

panha, ocasião em que -o no pelotão esmeraldino. Rei-Orador - Dr. Telmo Vi- -

I '.

grêmio de Didi· estreará seu! na desusado ,entusiasmó em
novo uniforme.,' . I Itacoi'obi pelo desfecho

.

do
Ao qu,e a nossa. reporta- sensacional embate. .

eira Ribeiro
Diretor Esportivo ___: João

Flores

Departamento Médico -

Dr. Fausto Lobo Brasil

Departamento de Propa-

�:��a�u::::i'idad'
- Hu- Moveis para Escrilorio

Conselho Deliberativo: -I '.' "

Os��r João da"Silveira -I Vendem-se, pela melhor oferta, com �onjunto ou
Cristaldo Catarinense de separadamente, as seguintes': peças, para escritÓrio,
Araujo � Sebastião Augus- usadas:

Uma máq.uina para escrever, marca ROYAL, modêlo
X, 'com capa;

.

uin armário, para livros, 'co'm portas�nvidraçadas.;
,

Um bureau com sete gavetas, 140x80x80; ,

.

Três cadeirns comuns;
Uma mesa para máquina;

,

Um grllpO estofado, com mesa de centro.
Vêr e tratar no Edifício São Jorge, sala 4 (Rua Tra

jano), diáriamente, no expediente da manhã .

to Miranda '

Guarda Esporte - Ger-

cino Rosá
_

Sendo"o que nos apres,en-
ta de momento, subscrevo-

me, atenciosamente,
Oswaldo João da Silveira

- 10 Secretário

.I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 DE AGôSTO

PRoLONCAAVIDADO-MOTOR
-

-

-' -

- I

A: data de hoje
-

recorda-

110S que:

/

__: em 1645, os holandeses

que ocupavam a Vila For

mosa de Serinhaém, sob
-

o
i

tomando de Samuel Lampert !
e Cosme dé Moncheron, 'éa-I
uitularam aos pernambuca- I

;10S de VidaI'de Negreiros e I
Paulo da Cunha Souto

.Ma�r; I
- em, 1788, foi estabele-

,

. I

8c.i�a a real feitoria do li- i
nho cânhamo, por determi-:
naç�ü 4.0 Vice-Réf Luiz de '

Vasconc-elos, no lugar em;

que foi fundada a cidade de :
, São Leopoldo, no Rio Gran- '

('e do Sul ;
"

I'
- em 1825, foi proclama-

-

.da a Independência da Bo

I
I

- em 1826, travou-se, o

combate de Caraguatâ, na'

Ban,da-Oriental do Uruguai, I

t6udo os brasileiros sob as
1

ordens-do Major Antônio de L
.. "

IMedeiros Costa derrotado

um corpo de cavalaria ori-It.ntal de Cláudio Berdum ; e

o Capitão Gabriel Gomes:
Lisbôà derrotou uma Divi-' Del"X8 de- Domar I

são de Corrientlnos ao man-, [
,

do �e.J�é Lopes, em :01'0-1 Àbandono repe�ti�o �opasso ; fumar. Sem contraindicação
- em 1828, na barra do

para doentes e_velhos. Li- li
'

.

PRESIDENTE DE ativamente, para':o engr:an-IRio Negro, em Manáus, foi b t d t lh d HONRA
;
decimento da instituição a,

.

,er em-se '. o espan a o' o
r '", . .

câncer- e de outras terríveis Em_ assembléia geral rea- : que pertence. I
enfermidades provocadas lizada em.23 do mês de pro-; _

velo fêio e repugnante há- xi�o findo; foi, eleito, por,' DIV�RSAS NOMEAçÕES
bito. Peça,. hoje mesmo _ a I aclamação, para. Presiden- Pelo Presidente da UCOR

fórmula atômica e pague 110 te de Honra, -da .nova enti-: FA, cel. Lara Ribas" foram

-I
I

dade de classe, o Gal. Pau"! nomeados para os cargos dereceber tio correio. 'I

Farmv, A. Cruz lo Webe_� Vieira da' R��a, 'c�e.fes das c�r:eii:as de ,�e�
Cx. 489 - B: Horizonte o qual, na me�ma ocaslao,_! cubo, F�ue��a�'la e I;I0splta

,

! tornou p.(ISS{! do, elevado car- lar, respetivamen te, os �20
. mente.'

go. ,

.

'. ' i ten. da reserva Walter Lan-

Eoi, s·elp· dúvida.vhomena-
'

ge, l,?s. tenentes R/I Alfre- JOLIE
gora, estão em Curitiba du- 1940. Das 3 armas, ao que

Compro Aotomó- gem de inteira.justiça, êssa do Vitor de Araujo e Osval- Fugiu da casa de seus do-
elando-se para conquistar parece, o homenageado, pre-

I
'�

V· t
I
que prestaram ao valoroso do Marques. nos, à rua Saldanha Mari-

mais um titulo para Santa' feria a espada : daí o Bar-
le· a 1,8 a I soldado, os oficiais que in� nho, I). 121" (em frente ao

Catarina. O esquadrão'
.s-:de riga Verde que o considera

Compro RENAULT 47/48,' teg ram o quadro social des- SE'DE SOCIAL· _Colégio das rrmã,s), uma ca- no rol dos seus atletas, da'

I - - espadachins barriga-verdestes
'

e Sargentos do Exército, ANGLIA, PREFECT, AUS- sa importante agremiação Para maior comodidade chorrinha tipo "Tulu", pêlo está sendo comandado pe-
velha guarda -pois foi ele

em serviço nesta Guarnição TIN de qualquer tipo ou militar, pois o Gal.
.

Vieira dos senhores
t-,

"sócios, a cinza, com clal:os e escuros.. lo Cauitão Rui Stockler de esúimista do clube, dedi
Militai", fundaram a Asso- mesmo outras marcas, mes- da Rosa é um cidadão culto, UCORF:-<\ instalou a sua sé- que atende pelo nome acima Souza" e é i�tegrado 'pelo car-Ihe essa prova. O dr.
ciação Civico-Militltr "Ma- 'mo sujeito a' alguns repa- empreendedor, e que possue, de à Praça 15 de Novembro, _:. "Juli". '

, I Capitão Walmor Aguiar Mílton Eettí, revivendo os
rechal Guilherme!' de cacâ- 1'08; Pago imediatamente .à para realçar ainda mais a 25, 30 andar, em sala apro-. Gratifica-se a quem a en-

, Bor'zes "I'ênente Carlos Hu- velhos tempos em que em-
ter CiVico-cultural-benefi-" vista.. sua personalidade, magnífi- priada e ampla.

-

contrar.·. -

_

I go Stockler de Souza e .Léo punhava com levesa e ele-.
cente.

. Ver e tratar com o sr. cas virtudes morais e cíví-
: Mayer Coutinho. gância uma arma, dará di-

André Nilo Tadasco :,Ubaldino, no Cacique Hotel.
teto apoio e assistênc'ia a

cus.
,

.

COIUO se prell"31"a uma salad,a?
'

x x x
O Presidente de Honra da' r � .

prova de que é patrono., TORNEIO SEMP SAB1�EUCORFA, por fôrça dos Es- Hã. um velho broeardo italiano que ensina: "Para uma

tatu tos, é 'quem preside as, '.loa' salada, indispensaveis são quatro elementos: Um' ajuíza
O Barriga Verde dedicouassembléias gerais, de' sorte ;10, para dosar o sal; um perdulário, para deitar azeite;

'1 t il it t,' HIll avarento, para pingar vinagre e um louco ... para mexê- a SElvIP RADIO TELEVI-
E indicado nos casos de fraque que o 1. us re mi 1 ar era O-

:2 bem". O tempêro é índíspensavel no preparo de uma boa SÃO a prova de sabre do
za, palid�, magr:_eza e fastio, porq.ue

I
port,unIdade de cooperar, ,J.lad:t, O estõm,ago" porém, àsvezes, protesta contra ,à mis- campeonato internp de ani-em sua formula entram substancla� .

"'ra imprópria de alimentos e sobrevêm os-sintomas de fIa- ,'.
d 1 I b' A

.

'V- d t d' 'di Li 1 .

..
'-

. versano aque e' c u e.taIS como ana a o e so 0,_ c -

, !ência azia e mal-estar após as refeieões. Neste casoé' . .'•. r. GiJ 'fo 'fatos pepsl'na noz'
'

,

'. . .

'
SEMP fez ofeTta de artlsh-·_ln".

,

,MIO \ S
_

' 'I, ',�rnple bom tomar "Cal'boleno". O uso de' um antI-aCldo e,
. , .de cola, etc., de aç�o pronta e eficaz, Reuela-o Dscot-eelra �'estivo como "Carboleno" faemta a tr�nsformação das gor- co ,e vahoso t.rofeu que sera

IInos ca�os. de fr�quez� e neuraste-
, ,I ,n .

\!'as e neutraliza a hiperacidez estomacal. disputa'do em vários anosnias. Vanádiol é, �clícado para �o, I d'e 8ta' "atArlDa ,',
"

-

I p'elos clubes e de mais seis'mens, mulheres, crianças, sendo foro,
• \! u .....,

,

'

.

mula conhecida pelos grandes roê_ CONVIT,E' I C I d AI
_. I medalhas �dedlCada,s

,

aos

dicas e está'licenciado pela Saudf' Publica. Realiza�se-á no· dia' seis' onsu ti O em.a.o
__

I campeões da prova e outras

(G) do corrente quinta-fei- Deverá chegar no proxlmo dia 3 de agôs- seis àoS vice-campeões.
l'a, às 20 hora::, no Clube 12 to a-esta Capital o Sl�. Dr. Hagemann, Consul x x x

da Alemanha em Pôrto Alegre. TORNEIO ELETROTEC-de Agôsto, uma reunião com .

Os interessados em consultas; informações
a presenç; do Chefe DÁVID etc., serão atendidos no dia 4 de agôsto; das 9 ás -

BARROS, Comissário de H horas da manhã, no LUX HO�'EL.
Organização da· UNIÃO I' -R!tVI"STXS e LrVROS a.l�mães encontra;n-sé na

Dedicada ao Diretor Tec-
DOS ESCOTEIROS DO.

.

,

nico da Eletrotecnica S. A.
BRASIL, para�um debate' Ll·Vraria .' Calarinense a prova �e florete do .cam-
s���e ii sih�ação' d:sta. Re-I·

.
.

I peonato lhterno da kA.B.
glao Escotell:a, a fIm de as- Praça 15 de Novembro esquina, R. 'Cons. Mafra. .- �'., foi pelo mesmo ofereci-I
sen tal' as diretrizes pa'l'a o

SR
� r-m:qºª protege as -

-

partes vitais domQ!or
contra a CORkt?S9'O./

;

<

livia; -

União'Catarinense dos
Oficiais da Reserva

'.t-\.V'ISO I
,

-Ó, I
I

DR., .JúLIO 'DOIN VIEIRA!
j Polícia Militar'de Santa do um bronze artístico e 12

Catarina é, entre as SlJaS I medalhas destinadas ,-_aos
;
congêneres, das que possúe I campeões e vice-campeões .

AlvIBLIOSCOPIO D� I um dos mais temíveis e a-

I
. x x'xWARTON guerrido conjunto de esgrl-I

I TORNEIO FETTIPara tratamento do ES- mistas. Em maio p. passado
"1· ESPADA'TRABISMO em crianças. a aguerrida equip�. mi 1-.

Esgrima em Curitiba
Acaba d-e receber o

rarina ;

De 9 às 12, horas díària-
./

grimista da primeira tur
ma de civis de Santa Catado Paraná, assegurando a

permanência do troféu Sal- rina e que foi �ormadà pe

zano em Santa Catarina. Ã:- lo então tenente Rui' em

assassinado o Governador

:VIílitar, Antônio Aires Ba-

.J acuí), os revolucionârios

farrbupilhas, sendo preso o I
Imediato 'd� Garib�ldi;'
- em '1855, Marcilío Dias

Rua Vitor Meirelles, 14. '

- em 1840, perto' de' Ca

pivarí, fOlla� surpreendidos
e derrotados por Francisco
Pe(Úo de Abreu '(Barão d�,

verificou praça, como Gru
mete, no Corpo de Impe-

ciana vericep brilhante as,

suas co-Irmãs do Rio Gran

de do Sul, de São Paulo e

O dr.Mijton Fetti, é es-

riais Marinheiros;
.

- em 1946, os Sub-tenen-

•

MAGROS E FRACOS
'VANAIDIOL Leia "O ESTADO"

NICA - FLORETE
OLHOS - ouvIDos - NAJUZ • GARGAlft'..l

,·DR.' GUERREIRO DA FONSECA
.

",.elalt.ta •• B...ual .

Receita de' Óculo. - Exame d. Fu.do d. Olho par.
CI&.ltftea�lo da Prellin' Arterial.

Moder.. Aparelba••m. _

e....lt6rl. __:, Vt.eo_d. d. Ouro P��. I.
.

�
.vôe pelo·

.

K.e;RL.
e

ressurgimento do Movimen

to Escoteiro no Estado de

Santa Catarina.

Para 'essa reunião são

convidados as autoridades,
os chefes escoteiros, e todas

as pessôas interessad,as nês�
se patriótico movimento e

ducativo.
Florianópolis, 3 de agôs-

'

I to de 1953. ,

I
-

A DIRETORIA

",

, ,

TEANSPORTES AEREOS'CATARINENSE S/A.
\
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Escola Normal Para Caçador i

DI'5curso do dep. Si�ueira: Reio"
ECONOMIJA absoluta

Grande CONFORTO
)CONFORTO absolute
Gran.de ECONOMIA�-�

W'

_.d����-�
..

��-;���-.,--�-_.:._-�---�·_·_
Snr. Presidente CONSIDERANDO que

Nobres Srs. Deputados uma 'escola normal (estabe-
O progresso não é somen- lecimento destinado à for-

te consequência do traba- mação de .prof'essores nor

lho. Decorre, também, da, malistas) em 'Caçador re

ciência. E êle será 'tanto solverá o problema da do

mais perfeito, ' tanto - mais cência nos grupos escolares

solido, tanto mais duradou- da zona oeste catarinense;
1'0, quanto mais profundo

'j
....

"

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRALl
Capacidade:

100 a 1,000 litros

AQUECEDqR
ELÉTRICO

,,\,

forem seus

cultura,

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

CONSIDERANDOalicerces na que

IM�4-'
, IMERSÃO e CHUVEIRO

Caçador, pelo seu índice de

progresso, permite, o fun

Alem disso, um povo se cionamento regular de uma

mostra digno do seu pro- escola normal;
- gfesso e só" será capaz de

manter-lhe o ritmo ascen- CONSIDERANDO que,

dente, se juntamente com as na zona: oeste catarinense,
Industr-ias, se ao lado ,das não há estabelecimento ofi-

'fabricas e ombreando com cial de ensino normal do se

os Iahoratórios, encontrar- gundo ciclo (escola normal).
mos os competentes estabe-

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de'
cobre,

Fabricados nos tipos
horizontal e verticol,lecimentos de ensino. INDICAMOS

,
O bom ensino, porém, de- que, ouvido o Plenário, se

," ,

pende do bom professor e dirija ao Poder Executivo

daí a imperiosa necessida; em um apêlo no sentido de

de de darmos' ao Estado, criar, na cidade de Caçador,

O MISTURADOR DÁKO, de reçu

lpgem instantoneo, permite a

,maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

• Construção sólida, sendo a caixa interna 'de COBRE e-

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura poc lJ_RMOSTATO.

que proporciona grande ÉCONOMIA.
uma escola normal.

S. S" 30 de julho de 1953;

Siqueira BeBo

uma legião cada vez maior
� mais capacitada de bons

docentes. ," I
Neste particular, contras

tando com o vertiginoso de-

senvolvimento de todas as
I

oficinas de trabalho, sen-
i
-----------.

tímos, no Oeste, uma la-
I ..��nlfRI�nDmentavel lacuna, no setor: � LJU J

'

educacional. E'.�ue não t:-Imos, nessa reg iao, um um-

co .ínst.ituto de ensino nor-;
mal e donde possam partir
os educadores para os gru-l
pos escolares, para as esco-! '

Ias retinidas e para. outros !�
educnndar ios de alto inte-

FABRICA'
Deputado . �- __.---

"
. f. BJ MOS SIA.-C'omércio e 'Uênclas
Rua J�ão Pintol 9-.-Fpolis--Sta. Catarina

rêsse coletivo.

Biversas as cidades onde, '

com màis' vantagens, pode
- não só a própria asma, co-

.r ía ser localizada uma IEs-
, mo qualquer bron-quite crô-

cola Normal. Em nenhuma, � __ -nica ou não, tosse, chiados,entretanto,·' �la ficaria me-j'
'

'

etc. Com o remédio do «1'-
lhor do que na de Caçador. ,

O Centro de Irradiação Royngate, .as gotas antias.
E' perfeitamente dispen- Menta] "Amor e Luz" realiza máticas, puramente vegetal,

sessões Esotéricas todas as se. o doente adquire imediatosavel, sr, Presidente e no- ,

I' I do
.

gundas feiras, às 20,30 à rua a_iVIO, vo tan ,o sua respira- Ibres srs, "Deputados, que Conselheiro Mafra 33 _ 20' çac logo ao ritmo natural.
novamente vos e�umere os andar.

'

_

Nas boas casas. 'Relo reem- I
centros .de progresso que \ ENTRADA FRANCA bolso. Caixa Postal· 3.685,

I'hoje-fazem daqu-ele municí- _ RIO.
, ,

pio, um ponto alto dapros-
peridade barriga-verde. !
Reclamando, assim, para'

Caçador, o direito de ter a
I Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

pri�eil�a escola normal do: PABTIDO ,SOClAL Ag·êncía : ''iua Deodoro esquina daOeste não estamos. traba-
I • .Rua Tenente Silveira

��:.�:::.:t:::;n.,d;;:::�1 DEMOCRATICO
.

:�:d�:.o:: ::::.b;�;�nd:, Olr&tórlo'dlRlcilÍal de FlorinóJolIs: Curs·o Pr'e� -UD,I·VerSI·la'r'-1·0maiS racional aqUlslçao de
I ".',

,
'

'

,

excelentes educadores, pon-.'
. N'a'séd� do Partido $;ocial I?emoc�ático, à Rua A,s-, VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

t b
. '.

t I' cipreste Pa iva n? 5, sobrado, esta funcionando, das 9 aso asICO para uma ms ru- ,'j ,

"

Ar EI
' '_

- .. . I
11 e das 14 as 17 horas, o Posto de ístamento eíto-

Direção e orientação dos professores
"

çao eficiente. EIS porque f'ral para inscr-ição de novos eleitores.vtranferência e-su- DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES' DAsubmetemos á douta

apre-j bstituição de títulos.
'SILVA E ACAD:fl:MICO HARRY GROCHAU

C
A.

S
-

Cciação desta Casa, a seguin-� ,A
subst.itu içâodos tí�ulos anfigos é o,br.igatória,sem- CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas eramlca ao aefanote Indicação: ,Jre qu� nos me�m,os esteja esgotada a pagina destinada carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.

jl rubrica do presidente da mesa receptora. Não ercam um ano de estudos. Aproveitem a opor- _Os iriter�ssados deverão juntar a� requêrhnsnto 'tunidade,PasSegUrando a sua aprovação. TIJOLOS PRENS.é\\JOS;TELHAS, LADRI-duas fotografl�s d,e 3 por 4.
_ .

,':, '- I AULAS DIARIAS LHOS, 'RODAPÉS E MATERIAL REFRA.Mais esclarecimentcs serao fornecidos na séde . do ;, LOCAL: Academia de Ccmérclo ,Partido, ou pelo telefone' nO 2.57Ó. -

I R ÇÕES díâ t d 8' 9 h ' ;
- TARIONFO

.

MA : iarramen e as as oras; na
Academia de Comércio. PRONTA ENTREGA

IOsnyGama & Cia.
I JERO��MO COELHO; 14 _' Caixa Postal,

,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

-

Sementes de f'lôres e hortaliças a-

provadas pelos departamentos oficiais.
Calálogo grátis ,

'

DIERBERGER - Agro-Cornercial Ltda.
Uma organização garantida por ,60

anos de experiência •

Rua Libero· Badaró, 499 - Tel.
36-5471 - C. Postal, 458

SÃO PAULO

'Viágém COm segurilQça
e rapidez

se NOS, ÇONFÓRTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO ,(SOL�B,RASILEIBO»,'
{

Magnésia' 'QisQrada'

CONSIDERANDQ� que
Caçador possui ginásÍo, es

cola técnica de comércio,
curso normal regional, ,"es

cola profíssionaí feminina oe

es�ab,el:cime�to de, ensi�o-IprImarIO;'
_ ,

CONSIDEIrkNQO qu: �,-
. ,- U L.TRA SONOses estabelecimentos são, - -

na sua maior parte; de íni- :, ',fi"}O -

T'ERAP IA -'
ciatíva particular;

I '

:-Vende-se
'-� .

Vende:"se bôa casa de sêcos e molhados com residên-
cia Cita -ern Capoeiras.

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35.
Úma casa- na Vila São João em Capoeiras.
Vêr e tratar com o proprietário Braulío' Silva
CAPOEIRAS.

, ,

CONSIDERANDO que

Caçador; pela sua privilegi- TO
ada posição geográfiea, é

_

indicado para servir de cen- I

tI'O a um estabelecimento de
'ensino normal do segundo
ciclo (escola normal) ;

�

CONSIDERANDO que os

grupos- escolares da zona

oeste catal'inense têm neces

sidade de professores nor

malistas;

o MAIS MOHERNO- E EFICIENTE TRA'fAMEN
PARA. n\mLAMAçõES E DORES. '

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSI'TES
f_: INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

�Tn�TAMENTO COM HORAS MARCADAS.

\, .

\iende-se
DR -,Q"UE.'R R�E�IRO, urba��::a��S�s,l�ra��le:i�;:��O�e�:�;!:a�r��r�:i� �:;:•

,

'

, ' igricultura, além de maravilhosos lot.es urbanos em
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO P'RETO Goiânia e São Paulo, assim -como Ótimas terras no Estado ÇONTADOR, -dispondo de algumas hOl:as' i:liarias,ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. 'le Mato Gl'OSSO, próprias para cultura do café.

'

aceita escritas. Tráta-r das 17 ás 18,hqras, á rua Itaji:tí,RESID:fl:NCIA FELIPE SCHMIDT N.,118. InfOl:macões: - Edigíc-io São Jorge - 10 - Sala 4. i, 32 - nesta capital.

CURltle� rr.uCII."�. PROSt8f!tA.l

;J -'Ir�1
oi

Contador
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 6 de Agôsto de 195-3

o CASO "ULTIMA HORA"
--------�\�-----------------�--

/WaiD.�r Será Processado Por Falsidade Ideológica'
III Guardada Pela., Policia a Resi�êDcia do Deputado,.

Que . Preside o 'InQuérlto Parlamentar
'

.

Rl0, ,1'<V.A.) - Voltará, ções falsas, '0 delegado 'Li-I "Como se ·sabe o' processo

ho.i4i;j�pt>�ls\ta� � ��qué�: ; NR C��hQ Qr�s��···· "). '.
_. gir1tr::\; em, t6i'n� de. falsida-

rito da "Ultima Hora", a se
_ "Estamos aguardando de j(f�ológica e falsifícação

.

reunii', pai-a -examinar a apenas a nomeação de um:' d.e documentos, dependendo,
questão dos empréstimos r.>romotor público para iun-' em grande parte das ani- 'Iconcedidos à Samuel Wai- c�ona�- no inquérito' para pe-II gências ádm_inistra_tivas- do :
ner, pelo 'Banco do Brasil. dírmos ao deputado Arman- ministério do Trabalho. Mas

Os .membros da Comissão, do Falcão ª remessa dos do-" agiremos logo' que cheguem
sobretudo, o relator, deputa, eumentos originais a·respei-' ao nosso poder os elementos

,
,

' I
· do Frota Aguiar, estão iIi,- to .do assunto", frisando: indispensáveis".

o MAIS MODERNO E EFICIENTE' TRA·fAMEN·

Sendo essa principalmen- l'O' PARA INFLAMAÇõES E DÚRES. '

te a base da acusação; cau- TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS I - .

::�.I'�:�:;'d�,:::n::nt��: " iNFLAM�õtNFt�rr;��NTAo AC,LdenltE! lei°l� um :Curso Pré-Universilário_
:��i:�:�:na�::,Ci:::S �:\,::��� TRATAMENTO CO�I HORAS MARCADAS. (( ,-,o'ns e ; Q lon>.. ,

'I VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

vam
.

que seus débitos
.

�om

DR GUE RRE I R'
,

, Direção e orientação dos professores '

o Banco .do Brasil não iam
.

.

O PARIS, 4 (U.P.) - Um a-
,

lation" fez 'uma

am�rissa-tDR.
J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

..
' •

.
,.'. vião "Constellation", da Air gerrí forçada durante a noi- SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU

além de Q5 milhões. AI$'0ra, France, que voava Paris e
I

te, perto do porto de F�thi- CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

com a informação do gene- CONSULTóRIO - VISCONDE DEIOURQ PRETO ,

,
_ ALTO,S DA CASA BELO HORIZONTE.

.

Teerã, fez uma ame.
ris s.,agem :

ye, entre a ilha Rodes e a ,carrei�as, e.s.tud.ando Farmácia. e O.dont.ologi.a.
_ral Anápío Gomes de que. a N- d t d A t

UESID€NCIA - I"ELIPE .SCHMIDT· N. 113.' forcada a sudeste da Tur- costa turca sobre o mar E-
.

.

ao percam um ano e es u os.
_

provei em a opor
divida atinge a casa dé 179 .'. I' ,

.. tunidade, assegurando a sua aprovaçao.
. '.','.,' qu iavdurante a madrugada,

I
geu. O comunicado também .

AULAS DIARl.ASmilhões, mais 87, do saldo --------�----�------'--- �

salvando-se muitas das

411'
anur cia que uma comissão LOCAL': Academia de Comércio

da fiança de 100 milhões pa-

Mí'
.

"

·

E -,.. pessoas que viajavam no a- ele ft'ncionários publicos e
. INFO�MAÇõES: diáriámente,das'8 às 9' heraa.na

:

ra a compra de papel à A-· oveis para serl orlo' parelho. "o.a "Aír France" emprr.sa Academia de Comércio-
tlanta Corporatiõn, estãoos· '. " ---,;.......-------------------

.
.

.

...
A "noticia foi dada em um n ac ional izad a _ partirá a,.•c,.. 'membros da'Comissão d� In-

' , --

Vendem-se, pela melho r oferta, com "conjunto ou icad d Ministro de V'
.' , .

"

. '"".
, comum o o, t';. floite para o lugar do a-

..

g' g
.'.. .'

quér'ito obrigados :;t uma separadamente, as "ségu intes peças, para escritório, .

-,

.'

.18 em_. c.om S,'e U"il,'...n�a
.....,. ':_reinquirição de Waíner para usadas :

( " Aviação francês, o qual a' c;c'.fnte. A "Air France" re-. , y "

.

s�ber com quem está-a ver- Uma máquina ipara escrever, marca ROYAL, modêlo crescentava que haviam pe-' c(_;lJeu as primeiras notic:\s'; e rapíde.: z .',
- - ..

·

...

�...,:;.;..""·,;�.'.::..:.·..,·,.<.:.,"�,,.�,"'... ,:,'.;.:.�.•.,...�....
d d

. X, com capa;
.

.

recido quatro ocupantes do
I
eh SéU escritório de Beirute. I ," _' .'v�

a e.
.

Um- armário para 'livros, com portas envidraçadas; avião.e desaparecid� outro. I. �'qJa�;enteIhente, o aV\áo,l· sO ,NOS' CONFORTAVEIS MICRO-ONIi3.t1:S·��
GUARDADA PEL,A POLI-

Um bureau com sete gavetas, 140x80x80; - POI sua parte, a Air Fran, ..'(.! avistado no mar, per:o 84°100 {(SUL-B.RASILmIBOJ.� " ",,'
,

,Três cadeiras comuns i . I _ (" fi .

CIA A RESIDENCIADO'
ce anunciou haver 3& sobre-' iH costa, por uma guarda-

. Uma mesa para máquina; I Florianópolis --: Itajaf - JoinvHle �,Curitiba
DEPUTADO CARIOCA Um grupo estofado; com mesa de centro. __

viventes, dos quais tí-ês es-. r'l,Cr:ha do lugar. Os sobre- .,: _ g;i' " ',:".�,'n ':":<:',;.>,ª.c;'\."
FROTA AGUIAR Vêr e tratar no Edifí.cio �ãq.Jorge, sala� 4

...

(Rua Tra- ;avam fe,ri��s;' _. _.. ,J v; \En tes- foxam interllJ.,l-'s

':..Ag·e'"niCl·a· e_, -_I\.RuU,!: ..DT':·.eeon�on"t'·�e.'.·.�l�l�v-·'tl,·�.II�!,·�.�.dii;'.: :'ja,po), diári-amente, no expedIente da mªn}m. .'.0 çorpJllllca-do,do:�Mlluste- em nm hospital' de 'Ffó'th!y'�, n -

o v Il).t- '" na'

. .,_'" :�'�o;;,\--,,-- �" ,�dõ:ex_Pi�isii�:$�,�..�,on�r-.-I a�. r.oroeste de Rodes;
, '-:'�Y' ,

,�:, �:': -

':",. ,

Vend· 'e'.' _'S·e· (CO Aposto, )0)' l' -

REPRESENTADAS I'
.e-s�á. r�cJ,l,bendo ameaças jun-' .

.

tamente COll;l_,sua família, a- . I"
Rádio Guarujá de Florianó- \

,

\ "O APOSTOLO", órgão i ' polistrave,z Aie t.elefonemas, tel(:)�
_ Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên- �. I,

grarrias �_ cartas. anôniniàs. cia' cita em Capoeiras. , I
da Congregaçao MarIana, I Rádio Difu,sora de Urussan-

,

{) rel�to,r d'�' ho;nlss!iü da .

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35. fundado pelo saudoso Pe. ga

CâIllara que in�estiga ó es- Uma casa na Vila São João em Capo�iras. Ângelo Contessoto,. falecido Rádio FarroupiÍha de Pôrto
Vêr e tratar com' o pl'oprietádo Braulio Silva em em J',aneiro dêste ano, em A'l

.

cânda.lo da "UJc,tima Hora"; . egre
CAPOEIRAS.

_.
.

a propósito, esc'la:rec.eu que
São Leopoldo, Rio Grandé Ráqio ,Sulina de Capinzal I? chefe de polícia jâ man- �o Sul, �, hoje, dirigido por Rá,-1jo Difusora de TijUcas

,; dou, guar�a;r sua residência. João OtaviaDo Ramos e'Pe. Rádio Difusora d� ILa�una I
._ 'v�e 11.,d e-- .,,"-/se'_

Alvino B. Bra'un, completou, Rádifl Caçanjurê de Caçador' Waldir Losso & Cia.

,
- a 1°/ de agôsto corrente, 25 Rá�JO Difusora 'de Itajaí I Eféctro T�cnica Ind. Com.

,anos de existência. "O F.stado'" I' S. A.
"

.. ', O bem-fêito quinzenário, "AI d" P bl· ·d diu6, {(V.A'-) -:- O sr. Os� I que cQnta com cêrca de . . .. ;,",00 vvI�.la�l�ec:do: ItaJ"al'" . I'· U .ICI a e II' Er-:-Oscid'rei.tóArie?).Se.'oRoNnaa'claiOnnaLltda,V ld C t M· d f t Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes 23.000 assinantes no Brasil u' �'
,

.

a o ,os a Iran . a, a as a- . .
.

.

d' d t
,. I

'

d;':d' "d" .

-

â DNI.d ._ urb�nos� casas: gran es ar�as e erras propnas para I vence, assim, mais uma eta- CaixalPostal,' 45 -'Florianópolis - Santa Catarinao a Ireçao o· ", eVI
agrIcultura, alem de maraVIlhosos lotes ul'-banQ's em '. . .

d '_, f) 1"1.' �.

d r t d' ., -' .

.

, .. pa de sua glOrIosa camInha�
.

o a a S'l lcaçao_ a IS a e GOIânIa ,e Sao Paulo, assIm como otImas terras no Estade .

_---__-- -,- -,--,- _

pâssageiros" dohávio "Caná-
I
de Mato Grosso, próprias para cultura do café.

"

da, 'levando aos lares cató-
'I p

.

Id
��;"�,n:o�:: !i:·:.:O�� I_.lnfo'm�cões,

-

�digieiO São Jor.. - '0 - S.l.

40• �::dn:a!�r�d':�:::� �� PÂe.
'

.

.

eO' .t 1b:r:::: d:S
as

. �aml1-e.l Wain.er, pron:eteu a-, ,I formanda, quer dlscutmdo __til $
,

Juda fmancem�d? grupo ,da.1 ':,. C'
"""

�

I a�su�to -de mag�a imp�r-' II' .

. I, Acarajé
"Ultima Horá"'aos adonis- 'a' s a i tancla na formaçao da lu-I l/f

"�o

ta:s da e!nprêsa que editará '.
.

.

'.

.

ven�ude cristã. .___ I ;�_ _ OURAl1TE TODO DIA _ SALVADOR; 4 (V .. A.) :.,_

;:i�:;:r���!.i:v: j:r�;lr;��:S� CASA para pouca família. te�:es�::i!:�:::�S�a;ê�:� �'" nO� \IA/)�'JOS'- :es;:�d::n:'; �,:��:::ted:e::
dá lnip'rensa" que devida'ao Aluga-5C- uma, rec�m-construida, à Vila de N. S. de .

.1
'.

'D�\tlt'·.·�""�f'"t'
cai·ajé. As pobres 'mulhere's

Fátimll :- Estreito. todo o movImento da Con- �,' �
escândalo� em torno do seu

� .

M' R t q,ue fazem ponto nas imedia-

A,
...

tratar

.na
de· n

.. 22.5 .d,a
rua· Arnoldo Candido

.Rarin, o.
�regaçao anana. epor a- :s -,

nom�, o sr. Cos'taMir�nda, _

gens como a iniciada pelo '�
�

�
'"

'
.

iIl � � � � '\:'

ções da Praça da Piedade

desistiu de figurar como a- s�udoso Pe. Emílio Dufner,
'.

7i "?J.. ,
.

,

ata�adas por um grupo�' d�.
éionista -do novo jornal, pas- denominada Pela Terra C!l- '; ':' }ndividuos que desceram, de

.

eônfador

pressi.ondaos com o montan

te de dinheiro colocado à

disposição do grupo "Ultima

Hora". Como se sabe, o sr.

Carlos Lacerda -quãndo de�
," .. ". . � .

nunciou <fs negócios dê.Wai

ner, revelou que
ó

total dtr]
sua divlda se elevava a mais

de '274 milhões. '

RIO,. 4 (y.Á.) -� O sr.
Frota Aguiar, a. exemplo do

/

• ,r
�:. •

.

que vem· ocorrendõ,-com o;
. -;. �

�
-:

jomalista Carlos' Lacerda;
, .,

AFASTADO O DIRETOR

DO D; N. I.

sandó pãra o nom'e de'. um '

,mo(lesto garçon, s'eu prepos'-'
to, dois milhões ge cruzei:"
ros' em açõ'es de sua proprie
dade.

ULTRA SONO
TERAPIA'

,
.',

AGORA ,

,Q:guC em. F�OF{L�N9P9LIS�\
..

e stri (: tecla l'háglC!a" o

-r.

bons empreqcs !para
.

.

DATILOGRAFIA - tDMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP '_ PORTUGUÊS � MATEMArlCA� -
.

CONTABILIDADE - S��,ÇOS especícns de

COP'IAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO
r

Matrlcule-se na Escola REMINGTON DE' FLORIANÓPOLIS
Conquista seu diploma .de datilografo

Carvalho,20-(sobrado)Rua,Alvaro 'de
----�

..._-�--

----------------��_�-.-.-.

,/
,

I CLIENTÉS

aClrE .'; � ;Casa Londres'

Agência

,Pereira, Oliveira & Cia.'

I Ind. Gerais' Cássio Medeiros

I S. A.

'I ElectrOlâ::dia
Modas Cliper

.de
A ElectrÔnica

.

Est. José Dallx S. A .

tarine:t,tse, hoje sob a res

ponsabilidade do esforçado
Pe. Alvino B. Braun, do Co-

municipal.
.

As baianas Bonifácia Con

cenção dos Santos e Maria

Anacleta· Ribeiro, ambas

mães de Jlumerosas famí

lias, hit mais de seis anos

tem seu ponto ali e nunca

sofreram perseguições.

um c'aminhão com chapa '0-

CeraA II·C·.8 Sa-o'..
'

Caela'o'o'
fieÍal. Não fosse a inte;ven-
çao do.s populares, o ataque
ter�.a tido, as mais graves·.

consequências. O;; assaltan
tes declararam estar ·cum-

prindo ,ordens do prefeito

CONTADOR, dispondo de algumas horas diárias, légio Catarinense, retratam

Ac·eita escritas. Ti-atar das ,17 ás 18 horas, á rua Itajaí, .
a marcha plariana em Santa

,32 - nesta capital. CatarJÍ1a.
PROCESSADO POR

FALSIDADE IDEO-'
.

I.ÓGICA

"

TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

TARIO
PRONT�- ENTREGA

OsnyGama"Cia.
JERONIMO, COELHO, 14 - Caixa' Postal,

2?9 '- Florianópolis
-

.DISTRmUIDORES -

, --

,

-," �

18ANCOdeC�f�ITOPOPULAKIRIO, 4 (V,A.) - Falando / ._ AGDI'GOLA -- Ià reportagem sôbre o inqué- . I
"

e 1\ I

·

::!:d: �:':;;�.:; n;��n�::'1 i

.. ,: o j!i�RI�t�5!6e.r.ron�
o o ..

obtIda. atraves de- déclarâ'-
/'

"O APOSTOLO" vence,

-I assim, a, sua. caminhada glo
riosa, servindo a Deus e aos

Homens.
.

A quantos emprestam sua

dedicada colaboração àque
le órgão, as congratulações
de O ESTADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O egrégio Tribunal de

Justiça do Estado, em sua

-sessão de ontem, julg�u'o
mandado de segurança que
o ,dr. Adalberto 'I'olerrtino l

de Carvalho, diretor da Co-

lônia Santa Teresa, interpu-
zera de ato governamental

. que o afastava do exercício
do cargo, dando-lhe ;;'rnis-
são outra..

impetrada'A segurança
visava a reconduzir o titu

lar, do cargo, nele efetivo,
;:ft)' pleno exercício, do qual
fora afastado pelo Govêrno

do Estado.
'

zes, éoncedeu a segurança

requerida, reconhecendo

que as comissões eometidas
a fun�ionários efetivos no

I

cargo dependem da anuên-

cia, da aceitação dessas
mesmas comissões.

Foi relator do mandado o

./

Plorfanõpolis, Quinta-feira, 6 de Agôsto de 1953

•

'''"

•

Concedida 'a Seuurança· Ao Dr. lolentino de Carvalho
Para VoUar lo Exercício. 00 Cargo

.

.

Concluiu deferindo a se- I (.'-;,mos: srs.. Desembargado-,r Ramos,' em defe;a do

maü-
O dr. Tolentino de Caro, deferida sej� executada,

gurança impetrada, sendo res.
-

dado, e dr. Vitor Lima, Pro- valho, diante da decisão voltará ao efetivo' exercício

1 ;�:��a�;:;����;:��f_�;;���;;�_d:�=:.;:�;__�t�=s:
jUltimo Capítulo De Um D�ama

.

'Ontem, num casebre, no Estreite, pobre eperáríe, há dois anos

retido ao leito, resolveu ac ihar com o seu soirimen,to
A peste branca, tubérculo- os niunícípios, nada apre- 1 NO ESTREITO, NA ao descanso" êle, que- não precisamente, resolveu exe-

se é, no Brasil, responsável senta de' satisfatório. A lu-lIMANHÃ DE ONTEM '
desejava espe-rar muito pe-I cutar o plano pré-estabeleci-

1)01' grande parte de dramas ta contra. a doença, com os Isaltino Bernardino, com las providências para ii. sua; do na calada da noite: ter
que se desenrolam dentro de pouquissimosIeítos, não- po- 42 anos de idade, nascido internação, arquitetou ser o

I minou com a vida, enfercan
lares humildes, As .suas vi- de nem ser iniciada, apezar em Sorocaba, município de autor do fim de seu.drama, I do-se, dentro do sellAquarto!
'timas aí estão, contando, os ,da boa vontade do Poder PÚ- Biguaçu, operário, vivia há E, ontem) às 10 horas,

,

.

dias, dedilhando um rósário I blico... • -,

dois anos, em um casebre à' --__;.'--;----'--�--------......,�=__�-
de sofrimentos. Apezar da E a moléstia se vai alas- rua Manoel de Oliv-ei�� R�-IOetlaraç'a-O Pu'b'II·'ca De' 8t'I'S.oto, examinou. durante nioderna terapêutica, mercê trando, consumindo chefes mos, casado, com Marià

SIl_,
"

,

.nais de duas horas, os as-, da qual muitos ainda con- de família, moços e moças, vana de Souza, tinha que- I
"

"'d d
-

brando t' '.
d O sr. Dep. Oswaldo Cabral apresentou, ontem, subs-,.)ectos juri icos a questao seguem livrar-se das garras numa interminável sequên- a mono oma e sua·.

d
'

t d d 'd íd
•

t
'

.

1 d
"

. ,.�. 'I'
cr íto por epu 'a os e to os os parti os, o segum e pro-em JU gamento, atravez as dessa terrível moléstia in- cia de dramas de angústia vída, duas crranças - Ha- jeto-de-Iei, cuja oportunidade é. indiscutível: '

mais recentes, e das mais, fecto-contag losa, ainda as- e de dôr. milton e Miguel, com 7 e 3 '

,

'

"

',citas opiniões expressas,eml sim o Brasil não oferece ar- anos, respectivàmente. ,. PROJETO"DE LEI N.
pareceres, autores e deci- �as de def.esa ao seu povo, ITIM Retido ao leito" por não, DISPõE SôBRE A DECLARAÇÃO

,

\ ., PÚBLICA DE BENS.exmo. sr. Des. Hercílio Me-, ,,;qes, dos Tribunais, inclusi- nesse partIcular. E essa ar- .
• • • poder internar-se em um.

deiros, que-, ,eml mágistrall ve o Supremo. 'ma poderosa, está -no núme- hospital especializado ou sa-: Art. 10 _ Os ocupantes de cargo de confiança da, ad-
ro de leitos necessários. no ÔBA!!! natório, para q�e pudesse ministração pública estadual, inclusive os Seeretárfos de
território nacional, para que Até .que enfim, arranja- ser':vencida a sua grande Estado, não' poderão ser investidos em as' funções para

I sejam os doentes do pulmão', ram um título para o sr. batalha, que êle procurava as quais forem nomeados, sem fazer �eclaração pública
internados, tão' logo seja' Bornhausen. Está; portanto, levar a efeito, passava dias 'dos seus bens; �

-

I Ãrt. 2° __:. As declarações. serão feitas, em doeumen,diagnosticado o mal e" as- ' felicíssimo, o sr. Elesbão de e noites' apenas contando as
to escrito, ao Governador do Estadó,. que as far.á publicar

s im, isolado do 'seio da co- Souza N. Corrêa, do Diário horas.
'

Alta madrugada, no "Diário Oficial" do Estado.
,

'

munídade, para que, a peste da Manhã. Passemos a pala- qundo era tomado pela insô,
. Art, 3° - O�atuais ocupantes dos cargos e- funções

I bra�ca não con tamíne a yra ao descobridor do gran- nia, conversava consign referidos no Art. 1° ficarão obrigados a prestar a respec-
t

. d' h-
-

d t S V Stei mesmo. Talvez assim, pode- tiva declaração dentro do prazo de sessenta dias.

I qu�n os aIO a se ac am
I

e even 0" r. on em,. . Art. '40 _ A 'presente Lei entrará em vigor na dataimunizados. que publicou no Diário da na encontrar um pouco de da sua publícação, revogadas as disposições em centrã-
O problema é, portanto, I Tarde, de ante-ontem, na lenitivo para o seu sofri- rio. '

de 'armas-para o 'combate à I secção Fagulhas, a nota que I mento. Talvez, assim, no si-l S. S:, 5 de agôsto de 1953.
�-

bilitando estragos nos reba- doença" sem (. que teremos' segue: 'j lêncio da noite, quando mu- OSWALDO R. CABRAL
"

d 'I .'
.
-"

Clodorico MoreiraColla- .nhos porque os caça ores um povo indefeso. Sem que 'Quem foi que disse que lher e fIlhos se entregavam
.

d ' I Cássio Medeiros·nvadem os campos cria 0- esta questão seja encarada, S, Exia. não tem umperga- SR. DAVID' BARROS

I
. ,Ylmar Corrêa'res para aí solicita rem-se

com maior nu'mero de sana-
.

h ? Saib -

com o esporte da caça.' O
" " . .

mm o.... I a o nosso
Visitou-nos, ontem, o sr. Francisco Neves

Projeto Fernando Osvaldo tõríos .e hospitais especialí- confrade Eles Bão que S. David Barros; Comissário Braz Alves
Oliveira, eu inquino .de per- II zados, o novo ficará indefê- Excia., inda adolescente, da Organização da União Inicioso para os criadores e so, vivendo em cidades e foi admitido, como empre- dos Escoteiros do Brasil. F tJpara os cofres' públicos que centros populosos, cuja per- gado, na CASA TOBIAS Em nossa p;ó:x:ima edição' 11'eG ·la.

d
.

d I daremos a público breve I •
,cações. serão sangra os em mais e centazem de incidência da D'E MACED'O C 'ti.

d 'Ih d
.

PI'" ,
,em - uri -

entrevista que nos concedeuConstou o expediente e 1 mi ão e cruzerros. 1'0-
•• ,

telegrama do dr. Adolfo jeto que foi decidido pelo i
tuberculose seja considerá- ha,...,.-- estabelecimento esse rquêle brasileiro. o que não

Konder agradecendo, a ma- voto de minerva prof érido vel. modelar sob o ponto de vis-. .azemos, hoje, à carência de
nifestação da Assembléia p�10 Dep. Francisco Neves. I Aqui, em Santa Catarina, ta- de discipiinar, uma ver- espaço.
pelo transcurSJ do aniversá- 'DIZ o Dep, Fernando Osval- 240 leitos, mais ou menos, d�deira escola de Saber, de REUNIÃO, HOJE
,rio do Jornal, "Diário da do Oli�eil�a, � argumento de I estão tomados por ,doentes. trabalho, de 'civismo e de ,Hoje, quinta-feira, Ás 20
Tard;e". S. EXCIa. e fI aco e o voto de

T l'f t
' d' horas na' se'de do Clube 19a CI ra an e numero e honestidade,,- onde perma- ' ,

.

-

A Comissão :;!;spechd de ,minerva do Dep. Francisco

I'
,o

f
.

d d le AgôstL será reallzada,Estudos do Ante Pr.ojeto dos Neves em favor de meu pro- en ermos necessltan o e neceu por largos anos, o
. .

t
�

tod
'

b ,Ima lleua.'ão de todos os in-,Estatutos dos Funcionários Jeto, horrando assim nosso In ernaçao, em quase. os que prova, d� so ejo, que
Públicos, enca:rninbou à me- ponto de vista e o agricul- - - -

, "deu no couro" ... Deixan- ceressados e pessoas simpa-
sa os trabalhos prelim�nares I tor cat�'·inense. Os debates Quem Perdeu ? j do êsse m.odelar es.tabeleci-

jzantes do Escotismo, as-

com as suges�ões que Julgou generalIzam-se, recebe o 0- iÍm como <:los antigos esco-
, • mento, o Jovem Irmeu, queconveniente para o tramita- rador mánifestação contra':

E t 'd>'
�

;eiros que já se contam pormento da propo�ição nela! ria ao seu ponto de vista,
ncon ra-se a IspOSlçao já estava apto para lutar" e

contida. ',quasi 'unânime nos apartes' do seu verdadeiro dono, nes-I vencer trazia no bolso um

Requerimento do 'Dep. i
em foco. /Conclue pedipdo o ta redação, uma argola' com ótimo 'atestado, do próprio

-€-oelho
I
de Souza pedindo �eto do Govêrno para o Pro- duas chaves, encontrada pe-I punho do velho Tobias, e o

dispensa de interstício e pu- Jeto. lo sr. Elias Feingold, à rua I
.

l' Santa Catarina e tudo leva
. - .

'O D T '.' C I .

f
qua eqUlva la a um perga-bhcaçao para P,roJetos em ep. enopo ava can-

Felipe Schmidt ôntem. . . .., a crer que esta reunião mar-
regime de urgência. Outro ti focaliza o assunto, vem .' mmho, pOIS era mUlto dIf�-

.:ará um novo marco parado Dep. Tenório Cavalcanti também de -ljma região de
I cil o ser-se Rdmitido naque-

.'

d d E t d' d
-

b
. .lma nova era io Escotismocom a mesmá finalidade pa- cnadores, e, compreen e o j o s a o que man ou a rIr le estabelecimento, e, ainda

ra outros projetos. ,1'1'0 elaborado pelo Deputa- inquér�t� por intermédio do mais difícil, o aguentar-se
nêste Estado.

Responde o Dep. Enedino lo Enedino Ríbei�·o. Os �rr�s Deleg��o Regional, _inquér�- ali' d F
'

I
C b t d t I t d I J d D um me iocre... OI , 'Ribeiro ao Dep. Tenório a- "a usos, que eXlS em, ln 1- o SO ICI a o pe o UIZ e 1- ••••••••••,•••••••••••

valcanti. Diz qne, se conse- /iduO"s que invadem pro� reito da Comarca. Ao con- '1eSSa firma, vulgarmente
guir a inscrição para a ses-� ,riedades, são vagabundos. cluir a sua oração diz o ora- conhecida ,p o r ACADE� Bornhausen é doutor. Dou
são seguinte' analisará o �enhuma ligação existe eU'- dor: é necessário o afasta- MIA DO VELHO TOBIAS, tor honoris:cc:sa Tobias de
discurso ·do Dep. Tenório Te a lei pretendida pelo ,dep. mento do Delegado de Polí- -

nome que lhe dera Emílio Macedo. Com ,atestado de
Cavalcanti. Pretrnde nesta Fernando Oliveira e aqueles cia de Nova Trento e do •

b� d f' d Ide Mencs,es, que Manoel oa
/
con uta, Irma o pe a

sessão' comentar o rrojetQ 1ue, invadem as terras para Sub-delegado de São João '

, .

d' -.' Ribas, de sau,dosa memória, Academia do Velho Tobias.de Lei que isenta os ag.ri- devastar campos de cr,la 0- BatIsta, re-sponsáv�s pelo
cultores do pagamento de l·es. "

-

incidente alí ocorrido foca- TIais' conheciâo pelo vulgo Cqmpanheiro dé banco do
taxas e ,em01um�ntos pata o O D.ep. Osvaldo Cab,ral lizado pelo jornal "A VeT- P(:>r Manéco Facão ou Ma- saudoso MandeI Ribas, vuJ
registro de armas de ca,ça � vai à ti·ibuna para apresen- dade" desta Capital.

'

necão-Faz-Tudo, fez o seu go Ma'h�cão-Faz-Tudo, que
da respect-iva munição. Cha-' tal' projeJo de lei cujo alcan- O Dep. Cássio Medeiros

aprendizado da .vida práti- administrou o Paraná cO,m
ma o Projeto 'de demagógi� �e' é visível, cujos têrmos requerell à Mesa oficiasse ao

co. Nesta altura, levanta o ;Jllblicamos em outro local I Chefe do Poder Executivo
., vice líder Tenório Ca..valcan- desta edicão.' I solicitando a retificacão da
ti uma questão de ordem; Um incidente ocorrido em estrada Gaspal'-Brusque.
trata-se de matéria vencida rijucas, São João Batistá, Na "Ordem do Dia" fo
o· assunto tratado pelo ora- publicado pelo jornal "A ram votadas matérias em re

dor, porém, d�.da as expli- Verdade" é o motivo que le- -dação final de' Pr�jetos de

caçõe,<; do Dep. retira a qiles-' va o Dep. Gallotti Peixoto a Lei já aprovados pela' Casa.,
tão de ordem. Permanece na ocupar a tribuna. Afirma o O Dep. Coelho de Souza
tribuna e alega que o Pro-, Dep. Gallotti P,eixoto que tu- em explicações pessoais pro

jeto de Lei prejudica o pe- do o que traz o jornal, infe- cura explicar ao Dep. Gal
cuarista e favorece o agri-. lizmente, é verda,de. lotti Peixoto sôbre o fato 0-

cultor. Isto vem facilitM' o O .fato foi levado ao co-I corrido em São João Ban:

uso da arma de caça, pos{li- nheclmento do Governador ta. '

O colendo Tribunal, por Dr. Adalberto Tolentcno de
-'"

voto unânime dos seus Jui- Carvalho

As�embleia Legislativa
Sessão de 5-7-53.
Presidente: Volnei

ço ríe Oliveira.
,

Secretários: Lenoir Var

gas Ferreira e Élpídio Bar
bosa.

O Dep. Elpídio Barbosa
leu a ata da sessão anterior
que fQi aprovada sem retif i-

-uilhares em todo o país, pa
ea ;clamar a nov�...Diretoria
Ja Região Escoteira de

grande acêrto, hoje, o Iri-ca 'e, anos mais tarde, como
Governador e Interventor

Federal, deu lições memo

ráveis de administração, ho-

néca-Faz-Nada, le'TI'Qra a

queles bons tempos" devo
rado pelas fagulhas de uma

nestidaâe e civismo. .. Vis- saudade infinda. E, entre o

to o que, Eles Bão, S. Excia. sêr (administrador) e o não I

tem ,um' Curso Superior, sêr, (tobias ou não tobias),
um éurso no decorrer do S, Excia,. escolheu o último,
qual não prevaleceu, a mo-, porque, pará/ tanto, não ne-

derna cólà ... "
'

I cessita de cóla.- ..
, Leram? Agora, sim, o sr.

'

... BUM.

I'

ndO
Aqui na mesa já está o Tim ...Bum, na fumaça

das fagulhas do Von Stein, dO' Diário da Tarde.
Mandando-o' à composição, vou junto. Moro, tam
bém,11o assun to ... Apenas, não vou na mesma faisca
do Von. O caso meu é com o caso do meu velho e Va

lente correligionário Pedro Kuss, "presidente da Câ
mara Municipal de Mafra. Bastou que êle, no éxe,r

ciCio do seu cargo; cumprisse uma decisão unânime
da Câmara, transmitindo ao governador congratula
ções pela inauguração da rêde Florianópolis-Ja,ra
guá, para que nisso o nosso Von Stein, com faro ges.::

tapiano, cheirasse adesão. '

Não, Von! Não fonfone assim! O Pedro € cerne!
E' rijo! Cllmpri.r o' dever não é aderir. Por causa

dessas conclusões apressadas, já tem saido muita
encrenca. Uma fagulha dessas, às vezes, causa um

incêndio. /

x x

x

Discordo, ainda do Von, quando êle afirma" qüe
o' saudoso seu Ribas, grande administrado!' do Pa

raná, fez curso na mesma escola da vida 'do �osso
'-governado,r. Sempre ouvi dizer que o seu Mane Fa

cão tirara patente de diretor na grande Cooperativa
de Santa Maria; no Rio Gl'ande do Sy.J. E crêío que

assim tenha sido, porque não posso, c-ompreende:r co
mo a'tal Academia do Velho Tobias/haja diplomado
dois alunos tão diferentes: seu Ribas e seu Irineu.

Aquele será a tese; este a anti-tese. Aquele, o reali

zador; este, o prometedeiro. Aquele ficou célebre

pelo seu senso objetivo, pelo seu pavor à farolice,
pela sua- alergia, aos disc,ursos ,bajulatórios, chegan
do, mais de uma vez, a arrancá-los das mãos dos Me
deiros dos Santos ,parãnaen,ses e mandá-los plantar
batatas; este é um' administrador sempre a quo, a

dizer que o que ontem ,era criminoso desperdicio de
dillhei,ro é hoje sistema ideal; I é um doente pO'r dis
ClÚ'SOS louvaminheiros e dá a vida por fotografias
que o mostrem como símbolo do seu govêrno: de mão
ao bolso. O seu Ribas, para inaugural' um postozi
nho de saúde, passava um telegrama ou ligava, o

telefone. Aqui, o govêrno se espalha em festas ,que
custam' a metade do custo 'da obrinha inaugu,rada: ..
-

Mané Facão falava brasileiro, ,que nem' cabo
clo. N�o �iflha s<>taques' estudados. 'Dizia; por exem

pIo: "Vão �ra' o diabó que os carregue" e não Von"
,para (\ \lla.l\o ...
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