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MistUicando' !
Ú Diário' da Manhã, de

ôntem, na sua última pág]-
na, começou a publicar a

reportagem da sessão de

'. véspera" da Assembléia Le-

gislativa. Anunciou, ao'fiin, '

. que' o relat-o continuaria na

a'
"

•

.

4 . pagina.

Mas, nem na 4a• e nem ein

qualquer outra página o no-

Uciário continuou! Porque?
Para 'esconder a. aprovação
unânime da Assembléia de'

um 'Voto dtLregosijo à deci

são, também unânime, do

colendo Tribunal de Justl-

ça, que, concedeu ao dr. To

lentino de Carvalho a segu-.

rança 'impetrada contra ato

ilegal' do Executivo, anu

lando-o.

O> órgão dó govêrno pró
cura esco�der ' a' I, verdade'
cofu velha peneira]. )1istifi-
cação pura!

destino ao eJ.tremo norte do

,país, seguirã, amanha, às 8

horas, o �rigadeiro Nero
Moura. O titular da pasta
da Aeronáutica vai inspe-
cionar, as obras que o Minis

tério está realizando na no

va rota Rio-MaI)aüs, deven

do o seu embarque ter lu-

Regime
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Como que advinhando que chupins viriam
poisar nas suas realizações, o sr. Aderbal R. da
Silva, ao deixar o govêrno - em janeiro de 1951
- resolveu documentar por escrito e Iotográfi
camente inaugurações como ai rêde de Capivarí,
a água da Capital, a de Tubarão, o esgôto de La

ges. Contratou o documentário com a, revista
. ° Cruze(l'o, aos preços comerciais da tabela. A
ampla reportagem foi feita e paga. Nada es

condido. Tudo .às claras.
O documentário foi publicado quando_ o

ilustre catarinense já não estava no poder e al

guns dos abissínios, voltados para o novo astro,
apedrejavam-no com a mesma violência com que',
antes o defendiam das assacadilhas dos que en- ,

tão, passaram a endeusar. E o interessante é

'que esses novos cristões da nova era - que hoje
atacam o ex-governador por causa dessa publi
cidade - viraram a casaca por idealismo, de

graça! Sim, pois do contrário não teriam auto
ridade mora). para agressões nesse setor, de vez

que,. necessariamente, tleyeriam olhar para o

próprio caso local. .

Declara�ões do General Zenobio .da. Co�t
RIO, 7 (V.A.) - ,O gene- tlvas declarações à "Tribu- aceitação da Pasta da Guer- -ca, COluO divulgamos, anda- Guerra e no momento opor- ter o -regrme, As vistas dos Disse ainda que nao tem ou

ral Zenóbi� da Costa,
..

co-
I
na ,d� Imprensa" sabre as ra.

,
. .

I ramo à, c�ta de um :g�neral tuno, a cobertur: das mano-: co�spiradore.s voltaram-s� : tra ���iç� � não ser a de.

mandante, da, Zona �I�I�ar �ohclas que o dão como o!>- Elementos familiares d� I
de Exército que �e .dI�p�zes- bras de "mass.as do sr. Jan-I para d�t,er�llna�o. general,., s1rvIr a Patna, defe�d��do

do Leste" fez ontem mIcIa-! jeto de sondagens para sua sr. Presidente da Repúbh-, se a fazer, no MmIsteno da go Goulart, visando subver- que muitos identificaram co-.' a sua honra, .a ��a, dlgnlda-
---'-

o I mo o General Zenóbio. de e as suas instituições".-()....()....()....()....()....(
.

, ., Falando ontem ao jorna- Folgamos em registrar as

tOm'Jis anti.oDiá- .,0 lista o bravo chefe militar palavras do comandante da

,! rio d. S. Catarina �I�'
afirmou: . Zona Militar do' Leste, que.

"Sou um soldado disclpli- são tanto mais expressivas
� Ano XL nado, contrário a qualquer I quanto se sabe que êle tele-

I I tipo.. de golpe de Estado e fonou espontâneamente para

•� N. 11.675 I�
defensor intransigente da o vespertjno para fazer suas

legalidade' constitucion�l".; declarações, u,
,

.()....().-.(��,.

Ftortanõpotís, Sábado, S_d_eA_g_ôs_to_de_1_95_3 C
__t.�l� -A '5 E5COnd ida5A'S' CL'A'RAS' 0.5 Tr'e"5 Podere5 Quando, em 1951, a .revista ° Crueziro apareceu por

•
\

'. aqui, com oito páginas de propaganda do Estado, nin-
O egrégio Tribunal de justiça, por guem, de sã consciência, supôs que aquela revista não,

.

d d d f' 11 fôsse paga.unânimi a· e e votos, ez o JUlgamento., Publicação que não cobre sua matéria .paga; seus a-

A Assembléia Legislativa, também por núncios não existe no mundo! Se .existir, não é honesta:

unânimidade de votos, regosijou-se com vive de golpes.
-_' ,

<3 I, Se o sr. Bornhausen convocou a imprensa carioca
O julgamento:

'

1)a1'a
assistir à inauguração no Norte do Estado, e fazer

No primeiro caso ouvimos a voz aus- reportagens em tôrno do fato, necessàriamente terá que

tera do Poder Judiciário, prolatando I p'aga� saúde d:--que, 'os jornais cariocas vão trabalhar de
uma sentença unânime. graça, para o nosso governador?
No segundo, escutamos a voz unânime O que está havendo é medo de aparecer o total! Me-

do Poder 'te,gislativo, externando seu jú-
do da ação às claras! Para despistar, veio a versão da
publicidade sem onus l. Anedota, no duro!

bilo pela sentença. A revista "O' Vale do Itajaí", no seu último número,
E n terceiro poder?O Executivo? publicou nada menos de 12 fotografias do sr. Irineu Bor

nhausen, das quais 7 de mão no bolso - atitude símbé,
Esse era, apenas, o réu! , líca do seu govêrno.

Cobrou, por certo. Se o não fizesse, de que se man-

'teria? Quem pagou? O' Estado, uma Prefeitura? E' ela-

P�r·a 10sl'I·'u'l·ço-es Calarl·ne'n'se.s. rol A revista foi feita, para isso. Vive disso. Sem isso de-

U sapareccrá, falida. o' mesmo é o caso dos jornais. o' nos-
so não mama na Imprensa Oficial. Mantem-se de anún-

Ao nosso eminente conterrâneo, sr. dr.
cios, da matéria paga. Como os cariocas.

.

Nerêu Ramos, Presidente da Câmara dos De- ° que aqui) a propósito,
.

criticamos, foi a será fica
putados, o sr, dr. Antônio Balbino, ilustre M.i-

.• '_ atilude <to govêrno; q6� tudo condenava no passado, e
nistro da Educa_çãQ,_cQl!'!!nicI!Ué!�gr.àfiéameÍt-· (lfu> RÓ apl icaria dinheiros públicos' 'em obras reprodu ti
,te haser .ap.r(;va.c:!.o aI <Íui'it1\!(fé 'Cr$lfiS.210,oo' em \ '

.

: va�! �O'-q!le denunciamos=foi a farsa! Foi o embuste! Foi,

favor do Estado de Santa Catarína., à êonta da - -

a c'omé(I}a de embair It"'opinião pública.
dotação global' consignada no vizente orçamento-, O' decente era .não esconder os custos da propagan-
para dístrtbuíção entre as instituições assis- da. Justificá-los. Provar- a aplicação do dinheiro!' E não
tenciais. impingir a burla ao povo! Às escondidas. De noite! No

RGubo de 300 Mil, Cruzeiros yescur1ot" .- R "do", C'f b.

RIO,7 (V.A.) � A Rece- Niterói para aquela cidade, O ara_ ao ,Nr a a 10 u e

Deixessemos isso, contudo.
'O sr, Aderbal R. dá' Silva maugurr u obras

no valor de mais .de CEM MILHõ�S
-

ele eruzeí-;
'1'os. E�l tornõ d�las fez-se a ,repórtagem cujo
pagamento, à luz do sul, está sendo explorádo
pela imprensa palaciana. Essa mesma imprensa,
quer, agora, impingir ao público que o sr. Irí
nei. Bornhausen mobifizou a imprensa carioca
para a inauguração da distensão da rêde de Ca-
pivaní, sem gastr r um tostão!

. .

Que 'não há honestidade nisso, ficará paten
te, .

mais tarde. As notas ôntem publicadas" por
enquanto, ficarão de molho. A elas _voltaremos,

�

oportunamente. Não nos é lícita assalta: cofres

par� responde-las já.
, ......

-

Demos tempo ao' tempo. O caso, hoje, baixou
�m diligência.

'

.

AÚnbar, no entanto, que' af'.uele documen
tário era .pessoal do governadol! -é bestice.

Pessoal sãó o gastos palacianos de manu
tenção da sala de, jantar, da cpzinha e da copa
do governado� do multimilionário Irilleu

-

Bo'r
nhauseu, pagas ptl'lo Tesouro!

I'
Em Bivigliano somente se crático, integrando a sua di-

fala em milagre. .1 reção, n.o Estado, como Se- l
:-......-_.

I

·1·,

bedoria de Rendas da Secre- a fim de presidir às investi-
RIO, 7 (V.A.) _.:.. Dentro Viação e com o presidentetaria de Fazenda do Estado gações o, sr. Rafael Tom,ás .

I
• -

de 48 horas, a Rádio Clube do Banco do Brasil, ainda'F

do Rio, localizada na rua Ge- Fernandes. Na perícia efe- "

I
d,o Brasil v'oltará ao ar - hoje, depois de estu'dar a sitúlio Varg'as, n4, em Nova tuado chegou-se à condu-

. prometeu ontem, aos repre- tuação com os presidentesIguaçú, foi visitada, ontem, são de que a, porta do esta-
sentantes dos radialistas do sindicato da classe e da

por ladrões. O fato foi co- belecimento fôra aberta sem

desempregados em cons.e:: Assóciação Brasileira demunicado às autoridades po- �iolência e que somente foi I •

quência do .f,echamento da Rádio.
liciaifi..da cidade, bem como arrombado o cofre onde

do Estado, sendo enviado de eram guardados os valores

e de cujo interior foi reti-.

emissora, o sr. "Jango" Gou- A nova promessa de "Ján
lart, afirmando ter recebido go'" foi feita ontem no Mi

amplos. poderes, do Presi- nistério do Trabalho aos srs.rada a quantia de .

dente da República nara re- Normando Lopes, presiden-,Cr$ 30p.OOO,oo, ficando ali .

1-( ,

-solver a 1uestão. te do sindicato dos radialis-
cor-

"Jango" garantiu, m�is, tas, Manuel Barcelos, presi
aos radialistas, que provo- dente da �ABR, e' vereador

cará Um entendimento sôb�'e I João de Freitas, também
o caso com o Ministro' da. empregado da Rádio Clube.

15 Mil Trabalhadores Em
Greve

......_.............

Maré tá cheia,
'

p,esc,a na ar.êia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�. ,DR. �"'TONIQ Dm MUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA"
/-.' ",: -\

-

.MI� .

, Ex-Ass isten te na Policlin íca Geral do Rio' dé"Janei-
.
'.': .

01r.riia-Clllltu eeral-P.nea - .' ro, nlt"'Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
..tt... ;.....;pl�to .....etalis.ü ••• DODOU D� ••nQ-1" �RidJway e no Hospital São João. B�tista �a,La:loa. .

•6$, eo�;·lIIo"r�o. m'todo••• dia�1l6Iitleo•• v.tam..... . Cursu.no .1?e?artamen.to Nacl,ónal de .Saúde- ItoLPOIOOPU -_rlllSTllao' _; BALPINaoa:allU _- ••TUO:,' Consultas dl::';:lamente das 10 as 12 horas.
LIS.O B SAL '3as. e 5as. [eiras de 15 às 18 horas. I

".loMral'ia 'o,' Oll". nru.- v.eoa,.la,....... OIU. Atende no 'Hospital de Caridade, de 8 às 10' l :

'Mt.'" • Infra.. Tlrmelllo. horas.

�.It'�.: ••& Tr.j.DG, ,. 1" 18 ••••, -. 1W1fl.w ti.... - Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

...,..
.

Saldanha Marinho.
.

a.rirlel li 11. Ilor•• - Dr••••IIL Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102. I(• D.. li 11 Il.r.. - Dr., .auL .__< c _

a••t'btda: h••14a' T_,...Ni. Ih DR. I. LOBATO FILHO

DR. A. SANTAELA
Doe.� i••lIar.,U.•. re.pln&6rl.
TUBllaCULOI,JI
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/
.

.... .. IIr••I1}. Ctr.r�• .iii T.ras

.6411.. por .....r.. •• .u.1dl.�la • Pai.lla.. h D1s.!t. 'ormado v.la J'.euld.d. NacieIl..l d. ..didlla. Tl.!.I••u�J<. • I
''''ral.

'
.

Ti.ioeirn{,ilo do lIolpitaL!1er" "IIIOS

'I'Ib-late,. ,nal Paitll.l�V1 I.I18!Art.., CIIUO.li ••paei.Jillsçlo p.la S .N. T. h-lnterllo • Ih-.ntln &.

..,!_I r...Iial.
.

CJ.ru�•.dO Prol. U�o _Pinlloiro ,O.lIim.ri.. '�O!

!Ib:-l.temo .a Sana Ca..... JIi�.Múr.ia .•• as. • ,........ Cons: Felipe Schmidt, 38 _;_ Fone 3801
I

üUÍllea 111641_ -- D6.lIt•• N.n..._· . Atende em hora marcada
'

c...�l"rl.: ."if'felo .A.m6lla N." -, ..1& 't. Rei>: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395
....I••�dia:· a., ..cal.... 1". � -.- .. - ..._,.--...._----�---------

c-..... I. D., 11 ... 11 ).ena. DR. ,JOSÉ ROSARIO ARAUJO
làlll••; LIlI.

DH. JOSE BAHIA _S. BrrrENCOUBT.
••• '1 c."

Clbdea hral - ,..BUl'JUA
a..tl' •• .u.. II - I......
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DR. GUERREIRO DA, FONSECA
...,.an ...

..........'.r.aa'••.

....'.d••• r•••• - ••lra..r - Tonua........... :L (It..

�aflal .. O.b�) _. a.Ura" lo <J.".. IIdruIlN .. h." .

• 1i,,'1. _

....... -,., Cc.....
c.a.ltúI. - Via t. O.,.-'be" •.• - (:AMl .. a.a.

... .,....).
- ,
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,

......... _ reli,. "'1", 1U.·- 'rei; IH"

,. DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
I cmuaQU 'i'DUIU'rOr.e.U

OI""',
.....I..�í' ,........, II.
.... l' .. 1f IlArlaJIMJlM.
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DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado; 5.
. Clínica Geral _.: Cirurgia Bucal Dentaduras--

pontes moveis e fixas.
'. .

De segunda a sexta-feira da�lO às .12hs. e das 14 às l�hs.
Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.

HORAS MARCADAS.

Dlt ARMANDO VAI,ERIO DE �SSIS
••BICO'

... ••rYl ClIai� Iaf '''",'''�'''''II ...
.

"'tal •• 0aiI....
'

,

o�o•••D1gA. D. O�O"'" • .A.DULTO'
- ..lI.r". -

C-...6ai., ... N••••••duaü, , ,;_ 0.•••1... lu II &I II
, ,

.

, ••• l' la .1'�

.......e1._, a.. '••qe,bl G1I11Jl.na., • _ ro.. III.

I
.I
f·
I
;

8,H1."cia: RUA Vidal R.mo., - T.l.lo•• 1 • .01.

DR. MARIO \ WEmlBAUSEN

--------------�_._--_.

MARIO DE LARMO CANTIÇÃO
..:.c.. :MÉDICO -

•

CLINICA DE CRIANÇAS
A D U 'L 'l' O s'

.

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - :fIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamenfo moderno 'da SIFILIS·
Consultório .:::._ Rua, Tirad,êIfte3, 9

HORARJO:
Das 9 as 11 e das 13 às 15 horas

Telefôn'e - 3.415 _ Jt'lorian6polis _

. Dr. Julio' Paupifz Filho
.

..

MÉDICO '\
'"

.

Clíriica Geral _ Ginecologia, _.: Hig-ir-ne Pré-natal -
,

pbstetrícia � Eletrocardiografia.

Consultório,: Rua Fernando ).\'Iachado, 6 .. Fone: 3.195.

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA, MOELLMANN)

A tende diàriam�nte das nove 'às onze horas.

,----------

'.

A lnn!\T']STRAÇAO
fledac:i(, c Oficinas, ii rua Conselheiro Mafra n. ,160

>

'I'el' 3022 - Cx. Postal, i39.
'

Diretor: RUBENS· A. RAMOS.
- ,

'\lcl'entt:: DOMINGOS F. DE AQUINO!
Representantes:

Representações A.' S. Lara, Ltda.
Rua Senador 'Dantas, 40 - 50 andar .
,Tel.: 22-592·1 ...:..... Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda. '

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

ASSINATURAS

I..formações
'Utefs

.

-'_

o leitor encontrará. nes
ta coluna, lnformações que
necessita, diàriamen1e e de
imediato:

..

JORNAIS Telefone
O Estado .-.. :Ü)22
A Gazeta ;...... 2�656
Diário da Tarde 3.579
Diário dá Manhã 2.�63
·A Verdade.......•.. 2.010
imprensa Oficial- 2.68�
HOSPITAIS
De Carídaue e

(Provedcr) 2.3U
(Portaria) . . . • . . .. 2.036
Nerêu Ramos S.83J
Militar " 3.157
São Sebastião (Casa

de Saúde) ... '," 3.153
Maternidade Doutor

,
Carlos Corrêa . ':'. 3.12.1

CHAMADAS ÜR-
GENTES

Corpo de. Bombeiros' !l.3lá
Serviço Luz mécla
mações) ....•.... ' ,2.4(),J

-Polícia (Sala Comis·
sârío) : . 2.038

Polícia ·(Gab. Dele·
gado) . . . . . . . . .. 2.59.'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTF

e A�REO
Cli..ca lI64llca - Doe.cu •• erl••cu TAC. DR CLAUDIO BORGES ...

\..... -. . .. 3.700
(Tratamlll.!l.to d. Bronqlllita••m •••lto•• ui.II,.') ", -'

.

C
C....ltéri.: Vitor .e1nla., 18. \" 1••od.r.' : .; ADVOGADOS

ruzeiro do Sul ...• 2.500
•. '. �anait 3.55�l'lI.rút ..: D•• 10,10 li ll,l{j • WI I,'� ... ',10 atora.

'I' fI'ôrc em' lleral, Recuriros perân te o Supremo l'rl t>
.

V
• .

2' . arlg .- .... .-........ .325
a.Jjl:ael.1 ........lIid. !tio Branco" �'I - Ii�n. '1.",;. . {. I ai Federa! e Tribunal Federal ne Recurso.. Ló'd Aé

-

I
.

I
.
e reo. . . . . • .. 2.402

DR. NEWTON D'AVJLA .

.'-'
-_ - ESCRITÓRIOS' lleal �'.. .. •. 2.358"

aroU.,a '.1'&1 _ boe.�. II. 8eaJaor.. _ PreeMIOIfI. I Florian6polill - Edificio S10. Jorre, rua TrÃjAa Scandinav·a� ..•... ,· 2.500

112
- l°' andar :- sal.i 1 j HOTÉIS

J:l6trtel.... 116t1_
.

"'_ 'l�""_' .. Vi·"-.· 1 11 T'l t 1.1"
Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato. Avul� Lux .••..... ; 2.021

.... _n8: ....u. ""r .u. I. n. - •• o.. "
. \

Ce lta.: ÀlllólO hor••• l tard. da. 11 llor•••111 m••,,: í A.IItôlllO Carlos 207 - sal. 1008. Magestic ....•••.•. 2.276

I
Metropol ...•.• ..•. 3.147

DR. CLARNO G.' GALLETTI �. �orta ..••••••. �.321
,I _ .wVOGADO __ ee8CIQUe ...

,

........ 3.449
,...._.__,La'_ "" -..... I R V' M'

- . ntral . . . . . . . . . .. 2.69-1
..,...._ - ..._ • _. Da:

..

ItO)' el_reléll n. 60 - Fone 2.468 - Florlanópol1.. E 1
·c..a.ltirt. - a.. lola Pia.., li _ Tol." 'H- I str,e a . 3.371'

c...altac.s :0.11 , 1 bm. '"

. Ideal • . . . . . . . . . . .. 3.6;J9

lhal.Iad.1 a te".. lbi.r, ... 'rol. 11& I . E�TREJ.TO
DR. WALMOR ZOME� GARCIA 'Advocacia e ConfabilidadelDISqUe .

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
-, ADVOGADO: Dr. �stêvam Fregapani - Causas .1_-__-..,. _

'--Universidade. do Brasil cíveis e trabalhistas" I

Ex-interno por concurso
\

da Maternidadé-1jlscola CONTABILISTA,: Acácio Garibaldi S. Thiago _:_
I

� rm-
. .•

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Assuntos f-iscais em gera!. , I' a aClas
"Ex-interno-do Serviço de Cirurgia dó Hospital

- Edifício "IPASE" ..,..- 5° and�r .______ -

de Plan'ta-oI. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do !Ióspital de Caridade

D.R•. J'OSÉ MEDEIROS .TTVTDA'.
1\12S DE AGóSTO

j 'OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - 9PERAÇOES y�

I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

DR. A.... 'DD'Dno. C-oBER--EM--'
----- Pela manhã atende diàriamente no Hospital

lU4ADIJ --- de Caridade.
Cllne lfad.... •• Resid: Rua General'Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.

IIE...,.Wr .....,1.1 Oel..ia ' ...
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60 andar

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
170, .. ,
90,00

J/
"

�
.

06

1 - S�bado _ (tarde)
I Farll1'â'cia . Catarinensé

, .- Rua Trajano.

I Navi fi-Müõr «Carl Hoepcke» . ;�:�ata��n,!�:�Q ';:.�;::
RAPIDE � CONPORTO - S.GURANCA 8' _ S;b d (t d)-. '. a a 9 ar e _

Vial'eu entre FLORlANÕPO�. RIO D' JANÍlmo Farmácia :Noturna' _' Rua
\..'C&j&. l.termedliria. em �tajaf -.' sá. to., i•• do Trajano.

.
.

...t. tllt1mo .pua. ,ara o moTimt.to d. palla••irOI 9 - Domingo -- Farmá.

.cia Noturna _ Rua Tr�ja-

VOLTA _

de Fpolis. de Itajaí . .do Rio de Santo� Farmácia Esperança _ Rua
Horáriõ de saída: de Fpolis.: '8 24 horas Coriselheiro Mafra.

'

/ do Rio, às
.

7' horas '

Semestre ') .

No Inferior
Ano , . . . . . . . . ..

. Cr$ 200,00
Semestre ,. Cr$ ,110,00
Anúncios mediantes contrato.
Os originais, mesmo não publicados, não

:-s�rão devulvidos. .

.A direção não se respcnsabilíza pelos. con
ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS
DR. MARIOLAURINDO

- .A.DVOG.A.DO -
,

CaIu P..... 11. - Itaj" .- ..... Catana.

NAVIO-MOTOR CARL .' ,HOEPCKE
IDA

.no.

15 -; Sábado, (tarde)

,. "NOTA"
O NAVIO SERA' PUX ADO PARA LIMPEZAS

.
..

. -
" j

J)IAS) ORGANIZANDO. SE E_M SEGUIDA

16 _ Domingo _ .Farmá-
.

cia Esperança _ �ua.Con.
selheiro M:afra.

(5 22 :._ D6mingo (tarde) _
O NOVO F ,.

d F' R. armaCla a' e - ua Fe�

I -

PROGRAMA DE VIAGENS
,

Para mail áformaç6••
·

dh:fjam-••
"

.DRMA NACIONAL ,». NÁ�GACAO BO.PCU

!ua Deodoro -:" Caiu Poatal •• n ...;_ -,.I.f>o•• : 1.111.

Lavanao com. ,Sabão-

\?irgem
.

Esp�ciaHdade
da ela., WETZEL 'INDUSTRIAL-Jeioville, (marca reglstrad·u)

ecoDomi.za�§�
.

tempo e dinheiro'
.

S�eÃZ�!RCtAt
�!���,E�,

, .

. .
.

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

"

!ipe Schmidt.
23- Domingo _ Farniá-'

eia da Fé, +-
.

Rua Felipe
Schmidt .

29 _ Sábado (tarde) _

Farmácia
.

Moderna - Rija
João Pinto.

30 _ Domingo - Fanná

PintQ•.
O serviço noturIlo será

João Pinto e Trajano.

Mo�ema, Santo Antônio e

Noturna, situadas às ruas

�fetuado pelas .Farmácias
. cia Moderna - Rua Jo_ão
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Florianópolis, 'Sábado, 8 de Agõsto de 1953 3'O·ESTADO

�\�Q KSTADe��
NO LAR E- NA SOCIEDADE � To.rnée Artistlco Internacional

f I
. _,

_

ANIVERSA'RIOS

SRA e, BAYER FILHÇ)

�ções, apresentando-lhe
paitosos cumprimentos.

Tr�nscorre, nesta data, o

anivers.ário n�talicio -da I (Crônica escrita especial-'
d Catar-lua Gal i _rnente para a Rádio Guaru-exma. sra. . ,,' '-

i

10tU Bayer, esposa do sr. 1 Ja, dEt Florianópolis" pelo
I jornalista Gustavo Neves).

João Bayer- Filho, 'Secretá-

rio da Faze_?da. ! Chego um pouco tarde para o 'ri1eli�ço a Louri-
A ilustre 'dama�

- descen-
,

val Almeida, cujo programa, nesta emissora, entrou on

dente- de tradicional família' tem no seu décimo ano de existência. Mas chego ainda

tOO
' ., gl'ungeol'I' na em tempo-de salientar quanto significa num meio como

lJuquense, . ,

b Ih d f'
- ..

.' . '" .! o nosso, a perseverança num tra a o e eIçao eSpIrl-
socIedade de FJorlanoPo}Js,! tual, como é a "Hora Literária" de Lourival 'Almeida.
a estima e o respeito de' Coadjuõadd por Oswaldo .Melo, criou-a' êle para dar a

quantos a conhecem e lhe! penas evasão a pendores de sua grande alma, -- e o tem

admiram as suas 'qual ida-
I feito para agrado de quantos -gostam de atenuar a ari-

d ,d ,'i't d 01' _
i dez dêste deserto, que é a vida nos dias que fluem, pon-

es e esp ri o e e c a
ltill d iuco de ooesi 1

-

d
_ ," I

,J ran o-o com ur,n pouco e poesia, na exa taçao o que
çao.

,
.

sobrepaira a temanhas e tão prosaic�s ambições contin-
No

-

dia de hoje, em
, que; gentes. Lourival Alme_ida bem. merece as demo�strações

receberá, por certo, expres- de apreço com que os seus amigos e os seus ouvmtes lhe
. manifestações -a'e esti- ! saudaram" o 10° aniversário do programa. Nem só êlê,

Sivas .

todaví d
. . .

d
ma e consideração, O ES-

.

toe avia, se engran ece nessa auspiciosa mostra a mag-
. . nífica repercussão que a sua "Hora Literária" tem obti

'fADO se associa' às home- do, através das ondas que a "Guarujá" faz vibrar nos

nagens de que será alvo do ares de Santa .Catarina. Também é um pouco dos seus

seu vasto circulo de rela- ouvintes o motivo de orgulhei por êstes dez anos venci

res-
dos contra a apãrente indiferença duma cidadezinha.sem

.

grande acústica para o verbo literário. Mas o .que me faz
I admirar a individualidade de"-Lourival Almeida não é

.

I apenas, nem tanto, aquela repercussãoairosa .que o seu Dois cantores líricos, de fama mundial, ela cantora I' Apresentam duetos liricos inesquecíveis e, s�u 1'e-'

DR. ABELARDO ARANTES programa alcançou; é, sim, o seu idealismo, O' que há de que fez seus estudos musicais em Viena, na' Academia uert ório é vasto, comportando Haydn, Mozart, Beetho-

! espiritual no seu trabalho, o seu entusiasmo, o seu alhe- de Arte e Conservatório de Música; êle, no Conservató- I veu, Bralu�s, Strauss, Verdi, Puccíní, Tschai'�owsky,
amento à vulgaridade, para entregar-se, durante. as ho- rio Klindworth-Scharwenka em Berlim e posteriormente' Gounod, Vila Lobos, H. Tavares, Mendelsohn.Ocorrre, nesta data, o

I. ras que lhe sobram das atividades profissionais, ao mun- na Academia de Arte e Conservatório de Música de Viena. O programa que os dois renomados cantores apre-
aniversário natalício -do dr. . -

do em que vivem os poetas e em que as almas superio- ' Ambos relaízaram "tournées" pela .Austria, Slovav ' sentarão-ná noite de 12 do corrente, nos salões do CLU-
Abelardo Arantes, Juiz, de res gostam de incursionar para retemperar-se no sonho, Ida, França, Alemanha e últimaniente no Brasil, cantan- I.Im DOZE DE AGOSTO,. quando da realização do cínti
Direito da Comarca de Sã.o no ideal, no sublime. Sem dúvida, os dias' que nos absor-> do para SCARI de Curitiba e Ponta Grossa, no Teatro : lm�t� �AILE DE GAt�, é prin�ol'oso e comporta.itreches

vem, sa�ud�ndo:nos co_m_ a vi�u�ência das realida�es in-
: M.unicipal de �ão :aulo e, Rádio,C�Iltura, eEl Sa�1tml, no mUS}CaIS de repercussao mundial.

contrastav�Js, nao serao �ropIclOs ÇlOS que lhe nao p�: I
RlO" 'no Teatro J�ao Caetano, RadIo Roquete PInto, em I Aguardemos tão 'sensacional apresentação nos sa-

guem o tributo da vulgaridade, numa luta de competi- nosso Estado e Porto Alegre. .! !ÕC3 do "veterano" ...
cões materialissimas que é imperativo de sobrevivência.

_
_ r-

Daí o porte moral incomum dos que nem
.

porisso se '*••••••,_ e 1900•••••••••••••••••••• (1•••••••••cc

, a�{SqUin;lem n�nadlastim��el ,renún�i.a a� áue Ide mais

O
..

CP' U· -I'
·

ri::::�liCi�o�:·;x:n:.ve::.�� ���\��1:�!0�I���i�:�Ei:�:�:��Ti�7e:s:ô;��:=i: 1n e' Ina s urso re·. 'DlverSI. ,arlO
d. Rosal ia Bento Carvalho, eneraias emocionais é que ee lhe nutre o idealismo con-- �

esposa do sr, Lu iz Carva -' tagiante, que o leva ao êxtase, na própria identificação
lho, alto funcionário' da Fa- lírica com os seus poetas. Benditos: os� que, como êle, têm
zenda. • essa vocação esplêndida, mercê da qual quer Deus qu�

O' ESTADO cumprimenta- nem tôdas a,� su�s criaturas �traiçõelJl o., Id:al, antes' o

, . 'j perpetuem,
atraves das sombnas fases echptIcas da evo-

a, cordIalmente.
,.

lução� social e confiem no seu retôrno às almas que so-

, - brevivam a tôdas as tentativas de subversão dos valores
CEL. JO'ÃO ÀLVES do Éspírito...

.

IYA ISORI MACIUK LUBO MYRO MACUIR

SRA. LUIZ CARVALHO

Joaquim.·
Cumprimentos

MARINHO

Transc'orre, hoje, o ani': I
versário natalicio do sr. CeI. .

João Alves Marinho, Coman-
I

dante Geral da Policia Mi� l
iifar.
Aos muitos cu:mprimentos,

os dé O ESTÀDO.'

'I'FAZEM ANOS, HOJE:
_:: Cap� João da Fonseca

Dortas, io Exército Nacio

naI

-'-'-0-'-.- .vESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA
-{.-

-

, ,'"

PartlçipaQãO

;:("'w.�::' ... ;..-- ....,._,....., .. � �::- �. -:-
.�. ..i=... - --

1 Cine Jornal. Nác. Direção e orientação dos professores ,

111II!!!,.!I-�.II-!I!!!--l!íI-·!lJIIII:.-,. ii' Preços: 7,60 - 3,50 (DR. J. J. DE SOUZA, DR. nURVAL HENRIQUES DA

___ , ,__ Imp. até 18' anos. I SILVA E ACAD1l:MICO HARRY GROCHAU
, CONTADORÉS E .NORl\'IALISTAS" completem -suas

As 2, 4,30, 7,30, 9,i5hs.
.

I ['arreil'as, estudando Farmácia e Odontol(/gia-.
John PAYNE - Maure- i:,!,,' 3:'1:Jf'WY"-' Não'percam um ano de estudos. Aproveitem a opor-

en O'HARA em: lJ� !t!!&--li.fiBV i.unidàdc, assegurando a sua aprovação. .

.

TRIPOLI
'. .' ,AULAS DIÁRIAS

As 8hs;

I
LOCAL: Academia de Comércio •

PAYNE _ Maul'e- INFORMAÇõES: diáriamente das 8 às 9 horas" na

I Academia de Comércio.

I�---��--

No pl�ograma:
O Espo_l'te ,na Tela.

Preços: 7,60 - '3,50
Imp. até 10 anos.

N·
John

ac.

I' ep,O' HA.
RA em:

TRIPOLI
No pl"ograma:

° Esporte na Tela. Nac. Vende-se
.

. -
"

'�RENATO GUTIERREZ E SENHORA

participam aos parentes e amigos. o nascime,rlÍo,
a 2-'1 de julho último, "11a Maternidade "Dr. Carlos

Corrêa", de' seu filho RICARDO.
-

Florianópolis, 3-8-53.

As 8hs.
Continuação do seriado: James MASON

AVÉNTURAS DE JESSES! GARDNER em: _

JAMES'· ,.
\ PANDORA

,

No program�: Preços: 6,20 � 3,i>ó
Cine Jornal. Nac. I Im,p. até 18 anos.

,.,n o o.-.o.-.o__ Preços: 6,20 - 3,50
;, A' C I TE'" Imp. até 10 anos.

, �
.

.'

o AG�N:��A DE I �.J11):-I , PUBLICIDADE t ..

, -:0:- c As 8hs I As 8hs.

c'
RAmo _- JORNAIS' Ester WILLIA'NS - Van! ,-Pierre R. WILM. - Mi-

I e· c .JOHNSON em: ! chele ALFA em:'

c. REVISTAS 8 MEU CORAÇÃO TEM I A VINGANÇA DÊ MONTE
• -. DONO· I --

CRISTO..()�)....()....().-.q'-'()

As\ 4 - 8hs.

WiÜan TRACY em:

'\,< O INTROMETIDO

,Preços: 7,60 - 3,50
--..,._

Imp. até 14 anos.

Profa. .

Partitipaçào
Pierre R. WILM. em:

A VINGANÇA DE MONTE i

CRISTO

Vende-se bôa casa de sêcos e' molhados com' residên
cita em Capo'eiras-.
Dois lotes em Baáeiros cita á Rua de Moura· 20x35.
Uma casa na Vila São Jaüo em Capoeiras.
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Silva em

CAPOEIRAS.

--,_._---,------_._---------�

Srta. Haidée

'Carneiro da' Cunha "

I- Sra. Olga Niei�ra Sil- �ry Gonçal:es e· Senhora participam aos parentes
va, esposa do sr. Juho Pau- , e amIgos o naSCImento, a 4 do corrente, na Maternidade

.lino da Silv�
,

"pr. Carlos Corrêa", de sua filha MARIA APARECIDA.

_ ,Sra, Hilda. Cabral Fpolis., 6-8-53.

Bníeggmann, vi'uva do sau

doso cont.errâneo sr. José

Brugg.mann

I- Sr. Walter Rosa
- Menino F'ernand?-Lui�,

filho do sr. João T. do LJ

vramento 'Carva·lho
- Sta. Maria de Lourdes

Sil�eira ,

-Sra. Adelaide Fr�itas,
viuva do saudoso conterrâ
neo sr. Hercilio Freitas
- Sr. Bolivar Nativida

de da Costa, fu�ionário do

Banco do Brasil, em Guri
t-iba

Ava 1_ .

.
'

I?vOntador

Sr. HeÚo Moura,
comercio local
- Sr. Nicolau, Teixeira,

funcionario ,da firma Car-
I

los· Hoepcke S.A. Comércio.,

do

CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,
"ceita escritas. Tratar das _17 ás 1)3 hoyas, á rua Itajaí,

32 - nesta capitã!..

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

'Vende-se ,

'Leonard CORTESE No programa:

Atual. Atlautida. Nac.

Ereços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Serrarias, )00 mil pinheiro�,'madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, g'l'andes áreas de terras' próprias para

i agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em

!
Goiânia e

Sã,O. Paulo; as.sim
como

ó,timas t,erras ?O Estado
de Mato Grosso, propl'las para cultura do cafe. .

Informações: - Edigíéio São Jorge � 10 ..,--Sala 4.

.j

CASA )IISCELANIA dlstri.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, VálvulaR e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

- Delia ACREA em: i
CANÇÃO DA PRIMAVERA

I •
'

,

I No programa: I�,

--------------------�

JOLlE

Fugiu da casa de seus do

nGS, à rua Saldanha Mari

nho, n. 121, (em frente ao

Colégio dâ; Irmãs), uma ca

chorrinha tipo '''lulu'', pêlo
.

",
.

cinza,' com claros e escuros,

qii� atende pelo nome acima

�' "Juli".

Gratifica-.se a 'quem .a en

�ontrar.

, �E-MUTRETA ...

P---------------�----�r--�----r-------��--�r-----.--------_·----__-. .

AVENTURAs DO

e Indústria.

• 1111111111111'"

, p

Gorl8lpoode.Dl8
. Correspondente comel;clal,
com grande prática •. dispon
do de temPo no perío{l.o da

manhã, oferece ·seus servi-
. ços. Dirigir-s,e à Caixa l'.o�.
tal 381 - Florianópolis.

11111111111111111111 "
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Elórianõpolís, Sábado, 8 de \\Ágôsto de 1953 o ESTADO

Paula Ramos X' Bocaiuvâ
DOMINGO PROSSEGUIRA' o CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS- DA CIDADE, DEFRONTANDO-SE O�CONJUNTOS
BOCAIUVA E PAULA RAMOS. AMBOS LUTARÃO PARA APAGAR A/MÁ IMPRESSÃO DEIXADA NOS SEUS

SOS"ANTERI01}ES QUANDO FORAM SUPERADOS. PELO ATLÉTICO E GUARANi.

DO
COMPROMIS-

... iI
•: .

i I,

.
\.,- ... ,.,.,.,....-.,

" '

"O -E s t-a d o E � P o r t i v o"
1Ie<) ()...,() ()._.() \() ()4IIIIiH)..-<).,...()�)���..l u...() () ()._.O () (�,....(,....()�() ()__() .

•vaí,� �e__tuba4o�· 4e ·t.�4e�e$.':
- ) , .

Dos três líderes do prí- Ihores, mas também' não

I Primeiro o Bocaiuva e agora o Atlético que I
teraníssimo ainda não 's,e

meiro 'turno - Figu;irense, i
fo i das piores.' ';lerdem a liderança diante da íalan- deL�ou vencer .pela idade.

Bocaiuva e Atlético - dois I Vimos duas lÍases perfei-

I
Iuca destacou-se 'na 'defesa.

I I ge "azzurrá" - -Isolado o Figueirensejá foram afastados, deixan-, tarnente -diferen tes. Na pr i- Sua conduta, agredindo o escore.

do o alvi-negro bem a von- meira decepcionaram am-
- 2xl, O escore, golos de E'rico, comandante

, contrário, en-

tade, 'isolado no honroso bos os quadros, com suas Bolão e Saul, pela ordem - A- tretanto.: mereceu a maior .)o_.O....()...()�()�,.....·()�()4: ._.(,....�
,

posto. O autor da proesa não jogadas medíocres e desti- gredido Bolão pelo zagueiro repulsa do público. ,Cazuza, CAMPEONÁTO CIT1\.DINO DE
foi outro senão pelotão do A- tu idas de brilho. O marca- Juca - Vitória atleticana Soncini, Hercílio, F'rederi- AMADORES
vai, vice-líder que assim se dor em branco disse bem

na preliminar (;0 e E'rico satisfatórios. Os

aprestá para levantar o tri- das falhas dos dois .ataques, restan tes com altos e bai-

unf'o pertenceu ao Atlético.j
que as'sim continua invicto
no segundo turno.' 2 a 1 o,

Renda

As bilheterias acusaram
a renda de Cr$ 6.340,00.

campeonãto. da cidade.

I
Os dois bandos, com o jogo .ombatívidade tão bem ,de�

I
anteiro, Duarte é exp�� xos.

,A peleja que os avaianos irritante que apresentaram monstrados no-s prélios an- do gramado pelo árbitro,
sustetaram na noite de an- nesse meio tempo, não me- teriores, por ter s_e conduzido desle

te-ontem frente ao "onze" a- reciam mesmo marcar goals. 'Veio o segundo tempo e o almente em relação a Saul.

tleticano, não foi das me- Jogaram sem o ânimo e a Avaí. teve o cuidado de in- Nos últimos minutos nova Dirigiu a partida o sr.

troduzir modificações na expulsão no Atlético: Juca, I João Sebastião da Silva. Re�
�,....(��,....C�,....(>.-:()4••�l4IIIt>(l4IL

sua vanguarda. Arí foi ser- que agrediu brutal e estu- guíar.
XADRÊS vir na extrema direita, ce- pidamente o avante B�lão, I ,eC'

' ........

··='''-'':st:i1�
dendo seu posto a, Amorim; produzindo-lhe ferimento Os 'quadros

, Sempre acompanhado por 1 inscritos diversos enxadris- Manara passou para a ex- pouco abaixo do olho 1 es

uma assistência 'entusias-I tas. Espera-se que êsse úl- tre�a esquerda;Úzendo ala querdo,
mada, terminou, domingo, timo campeonato, a reali- com Saul. Somente" Bolão

,I
bato e D�nda; Nenem.Brâu-

dia 2 do corrente, 'o II Cam-.' zar-se muito brevem'�nte, f"pi mantido na sua posição. Altos e baixos ,lio e Jair; Manara (Arí),
i O, Bocaiuva, o querido, 'Lo lugar - Isaura Bar-

peonato Florianopolitano de
I
consiga despertar nos enxa- O resultado foi coroado Ar, (Amorim), Bolão, Amo-

, 'I'
' - grêmio ,da Marinha, vem "bosa, c�m 950 votos.

Xadrez, C!IJo desenrolar foi I dristas de Elorianópol is a de st,ICesso, pois o quadro No
-

vencedor salientaram rim (Saul) e Saul (Mana-
- realizando 'com grande an í-] 2.0 lugar - Marlete Mül- '

pontilhad�_o por p,artidas bas-,: mes,ma atenção q,ue o Cam- passou a produzir melhor, em primeiro plano: ,Mana,- ra), # ,'_.
u 1

"
,

,

'C S·r. [mação e sensaciona ismo um, er, com 869 votos.
tante ínt�ressa.nt:s, desper-'I: peor:a. t�, da cidade, uma vez,' chegand� "por ,ve'z.es a exe,r- na, Nenem, Barbato, e Saul. ATLETI O -' oncim, "

.

, '

, -

d
'

té b
. :. A 'b' 1 F

concurso para a escolha de
tando n?� a,�s:stentes mo-.: que irao tomar .parte nessa, cer uomimo ecnico so re o Amorim continua decepcio- Mmela e Juca; 111 a, re-

sua rainha.
mentes dê"gránde emoção e! pugna os principaís amado- : adversário que se defendeu nando e Arí ainda não en- derico e Cazuza; Duarte,

-, I' Na ,primeira apuração, e- va, com, 767 votos

tendo. cO,mb, ,c"onco.rrentés os
" �,',e,s 'do _ trad.icional. Club _.da como poude. O embate assu- centrou o seu verdadeiro Hercílio,: E'rico, Mirinho e

_ �,etuada na semana passada, 4.0 lugar - Nilcéia Velo-
seguintes enxa,�' r,lstas:,' _," -r�a Joa,0 Pinto, cUJa. eqUl"pe

miu então novos aspectos. jogo. Os restantes bons. Lauro.
_

! ,
,b resultado foi êste: so, com 200 votos.

,

D' "J;" 'R""'êi'
e a melhor da capital, tal- O Avaí, na ansia de fugir No tricolor': Mirinho' !la- Preliminar

"

./
VIlmar Ias, oao' lu 1-,

- --

.

C 1
' J 'P

vez mesmo do estado. Todo 10 empate qu:� o,colocaria tientou-se como,o melhor 'Na, preliminar, entre as

ro, Jalmor' o aço, ose au-
•

' ,

. I esse movimento 'desusado üm sitúação pouco agradá- homem no �ramado. O ve- equipes de aspirantes, o tri-
lo Garcia, E'ho Ballstaedt"

.

R' b h' M'
entre os aficionados do no- vel na táboa de classi_fica-

HenrI,que Iggen ac, a-, .��,_��bre jogo só vem provar que ção, passou logo à ofensiva,
'

,

'

ó X�drez, aqui está cada vez forçando os defensores tri- CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO
mais vivo ,e com evi'dente lolores a um trabalho ingen-- ,

,

tendência para elevar sem- te. A tabela do 2.0 turno
Sairam vencedores os srs. pre o seu nível técnico. Não

\ -

�

E'lio :E!àllstaedt e José Pau- faltam valores novos que
lo Garcia, classificando-se estão atualmente surgindo
logo após os srs. João Ri- �ntre nós, revelando verda- Aos 10 minuto's, 'quando I
beiro, ValmÍl: Dias e Jaimor deira inclinação para a arte mais o Avaí procurava o

Colaço, seguindo-se os de- de Capablanca. Entre os no- goal, E'r:ico, o veloz e opor

mais concorrentes com me- vos, que estão despertando, :;unista, comandante atleti
nor núm�ro de pontos. Tén- pelo seu talento, a atenção ;;ano, num ataque ao reduto

do atingido o 1.0 lugar em- dos veteranos, destacam-se avaiano, desvencilhou-se d_a
patados, deverão agora os os srs. Márcio Colaço, José marcação dos zagueiros 'ad

srs. Ballstaedt e Garcia, de Martinelli, Osvaldo Melo versários e atirou magistral-

O árbitro

Inicia-se hoje o returno no Campo do .Iplranga, em
I '

do Campeonato da Segunda Saco dos Limões:
Divisão' (Amadores). Da I ,Amanhã - Iris x Afuéri

primeira rodada constaI? os. 1
ca, ás 8,,30 horas, e Colegial

seguintes jogos.
.

x Treze de .Maío, ás 10,30
Hoje - União x Radium, , horas; no, Campo da rua Bo-

ás 13,30
,

h�ras� e, Ipiranga Lcaiuva. '""
' , ' �', ','

x Flamengo, ás'.15,30 horas, I Preço � Cr$ 2,00.
'

AVAI - Adolfinho, Bar- CONCURSO RAINHA·DO BOCAIUVA
ESPORTE CLUBE

'

3.0 lugar - Doracy Sil-

rio Bastos, Enedino Ribeiro

José Martin!i)lli, Marcio Co�

laço e Osvaldo Lel'1Pkuhl.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARlNENSE

Nota Oficial- D. 16-53

,

Érico sansacional' ,AGOSTO

Resoluções do Conselho

,Florian6Polis,
4 de' Agôs-

.

I Técnico: to de Ui53

I a) - Tranferir, d� 16 para I' (aa) NíV,io de Andrade,

i 23 de Agôsto próxÍmo, a La,
,

, Série do "Troféu Joinville",
'

Secretário

,.a, ser realizada na cidade do Visto: (a.) Paulo Mendonça,

acôrdo com o regulamento, Filho, Luiz Veiga, Tonoll( e
disputar 'o título num mat- outros mais, cujos nomes

c� de 5 p�u'tidas. Depois nos escapam agora.' Dese
dessa di§puta entre os dois jamos que êsses moços se

primeiros, 'co'loc�d<?�, 'será esf.orcem para melhorar ca

realizado�' "Q 'I Campeonato da v�z mais o seu jogo, para Bolão iguala a contagem
Interno do,Cjub 12 de Ag�s- a 'grandeza do Xadrez em

mente" vencendo a perícia
de Adolfinho. O-lance fOi'rápido, sendo o goal o mais ,

lindo da noite.
. I,

8 - União x Radium
9 - Iris x América

,� Colegi�l x 13 de Maio
15 - América x Ipiranga

Radium x Iris I

16 - Flamengo x Colegial
Bangú x Post�l

22 - Radium x Cúlegial
Il'is x União

"

23 - 13 de Maio x Bangú
P'ostal x América

,

29 � Baflgú x Colegial
" América x 13 de Maio '

30 ---,- Postal x Ipiranga
União x Flamengo

m,esmo nome. Presidente em exercício.

J SETEMBRO

to, para o qual já se acham nossa terra.

.���"""""'�_(��l4III
Dois miniüos após o fei- 5 - Postal x Flamengo

Iris x 13 de Maio
6 ;_ Radium x Bangú

lpiranga x União
,

, 12 - 13 de Maio x Radium
Ids x Flamengo

13 - América x Bangú
Postal x Colegial

19 - Postal x Radium;
Ipjranga x Colegial

'20 -- l-ris x Bangú
União x 13 de Maio #

,2G - Flamengo x Radiull1
América x Colegial

27 - Irís x Postal
Bangú x União

iMnveis para' Esc(itorio.
I

�,.

so do' "center' 'tricolor, Bo
ião escapa pela direita e

�onsegue fazer balãnçar as

l'edes atleticanas_. Era o ,go

'11 do empate.

,

TORNEIO INTERESTADUAL DE TENIS
NO CLUBE DA COLINA

Promovido pelo simp'ático Hoje - sábado - Início

chbe 'da.. Colina s,erá 'real,i- do torneio às 14 horas; pro- Goal da, vitÓria - Saul
I

zado hoje e amanhã bri- lon-gando-se as ,partidas até

lhante torneio amistoso de
i
o di�' 9, domingo, havendo,

tenis entre o Graciosa Coun- também, jogOS noturnos.

try Clube e o Lira- Tenis Amanhã - domingo

O jogo prossegue sensa

cional. O Atlético revela-se

i

i Vendem-se;
I

I s'eparadamente,usaçlas: ,

pela melhor oferta,' com conjunto ou

as seguintes 'peças, para, escritório,

Jm esquadrão de fibra, re-

Clube, em disputa
_

da taça' às 12 horas, haverá almoço sistindo com todàs as suas

,"Comte. Antão Ba�ata", ! oferecido à Embaixada do forças à técnica superior do

instituida em 1950 para ser Graêiosa Country Clube. pelotão orientado por Nize

disputada ell1' cinco parti-I Para o mesmo estão, 'convi. ta. São decorridos 26 mi-
I

'

das, vencendo aqu.ele' que dados os membros da Dire- nutos. Investem os' avaianos

'con.J,uistar três vitórias
I
t9ria do ,Lira, tedista e de- e Saul sempre de prontidão

consecutivas. ou cinco aI-
I
mais ass'ociados' e exmas'.1 consegue burlar a ;igihm

ternadas. I senhoras, estando' a lista de cia de Soncini. Estava de-

Será, indiscutivelmente, adesão a 'cargo do sr. Fran- cidida a peleja. Vitória do

uma 'festa de elegància e se cisco Prazeres. Avaí pelo escore de 2 a 1.

revestirá de excepcional brÍ- Dia 9 - domingo - Soi-

lho, dado o entu�iasmo rei- rée às �1 horas em home-- Expulsos Duárté e Juca
nante. nagem à E'mbaixada do Gra-

O programa ficou -'assim ciosa Country Clube, com Passados poucos minutos

organizado: I entrega dos prêmios. --

após o tento do veterano di-
_. ,

,OUTUBRO

,

Umâ máquina pára escrever, marca ROYAL, modêlo,
X, com capa;

Um armário para Hvros, com portas envidraçadas';
Um bureau com sete gavetas, 140x80x80;

,

Três cadeiras comun.s;
"'-

Uma mesa para máquina;
Um grupo e�,tofado, com mesa de ,centro.
Vêr e tratar no Edifício São Jorge, sala 4 (Rua Tra-,

jan'o), diáriamente, no expediente da manhã.
"

3 - Bangú x Ipiranga
Postal x União

4 - América x Radium
F,lamengo x 13 de Maio

10 - União x América
Ipiranga x Radium •

11 - Iris x Colegial
Flamengo x Bangú

17 - América x Flamengo
, Ipiranga x Iris

18 - Colegial JS União
,13 de Maio :x; Postal

2\
- 13 de, Maia x Ipirang�.

'Avi S 6
'-DR. NEWTON D'AVILA

Ausente durante o corrente mês, fazell(f:o curso

de aperfeiçoamento' no Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 'Florianópolis, Sábado, 8 de Agôsto de 1953

CONFORTO absoluto
: ,

Grande E.CONOMIA
Assemb.leia Legislativa
o sr. dep. Enedino Ribei"1

fortes argt.mentos, em defe-
1'0 também OCLlpOU � Trib�: sa d.a, honr�dc, "classe, tão

na, pro�urando rebater a",! sacr-ificada nos mas que COi',.

considerações que vem :f.á'll'em. Em apatj.e o líder de
zendo o ilustre deputado

I
?T.B, dep. Paulo Marques,

Tenôdo Cavalcanti em fa- externou conceitos centrá
VOl'-do aumento do funcio- 1'10S ao aúner.to do funcio
nalismó público: nalismo, r,. cÚ::cussão tor-

Com a palavra, o depu- fiou-se, por vezes, caloroso,
�3do-Enory 'I'eixeira Pinto, -ntervin-lo DR mesma depu
leu discurso alusi�o ao mu- tados de tôdas as, bancadas.
nicípio de Tubarão. Passando! ,SE: a Ordem d i
Na tribuna, o dep. Oswal- Dia, foi aprova-ia em' segun

dr) R. Cabral leu telegrama da discussão I) Projeto :':c
do Sindicato de Trabalha- Lei n. 108�5:�, de autoria do

,

dores de Carvão, de Imbi- ilustre dep. Bahia Bitten
mbz, referente a salários

em atrazo dos estivadores

daquele pôrto. O sr. dep.
Oswaldo R Cabral reque
reu fosse envíadotelegrarr-a
às autoridades competentes,
::olicitando providências no

sentido de serem satisfeitas
as justas aspirações dos es

ii','ad0res 1Jo�, otos, foi apre-

court, que aótoriza o govêr
no a afiançar empréstimo
de Cr$ 3 000.000,00 à Pre
feitura ,de Iiajaí.
Em primerra. 'discussão

foi aprovado o Projeto ck
Lei ,que de-Ia- a de utilida
de pública � Associação dos I
Od- ntologis+as �o Estado de
Santa Catar.r.a.

'lado o requerimento, Depois ,1'2 anunciar <l

O ilustre dep. Walter T€- pauta e não havendo orado
r ório Caval.vnti, discorreu res [Jura a hora de explica,
a seguir !;'Jure o aumento Ç(�(.>s pessoais, c Presidente,
do funcional'smo, aduzindo encerrou a sessão.

A G U ...t\ ,.;F I '6 �-\',R'r•• ci

tinge os cabélô's instCintaneamerite

• em, preto,,' ou castanho
.

'Q:>
&\ fi I: A F I G �, Ii ..

�"'":� .��-
-

�-

f. DAMOS, 8/I.-Comérvlo e &oênvlas
Rua João Pinto, 9-�Fpolis--Sta. Catarina

41

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO-

AQUECSDOR ELi:TRICO CENTRAL

, Capacidade:
100 a '!'.OOO lttros ".

Fabricados nos tipos
horizontaJ e verrlccl.

• Construção sólida, sendo a caixa' intern'a de COBRE e'

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por:- TJRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMIA.

GARANTç O QUE FA8�ICA
......_.---.:::-

meio século de existência

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

Contra 4rnOD PARTIDO SOCIAL lImagem de N, S.

d�IO�.e�:A.) _ o de•.., D�M��RATICO-. Id��"O�!..����iXPO'i'ãO'
p�ta�o Muniz Falcão �iS-: DiretóriOMURlcl·pal de FIOlta9óPolls ! RaS' vitrines da Casa Ele-
trlbuíu, ontem, entre os jor- i ' trônica, à rua Felipe Sch-
nalistas da Câmara, um

ma-,
...

Na séde do- Partido Social Dêmocrâtico, à Rua As- midt, uma pequena imagem
I nifestõ político contra o go- cipreste Paiv,a n? 5, s.obrado, está funci?nando, das 9. às' de N. S. dos Passos, mede
vernador Arnon de Mello 11 e das 14 as 17 hor as, o Posto de Alistamento Eleito-

lada no barro pelo jóvemI 'd AI
. dI' rui para inscrição de novos eleitores, tranferência e su-

e agoas, assma o pe o
b tit

. -

d tít I Oscar Berin dt, sócio do Clu-

I
.

'

A
S I jnçao e� I li os.

vice-governador, sr. Anto A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem- be de Excursões da Ilha.
nio Guedes de Míranda, 3 pre que nos mesmos esteja esgotada a página destinada 'Essa imagem será ofere-
senadores, 6 deputados fe- a rubrica do. presidente da mesa receptora. cida ao povo de Ribeirão, e

deraís e 18 deputados esta- Os interessados deverão <juntar ao' requerimento será entregue solenemente,' duas fotografias de q por 4. _

Mais esclarecimentos serã? fornecidos na séde do provavelmente nas Festas

Partido, ou pelo telefone n? 2.570.
_

de N. Sra. da, Lapa, que rea-
O Mànifesto é de protes-

comunistas.
A Dra. L. Galhardo ex- Declarou o Presidente do

médica do Centro Espirita PT B
-
A

'. ,

I. . . nau ser ISSO posslve
Luz, Caridade e Amôr, aten- "

h ' .

de á' consultas.-Novo ende-I �orque jamais alvhera um-

ao com os verme os.

e a S a' �:�:��::n���,�:t·o.de ��;
,

- RIO DE JANEIRO.
..

r
Consultas -- c-s _30,00.

CASA para pouca famílil.
Aluga-se uma, recem-construida, à Vila de N. S. de ------�,------

ar uma insustentavel situ,a. Fátima _ Estreito,

I
ção financeira, de aumentar A tratar na de n. 225 da rua Arnoldo Candido Raulino. • PLACAS SIFILITICAS.

I
impostos e taxas, de desper- :

'

Elixir.de Nooueiradício de dinheiros em rodo-
.

, MedlcaçAo z:u:s:lliar' no trá
vias intransitáveiS;- de não' PREGUIÇA E FRAQUEZA tamento da sifilia.
empregar verbas destinadas 1
a açudagem, de firmar em- V A N A O I O L
préstimos onerosos ao Esta

do, da'má aplicação de ver

bas eventuais, nomeação de

funcionários indevidamente,
denuncia violencias políti
cas, exploração do jogo e

REVISTAS' e LIVROS-,a.lemã,es encontram-se na

I parcialidade nas' eleições

Livraria 'Cataririense I m.u�i�ipais- de diversos mu-

Praça 15 de Novembro esquina R. Cons. Mafta. lllClplOS.

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS

DO 810, ANIVERSÁRIO.
QUARTA-FEIRA _:_ Dia 5 -- Grande Bingo Social, com

valiosíssimos prêmios, em exposição nas
,

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

tec�icolor.' Preço do cartão: Cl:$ 100,00.

DOM:NGO -

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

TERÇA-FEIRA - :Dia 11 -- -Grande jantar de confra

tern isação, ás 20 horas, com entrega de di

plomas aos associados remidos.,

QUARTA-FEIRA - Dia 12 - 'Cintilante Bai!e de Gala,
encerrando as festas comemorativas.

NOTA ESPEciAL - Os cartões para o bingo, as listas

de inscrição para a excursão, bem como

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

partir do dia 25 no -horârío das 8 ás 11 ho-

ras, encerrando em 5 de Agôsto. \

_ Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra do

Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co

roação da Rainha dos Esportes. Reserva d�
mesas- na Secretal'ia do Clube, naquele ho-

SÁBADO

CONVlTE
DEBUTANTES

.k Diretoria desta Sociedade tem a gra a satisfação
de convidar as gentis senhorinhas, ligadas ao quadro so

cial dêste Clube, para fazerem o seu DEBUT, na n�ite
de 12 de Agôsto pl:óximo vindo.uro, quando será,lévado a

efeito o grandios'o ,e tradicional BAILE DE GALA, co-

memorativo ao seu_81 Ó aniversário de fundação.
-

Em face' do exposto, ,comunicamos as interessadas,
q'ue a inscrição acha-se aberta a partir desta data, todos.
os dias úteis, das 8 às 11 'horas, na Secretaria, até 10 de

Agôsto.
Na certez; da aceitação dêste eonvite, desde já, an

tecipámos os' nossos sinceros agradecimentos.
Luís Nunes

,

'Secretá,rio Geral.

��
�,,�"-';, .

"'�Cl �'-"-�.........�

'�
Grande organização de "Reembolso Postal" aumen

tando seu quadro de agentes-v.endedores, oferece opor
tunidades a elementos capazes e honestos.

Cartas indiéando idade, profissão e pOSSibilidades
de negócios a ELMO' MAGAZIN - Dept. J. 4 - Caixa I 'Cartas para a Soco Farmacêutica Japuíba Ltda .

. Postal, 8.400 - São Paulo. Rua Machado Coelho, 8 e 10 - RIO DE JANEIRO.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4-·
IMER�ÃO e CHUVEIRO--=,,_-.....
Capacidade 30 LlTRqS

• Construido inteiramente de
cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na, ternpe
"ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu·
. togem instpntanea. permite Q

maior escala de grad"ações de

TEMPERATURA.

duais.

to contra a conduta política I --------��--'"(---�------

e administrativa do gover

nador alagoano, que' segun
do "O, comunicado' "se vem

desempenhando na função
de Chefe do Executivo, não
em consonância com os de
veres que a Constituíçâe
lhe impõe" de vez que os

i
posterga e os despreza de
modo ostensivo e afrontoso, I

I desrespeitando, como tem

II desrespeitado, disPosições,constantes das leis do Or-

Agradecimento
IVO NOlWNHA, ex-representantes procurador da Casa

B'lack vem tornar público os seus a

gradecimentos aos freguêses da Capi
tal e interior do Estado, principalmen
te, à distinta culta classe médica pe
las atenções dispensadas, quando re

presentante daquela firma.
, ,-

çamento e da propria Cons-
,

I

tituição."
O Manifesto, depois de

acusar' o governador de cri-

Agentes- Vendedores

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
'.., " ,

: MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA.,
,,'. ,Não é sua culpa�
€ a fraqueza que o deixa canudo, p.Udo,

"

("om moleza no -corpo e olhos sem brtll'.J,

A fraqueza atrua a vida porque roub.
as fôrçalJ para o 'tranalho.
VANADIOL

dllrtll,'nta WI glóbulos sanguineos e VITALIZA o sangue en

fraqllf'rido t,de gosto delicioso e pode ser usado em toda'

.. Idade.

tas fariam acôrdos com os

0- PTO não tem
acõrdo com os
comuois las

lizar-se-ão nos proximos
dias 15 e 16 do corrente, na
Freguezia de Ribeirão da
Ilha.

RIO� 6 (V: A.) - O Mi-
..

nistro do Trabalho, sr.' João

ESTA·
Goulart, desmentiu os ru

DOENTE? -- DE- mores de que os trabalhis,
SANIMADO?-

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

B'ENZOMEL

Bôa Colocação,
,

,

A Brazilia TUl:istica e Comercial, S. A., firma que
opera no ramo j'pnsmo e SbrteirQs; necessita nomear na
Capital e Interior do Estado, Agentes RepreseriÚintes me
diante vantajosas condições. Interessados devem escre-
vel� para PORTO ALEGRE '(Rio Grande do Sul)

,

CAIXA POSTAL, 2.126.

Represe'Dtante de Produtos
Farmacêuticos

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

produtos populares, inclusive FlMa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado;' 8 de Agôsto de 1953 o ESTàDO6

União B.eneficienle dos 'Chauf-:
feurs de Santa Catarina·

! Hoje·no . Pass�do
I

I
ma cidade em .23 de Julho

- 'de 1870; .
.

A data de hoje recorda-I - em 1840, 0- Capitão Ri
I

.

'beiro Soares, com 60 ho-

I mens, derrotou 300 rebel-
I

- em 1626, Bento Maciel des junto ao 'Parnaiba : •
• I

), Parente, autorizado por car
,..

��.: tas de Fel íppe II de Espa- em 1882, em Montevi-
:.\::.:�

nha e IV em .Portugual, in i- . dêu, faleceu o Almirante

.,:,
··c

•
c ia a exploração do Rio A-! Francisco Manoel Barroso

mazonas; I da Silva, Barão �Q Amazo-

nas e glorioso vencedor de·
- em _170!l. Bart�lo�eu I Ríachuelo.Iquaudo ,dalguer

de Gusmão fez a prlmel:a Ira com � P�ragual,-Nasce-,
experiencia

- da navegaçao ra em Lisboa a 2!) de Se

.aérea : tembro de 1804, vindo para

8 DE AGOSTO

Recebemos: ie horas - Procissão com
I i

"Tenho a honra de co- a Imagem de São Cristovão
, ,I, " Ó, .

mun icar a V, S, que fOI e-. com o seguinte itinerário -

Icita a nova Diretor-ia que: Saída da Catedral =: Praça
há de dirigir os

-

destinos I 15 de Novembro-ao lado do

desta Associação durante o! Palácio - Rua Tiradentes
1/.

período de 13 de Agosto de�l- Rua Bnlcão ,viana - A-

--1953 a 13 de Agosto de ven ida Mauro Ramos - Rua

195'4, que ficou assim cons-
.

Demétr-io Ribeiro - Rua

tituida: , Frei Canéca - Rua Rl{Y:
/ /

I

Presidente ,- Jesuirio JO-1 Barbosa - ponto final da'
sé Espindo.Ia

.

I linha Agronômica, volta Rua

Vice-Presidente - José BocahlVa - .Rua Esteves IIde Freitas
.. . I Junior - Avenida Rio Bran- I

10 Secretário - F'ran e is- co - RIta Padre Roma -

co de Souza Neves nu;). Felipe Schmidt - Pra-

20 Secretário _ João Sa- ça 15'··de �oven"lbro lado da

nos que:

,

..�

o Brasil muito jovem;
.

- em 1821, na Bahia nas-

ceu Alexandre Gomes de , .:_ em 1900, faleceu o Te

Argolo Ferrão, mais tarde nente coronel Emílio Carlos

i General e Visconde de Ita- Jordan, .nascido em 19 de

I parica. E'ra filho 'do Barão,' Julho de 1838
...

de Cajaiba. Faleceu na mes-t André Nilo Tada!?co_

Prefeitura. _ Catedral.
19 horas -. Posse da Di-

vas Seridakis
10 Tesoureiro

Nunes Vieira
20 Tesoureiro -r-r-

Marcos

Grandiosa I
Sócios e

retoria Eleita

Nilton . 21 horas

Meurer soieré para os

Delegado Geral - Wal- Exmas. Famílias,
demar Pinho da Solva· Florianópolis, 6 de Agôs-
Advogado - Dr. Wilmar to de 1853.

Orlando Dias (a) Carlos Gainete

PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO 91

Contabilldade e Concursos em todo o Brasil
Sejam aprovados adqulrindo tôdas as matérias de

vidamente preparadas e resumidas por Professôres
'

do
"PEDRO Íl" - Colégio Mo:dêlo do Brasil de .acôrdo com

o Programa Oficial ,

.

Tôda Matéria em 20 Vols , , ....•. Cr$ 500,00
Contabilidade em 10 Vols ,. Cr$ 3{)O,00
Concursos 'para o Banco do 'Brasil Cr$ 300,00
Pedidos pelo Reembolso Postal, ao I.C.L.

'

,

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

Ensinamos tambem por correspondência, Ginasial e

Comercial, baseado no Decreto-Lei 4244.

10 Secretário

CONSELHO FISCAL I _.i

o�!:� �::�\i:::ll�a�i��d"
I

[*f5�nRI�nDi I,
.Laudelino de Melo .:_ Rei-

naldo Candido Machado -

Carlos Gainente - Walf're-

do Pinto .;_ Acacio Cirilo

Barcelos.' , I
i

Aproveito a oportunidade
para apresentar a V. S. os

protestos de alta estima e
'

leal consideração da
.

União
i

Beneficiente dos Chauffeurs
de Santa Catarina.

.'
i

'Carlos Gainet.e - 10 Se-

•

I. , ;.Y-' r: I ,ReRreS�ol�nt'e-ViajaD�e
VLHOM _ OUVLDQ8 _ 1'IAIUZ. GAKGANTA

' I. Tem vaga para o mterlOrj Interessados queiram di.

DRs GUERREIRO DA FONSECA I de Santa Catarina e Paraná! r ig ir-se para a Caixa Pos-
.

"pec:1alWa •• ' K......
·

I
importante firma de Pôrto . tal 1.010 - Pôrto .Alegre,

Receita de Oeulos - Exame d. Fuado d. Olho par. Alegre (R. G. S.) com o ra- i dando referências.

�1.8!ific3Çl0 dA Pl'esBio Arteri&i. -

mo de ferragens, miudezas,
Modét..a Aparelh�S'em.

.

louças, vidros e secos e mo- Dá-se preferência a quem
Coull!t6ric - Vl.eoiíd. d. Ouro Preto. I. lhados por atacado. tiver conduç�o própria.

,Vompro Automó
vel à Vistacretárío",

I

I
I Compro RENAULT 47/48,

II
ANGLIA, PREPECT, AUS:

PROGRAMA

DIAS DOS CHAUFFEURS i TIN de qualquer tipo ou

_ 13 de Agôsto,de 1953 '_ O Centro de Irradiação mesmo outras marcas, mes-

Mental "Amor e Luz" realiza mo sujeito a alguns repa-Programa para Festa '

sessões Esotéricas, todas as se-
I

ros. Pago imediatamente à
6 horas - Salva de 13 gundas feiras, às 20,30 à tua ist

rojões Conselheiro Mafra, 33 _ 20 "

VIS a. o

8 horas _ Missa na Ca- andar. I Ver e tratar com o sr.

tedral Metropol itana I ENTRADA FRANCA II Ubaldino, no Cacique Hotel.

10 horas - Mesa de dô-

l-
i A-VISOViagem

.

com segurança
e 'rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-QNIBUS DO
r

RAPIDO {(SUL-B,RASILEIRO'J'
.

Florianópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba

J

DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o

��:spal'a os filhos dos SÓ- SALl DE ·JANTARI � _.

12 horas - Churrascada
i

Vende-se iid-sima sala
ICosluhe.ra

na Ch�rrascarüi. São Jorge,: d e jantar Lr,.-Ia
.

en talhaua I Precisa-se de uma _ cosi
oferecido pelos sócios ao ,111 madeira 2" :ei. i nheira no Clube 12.
Presidente. Vêr e tratar r.a ReinL;c)í; Rua João Pinto 6.

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON-

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraAgência: I Parll. tratamento do ES·

I TRABISMO em crianças.
I

.

I
í Rua Vitor Meirelles, 14.

I' De 9 às 12 horas díàría
Foiiu.. UioI Ga Cald "..IAUSO·

TULCOA"",·P80SEIIII.U �.•. -.......__. PÃIlA!i& \-. i mente.

E. ....

EDITADO
POR

l}(J/)ÁLir!I(JegcuJl[g .

gEIXAgfl.fTTOCUR1TlIIA
...

FlDRIANÓPOU5_St,NTA CArAR1N..\?.

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

CLIENTES

! Deixe-de 'umar
_

Casà Londres ; .

.

P
.

01" & C'a I
Abandono repentino do

I erelra, lven'u ) ..
. . _

.

I d G
.

C'
.

M d
.

os
fumar .. Sem contraindicação

I 11. erais assio e eir .

I S. A. para doentes e velhos. Li-

I .

/'
bertem-se do espantalho do

câncer e de outras terríveis
Eleétrolândia

Modas Cliper
enfermidades provocadas
pelo fêio. e repugnante há

bito. Peça hoje mesmo a

fórmula atômica e pagpé ao

REPRESENTADAS

ftC'IJERádi G
.,

d FI
. , I

.
rca 10 uaruja e I' orrano- I

.

polis IRádio Difusora de Urussan-
_

•
ga

.Agência_
Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre
B,ád1o Sulina de Capinzal 'IEár.lio Difusora de Tijucas
Rátlio D_ifusora de Laguna I'
Rádi,;Caçanjurê de Caçador·
Rác1.Jo DiÚ;sora de Itajaí

- I

I Pu blícidade

A Electrônica

Est . .José Daux S. A.

Waldir Lasso & Cia.--de
receber no correio.

FamiQ. A. Cruz

Cx. 489 - B. Horizonte
I
Eléctro Técnica Ind. COnl._

I
S. A. ,

I

! Escritórios ROl1alan Ltda.
I Lóide Aéreo Nacional

-

"O Fstado"

'Alv<'trar;la" -

frlqueza. em serei
Vlobo Creolo.tldo

(Silveira)

"O Invicto"·

"O V,,'11e do Itajaí"

Caixa Posta!, 45 - Florianópolis - Santa Ca..tarina

r

Pres'entes de Real Valor, $im 7
·ftneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,

Japoneza e.· Chineza, Faianças e Muitas Oulras ,Novidades.· ,

.,

. ,

NO!lsa Casa,
......E

é Preferir a Melhor
, ,

- FELIPE SJCHMIDT �

Preferir /
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 8 de Agôsto de 1953

LOIJ A JUSTIÇ�
L:=:...._--;---:---

cancelando( O

Estados Unidos, chegando o

sr, James Young dizer que
o podei- de investigar-se
compreende, 'entre os mais

uteis e valiosos, o.s conferi.

dos aos corpos legislativos.
.. tia

Acentua, depois, o Il\IllIS::
tro Luiz Gal1otti:

"Ainda que, Ó. fato deter

minado é objeto de -investi- ,

«habeas-corpus" a Wainer

�----�----------------------------------��------------'----------�

DATILOGRAFIA - AD�ISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP '- PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE':'" ServIÇOS sspecicns de

COPIAS À tvJAQUINA E ,MIMEOGRAFO

Matr iculs-sa na Escola REMINGTON DE F'LORIANÓPOLIS
1

Conquiste seu diploma de datilografo

AGORA
a. qut
.�

J'

.em FLORIANOPOLIS
"

-

,
"

-

"

O tecla thaglCa
'
,

está.

para bons' empregos!

RIO, 6 (V, A,) - o Su-
I
gações, sejam as relações da O Ministro Mario Guima

emo Tribu!1al Federal por Emprêsa com o Banco do rães tambem se pronunciou

z votos, ou melhor, .pela I Brasil, não se pode dizer, à
,

pela competencia originaria
A I'midade dós membros I,' priori, que o conhecimento i:Fo Supremo Tribunal Fede-
M '

'

I

'esentes, derrotou o ha-

'I
dos nomes dos primitivos ral para julgar do habeas-

eascorpus que o juiz Pinto financiadores não interesse corpus.
'

Ião concedera ao diretor' à investigação, mesmo sob 'Após anular o habeas-
uc. '

e "Ultima Hora" para o o prisma daquelas relações, corpus concedido pelo juiz

im de negar-se a respo_ncrer pois só depois de conhecidos da La instancia, o ministro

a Comissão Parlame�tar -de os nomes, é que sé poderá Mario Guimarães, entrou no -

1querito. De aeôrdó com seguramente ajuizar a tal mérito, do pedido originari-'
sse voto, Samuel Wainer;' respeito". amente 'para denegá-lo. I
erá de compar�cei.' perante '

I:�{:��::;���t,u�::�r ..! Curso Pré-Universitário
'Destacamos, a seguir os

pontos proferidos .pelos mi:
VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

l1istros da mais alta ,Corle,�
O sr, Luiz Gallotti mani-

I Direção e orientação dos' professores
fe�tou pela competência or i- DR. J, J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES nA

ginaria do, Supremo 'I'r íbu- SILVA E ACADÊMICO HARRY GROCHAU,
'I '

h
.

d CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas
nal Federa em con ecer o '

, . 1
.

c

"

'
" carreiras, estudando Farmácia e Odonto ogla.

habeas-corpus, fnsan,do�. a Não perc-am um ano de estudos. Aproveitem a opor-
importância das comissoes tunídade, assegurando a sua' aprovação. "Gu''e.rra� Frl8a' Em', -8erl,8mparlamentares de inquérito, ,AULAS 'DIARIAS -

cujo revelo e prestígio tan- LOCAL: Academia de GomérciQ
t" 't I' alado nos' INF.ORMAÇõES: diáriamente das 8 às 9:h()ras,
o se' em, ass n .

.

'

"

Academia de Comércio.

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

\iende-sena
,
.....,

I BERLIM, 6 (U,P.') - Os , nação alemã e à, nossa pá- Serrarias, 1:00 mil pi�heiros, madeiras �e �ei, lotes
. comunistas, cedendo ante a', tria, mas, pelo contrário, ex- I urbanos, casas, grandes areas de terras proprras para

I ameaça de Jlovos disturbios I plicai' a verdade aos que,' aGg��c�lturas,_ alpém Ide m�ravilhoso:'lt' lotets urbanoEs t edm\
" ,I b f I"' - oiania e ao au 0, assim como o rmas erras no s a o

e greves, atenu�ram esta
I
so uma asa Impressao',re- de Mato Grosso, próprias para cultura do café.

I noite seu bloqueio do tran-
I
ceberam, pacotes de vive- Informações: - Edigício São Jorge - 10 - Sala 4.

Vende-se �ª- casa de sêcos e molhados comresidên· sito a Berlim por parte dos Ires".
.

cita em Capoeiras. _
alemães orientais mas ao, .

- Este apelo foi precedido
Dois Íotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x3_5. mesmo tempo continuaram
Urna casa na Vila São João em Capoeiras.

'

confiscando 'bs pacotes de
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Silva em

CAPOEIRAS,

Vende-se
víveres norte-americanos e

iniciaram uma série de prí-,

, res industriais a descobrir'

por outro, do éômité cen

tral ,do Partido Comunista,
convidando os trabalhado-

TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI
anticomunista, LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-"

TARIO
PRONTA ENTREGA

A_proibição estrita das O G •.L C·viag�n� a B,erlim, imposta Sny ama ex ,
Ia ii

domingo, fOI algo atenuada ' ,
'

hoje, no terceiro dia de di'S-1 JERONIMO COELHO, .14,- .Caixa Postal,
turbios, demonstração de 239 - Florianépolís
,I 4

protestos, e greves em toda I DISTRIBUIDORES
a zona soviética. Em muitas

cidades se registraram cho-'

ques entre a polícia comu

nista e os trabalhadores in

dignados.

REPRESENTAD,AS
/

,

CLIENTES

sões em massa e processa-
os dirigentes do movimento

I mentos dos portadores de
clandestino

Rád-io Guarujá de Florianó- r
polis

Rádio Difusorá, de Urussan-,

/'0 Fstado"

"AIvorada"

"O Iiivicto" ','

"O Vale do Itajaí"_

��-- -------,-

A C I T E Casa Londres

)<1cotes.
•

Os vermelhos, outrossim,
qualif icaram 'de traidoresPereira, Oliveira & Çia. --

, 0S alemães orientais que
I Ind. Gerais Cássio Medeiros

vão a Berlim Ocidental pa-S, A.
"

e a entregá-los à polícia se

creta.

Electrolândia
Modas Cliper
A Electrônlca
Est. José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A,

ra recolher "pacotes de Ei

senhower" 'e os exortaram

veeméntemente -a õessar es

sa prática, Um 'apêlo publi
cado pela organlzação de

Berlim Oriental "Frente Na

cional", dominada pelos co

munistas, diz: "Não vos

converteis em traidores à

,

I Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional j

-

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

ga

Rádio F.arroupilha de Põrto

>.".. .Alegre
.. Rádio Sulina de Capinzal

Ráclio Difus�ra de Tijucas
Rádi� Difusora de Laguna
Rádifl Caçanjurê de Caçador
Rác)� Difusora de Itajaí : I

-, I Pu blícidade

Deixe de 'omar'<Provável Seeretoric-
I

G
-

Abandono repentino do', do de _ arçe'z
fumar. Sem contrairidicação
para doentes e velhos. Li- S. PAULO, ,6 (V. A.) - VIAÇÃO - Nilo Amaral.

bertem-se do espantalho do

I Até o momento o professor' SEGURANÇA - Elpip.io
câncer e de outras' terríveis Lucas Nog�eira Oarcez não Reale; Laudelino de Abreu

enfermidades provocadas I formulou convites, oficiais
l
ou Ribeiro'de Andrade..

pelo fêio e repugnante
/

há- a quem quer que seja para SAUDE - Humberto

bito. Peça, hoje mesmo a: ocupar postos, no secreta- Pascale ou Carlos Prado.

f�rmu)a atômica: pague ao I riado. Acredita-se, porém, TRABALHO Barode

receber no correio. [que há conversações 'bas- Mercadgnte ..

Farm". A. Cruz tante adiantadas é que o

Cx. 489 - B. Horizonte futuro secretariado pode GOVERNO - Mário �en;.
-

\ ser assim c'�nstituido,: EDUCAÇÃO � Eu ripe-

Frlquez.. é_!ll s•.rll FAZENDA ---'"- Sebastião des Simões de Paula, Fer-

Vlnbo Creoíotado
(Silveira)

---------- -

Pais de Almeida. nando Azevedo ou Loren-

tf-USTIÇA - Moura, Re- ço Filho,

zende ou Ulisses Guima- AGRICULTURA - Piza

rães. Sobrinho.

ULTRA SONO
TERAPIA·

; ,

\

Distribuidor
C. :RAMOS SIA

Comercio - Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

O MAIS MODERNO 'E',EFICIENTE-TRi\'fAl\fEN
l'O PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS_
,: SINUSITES'-

E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

Di:EGÜERREiARO
CONSULTóRIO ..:_ VISCONDÉ DE OURO-FRETO

_ ALTOS DA CASA BELO 1I0RIZONTE.
RESID�NCIA .;,.:_ FELIPE SCHMIDT N. 113.

Viagem' com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

, lAPIDO
-

�cSUt-BRISILEIBO)
Florianópolis - Itaj;d - JoinvHle - Curitiba

-

Agênci� :
Ilua Deodo:r.o esquina da
Rua Tenente Silveira

Cerâmica São Caetano

OLHOS - OtTVlDOli - NAIUZ. GAJlGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
IIQMIalIata ••. BeQitaJ

Receita de Oeuíoa - E.xame d. Fuado d. Olbo �,.r.
C1...Uicaçlo da Prewo Artmal.

Moderaa Aparelhacem. ,

,

C...alt6r1. - Vilco�d. d. Ouro Pr.M. !.

Por Vinte e Três �Milhões

eonfador
I CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,'

"
Ac,eita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua ItajaÍ,

, -

32 - nesta capital.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NÃO 'CUMPRIU,A DECISÃO Assembleia Legislativa ,'rof. H8ulque
'. ,JUDICIARIA / I' 'OriijjgamaDI'

8rav ti rteouncia do d ti II. Lllciân Slovio! ki Deba tidos,' ontem, interêsses do Fonei oDá- ba°d:":'::'ód:: :;::::t,
Na sessão de ante-ontem, sembléia, um pedido de in-l I' O' ':' ria, no cargo de Inspeda Asse�bléia, � sr

.. depu- \ formações ao Sr. Governa- I 15mO. ulros assunlos Gerai do Ensino,' ao no�- tado Lecian Slovmskl pro-
�

dor do Estado no sentido de,1 Presidente : V I
.

Cid 1 A bléí L' .

'.'

f
. .

t di
'

lareci I o n ei o a- o ape o a ssem ela e- Itajaí agradece a bancada prezado conterrâneo Proerru o segum e iscurso : seus esc arecimentos do mo- . . ,I I
'

Recórdo-me, ainda, do tivo da exoneracão de certo
co de Oliveira g lslativa, no sentido de a- pessedista pela emenda a- Henrique Bruggemann.

início do atual Govêrno do número de professorês, pri- Secretários: Lenoir Var- provar a emenda constitu- presentada, que vem-ao en-
Lente catedrático do I

Estado, que tão, logo assu- mários. Até a presente data, gar Ferreira e Elpídio Bar- cional que dá autenomia ao contro das aspirações do tituto e Coleg.io Estadu
míu desencadeou uma o�en- a resposta não me chegou ás bosa.' , II mll�icípio. povo. "DiJls Velho", desta - Cap'slva geral contra muitos mãos. As consequências, po-I Lid t d

-

t M G tal, en s inou êle, com a df
. ,.

" I a a a a a sessao an e- ensagem overnamen- Na 'trl'bllna o di' Wllmar 'dos seus unclOnanos e es- rem, daquele verdadeiro es-. .
' . c

pecialmente contra o pro- tado de coisas não se fize- 1'101' fOI a mesma aprovada tal que autoriza o govêrno Dias lê certidão do D.S.P. dicação de um ve rdadeíj
fessorado primário, aplicari- ram tardar. Alguns dos a- sem retificaçõe�. a afiançar empréstimo' de 3 a respeito do censo da � le- mestre, a gerações catar]
,do-Ihe� c�� mão de fe:'ro tingidos recon:eram á Just.i- I No expediente constou milhões de cruzeiros à Pre- pra, certidão essa requeri- nenses. A sua aposentad
as mais 'm}ustaps re�oçoles, ca, '� �ela obtiveram� ne-, fonograma de Videira. Te- I feitura de .Canoinhas contrai da como prova no mandado ria, apôs longos 'anos
e exoneraçoes., ar' simp es ' cessarro amparo, com u res-

'

I d C" .. d' .' . ât id
'

b I'.

h
' . d.w.f;; •

t doa e
.. egrama a amara Munici- o com a Caixa Economíca

I de segurança recém conce-
ca e ra, a re acuna no seiocaprrc o, mera vm�a e i sarcimen o os seus dlrel-, ."

.

perseguição políticas, a14 tos lesados; e outros, ainda, pál de Florranopohs dirigi- Federal. dído, por unânimidade, ao
do corpo docente laquêl

gumas vezes, separou-se o sário cuidado, sem o me- recorrerão. E, nisso tudo, Continúa o sr. Enedino dr. Tolentino de Carvalho. educandários, onde pontit],
casal, obrigando o conjuge I nor ; ex�m� �a estabilidade face ás decisões, o único TIM Ribeiro na tribuna, prende- �,e s s a ocasiao, ,lê caram mestres dos mais
atin.gido a apresent�r o, seu I

de f�nclOnal'l.o � ?utr�ls ga- responsável é ? Estado. !' • • •
se ainda, sua oração, ao também, a informação pres-

destacados ?o 'magistériopedido de exoneraçao; ou- rantías constl�u�c�onals.. 8enhor Presidente, � discurso do Dep .' Tenório t d I catarinense.
tras vezes, o áto de exonera- Em 1951, dirigi por m- Senhores Deputados. a a pe o Governador do

,

,.. I
t êdi d M d t A GRACINHA Cavalcanti sôbre o aumento E tad SAb t' Educador dos mais' com.ção era feito sem o neces- erme 10 a esa es a s- O assunto que me fez 0- s o. o re o assun o ao

___________:.' -----

, cupar a tribuna desta Ca- I �ão uns amores, êsses de vencimentos dos fun�io- comentar as informações penetrados da missão, o

sa, é de' suma importância; jornalistas cariocas! nários. prestadas,· mostra o Dep. Prof. Henrique Bruggemann
relaciona-se com o não cum- Embeiçados pelo Sr. Bor- Começa, lendo o artigo do Wilmar Dias, as inverdades credenciou-se, pelo esfôrçoI pri:nen�o, até o dia de hoje,

.>
nhausen .e suas obras, aqui' "Diário da Manhã" que o contidas' nas informações em pról da educação dapor parte do sr. Governador.

DE GRAÇA f '1" b I juv t d b' ddo Estado, de uma decisão ':_Ieram, , azer auxi Iara nos de ates, pu- dadas pelo Chefe do Executi, en u ,e arrrga-ver e, à
d d E d Ab blid' I ti ,

Id -

judiciária. O cumprimento propagan a o sta o. - ica o no número de hoje, vo, infelizmente, mal aces-
es ima, a COllSI eraçao e à

da decisão judiciária, é uma negados; abnegados e' ab- com o título de flagrantes sorado. [gratidãO
dos seus coesta-

______:. ���-_:__:_ 1 mposição constitucional; é negados! Pronto! políticos. Diz não aceitar os duanos.
Florianópolis, Sábado, 8 de Agôsto de 1953 crime de responsabilidade o i DESCONTO argumentos do Dep. Tenório O T Registando o seu afasta-

,- áto do Governador que aten-
D' t bé A G empo I

'

CRI4'SCA EI�PARJt'Ç .. tar contr; o cumprimento I 'e graça, am em a- Cavalcanti, e, não perdoar 'O
. �ento da� lídes,do magístá •

.

'

LJ
,

'

. ,t'\. \_'."\ das decisões judiciárias. i zeta, publicou um vistoso �ecado, como culpado da si.. Tempo -'- Bom, com

au-I'rlO catarlllense, para uma

O gov.erno do'Estado, pa- zen tos mil cruzeiros (Cr$ Em 1952, foi proposta l-clichê da conta ,paga à re- tuação do funcionalismo, gent!Y'de nebulosidade. aposentadoria conquistada
ra fazer um grupo de' trez,en-1300'OOO,00) não está nada uma açã<\ contra o. Estado, 1 vista O Cruzeiro, pelo Go- caber ao Governador. Per- Temperatura '- Estável. I após longos anos de per-
tos mil cruzeiros, recebeu ruim um, terreno de valor por Heralda Napoh Lum- vêrno passad'O. Ornando-o, gunta ao Dep, Tenório Ca- Ventos - Rondarão para I severante labor, Ó ESTA-mertz, professora extran,u-' .' d I' foferta do sr. dr. Prefeito �uperior a um milhão e

m á i d'
.

t G
'a nossa confrelra, pubhca valcanti se acha que gover-

o qua rante su, r,escos. nq apresenta, nestaer r a- -lans a, no' rupo' , .

Temperaturas - Extre-Municipal de uma área de quinhentos . mil cruzeiros Escolar "Castro Alves", €m uma nota do Sr. Nerêu C'Or- nar é aumentar o funciona-
terras de três mil metros (Cr$ 1.500.000,00) e cóm a 'raranguá, que fôra demi- rêa (omitindo-lhe o nome). lismo.-- Não, responde o Dep
qu'adrados (3.000 m2.). área de três mil metros qua- tida da sua função. A sen- I Tudo igualzinho a'O Diário Tenório Cavalcanti, Gover-

O sr. Irineu Bornhausen drados. (3.000 m2,), mesmo tença em primeira, instancia ,I da Manhã. Tudo n'O peit'O. nar é resolver ,os problerrmsjulgou procedente em parte D D'" t'viu 'e gostou do terreno 0- porque poucos são os, Gru- a ação; houve apelação pa-: e �raça. :zem a e que o, mais necessários, de.ixando
fertado. pos, e talvez nenhum nas 'a o Egregio Tribunal de I Nereu Correa escreve, to- os secundários para outra

O major Soares.. encan'e- ma iOl"es cidades do Estado, ..Justiça, ,em que eram ape- dos os discursos, também ocasião. E o caso da cons-

gado pelo governador, de- lue ocupam a área de dez àntes e apelr.dos, simulta- de graça. Tudo gracioso!: trução de palácios, tenham o

ui! metros q u a d r a dos ne-amehte, a autol:a da ação VIVA LA GRACIA! .tome que tiverem, não cons-marcou o' terreno.
e o Estado de Santa Catari- E t

.

f dTudo estava, portanto, 110.000 m2). s amos ln orma os que titue problema tão, urgente
O.K. (Do Jornal da Serra, de naEm 13 de abril do correnc

I O bail� inaugural,' dó Palá- quanto é a fome do funcio-

Como, porém, está se to 1'- Lages). �e ano, a Câmara Civil, por cio da Agronômica será uma nário.

nando demorada a constru- unânimldade de votos, ne- fantasia espanhola.'As da- Deriva o ora_dor e, nesta

ção âo Grupo, os escribas CIO Alvaro p� gou provimento á apelação mas irão trajadas a cáráter., altura, 6 que menos vem
do Estado e deu provimento O' t' t' t' , d' -,

d' I
dudenista.s precisaram de d C b

'

d . mo IVO ar IS ICO sera o a Iscussao e o Iscurso o

O a O :1 a autora, "para que seja
uma desculpa e quizeram esta reintegrada na função saleroso: Viva la gracia! Os Dep. Tenório Clfvalcanti.

lançar a culpa sobre o dr. Esteve, ontem, em nossa de que fôra' dispensada, até r cavalheiros vestirão casaca, Conclue dizendo: voltarei
Prefeito Municipal. Mas es-

redação, apresentando des- o preenchimento da mesma ou smoking, embora o sr. segunda-feira ao assunto.
pedidas por, viajar, na pró- nos termos dos atj;igos 11 e Enedin'O Ribeiro insista em Pede a palavra o Dep. Te-queceram de que o terreno 0- 12, da Lei n. 277, de 18 de .

dferecido pela Prefeitura na'
,dma segundacfeira, com

julho de 1949, COffi.O ressar-
envergar um travesh e nÓ1'io Cavalcanti. Comenta

base da comprá dos fundos
destino ao' Chile, onde vai ciamento dos salários não basco autêntico. O Times o artigo do' "Diário da Ma

de quintais da Escola Nor-
exercer à alta fu�ção de pagos em �,irtude 'do afasta- londrino mandará um cir- nhã" as cifras publicadas

mal Vidal Ramos � vale
Adido Naval junto à Em- menta, �c�'escidos de 20% I cu�spedo rep�rter..W�lter ,�elo jo'rnal, revelam,. de �a�

mais de� um milhão e qui- õ,aixada do Brasil naquêle de honorarlos do Advogado. Wmchell, famoso blsbllh'O-1 'o, um aumento, mas, au.,, ,f" '. Custas pela Fazenda do Es-' . ..

-

nhetos mil cruzeiros )aIS, o sr. '\JapItão de Mar
tado" O A' d teIro do mundamsmo Ian- mento no numero dos ope-(Cr$.

� Guerra Alvaro Pereira do .'
cor am, como

.,. . .'
. . -

'

" ,1.500.000,00). disse; passou em julgado; que, la aceitou o convite. A lanos, e, nao nos �umera-
Para esse Grupo de tre-

Cabo, que, nesta C�pital, foi publicado no Diário Ofi- 'Metro enviará um cinegra- rios que, tem sido a causa
.,erviu como Capitão aos cial do �sfãdo n. 4.900, de fista. ,Bornhauzaroff" do dos �ossos discursos. Apar-

8r.ltalo Morg!lote Portos. V de maIO do corrente ano, Pmvda se atirarár.de Mos- teado pelos Deputados ude.
V Por' nosso j'nterme'dl'o, no Avulso da Jurisprudên- "A A'

A
.

t Do . c',ou ate a gronoml'ca VI' n,IS as prossegue o ep. Te-Em Pôrto Alegre, onde cla do Tribunal. Até o pre-
.

-

. ilustre militar apresenta, a so ao nav gan:'- . TODOS nório Cavalca,nti.· na-o fo"s-exerCIa o cargo de agentede .

sente mo;mento, decorridos, se, L."S.

bl' 'd d d R 'd' S
.

"par
de suas despedidas, a- já alguns meses, 'o sr. Go� VIRA,-O DE GRAÇA. O do-pu ICI a e a a lO oCle-.· �

d d F
'

'Ih
' gradeclmentos a quantos vernador do Estado nãó .deu no da festa queria que Se-a e arroupl a, com de- ' /

d'
�

AI f I ' ,3empre o honraram com sua cumpI'Ímento áquela decisão leções fosse convidada, mas,Icaçao e ze o, a _eceu a'
'lmizade ,e consideração. judiciária, por(!).uanto, a pro- i.nform�ram-lhe, que essatarde do dia 4 do' corrente, O ESTADO Ih

fessora em questã<! não ioi . . . - -

o sr. !talo Francisco Mar- apresenta- e reintegrada. pretlglOsa. pubhcaçao nao hora do expediente, deixou

ganti. casado com a exma.
votos di! feliz viagem. Assim, Seilhor Presidente�

I
insere notas mundanas. Uis- a tribuna o Dep. Tenório

sra. Ste]a Estivalet Pires, e. Senhores Deputados, á' que, de graça. Champanha, Cavalcanti, tenao destruido
,

R.,' S 'I
�Ista da exposição supra e: de graça. Guaraná não a argumentação do oradorirmã do sr. De.p. João Esti- « eVIs a u » da gravidade do, assunto,

.

tem. Licôres frahcez�s de que antecedeu.valeti Pires, líder do P.S.D. eabe.:.me o dever de ,forrou- I '

Mais um número de, "O I g O
.

d bna Assembléia Lt!gislativa lar um pedido de informa- raça., serviço e ar es-
VALE DO ITAJAI" - Re- ' -

. t' g d fdêste. Estado. çoes, nos segumtes termos:' ara a cal' o o amoso

O t dAI .

I vista do Sul, referente a Ju- Senhor Presidente, I Cristophe, 'o vitorioso mai-passamen o aque e CI-
'

C 'd' . -lho último, vem aos lares onsl erando a decIsao tre de Corbeville que numdadão,. que desfrutava de - .

d'
., . I '

,

éatarinenses. I
JU IClarl� const�nte .do A· comovente gesto de amplagera] estíma na socieda'de _ . cordam a Apelaçao Clvel n IImpressa no RIO de Ja- 3464 d Cd' FI" solidariedade aos jornalis,-riograndense, consternou' a . .' , a omarca e 0- ' '

quantos o admiravam pelas nell:o, no Centro Catarinen- rianópolis; I tas cariocils, também vir� Catarina.
'

J'
' se, vem ;ela farta em

_ noti-I Considerando o preceito de graça. E 'O povo vai vêr Em explicações pessoaessuas qualidades de cidadão

I'ciário, �m reportagens ilus- cons.tituci.ona.l.,r,e.ferente ás (de longe) tudo is�o de o Dep. Bahia Bittencourtprobo e trabalhador. d
- '

tradas, com p,agiriação cui- ,eclsoe� JUdIClal'laS;, graça, De como se gasta a' .leu telegramas relacionadosO ESTADO apresenta ao
dadosa. -ConSIderando que, ate o ,: roAdo DE GRAÇA'.'.'.'D • I com interesses de Itajaí esr. ep. J: Estivalete Pires 0<,', ';4 presente momento, o sr.

GO-l
'

.

"

f 'I" d t'
Osias' Quífuarães e seus vernador do Estado na-o re- DES ...GRAÇA do segulllte teor:e a exma. am! Ia o ex In- I

'

,
�

,

,
t' - d' I colaboradores, entre .os integrou na S-ua' funç�o, da. Foi o que desabou sob.re Comissão de Finanças a-o, ,expressa0 e pezar.

I Iquais Doralecio'Soares nes qual fôra demitida, a Pro· ; o f\}ncionalismo público. A provou em�nda Deputados

o,ESPEO'IDA' �a 'Capital, estã� leva�do � i�;:�rtz�eralda Napoli; desgraça de trabalhar de pessedi�t&.s. Quinhentos �il'! Imprensa barnga-v e r d e, R
"

f . graça. Com, família para. cruzeiros para início obras.

I"
-

' equelro, na orma regl- • I ,. �

, com esta Revista do "Sul, mental, a V. Excia., senhor sustentar. Com encargos I predlO alfandega Itajaí.
Alvaro�Pe'reira do Catro e um orgão que reflete bem P�',e�identee, ouvido o Ple- i tre�endos e as algibei.ras I �ord�aes s,�udaçõe_s - Ne

sra., impos�jbilitados, pela o progresso da divulgação, narlO e aprovado pelo mes-
'

vaslas. E' um dever, de Im-
.

reu Ramos .

premência do tempo, de se em Santa Catarina. mo, se dirija ao Sr. Gov�er�.! pel'iosa justiça, o -aumento
I "Tenho prazer comunicar -

despedirem pessoalmente de O número 91, de julho, Idla�or d? fEstadod no sen't�do I d'Os vencimentos dos fun-' prezado amigo foi aprovad'ae ser m orma o o motivo, 'I"todos os que os honram com que têmos em mão, retrata, por que não"foi dàdo cum-, cionarios públicos estadu- i
emenda apresentada banca·

I

sua amizade nesta Capital, bem quanto têmos evoluido; primento ao Acordam da I ais. Mas, ,será um ultraje à 'I da pessedista incluindo 01'-1aprese�tam, por este meio,: nêsse partiçular, pois a Re- Apelação Civel n. 3.464, e consciência da classe, se o çamento verba q'uinhentos
;:luas' despedidas, eferecen-' vista, além de muito bem não foi reintegrada a Pr?- aumento-fôr ret�rdad'O, pa- mil cruzeiros para constru-Ido-lhes seus préstimos na impressá e cO,m ótima ma- f.essora Heralda Napoh ra vir à luz na época dás ção prédio alfand�ga Itajaí. '

Embaixada brasileiro, no téria, é perfeito ,espêlho LUSmml ertdz,. 's _ 6' d' eleições. Governicho degra- Abraços Joaquim Ramos". Id
a a as essoes, ,e

I'
.' Ao .Chile. essa realidade incontestá- agôsto de 1953. CIOSO ... puxa! ' comentar os telegla-

Fp9lis., 7 de agôsto de 1953. vel. Deputado Lecian Slovinski ... BUM, mas, em nome do povo de

sem os serviços feitos fóra
do expediente, já estariam
os func'ionários com os cré
ditos cortados.'Exgotada a

Na "Ordem do Dia" foi

aprovado o Projeto de - Lei
., ,

n. 79/53. Torna de utilida-
de pública a Associação
Profissional dos Odontolo
gistas do Estado de Santa

"

opor
tunidade, congratulaçõe� ao

sr. Prof. Henrique Brugge-
mas de h�je.: Máxima 20,2,
Mínima 13,6. mann.

Um telegrama doO Piauí informa que, na cidade '

de Parnaíba, o faquir Pujucan, natural daquele Es
tado, se' acha encerrado em pequena urna de vidI:o
com o propósito de ali passar 10 dias sem comer ne�
beber.

'

O nosso eminente Governador, ao ler a noticia,
por .certo ,exclamará luminoso:

Para que aumentar o funcionalismo?
x x

x

Nos cofres do banco d-o sr. Governador dormem
27 .mi_!llões. Pa�am ao Est�do jurinho baixo e ,sãoaplicados com Juros de maior compensação. \

- Para' que 'aplicá-los? Deixá-los dormi-los!
x x

x

O advogado do dr. Tolentino de Carvalho pro
,:ou ao egrégio Tribunal de Justiça que o Chefe do
Executivo sonegara a verdade ao Judiciário, ao in
formar que há mais de 10 anos não se faz o censo
da lepra em Sãnta Catarina:

- E o Medeiros dos Santos ainda nãoO estava
requisitado para prestar os seus serviços no Palácio!

x x

x

Escrevi, nesta secção, qualquer coisa com rela
ção à enfermidade e à poesia. Jogaram a alusão ao
nosso mestre Barreiros Filho, por causa 'de um so
neto seu, que a revisão estropioOu há dias. A minha
alu.são, por outro lado, nem era original. Monteiro
Lobato, na biografia cronológica de um dos seus
pel'sonagens, escreveria mais ou menos isto: Aos
5 anos, caçhumba; aos 6, sarampo ... aos 18, poesia ...

, O mal poético dá mais de uma vez. Ainda �agora
'

estou a parodiar, rimand-o a Ceia dos Processados, a

.

dos Cardiais, substituidos pOl' diretores de jornal,
ora em Juizo, nesta Càpital. Amostra:

•

M�nezes: /
Para curar o mal só mesmo um bacharel ...

Jàiro:
Pensemos em comer! Eu quero mais pastel!
Como' será, pra nós, a bóia da cadeia?
Será só água e pão? Será mesmo tão feia?
..... ;

.

E se 0_ governad'or tirar-nos da enrascada?
Eu voto pelo acôrdo e pela marmelada!

Menezes%"
Se o govêrno entrar, acaba em marmelausen
E nós de dedo sujo em frente do Wendausen:..

\
,
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