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°I,. Emenda n. 564 -- c.s 1.0'00.000,00 para a construção
'='

de uma escola normal rur�l em Chapecó, Santa Cata-

iN 11 671 rina.•• I, Emenda n. 1.240 -- Destaque-se Cr$ 200.000,00 para
"C�(�(�� Hospital N. S. da Conceição -- Tubarão.

_l1'lorianópolis, Terça-feira, 11 de Agôsto de 1953 CI$ 1,00 Emenda n. 1.,258 -- Destaque-se Cr$ 200.000,00 para
______________------------------� a Sociedade de Amparo aos Tuberculosos -- Eloríanó-

I COioSãpOardaOnóPT8
polis.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Emenda n. 529 r: Destaque-se Cr$ 100.000,00 para

a construção do campo de pouso de Bom Retiro.

P I'·sta
CURITIBA 10 (V. A) - Emen-da n. 530 -- Destaque-se c-s 100.000,00 para

aU I N�.última. ses�ão da Assem- o campo de aviação de São Joaquim.
bléia Legislativa, a banca- '

. Emenda n. 531 -- Inclua-se Cr$ 400:000,00 para o

da do PTB cindiu-se, ao tra- campo de aviação de Lajes.
tar da administração da Emenda n. 533 -� Inclua-se Cr$ 300.000,00 para o

campo de aviação de Joaçaba.
Rêde de Viação Parariá-, Emenda n. 534 -- Inclua-se Cr$ 100.000,00 para o

campo de pouso de Curitibanos.
Emenda n. 535 --.Inclua-se Cr$ 400.00'0,00 para o

campo de aviação de Chapecó.
Emenda n. 536 -- Inclua-se Cr$ 200.000,00 para

campo de aviação de Mafra.
Emenda n. 537 -- Inclua-se Cr$ 300.000,00 para o

campo de aviação de Itajaí.
,

Emenda n. 538 -- Destaque-se Cr$ 200.000,00 para o

campo de aviação de Videira.
PLANO SALTE

Emenda n. ,166 -- Cr$ 5.000.000,00 para ampliação
dos serviços de água e esgôto -- Lajes.

Emenda n. 250 �- Inclua-se Cr$ ,15.000.000,00 para
complementação, ampliação .e aparelhamento do pôrto
de Laguna.

Santa Catarina.

:8dlçlo de 1.oje - 8 P6&II.

r
, O BRIGADEIRO

Intervem na Política
RIO, 10 (V. A) �- O sr. 'Paulo. Entretanto, por não tôda conveniência política o

I
tão do Brigadeiro. poderá

Prado Kl1y está sendo, es- I poder se ausentar do Rio I entendimento do partido ter influência no sentido de

perado em São Paulo para
i no momento, pediu ao sr.

I
com o governador Lucas

I

quebrar as resistências de

levar aos udenistas, daquele I, Kelly t,ran�mi:isse pessoal-:' Garcez. .: -_ ..

'

I algu�� setores ud:nistas em

Estado, o pensamento do mente a direção da UDN: INFLUENCIA , participar do governo de S.

brigadeiro Eduardo Gomes paulista que considera de, Acredita-se -que essa ges- Paulo.

com referência a aproxima
ção da UDN com, o gover
nador Garcez,

RECADO

Convot":ado,
Wainer

° sr, Irineu Bornhausen, sempre da imediata confian- Esse pedido estará preso

na sua qualidade de indus- ça do Governador sobrepõe ao mandado de s�gurança

trial, não pode conhecer o os seus aos 'interesses d�
,

que o egrégio Tribund de

'aspecto jurídico das ques- Estxulo e induz o Chefe ao Iustiça, por ttnânimidade,
RIO 10 (V A) F '1 t- P Estado de erro, assume a responsabt,'li- concedeu (tO dr. Tolentino

, .,
-- 01 oes. ara que. o .

-

convocado para compare- cida sempre dent1'0 das no1'- dade, perante êste, dos atos 1e Carvalho. ° sr� Ferreira

cer ontem, à tarde, à Co- mas justas, existem vários praticàdos. E com isso decai de Melo, no caso, fora o cu l

missão Parlamentar 'de In- órgãos auxilia1'/?s do Chefe da confiança, ficando obri- p[bdo direto pelo ato ilegal.

quérito o' sr, Samuel Wai- do Executivo. Aí estão as gado a demitir-se, quando, Mais que isso; tendo opor

ner, não apenas para reve-II consultorias e a Cespe. A há �estouro. tumuuule de cOl'ri�i-lo, açra-
lar os nomes dos seus fi- autoridade diretamente 0- Essa a versão que podere- vou-o!

nanciadores. brigada a informar o Go- mos ernprestar aos rumores

Será também arguido venl,ador do que êle pode Le q-ne o sr. Fernando Me

to, Secretário da Educação, l,êrno, a uma situação mo- madura parecem hostis, as

Saúde e Assistência Social, ralrnenie dificil. Compreen- jovens mostram-se propen
solicitou ao Governador ir- iendo isso, te1'ia: solicitado l sas a aceitá-la, sem contu-
revogável demissão do car- exoneração. I do ousar ainda afirmar sua

go. Aguardemos. rpi-ovaçâo.
...

Com ),sso sufeitou o !]O-

- A primeira "saia curta"

apareceu, esta manhã, na vi
trina de uma loja de "Bond

Street" e a multidão se

comprimiu à frente para
comentar a "linha Dior".
Foi a srta. Susan Cross de

Chavannos, vestida de saia

cinza, de casaquinho negro
colante de mangas três

quartos' e usando chapéu
negro, modelando O contôr
no da cabeça, quem apre

sentou, às últimas horas da

manhã, a versão inglêsa da
nova linha lançada pelo cos

tureiro francês.
Se as mulheres de idade

0_ próprio Brigadeiro,
aliás, é quem devia ir a S.

med'idas às

, na imprensa, do- jornalista 'En�dino Rib,ejr?,. cau

sou impressão. Justiça lhe seja feita quanto a serre �€
nomes feios que, cuspidos para o ar, lhe caíram, na pro-

pria cara.
,.'

Dessa baixeza, êle � vilão consciente, vtstc.como se

denominou, em modesta autocrítica, um "malcriado e

meio". Não serei eu quem o desminta. Fica, assim, assen

tada peia própria mão, a bofetad_a merecida: "malcriado
,e meio". '_

Há sôbre fras�s dissaboridas, passos muito intere=

santes. 'Este, por exemplo: "Não lhe' poderei dar mano

taços, porque você não é mais homem, é um cadáver am-

bulante". . I

Se manotaço é o golpe que a bêsta desfere com a

pata dianteira, a razão alegada pelo Enedino é nova

identificação, a que êle se submete espontâneamente. Eu,
de mim estou já pensando que o Enedino é criatura hu

mana e' portanto, i�capaz de manotaços. O motivo, não

obstant�, é outro, bem outro, segundo afirma o jornalis
ta: só não me fere a manotaços, por isso que não sou

homem e, sim.) "cadáver ambulante". O cavalo branco de

Napoleão, quando interrogado, talyez subscrevesse essa

com melhores razões e legítimos direitos.
CadáveTes ambulantes não existem, ao menos na ,rea- Ministro do T-vabalho, sr.

, . \ t'f!idade. Há, porém, cadaveres moraIS, por me a ora, que

se aplicam ao caso. Qllem quil?er, enfie a carapuça., Não

a ponho na cabeça de indivíduo algum.
,

.

L I 'dência Social com um dis-O�rta vez ouvi ao Governador Hercíl10 uz pa avras.

de grande sabedoria, relativas ao fenômeno coragem. Pi- curso lido (seu primeiro
zia êle que' distinguia dois Upos de coragem no homem: discurso lido desde sua pos
a cívica e a animal. Possuo ambl:\s, remat,av�, com aque� I se), no qual se limitou a re-

la cativante atracão Ide conversador eXlmlO e educado t" l'd d t<. •••.• ' •
• pe tr genera t a es pro oco-

cavalheiro amda agora VIVO na memorIa dos que o 1es-
l l

-

,

h b
.

d f"
. m'es sa vo no ponto' em

piraram de perto. Velho-, e velo' OllltO" e ISlOnomla e '

coracão, era um livro, aberto na sinceridade dos ensina-

S-e-r-a-,-r-a-'p-r-e-s-e-o-t-a--mentos, na franqueza, de mostrar as páginas fortes da, V
sua vida de cidadão ilustre.

d B IIDava quanto possu-ia, com as duas mãos abertas, e O oras
dava pancada, tambêm, 0.0 atrevido que se lhe atraves-' I

,

.

h RIO, 10 (V. A) - O sr.
sasse no camm o.

Tinha "cóle'ras de príncipe" e gestos beneméritos

de rei. Jamais lhe concedi apoio político. E nunca me

prejudicou, porque era, bom, i�tegralmente bo�, e tanto

o era que me recomendou, em carta, ao ,Pre�eIto do Dis

tritCl Federal, na época o dr. Paulo de Frontm.
iC' ,x· iC·

-

. Coragem cívica e animal ... Suponho nã? m�ntlr
com a asseveração de eu igualmente as pOSSUll', am�a
hoje. Pode o Enedino experimentá-la, pô-las à �rova .. Nao

finja piedade, pois não lha quero merecer. SeI Feagl'r de

muitos modó's. Aplique a sua pusilânime desculpa, em

outra ocasião, com pessoas outras. Continuo a dizer que

0- farei rQdar até curpjr os bafes no meio do salão.

E resta-me assinalar-lhe, a lápis de côr, os erros de

português, perpetrados �.o primeiro artigo. Tais, os se'

guintes: "herva", "fraqueza antipática pelos caboclos

amigos, "lod'açal em que o bichano c:hafurdava" "�ed�,r
imenso", "ao envés de", "lêm", "magestoso"" "traZel}OS
"fragãncia". "para ch"egar onde", "quero lhe dizer", :etc,.

Explicarei e corrigirei, minudentemente, as bobIces

de todo o gênero, gralÍdas e pequenas, fêmeas e machas,
com que se apedrejou mais a gramática do que a mÍJ;n.

Prestar-lhe-ei o serviço, -quer qtleira quer não. Até

o próximo artigo, confrade_!'

, que não cumprem a lei.
RIO, 1� �V. A) -,.. , O Presidente-da R;eRública re- déixad�t de . observar, 'em

Ministro da Viação des- comendou'" ô ,,_ii'eestudo da virtude do' disp�sto rio De-
pachou 'para Comissão Têc- matéria: ereto 29.793, de 19 de junho
nica do Rádio o processo de 1951, as formalidades
referente à Radio Difusora -- "Remeta-se o processo .exigidas na transferência
de São Paulo, mandando ao à C. T. R. para propor a de ações.
mesmo tempo de tôdas as medida que couber em Ia- Em 3 de agôsto de 1953
emprêsa que tenham deixa-" ce da lei' e do despacho do _(a) José Américo".
do de observar as forrriali- Senhor Presidente da 'Re-
dades legais. pública.. ,'".! O Tempo �o DESPACHO Examine-se, também, de Previsão do tempo até às
E' o seguinte o 'despacho

I
acôrdo com o mesmo des- 14 horas do dia 11.

aposto pelo sr. José Amé- pacho, a situação de' tôdas TEMPO
•

__ Bom com nebu
rico no proces�o em que o l' as 'emprêsas que tenham losidàde. Nevoeiro para ma-

nhã.Encerrád,õ '0 Congresso de
Previdência Social

\

RIO, 10 (V.

TEMPERATURA --

,
Está-

• vel à noite ligeira elevação
de dia.

VENTOS -- De sueste a

nôrdeste, de frescos a mo-

derados. •

TEMPERATURAS -- Ex-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Emenda n. 74 -- Inclua-se Cr$ 500.000,00 para a

construção do prédio da Alfândega de ltajaí.
_

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Emenda n. 1.732 -- Inclua-se Cr$ 2.500.000,00 para

despesas de qualquer natureza, visando -a fiscalizacão do
Código Florestal de Santa Catarina.

�

Eme�da n. 2.109 -- Cr$ 4.000.000,00 para a Colônia
Agrícola de Papuã. ,

Emenda n. 2.169 -- Inclua-se Cr$ 25.000.000,00 para
início de construção da Usina do Estreito do Rio Uru
guai, entre o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do
'oul.

.

Emenda H. 1.197 - Inclua-se Cr$ 500.000,00 para o
edifício' da agência dos Correios e Telégrafos de Caçador.

Emenda TI. 1.198 - Destaque-se Cr$ 300.000,0� pura
o edifício da agência dos Correios e Telégrafos de 01'
leãns.

Emenda n. 1.199 - Destaque-se Cr$ 150.000,00 para
o edifício da agência dos Correios e Telégrafos de Turvo .

Emenda n. 1.200 - Destaque-se Cr$ 300.000,00 para
o edifício da agência dos Correios e Telégrafos de' Cri
ciuma.

.E;n:nda n. 1.20i - Destaque-se Cr$ 500.0.00,00 para
o edif ie io da agência dos Correios e Telégrafos de Indaial.

Emenda 11. ,1:933 - Cr$ 17;00Q!000,00 para obras de
saneamento em, Santa Catarina.

Emend� n. 2.127 - Inclu�-se Cr$ 2.000.000,õo para
a construçao de um trapiche de concreto armado em
Araranguá.

�menda n. 3.210 - Cr$ 48.000.000,00 para a cons
trução da BR-26,· trecho Itap irunga - BR-2) - Laias.

Emenda n. 3.211 - Inclua-se Cr$ 1.500.000,QO para
aber�ura da. estrada da Serra do FaxinaI, em Praia Gran
de, ligando a BR-59.

\

Emenda n. �3.216· - Inclua-se Cr$ 5.00.0.00.0,00 parn
Ramal Curitibanos - BR-2:

Eme�da n. 3.318 - Inclua-se Cr$ 10.000.000.,00 para
prossegu imen to da constQ1ção da ponte sobre o rio Ara-
ranguá, na BR-59. I

,

Emenda n. 3.321 - Inclua-se Cr$ 15.000.000,00 para
a ponte sobre.o rio Itajaí-Assú, na BR-59.

Ministério de Viação e Obras PúbUcas
Emenda n. 1.193 - Destaql1e-�e CI;$ 500.00.0,00 para

o edifício da agência dos Correios e Telégrafos de Pa-
Ihoça� •

-

Emenda rI. 1.194 - Inclpa-se Cr$ 300..ôOO,00 para o
edifício da agência dos Córreios e Telégrafos de Mafra.

���nda 11. 1,.19� - Destaque-se Cr$ 500.000,00 para
o edlf.l�lo da agencia dos Correios e Telégrafos d� Pôr-
to U11lao. ,

, /'
Emenda n. 1.196 - Inclua-se Cr$ 500.00Q,00 para o

edifício da agência dos Coneios e Telégra�os de Joa-
.

çaba.

Emissoras----'-----
"--"---'- ---,

sôbre as contradições veri- fazer, 4,0 que êle deve fazer

ficadas entre seu primití]. e do que êle não deve nem'

vo depoimento, de um la- pode fazer, é o Secretário

. do, e de outro as infor- d'Estado, _a cuja ação per

.mações do Banco do Bra- . tença o assunto a ser resol

sil e os depoimentos do sr. vido.

.Ioâo Alberto e outros. sê êsse Secretário, que é A SUuação Das

A Estvéia

A.) - o que ameaçou as emp1'êsas
privadas de seguros com a

estatízação dos seguros de
addentes 'do trabalho.

Regisfo de Diplomas
�(Continúa) -

João Goulart, ence,rr0U on

tem o Congresso de Previ-

.Qut1'OS pontos notados co- tremas de hoje: M�x-ima
mo de realce no discurso 23, Mínima 14,4.
do sr. João' Góitlart, fo
ram o lançamento da' ex-

Barreiros Filho

Simplificação da Burocracia
RIO, 10 (V. A) - Um nhã, naquele Ministério, til' o imediato aproveita-

plano de reforma do atual por uma subcomissão de es-I l'lento d d' I d.

_'
..

I
' QS lp oma os na

SIstema ge regIstro de dI- pecialistas r tI' 'd d f" 1f d
.'

,

ii VI a e pro IsslOna, semJorge Guinle oi designa o, plomas, no sentido da, sua
·.pelo Presidente da Repú- 1 f d

-

d
t As novas normas a serem prejuizo, evidentemente, dasimp i icação e re uçao as I �ev' -." t"" Iblica para representar o exigências burocráticas, re- adotadas para substit�ir o I' �sao a pos erlOI'l, pe o

Brasil na XIV Mostra In- LIberdade a pós c�ntemente elaborado pela sistema de registro de di-, Ministério, dos diplomas em

ternaciona1 d,e Arte Cine-
"

.

A
.

tA
•

T'
.

d M' plomas vigente cuja demo- prq.cesso .de registro.

"trAgna I
SSIS enCla ecnlCa o 1- 'I

'

matográfica, a realizar-se a;� Ij nÍstéri'o, da Educação, co-
ra exagerada acarreta as.. --

em Veneza d'ê 11 do cor- PAN MUN,JOM, 10 (U.
I meçará a �er. ;revisto ama-

maiores dificuldades para, Lei HUlana:��:. a 4 de setembro pró- :�neir:�; ;�:�: ���a�:��" 60v. Irineo ,�:sdi:�:::��:{d:�e:x;::���; WASHINGTON, 10 (U.
- Também ontem o Presi-�, na Coréia, transpuseram' a

B b '
sionais, tenderá, segundo a-

I- P.) - O presidente Eise-
dente da RepÚlblica desig- porta da liberdade no quar- oro ansso _,

firmou j) ministro Antãnio
I

nhower assinou,' ontem, a

nau o sr. Emílio Hidalo pa- to diA 'de permuta de pri- A companhado do seu Se-
i
Balbino, presidente do gru-

t lei que permite a entrada

ra, como delegado, .repre- sioneiros aliados e ,comu- cretário particular, sr. Ne-
I
po de especialistas que es-I nos Estados Unidos de ....

sentar o Bras.il na 1.a Con- ni�tas.
- -'

-

rêu Corrêa; viaja, hoje, via tudflm o assunto, a uma 1214.000: refugiados de di

ferência Mundial sôbre En� Esses liOtrtados fizeram aérea, à (japita1 Federal, o
I
maior simplificacão do me- versas nacionalidades, to

sino MédicQ, a reÇllizà-r�se novos�relatos 'sôbre o tra- sr. Irineu Bornhausen, Go-! can'ismo buroc;ático res- dos êles adicionais às quo

em Londres, de 24 a 29 do tamento a que estiveram vernador do Estado.· I ponsável p�las d�longas, e tas de imigração fixa<ias
corrente. ' ;submetidos sob o domínio

I .

Assuntos ,lig�dos à admi-
I
à ,moralização dêsse servi- para seus r�spectivos paí-

Ambas as comissões se'- ,comunista e o desapareci- l1lstração publlca levam o ço., ,

'ses. O, presIdente qualifi-

;:ooe;:::: ;:i::�� pa- :::::er::.::.tena, de no,-! �:�::n:i�O�xeeutivo ao Rio I ,,�r;:tr;:i;,,�m::i;�r:i� i ::o:Jei �e "�t. hum-;-'fr.'.� �:I:r1Í;

pressão "seguridade social",
traindo a origem de seus

entusiasmos sindicaiistas, e

o fato de se haver abstido
de tLma promessa formal
quanto ao cumprimento das
rec:.0mendações do Congres
so de Previdências.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 11 de Agôsto de 1953 o ESTADO

C_�I'O$ aoepok e S./A.
Uma tra�içãO no �omércio B �-na In�ustria '�le S8,ota Catarina

M a t r i -z - F I o r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENj\U, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E ·-CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS� FAZENDAS,. DROGAS, MÁQUIN.t\S, PRODUTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA
.

MARIA,-FBIUêA DE GÊUO.

_ ..
�-------�----------------------------- ------------- :/1

ESTADO"

OItA., WLADYSLAVA ·w��Mõssi=-·ÔR�:��J&lr[iÕ"·ÕÕrN'-'··VrEIR?\E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
DR. ANTONIO DID MUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

•6111_
.

Ex-Assistente na Pol ie lin ica Geral do Rio de Janeí-

01r1ll".tÍl-CU.le...rel-r.,.... I r o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
"Ul.. · ...mpt.io •.••p.Ci4lis.io 'at DODO"'!!! D. 'DB�r>· Rallway e no Hospital São Joã-o Batista da Lagoa.

�"" .... lII!ournoa m,todol cl• .tlaK.6Iluco•• tràtam.Il�. Curso no Departamento Nacional de Saúde

WLr0800PU -_ IWIT."O - U.LPINGOG1UJ'U -: DTilO· Consultas di::�ialÍ.ente das 10 às 12 horas.
L181l0 :JA8AL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

t"loterar1a ,or ..... ,earta.-.lén-,a"t" "1"- OIira Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
,..l..b • blr. 1'1:rtD$lio. horas.

"

-'

c.u.U6rl'l .... 'fr.jall., 11.- 1. 1· '11<1&1'

...... ->

a.rirta, Du • 5.. 11 Ilo,•• -- Dr.••••l

Du 11 la 11 llorll' - Dra. Ih.at.

.

DR. W1\.LMOR ZOMER-GARCIA
Diplomado pela FacuhJade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil \
Ex·interno por concurso da Maternidade·Escola

(Serviçó do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
.

Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

- MédICO do :Hospital de Carirlade
l)OENÇAS DE SENHORAS __;_ PARTOS __:: OPERAÇOES

I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. 1 ::- Sábado (tarde)_. PI· h� t d d'" t H't I CaIu r.taI III - ItaJaI - ..... Caaut.. -

,
DR. ,ALFR.EDO· CREREM

• e a man a a ep e larlamen e no OSpl a F
"

C
deCaridade.' armaCla atarinense

• C.na l'f.eI.u1 '0 '''IIIM ....... �esid.: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.
. I �ua Trajano.

b·ilretor 4e BOI,1$.1 CoIbi. ".".laa. -------------''--------------

- .. .

-

..
-

. �-.
2 � Domingo - -Earmá-

==..:!:'�L·.·""'·
MÁRIO DE ��I�CANT�ÇÃO Navji�Motlr «Carl Hlepcke); ::::.tarin.ns.'C_Rul. Tm-
.CLINICA DE CRIANÇAS RAPIDB - CONFORTO - S.GUBANÇA .

\

8 - Sábádo (tarde)
A D U L TOS Vta�eu entre FLORIANOP«?,.L18 e RIO D. JANÍI!RO Farmácia. Not1fflia, _ Ru-a

- DOENÇAS INTERNAS Jbeala. _iatermedi'ria. em ltaJal e Sa.to..... do Trajano.,
CORAÇÃO - FIGADO - RINS -:- INTESTINOS

-

Tratamentó moderno da SIFILIS ...te ,6lttmo .p..a. para o movim.. to d. paa.ar.tro. 9 - Domingo _ Far:má-

Consultórib - Rua Tirad·entes, 9
HORARIO:

Das 9 às 11 e das 13 às, 15 horas

Telelône _._ 3.415 - Flo1jianópolis _
.

.

I -:::----

Dr� Julio Paupi'z- filho.' M É D I C. O

DRc A. SANTAELA
,'Oflll.'O p.la '.ciw.l.... Nadoul 4. BG4latu ia U.',,';n;

,�.....,nU),
."1.. ,.r ...nrse ia Á.li.d.,ta • r.SEMo'.... .. Dtat?ll;,s

""ra1.

b.I.terr.o 4. Sallta Caa,j, '0 lI"i9.rlNl!'.a1Jt 'IJ 1Il.. .. '.·.eU·"

Clhlea Ittl1iclI .:"'-'_ Doen� .. Na",o .

c.:..1I.1Ulrl.: B4!f1e1o .i.m.ll. N _ "'Jà' '

.

&ea:lle.d.: Ilu �oe31..n. la4.

C-••Wl Du 11 l. 11 àoraa.

&a1•••eta I lJiU1'e1"0•• 1

DR. JOSE· DAmA S. BiT'rENCOUR'l

.... r 11 •• )laJe; 11 - r"JaI -

i'O.JUCULTU.� - PUDIAT"U - OLIllll0l. ••.aA1.

c.ualNrI. • a..1....d•. - ir... ..1. "Via.. a. , i J..&reto 1<,

._. to> 11.&.) - rlor1a1l6poll•.
- .R'�"'" 11 b.or., _. Dllr1a......

OUOI _ OUVIDOI - K....D1. 8Ü�AlfT.

DR. GUERREIRO DA FONSECA

....n••J.relkq••.
",-,.el••• ,•••• - ...traior - l'ttrt._tn eU. ..... 1. (ra

;bfrafla••• Oabeca) - ••Ur.'. Ia <»1'J0tI 1IDr••� ..�..

' ........
...atta )IIr. ... •• Ca.lN

•

f .

CeIu.INrI. -'- Vlaeo." •• O.,. rr... ._ s - (.l1'- aa 0.0

............J.
........d. - ,.U" .....1••. lA. - '1'''' 1....

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
ClauaGU T:a.1JIUTOLe8U

Or.pedI.
oa•••IMrt.1 I'" Pia.., 1•.

... l' .. 1f iiArlam••M� ...... _ Iib.iI... -

-

.... 1 a..at•.,. 111. '••A .. 916.

·fJ.••.•lta•••• 11 l. 1. ".raa

!I't}Ni!, .. III
aa.. !antol "ratn. " - ...........

-

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 das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.

,. Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.
_ HORAS MARCADAS.

, -- DR. ARMANDO VAT,.ERlO DE ASSIS
- ••Dloo

... '."'''' I. QfJd_ fal....... :Aula............_ e ....
....... Carl....

OLDOOA ••DIO• .,. O.�04t. • ,PULTU
.-_ .li -

. Ceu.INrlel :aa -.. I - �.al'" I' .. II

f".lI�1furu..
I

_

"':'''.1 a•• :aareü.l GIIilIl.rã., • - Ir... ( tiL

Corpo de -

.

Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla
mações) ••••••••• 2.404

Polícia (Sala Cemís-
sárto) .•.. ',. . • .. 2.038

Polícia (Ga�. Dele·
gado) 2.59.1

CO:i\lPANHIÀS· DE .

TRANSPORTF
AÉREO

TAC 3.700
. Cruzeiro do Sul ...• 2.500
Panair _... .......•. 3.553
Varig 2.32.')
Lóide

. Aéreo .:...... 2.402
Re_a! ••••• ':........

-

2.3.>& '

rua Tra,)... �candi�àvas .•..... 2.500\
HOTÉIS

Av•• l<f Lu�· • 1 ••••••••••••

}fagestic .....•.•••

lletropol ..•.•...•

La Porta •.••••••.

Cacique ........•••

Central .......•...

Rua: Vitor - Meirelell n. 60 - Fo�� 2.468 - Florlanópol�.. Estrela •....•...•.

1--- ..
.. �ct;;kEiTO ...... - ...

Advoc-acia e Conjabilidade I Di�q�e ...•.......

ADVOGADO: Dr. Estêvam F-regapani _ Càusas I
__

. _- ....,.. _

cíveis e -toobalhistas.
CONTABILISTA: Adcio' Garibaldi S. Thiago _

Assuntos fiscais em geral. _

Edifício "IPASE" _ 50 -andªl' /

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
"

Residêucia ; Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

ADMINISTRAÇÃO -

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
Te! 3022 -' Cx, Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS' F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A•. -S. Lara, Ltda. -,

Rua Senador Dantas, 40 _ 50 andar.
Tel.:

-

22-5924 - Rio de Janeiro •

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 32·9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

6° andar

Ano ........•..........•
' Cr$< 170,,,-.
Cr$ 90,00

DR. I. LOBATO FILHO
I>o••ç.. 4••,.�elH ,r..,lr.Urla
TUS:lI1CULOI.

- U.DlOGKAJ'IA. RADIOSCOPU DOS- PUI.-OH

Clr.rKla 4.T�u. I
"onu.do �.lli racuId.d. Nacional d� I.diein., Ti.i..l...u... 1

risiocirur,ilo do Ho.pital Nua. "mOi i
li ... n,,_ ••••peciaü_uçlo p.l. S N. T. h·lntorno • h·IIIII...... &e I

ClrnrciÁ

dO.
Prof.�U.o P1llhellro Gulmarb. !lUa).

ICOTIs: Felipe Schmidt, 38 - Fone 380l
Atende em hora marcada
Res ���:__�_ão- Jo_rge,_30_.=-:o�.:..2��;: I

Semestre .

No Interior
Ano " . . . . . .. .. .. .. . . .. . Cr$ 200,00
Semestre � -. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos.
não

-l

DRo· JOSÉ ROSARIO ARAUJO
/

Cli:a1c:a X'-llca - DM.çu d. crl••tu

,:i'rst&mel1to da Bronqmit•••m .i.lto•• crlan,a.)
C.uallórl.: Vi·�r ••ir.l.. , 18 .:_ 1- .nd.r.

&...árll.: Das 10,11) �. i�,IO • ÜA. 1,10 .. 1.1' aora.
lteei.UI1U:I.: Annida "lo Br.nco. 1il - _'0•• 1.'''.

,

- I
'

•

---DR. NEWTON D'AVILA

,- A· direção não se responsabiliza peloe con
ceitos emitidos nos artigos assinados.

Clr,ua1a Keral - Doença. de S.lIÍloru - Pree..'._
Ilh;trld.... HUlc:a

C$uiJtfUlrto: Kus Vitor ••iral.. n. _li - T.I.fo•• 1.1.,.

c...altal: AI· li,IO ho·ra. I l tarde 4&1 11 Ilor•••m Cí.a.,&.
a"iitmela: ltll� - Vid.l Bamol, -, 'l1al.�0D:0 1:.4.15.

DR. MARIO WENDHAUSEN
, Clbalea ..6dlea t 1.... erI.....

CeaI.INrI. - .... 1010 PI l' - f.L II. ,...
Celulll...a :0.11 , .. • uni.

........d ,.. 1••18, _'. TaL I.

ADVOGADOS

DR. MARIO LAURINDO

Informações
U'eis

-

o lei f or encontrare, nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imeriiato:
JORNAIS Telefnne
O Estado .........• 3.022
A Gazeta ._......... 2.656
Diário da Tarde ••. 3.579
Diário da Manhã ... 2.463
A Verdade ...•..... 2.01(1
Imprensa Oficial

.

2.68�
HOSPITAIS

e
- DR. CLAUDIO BORGES

ADVOGADOS
fI'6rc em �eral, Recursos perante o Supremo TTlb

ui Federal ti Tribunal Federai de Reeureoa.
ESCRITóRIOS

Florianópolis - Edificio Sio Jorl'e.
12 - 1Jl andar - sal" 1

Rio d,\ Janeiro - �dificio Borba Gato.
AntOnio Carlol 207 - llala 1008.

DR. CLARNO G. GALLETTI
- ADVOGADO-

-

De Caridade:
(Provedor) •..•.••

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

l\lilitar _ó .- ••

São Sebastião (Casa
de Sa6de) .

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

2.314
2.036
S.831
3.157

«,

2.021
2.276
'3.147
3.321
3.449.
2.69-1
J.3il
.3.659

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO ._

3.153

, ,
,

NAVIQ-MOTO,R CARL - HOEPCKE
IDA VOLTA ,

de Fpolis. de Itajaí do Ri. de Santos
Horário de

I
saída: oe Fpolis., às 24 horas

do Ria, às 7 horas

3.121

Lavando -. com Sabão

\?irgem .• Especialidade
da Cla.' W-BTZEL INDUSTRIAL�J8ID·viIl8. ·(Plareá' registrada) --I

economiza-se-1empo· �e dinheiro
�--�--_........__._.---' ...

-

- , ----.-----------------

06

ratmacias·
.

de' Plantão
M�S DE- AGOSTO

ci� No'turna _ Rua Traja
no.

15 _ Sábado (tarde)
.

_

Farmácia Esperança �.Ruà
- Conselheiro Mafra.

16 - Domingo � Farmá-

da Esperança _ Rua Con.
selheiro . M:afra.

22 � Domingo (tarde) -.,.

Clínica Geral - Ginecologia _' Higiene,Pré.natal -
,Obstetrícia - Eletrocardiografia .

\ "NOTA"
O NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5

DIAS). ORGANIZANDO-. SE EM SEGUIDA O NOVO
Farmácia da Fé _ Rua Fe- .

PROGRAMA· DE VJAGENS ---
.

lipe Schmid_t.

/

Consultório: R.ua Fernándo Machado, 6. ,Fone: 3.195.

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA· MOELLMANN)
. ! ....

. - �

A tende diàdamente das nove às ônz.e horas.

Para mail i.formaç�" dfrij�m-a. 1 23 - Domingo _ Farmá-
.MPRaBA NACIONAL n. NAv.GAÇAO ilO"'C� cia dà Fé _-. Rua Felipe
!ua Deodoro - CaJu POltal ai n - ".Iefo.. : 1.111 Schmidt..

29 -- Sábado (tarde) -

Farmácia Moderna..,- Rua

João Pinto.

30 -'- Domingo _ Farmá

Pinto.
O 'S�rviço noturno será

João Pinto e Trajano.
Modema, Santo Antônio e

Noturna, situadas às ruas

.efetuado pelas Farmácias

cia :Uóderna _ Rua João
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 8

l"'Q, BST4ne��
NO

-

LAR E NA SOCIEDADE
ANIVERSARIOS

Hoje no
Dr. João José de Souza

Cabral Passado
Transcorre, hoje,; anJ.-1 11 DE AGÕSTO

I
---em 1823, assinada pelo

versário natalíc.» do "r. presidente _
Estevão José

Dep. João José de SOUlé, A data de hoje recorda- Carneiro da Cunha, Am'Ó-

Cabral, líder do Govêrno nu nos que:' nio da Trindade Antunes

Meira e João Gomes de AIAssembléia Legislativa do

Estado e professor da Fa- -- em 1636, D. Antônio meida, � lançada uma j_JI;)-

culdade de Direito. Felipe Camarão, toma o re- clamação aos paraibanos ri-

O '1
. duto holandês de Goiânia, nunciando a queda da Cons-

! ustre aniversariante,
P b

"

tituícão em Portugal',
'Jll(� desfruta de sólidas ami- ernam uco: -

ção dos Cursos Jurídlcos .do
Brasil, em Olinda, Perna-o- / R' di G iá d FI

. ,i
_

'.

I
a 10 uaruJa e orlano- /

buco e Sao P.aulo, se!.l,b o

I I'
. "

.

. po IS
_

respectivo decreto referen-
'R âdi Dif

' U'. a 10 I usora oe russan-
dado pelo grande ministro

do Imné
.

d d S- �
ga

o mperio, viscon e ue ac
Rádio Farroupilha de Pôrto

Leopoldo (José Feii -i mo
AIegre

Fernandes Pinheiro};

IR'd' S I' d C
.:

I- alOU ma e apmza
-- em 1708, o capitão Car- . Rár'Io Difusora de Tijucas

10's Ferreira, governador da -- em 1867, o capitã I .! �- / R' .r : Díf
.

d L.

A .' • , atllO . I usora e aguoa
nente Joaquim Cândido (O�

R' di C
. A

d C d
.' I

amo açanju re e aça 01'

Reis, comandante da 1:>001-
R'.J D'f

-

d It ., I. .'" . .
al'.!O I usora e aJal

bardeira Forte de Coi-n-
"O Fstado" I

.

bra" tendo desemba ceado .

"AI d" P b I
e •

d d+norrm, Norton Tv1<ll'io da - I vora a

U lei a e-- em 1710, chegou à bar- em Cur_u.sú, Clcompall_hado "O Irlvl'ct'o" I�.::".{-íla, Gualbe.vo Genel'0-

I:0 dei. Costa. Ira da- Baía de Guanabara, por um lm.pe�l�l e ,u,;n, se- "O Vale do Itajai" .

Senhoras: Rio de Janeiro, a esquadra gundo mar'inhe iro, e ataca-

__ Judith Bayer, espôsa francesa do capitão Jean
I do P9r uma. fôrça de d0ZE I Caixa Postal, 45 - .Plorianôpolls - Santa Catarina

Fraçoes Duclerc, que veio I pa.raguaios. A custa de inalÃ.'do sr. Oscar Bayer, Virgi-
nia Reis e Silva, espôsa do atacar o Brasil e foi repe-

dita bravura, puder-u.i os .--- _.- ---------------------�---

lida', três rechassar os atacantes,
sr. Gasparino Reis e SiJv9, -.-

matando um e ferindo :jua-

fortunado cantor de "Mari

lia" c glorioso mártir da In
confidência. Preso em 23 df'

Maio de 1789, veiu li falecer
' -- em 1913. foi assa "in '.-

em 1807', do no Recif�,\.Pernambt;(·o,
,

(l jornalista Trajano Cha-

zades na sociedade local,
t enuo exercido o elevado

largo de Secretário do Inte- des Vieírà levanta o seu "'

rio!' e Justiça, Educação e, campamento no monte das

Saúde, há-de ser alvo, sem, Tabocas e marcha em dire

dúvida, de homenagens dos ção de Gurjau, para fazer

seus amigos e admiradores. junção as tropas baianas de

O ESTADO cumprimeu- Vidal de Negreiros e Soa-

L"AZEM ANOS, IlOJ.E:

res Moreno;té'-O cordialmente.

Senhores: capitânia do Ceará, vituua
__ Polibio Mende i Sidnei de um atentado político, é

Mor itz, Vital Correia de A- ferido a bala;

..........�••••••••I

-- em 1796, Antônio 'lVra
riano Borges, capitão de ar ..

denanças dos portos di vila

de Pôrto Seguro, tendo às

viúva Dorvalina Ligockt.
Senhoritas: -- em 1744,' nasceu

__ Maria de Lourdes PlaU. Portugal, o p o fi t a

Maria Souza.
Menino:
-- Érico, filho do sr. Fran

cisco de Souza.

más Antônio Gonzaga,

QUlm achou'?'
Perdeu-se uma carteira

com duas chaves preza em
te".

uma argola e com a impor- suas ordens, apenas 17 ho-

tância. Cr$ 125,00 cruzeiros. mens, que se encontravam

Pede-se a 'quem encon- emboscados perto de San:••

trar, entregar n-esta reda-' Cruz, repele e derrota liO

ção 'que será bem gratif i- marinheiros franceses, obri
cado até com toda- a impor-! gando-os a voltar, em desor-

I
.

; dem, para seus barcos;. tância.

Partícípacao
Santine Andrade e Senhora participam aos paren

tes e pessôas amigas, o nascimento de mais um herdei

ro, que na Pia Batismal receberá o nome de ROSALVO.

Fpolis., 6-8-53.

PARTIDO S'OCIAL
DEMOCRATICO

Diretório =onicipal de F'oriagõpolis
Na séde do Partido Social Democrático, à Rua. As

cipreste Paiva nO 5, sobrado, está funcionando, das 9 às
11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito
ral para inscrição de novos eleitores, tranferência e su

bstituição de títulos.
A �ubstituição dos títulos antigos é obri'gatória sem

pre que 110S mesmos. esteja esgotada a página destinada
a rubrica do pl'esi-dimte da mesa receptora.

Os interessados deverão juntar ao requerime.1to
duas fotografias de 3 por 4.

Mais esclareéimentos serão fornecidos na séde do

Partido, ou pelo telefone rio 2.570.

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA.
-_ Di. Meceslao Sianiawsk _.

- Médico-do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N, 92 - Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
CURITIBA - PARAl'�A'

ERpecialidade: DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS
Doenças da pel�: Ecze�as, Furunculose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. - Glândulas, 'FaIta de regras,· Ex

cesso, Flores :arancas, Frieza se:lÇual, Impotência,. Este
rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do
enças crônic'as em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

MaJária crônica, Hemor�'oidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos' dias 26 a 30 de
cada m.�s, no HOTEL HOLE'l'Z

CASA MlSCELANlA distri. VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA
buidora dos Rádio8 R. C. A.
Victor. VálvulaR e Discos. Direção e orientação dos professores ., ('�Rua Conselheiro Mafra.

JDR.
J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA .

SILVA E ACAD11:M]CO HARRY GROCHAU' i ......46':.R-?J:d�_..
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas I

'1 carreiras, estudando Farmácia e' Odontologia. I _�
-----------

.

.

Não percam um ano de estudos. Aproveitem a opor- ;�A

•. f�nJfRI�nD:
tunidade, assegurando a sua aprovação. � '?:.

� JU J ÀULAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES: diáriamente das 8

Academia de Comércio.

-- em 1827, deu-se a cria-

ln-
-- em 1908, inaugurucâo

da Exposição Nacional '- o

Rio de .Ianev-o:

em tro;
To-

cont'

-- o dia de hoje é :u�·Íl·.a

lada como "DIa do Estudcn-

André ,Vtlo Ta.!.lscO

o Centro de Irradiação
r Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas � se

!

gundas feiras, às 20,30 à rua

I
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. .

I ENTRADA FRANCA

Plerlanõpolis.. Terça-feira, 11 de Agôsto de 1953 ._:_

As 5 - 8hs.

George RAFT - Doro

thy LAMOUR em:

LOBOS DO NORTE

No programa.

Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50

As 8,30hs,
George RAFT - Doro

thy LAMOUR em:

LOBOS DO NORTE

N o programa.

Çine Jernal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

.

'::\

. \.
"

REPRESEN'(ADAS CLIENTES

A C I T E Casa tondres
Pereira, Oliveira & Cia.

i Ind. Gerais Cássio Medeiros

I s, A. .

I ElectrolândiaModas Cliper
A Electrônica

Est. José Dali?' S. A.
Waldir Losso & Cia.

Eléctro - Técnica Ind. Com,

I. s. A.
I
/

-I Escritórios Ronalan Ltda.
i Lóide Aéreo Nacional

As 8,30hs.
Homenageando o culto

povo
_

de Florianópolis Gf
NO CORTESE e sua cara

vana artistica - com Ro

berto Palucci, tenor lirico

apresentará
, MIL E U:(VlA NOITE

Preço único: 25,00.

Dl'
As 8hs.

Mario LANZA - Dortta
I

MORROWem:

TU ÉS MINHA PAIXÃO
No programa:

Noticias da Semana, Nac.

I Atual. Wamer Pathé. Jor.

I
Preços: 7,60 -'- 3,50

I'
Imp. até 14

- anos.

�lm
... : -

As 8hs.

Gary GRANT em:

TERRA EM FOGO
No programa:

Cine Jornal. Nac.
I

Preços: 1,50 :- 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos,

f3Lf)VI�
EstreUo

As 8hs.

'� • PLACAS SIFILlTICAS. Frederich MARCH em:

�;;:;�.." II·'· d N
- • A MORTE DO CAIXEIRO

1I•• M.,..�.ID..... , •• J.,.J." ••J•• \_"
.•:"·FoNts-�ltZJ"41o.·P."c\.U$ ln 111ft e ooutural/VIAJANTECURITIBA TULCIL"'A. PA05EBRA' PAI!.\NA - Medicaçlo Z!uxiliar no tra. No program .

-

.

. tamento da sifiUs. _

a ,

.

:--------------

Resfrl.ou-se ?
- ! ���:��s:���::tida_�,�:c.Viagem com segurao"a · i Imp. ate 14 anos.

Y O "Satosin" é excelente

e rapidez para combater as· conse-1---------..:..-

S9 NOS CONFORTAVEIS ltlICRO-ONIBUS DO
qllências dos resfriados:!'

-:: 81'1100 .1"S·DL-B.·RISILDIRO.....
. irritações dos bronquios,""

- c.... D #I tosses, catarros. Pega ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueobron
quites € suas manifesta

ções. Sedativo da tosse e

de

Moveif para Escritorio
Vendem-se, pera melhor oferta, com conjunto ou

separadamente, as seguintes peças, para escritório,
usadas :

Uma máquina para escrever, marca ROYAL modêlo
/

'
.

X, com capa;
Um armário para 'livros, com portas envidraçadas;
Um bureau com sete gavetas, 140x80x80;

-

Três cadeiras comuns;
Uma mesa para máquina;
Um grupocestof'ado, com meea de centro..
Vêr e tratar no Edifício São Jorge, sala 4 (Rua Tra

jano), diâriamente, no expediente da manhã.

I AS

duram .•. duram •••

1.511 duram... �

SÃO PAULO
- RIO?

.�Curso Pré-Universitário
.)

às 9 horas, na

expectoran te.

"Florianópolis - ltajª1 :- Joinville - Curitiba

Agência: liua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.ooaluva 3 X'raula .aaQ\oes a
J,

..'

Apontado no início do. diante do Avaí e no segun
certame como um dos can-I do' comp�omisso' o Atlético

didatos mais sérios ao títu- bateu-o novamente, colo-

16 máximo do futebol· cita- cando-o numa situação crí

dino, o Bocaiuva logrou fi- tica. A peleja de ante-on

nalizar o primeiro turno
I tem,

com o Paula, Ramos,
com as honras de líder ao era, assim, considerada im- I caria fora de combate, O o seu ardoroso adversário.
lado do Figueirense e Atlé-

I

portante para o grêmio da
I
quadro auri-celeste lutando

I
E venceu com classe, fi

tico. Porem, logo no início Marinha, pois iria decidir a com a sua característica va-
I

cando no páreo para o ob

do segundo turno baqueou sua sorte; Se derrotado fi-
I

lentia levou a melhor sobre I tencâo do cetro. .'

•

.. o,.· J

OS ARTILHEIROS '.�()4IID<""��(''''(}4

O m'arcador' final acusou
'

,. ....

"l

'três a dois para'o "Garoto", I A'rLETICO 1 X CERAMICA 1, EM ..
IMBITUBA'

que vem j colocar o Paula
Ramos novamente com ,a

Nu embate pela rehabilitação levou a me- .

lhor o "Garoto" - Novamente com a

"lanterninha" o tricolor - Oscar (2)
Osmar, Jacó e Sombra os artilheiros

"lanterninha" . No ;primeiro
tempe vencia por 2" a O, as-

O esquadrão do Atlético,
I
seguindo um empate de 1

vice-líder do certame da x 1. A apresentação do tri

Capital, excursionou .do- colar naquela cidade sulina
sinalados ambos por Oscar, .

'·d.J d I bit d d' blí
,'. .;'

I
mmgo a CI ane e fi I u- agra ou ao grau e pu lCO

aos 13· e 20 minutos. Aos 5
b d f t

.

.

. a, on e en ren ou a equi- que compareceu ao encon-
mmutos da fase complemen- d C A' 1 1I pe o. eramica, oca, con- troo
-tar Osmar elevou a conta- .

gem para três. Aos 17 mi- ��)""()4I&{���O '''''''''

..

D)....(·)....(-)._.(�(�()---()....().....()....(�()-- .��>.-.<-,..._.��---,...'
" .

VENCEDOR O IMPRENSA OFICIAL DA,.
PRIMEIRA BATALHA

diferença. r-Um triunfo masculo, al- O segundo encontro se-

cançado com fibra � técnica, ' rá disputado no Campo da

obteve 'na tarde de domin-' Vila Operária de Saco dos OS QUADROS

go o Imprensa Oficial Fute- ! Limões, faltando marcar a

I
Foram estas as forma-

Teve prosseguimento, .sá- Iris; x América
'

bol Clube diante da podero- ! data para a' sua realização, ções das equipes:
,

bado e domingo, o certame' Marcado para a manhã di; sa equipe da Associação: BOCAHj'VA Tatu,
amador da Capital A pI'� domingo, como preliminar o Desportiva Ponta' do Leal,

I

I' Bonga
e Gato; Romeu, A-

meira rodada do returno v- prélio Iris x Amé�ica dei. pela expressiva contagemt;� '.. .

'.
dão e Geraldo;' R,a�mundo" CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

fereceu bôas disputas.vagra- xou dé ser efetuado: Segun- de 2 x O
" MORACI DENTRO ; Oscar, Osmar! Adílio e Za-

,

dando á assistência. do soubemos, a.....F.C. F. deu
o

DE DOIS MESES - cki.· Resultados da rodada de I Guaraní 3 x Porto Des-

ordens ao encarregado do O prélio, o' primeiro' da I ".

PAULA RA�OS --, Jai-, doÍnin.go:
"

.

/

portos O

Prim.eira v.itória do União
I campo para não permitir o ,. " Ih d três" I Sériamente .contundido me I, Nery.e .Iaime lI; Val-

.

Coríntians 4 x Lmehse 2
serre me ar e res, pe-

.

Os [ogos da tarde de sá- .

.

.

1 t ""0" G &'C·" na peleja com o Paula R.a-, mor, Valéria e Jacy; Vil- Palmeiras 5 x Ipiranga 2
/')., .' Jogo entre 'rubro-negros e a aça sm ama

_

la. i '. ,.

.
.

1 _ .

bado fiveram por local o

I 1'. 'b .

t t ,t I tádí d mos, o mela Morací, do FI' son, Sombr-a, Bastos, Ja- Sao Paulo ,4 x Nacional 1 cial 1
:) \. eve por pa co o es a 10 o I I

.

âd do Ini S
a vi-ru ros, VIS o er I -

. di
I gueirense, - não poderá dar' có e Danga.esta io o piranga, em

a-, méríca sido suspenso pelo 14 B. C., gentilmente ce 1-
i •

I

co dos Limões. d Q 1
.

t 1 seu concurso ao alvinegro, )-(,....()-(�()-(,....'.....{�(�(-()--
T J. D. Ora ignorou a F.' o. uer pe a movnnen a-,

. _. I
O JU'IZ <,

No primeiro [ogo dispu' ,
_

I tusi d I nos restantes compromissos I

tado entre os últi:�s c�lo�,l AC, �. ,que o presi�ente 'bdo ç.a� ou pe o en u�Iasmo o� I do 'Campeonato uma ve� I João Sebastião da Silva: O RETORNO DE BROGNOLLI
.

U
.-"

R di
-

I merica conseguira, sa :1- ligigantes, a peleja ofereceu i ',... I., I
cados, mao e z, a ium, a .

_ I d
_

g d
.

que devera ficar inativo por foi o refferee. Seu trabalho
O lei B 11'· d N A"d lf h

'

_

.,. . .

' I do, a conversao da suspen- ances e emoçao, a ra an-.·. .' I .

"
go erro rogno 1, o o arco, o in o ten.

vitória sorriu aos umonis- d 'bl' O di
_ l mais dOIS meses.' Portanto, satisfez, ,

A
' . 1""

.

.

'

. I são em multa. Ao que pa- o ao pu lCO. guar iao
.

-e •• " I vai, que se sentira ma RO correspondido plenamente,
tas, que, assim, consegu.« Walter, d.a equipe rubro-ne- I,' C�má ��ntmuélra no seu

i
-

- ,_Chegar á sua residência, a-I, devendo, assim, continua:
ram ver o triu�to. ,Escore: I rece, o T. J. D. deixou de tit

.

- . posto. Aliás, o rapaz vem
I

' A RENDA
'1' d

. .

'

_,
gra, cons 1 um-se 'na gran- .. .

.

, . .' pos a pe eJa o prImeau';J guardando a cidadela do
5 x 2 golos assinalados per .fazer tal comunicaçao a Fo d

_

d 1 t
.

t" progredIndo rapIdamente e Contmuam fraqumhas as
t

.

B' I b' -
. ,

.

I e
.

sensaçao ,- a u a, pra l-I '.
I urna com o ocamva, sen- lcampeao.

Lenaide (3) Ivan e Mani- C F Em vi-sta disso, deve- d d f
se adapta perfeitamente an rendas do certame. Ante-

d
' . h' t i

. ,
'. " ;

.

. can o e esas que merece- '. _. I,.. o necessana a sua OSpl .�- í

nho para o vencedor e Gue- ra ser marcada' nova data 1 1 esquagrao orIentado pel::> ontem as bilheterIas acu-
l'd d

.,

t t
'-

.
.

Iram,
ca orosos ap ausos. -

. 'I. ....., i 1 a e, ]a se encon ra res a- ..(�)�-(._)...
des (2) para o yencido' para a realização do jogo'

- tenente Carlos Dantas. saram Cr$ 1.16a,oo.. I b '1 'd t'_ ,
.

. , " '. e eCl o e pron o Para en-

, Juiz: Adalberto Tabalipu. ' .

O primeiro tempo termi- ,_��"'� traI' em ação. Ao que sp'U- AV'.!SO_. Colegial 8 x Treze,3 -

nou sem abertura do esco- r
-

,.�, '1'0 bemos, talvez o ótimo guar-·
Ipirang� 2 x Flamengo 1 Colegial e Treze de M".io

re. Iniciado o segundo pe-
I

C
dião, venha a, r�apara,cel.'

I

A seguir defrontaram"se �ompletaram a pl'imeira 1")- ríodo, logo aos 10 minutoS" a'
.

s a".' ainda neste certame. Mas,
DR; JúLIO DOIN VIEIRA

I·
.

FI t .J d' d h- .J Acaba de receber o
plranga e' amengo, es e �la a, ]ogan o na man a ce Ll·sbô.a"assinalou o tentá "t' .

I,ao que parece, o. ecnICo.
com. dois jogadores de me- Jomingo no estádio .da F. inaugural, em. belo estilo.

I
Nizeta está satisfeito com 'o

nos. Assim, númericamenlE' C. F� Triunfou o líder sem Nos últimos minutos, quan-
CASA para. pouca famílià.-

d N S d . quadro e não deseja intt.o- I
.

t d r.e.nhuma dl'fl'cu,l,dade p�l" Aluga-3'e uma,' recem-constr,uida, à Vila e e '

IsuperlOr e a uan o e mseu ç � d P t d L I
.

..

I d'
.

d'f'
-

o o on a o ea maIS Fátima _ Estreito. 4z1r mo 1 Icaçoes.

IPróprio reduto, ,o alvi-'vel'- elevada contag�rri de 8x3. .

t NOl'I' 225 R I'procurava o empa e, A tratar na de n. da rua Arnoldo Candido aumo.". Para tratamento do ES-
de conseguiu' levar a m(�-

...

I t p' 2
.

�
'. /' e evou a con agem ara .

I TR,
ABISMO ein crianças.

lhor, porém a ,duras pena,>, I O quadro do Ct·légio Ca-

pelo. apertado 6!-core d.: 2 tarinense esteve l.uma. ms-
� Ó triunfo do Imprensa I

"

I
Rua Vitor MeirelIes, 14 .

.x 1,· golos de 'Walneide €i r.hã feliz, cónsegUindof �.H�·.a Oficial foi justo e insofis-
'.

De 9 às 12 horas diària-
Giri, parà ,o� locais e Ailton dtória como poucas, rente tnável., Todos deram o má- '

,,' ln,ente;para os visitantes. Juiz:

I
J. um adversário temido eximo pe[9 triunfo. No ven-

Clarisdino Sanbs. -_ l'eSpéitado. .

cido apenas Marréco, Ne-/ ...

nem, Jair, Olney e Gilber- il,8AL�,-DE JjNTAR
to conseguiran,\ conyen,cer.

i Vende-se iirj-sima sa:R

t de' jantar h-la �entaJh'l.aa
I ..

�:�.

CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO

Vitoriosos União, Ipiranga e Colegial -'
Não se realizou o encontro Iris x

América

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL
.

Os quadros atuaram obe-

, Resultados, da 5a rodada t Botafogo 3. x Portugue-I decendo as, formações abai-

-

do Campeonato, Carioca:' ,sa O �

_

" I xo:
Sábado Bonsucesso 3 x' Canto do i. . ..

Flamel1go 5 x Bàngú i) Rio 2
. !

IMPR�NSA -

, Walter,
. JoãA. e A�lvaro,' Gil (H�-- Olaria 2 :k São Cristó- �,

vão 1 _

lia), Natalino _e Botelho;

COl� a derrota- vascaina, Aldo -<Noir), Zezinho, Acá-

Madu- o Flamengo ficou �sola.do "cio, Odilon e Li;;bôa. .

na ,liderança. I

-

Domingo

PONTA DO LEAL

América 4 x Vasco. O

(grande surpresa)
lfluminense' O x

srs. João Flores, no prime�:-
1'0 tempo e Sargento Lit1-

reira' O

...... ,

������ Marréco, Olney e Li.3bôa;
Liberty; Nenem, Jair e

Ferrugem; Osmar, Gilber

to, Nando, Chanes e
'

João

Paulo .

ZATOPECK, O HEROJ DOS JOGOS O�IM
PICOS, COMPETIRA' NA ARGENTINA

•

'BUENOS AIRES, .10 (V. I eh deverá enfrentar ainda;
A.) - Emil "Zàtopeck, o

I nós 5 mil metros, o cam

gr�nde campeão- olímpico I' peão argentino
.

Ricardo

de corridas de '.fundo, virá Bralo.
'

à ArgEmtina neste' verão. I' Outras provas esportivas
; Projeta-se a disputa de internacionais serão dispu

umà Maratona, q�e contarã ti:ldas mais ou .menos. no

com Zatopeck, com o cam:.' mesmo tempo em Buenos I Na preliminar, em me

peão argentino Reynaldo Aires. Aqui virão, por �-:-_ lhor de. três pela taça "D(�G I
Giorno, com Delfo Cabrera, I xemplo, vários cé\lUpeões ó-I Cunha", saiu. tambem vito

também argentino·e campe-' 'limpÍcos de nàtação "húnga-, doso � rubro-negro pela
.

ão da prova nas Olimpiadas ros, uma equipe iugoslava, contagem mínima, tento 'de

de 1948, e CaIU 9 iugoslavo de' paIo aquáÚco, também I Jurandi. O Imprensa fot'

E. Mihalich, vencedor da campeã olimpica, em de-' mou com Walter, Pedr0
. I

última "Corrida de São Sil- zémbro, um pentatlo mun-, Paulo e Waldir; Valmc,r

Ivestre", grande prova de diaI de bilhar, em setem- Biase (Didi) e Orivaldo;
fundo corrida no Brasil a- bro, além do campC?onato Jurand�; Aderson, Lu iz I
nualmenteo sul-americano 'de bilhar' (D'emercino), Dlilrcí e Or-'

Na oportunidade, Mihali- fl'ancês. ·Ilando.
'

:

Funcionaram no" apito üC;

dolfo Francisco, no segpn- .

do. Ambos. agradáramo

nutos Jacó consignou o pri
meiro ponto do tricolor e

aos 24 Sombra diminuiu a

EMPATE SEM GOLOS NO CLÁSSICO
JOINVILENSE

, O tão. esperado' clássico pelo Campeonato da Ligá
do futebol joinvilense,' A-

" Joinvílense. O resultado
mérica x Caxias; teve lu-

gar ria tarde de domingo, roi um .ernpate sem goals.

XV de Jaú 2 x Comer-

/

AMBLIOSCOPIO. DE
WARTON

)

em madeira 2(' :ei .

.

Vêr ti tra�aJ' r,a ReiilL�ch

�. *,.

Deixe de FOlDar'
,. Abandono repentino do

'1 fumar. Se'm contraindTcação
para doentes .e, velhos; Li-

l.b�rtem"se do' espant'alh? .��
I cancer e de outras ternvelS

, ..,-

enfermidades provocadas
pelo fêio e repUgnante há-

I
bito. Peça. hoje �esmo a

,

fórmula atômica e pague ao

receber no çorr�io.
Farmo. Á.. Cruz, ' -

OL� .Cx. 489' _,._' B: Horizonte-,.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRITICA

Iizaçâo artistica; duas ou

treis cenas razoavelmente

bem- apresentadas não

dem desculpar o resto

po

da

Sin'hã' Moça
- nO 4 to à porta da prisão com

. , palavras dificeis para a sua

,Romance: Mar ia Dazzone I
condição de escravo; Ruth

Pacheco Fernandes -: I de Souza, a artista negra,
. Adaptação: Fabio Carpes sem oportunidade.
Dialogos: Guilherme de O setor que demonstra

Almeida e Carlos Verguei-} certo valor, é a fotografia
1'0 de Ray Sturges, que sem ser

Fotograf ia : Ray Sturges excepcional, exibe sempre o

Musica i' Prancisco Mig- mesmo nivel de nitidez e

noni boa iluminação. iDireção: Tom Payne 'Para enterrar mais ainda
Elenco: Anselmo Duarte, o pouco de bom que existe,

Eliane Lage, Hem-leão, Ri- o�script 'de SINHA MOÇA,
cardo Campos, Eugenio Kus- antecipa o ano da abolição
net, Ruth de Souza, Marine da escravatura para 1886,
Freire). José Policena, Abi_1 contrariando todo e qual
lio Perei.ra de Alme�da, ,etc., quer co�p:n,dio escola� so-

E aqui estamos nos dian- bre a história do Brasil.
te da mais nova produção Desta forma, perdeu a

Ida Vera Cruz, depois do su- Vera Cruz, nova oportun i
cesso estrondoso e interna- dade de apresentar um

be-,cional de O CANGACEI-Ilo espetucúlo, de cunho bem _,,---------

RO. brasileiro, talves por ter
SINHA' MOÇA, entre- sido um pouco precipitada Itanto, está longe de poder na escolha do argumento, o

alcançar .() nível daquela im- .que possivelmente veio mo-

!�OCIIõID-O�)'-'o'-'o",
I'" "

-r ,I:: A C'IT li.. _

G L E S A I' -:0:-· ID Tubara-O IN· ::,
.

A G � N C I A DE opressionante e expressiva tivar o insucesso do diretor e e .

, I' UBLlCIDADE'realização de Lima Barreto- Tom Payne, pois diga-se CASAMENTOS município, pela eJa':ltr�ção UI ;Iil � li I IJ c
P

-:0:- oto, apesar do, pesares. I com sincer idade, não faltou
d••strada de Tub-rão a

_
. V A I (<ADIO _, JORNAIS I

-

Esta nova pelicula de São a boa vontade, que está pa- Na vila de Braço do Nor- Imai-uí, via .Pescaria Brava. f O N I C A • A P E R ITio, oBernardo dos Campos, é de I tenteada �os raros bons mo-
te, dêste município, reali- Atualmente, já ve.m fun-

I

_
REV:STAS Iuma. inconsistencia tal �em1 mentos de SINHA MOÇ�,

zou-se o enlace matrimonial clonando com regularrdade, i Tt
-

-,

b d' .,

..0...0.-.0.-.0.-.0....1)
toda a sua ex ensao, que, a que, se nao conseguiu o o -

da gentil senhorinha WalIy há mais e um mes, uma
abolição da escravatura, da! jetivo em mira, vale, ao

Westphal, dileta filha do in- linha' de ônibus de Siquei-
uma impressão real de fic-I menos, pela boa intensão.

dustrial Oswaldo Westphal, 1'0, localidade além de Pes-
cão e não de motivo extrai- I Dispensa comentarios a

C d com o contador Urí Sandri- caria Brava, até Tubarão.do �a história do Brasil. I parte tecnica do filme, pois orrespOD ente ni, filho do abastado comer- Falta ser construído o tre-
'Desde o inicio desagra- apresenta aquele otimo . pa- Correspondente comercia', ciante, sr, Alexandre San- cho de Siqueiro à Pescariada, começando pela cena em drão que já conhecemos a- .om grande prática, d ispon . driní. Brava, o que está sendo fei

que a faladeira viajando travéz de outras produção .io de tempo no período da
__ Nesta cidade, realizou- to, peIa Prefeitura de Ima

com Eliane Lage e Anselmo do mesmo estudio. manhã, oferece seus servi-
se- o casamento da profes- -uí. f' pensamento d0S- ve-

D-uarte, no mesmo. vagão, só Em ultima nalise: SINHA ços. Dirigir-se à Caixa Pus,
sora Maria do Carmo Tei- I. eadc i es de Tubarão, auxi- _

.

, .

° Presidente do Centro Acadêmico XI de Fevereirovem a notar a presença des- M.OÇA, não é um filme im- tal 381 - Florianopohe v
.. eira, filha do industrial A- l ia: rmaruí, caso aquela edí-,�

da Faculdade de Direito, por meu intermédio, convocat�, ultimo, quando está pro- prestável, mas, está "muito ,
-

nastácío Teixeira, com o [o- Illi'ue não disponha de re-
todos os acadêmicos desta Faculdade, para a Assembléiaxima a extação do fim da longe de ser um_bom filme; Cosinheird :

vem Genésio Jeremias. cri sos no momento, para Geral Ordinária, a ser realizada no dia 11 do corrente,viagem..E' Possível r é. apenas uma realização a- Precisa-se de uma cosi- _� Também nesta cidade, co.npletar logo a ligação. terça-feira, às 16,30 noras, na sala do 10 ano, conformeDo principio ao fim,':esta ceitavel. uheira no Clube 12, I' re�lizou-se �-c'asam�nto da 1:"lOl ligação encurtará cêr- preceitua o, artigo 90 do Estatuto.·.
.

.

ASSUNTO: Eleição da nova diretoria que regerá osrealização de Tom Payne, D. Costa Rua João Pinto 6. professora Maria do Carmo cu ce quarenta qullometros
destinos dêste Centro, no período de 53-54:caractariza-se pela falta de r

_, de Oliveira, com o jovem ou .nais, a ligação com Flo-
Outrossim, levo ao conhecimento dos colegas que 'ounidade, fator de importan-

Walton Búrigo. A noiva é �ianll,pclis, ficando Ilv-s das registro das chapas deverá ser f��to nesta Secretaria atéela vital em, qualquer rea-, filha do sr, Luiz Pedro de -(':"1':' � e da balsa da Lagu- às 18 horas do dia 10, segunda-feira, devendo para tan-

S '1 f I·, I -I S Oliveira, do alto comércio e !.:1, Será um grande passo to, conter as assinaturas de, no mínimo, 10 acadêmicos.
d D '

1 pava todo Sl11. I Florianópolis, 6 de agôsto de 1953.Presidente o iretorio 0-
LINÉSIO LAUS _ Secretâ ríocal da UDN. O noivo é fi-

,

,. lho do saudoso Silvio Búrí- NOVOS MÉDICOS
go. ",

-- Ainda nesta cidaoe, re- i Vem de fixar residência
alizou-se com grande pom-I

nesta cidade, o d" Hant
pa, o enlace da gentil 3enho- Keen de Lima, espeeialista
rinha Ivete May, ::om o jo-I em doenças de crian';<I,;, com
vem Irineu Brodbeck, Ela é prática nos' grandes hospi
Llha do capitalista, Paulo tuis do Rio e da EHrcp�l O
J i<cé May, do alto cc.mércio 11' Kant trouxe m'l[� 'ljfic3
Ir l'd e êle, filho do sr, Ota- .;T' relhagem, Ao g"'lI c�;l'
",,,mo Brodbeck, Diretor- ".1té.rio tem chegadt) gréln
p�( �jdente das Indústrias J.: I úmero de pe';�(,as U�
-Cal'_ios Brodbeck S. 1).. \'do sul-caturinense De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado,de

/\ sra, do dr. Kll� : ,:1, Santa Catarina, faço público a quem inieressar que a
b,5m é m�dica, mas, ainch' cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri-

-

t' I" d côes para os exames de: Mestre de pequena caboiagem,,1::\0 es a c Inlcan o. P', P' d P" C }\tr A'* * * raticos,
.

ratIcantes e. ratIcos, ontl'a. ·�estre, 1'-

"\ " . :'., rais, lOs, e 2°s, Condutores Motoristas e ,Maquinisté\s,D(:vera Ílxa_!' .reii!d�ll(':a, I desta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo eúm ai:? Insem breve nesta CIdade, o ar. trucôes do Aviso 3,122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Hélio De Patta,

espec:alista,
M'a;inha, .

.

-

., .

..

em doencas do coração tJ:a-' Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,data, seus paés --·o.dr, Fran-
d '. d" em Florianópolis, 22 de julho de 1953.(',f co Carlos Régis e- Arlette zen o consIgo, nlo erna a- -

.

N d d L'
/

C
' ..

h
",

etson o wramento outtn, OC.ú'betta Régis -- o{(>!'ece- parelhagem.
Escriturário '''G'' __ Secretá:rlo.

AGORA ,

em FLORIANOPOLIS
',. ," 'I

o tecla thaE,ca-esteX

para - bons, empr-eqos l
--------------------

DATILOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAl
(

CONCURSOS DO DASP '_ PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE - Serviços especícns de

COPIAS A' MAQUINÂ E MI�EOGRAFO
Matricule-se na Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS

Conquiste seu diploma de datilografo

Rua Alvaro de Carvalho,20-(sobrado) ,

Pelos Municipjos A G U A
-

Vida Inlaotil
Vida Juvenil

Centro Icad. XI de Fevereiro
'"

Registramos com prazer o

recebimento dos números
de 1° de agôsto destas duas

revistas infanto-juvenis", e
ditadas pela Soco Gráficà

Vida Doméstica, Ltda, "Vi-

I da Infantil", entre dezenas

de histórias em quadrinhos,
I repete, a pedido, uma do

famoso. "Sir Can-Can" e

continua a apresentar as di

dáticas "páginas" de exer

cícios" como cou td bu ição
ao magistério primár io.
"Vida Juvenil", entre seus

testes, páginas charadiati

caso hístórías de aventuras

e de amor, oferece aos seus

milhares de leitores a seção
esportiva "histôria de cam

peões" com a biograI.a do

famoso, "crack" C�l,�tilll().
Com 64 páginas em magrrí-
fico papel,
Cr$ 3,00.

custam apenas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

pelicula que se arrasta nu

ma serie
_ Interminável de

sequências sem ql;lalquer
força de expressão, motiva
das- não só pela interpreta
ção de alguns atores, como

também por alguns dialogos
que quebram o ritmo, devi
do. a sua má qualidade.
Além disso SINHA MO-

Ataca todo o organismo
[<�M SIFILIS OU REU.MA
TISM O DA MESM1\ ORI-,

GEM!
t.:SE O PUPllLAR PREPA

, RAD()

1-3� fJ I :Il§] P'ÇJ
. Aprovado, pelo D. N_ S. P., como au�iliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem. \
lnofen'sivo ao organismo, arradável como II

.:or,ÇA faz' lembrar muitos
filmés de "mocinho do

os'

cio

nema norte-americano, e

mui especialmente A MAR
CA DO ZORRQ' (Fox -

Tyrone Power, Linda Dar

nelI, Basil Rathbone, e Eu

gene PalIete) com capa pre-

ta, bonito' cavàlo
etc.; etc ..

Os protagonista Anselmo

Duarte e Eliane Lage, que

esteve tão bem em Caiçara,
'nada f�zem ,de realmente

artistico. v

. Aparecem diante. das ca

maras com muito désemba
raço mas não transmitem o

drama que' a his�ória pre
tendia apresentar ou me

lhor, nãó se pode léva-Ios
a �sério, porque não são os

ator,es requeridos para o te

ma. em .questão.
Aliás, o elemento huma

no, neste filme' é dos mai�
poderosos fatores negativos
em "seu conjunto, salvando

se apenas Eugenio Kusnet
(o padre), Ricardo Campos,
revelado em O CANGACEI

RO, ,e aqui fazendo o eitor

?a senzala e, ainda, Henri� Icão, apesar do monólogq di-

,
�. "'_-

Ministerio da Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

EDl'TAL
I

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
MERCANTE

1,N!VERSÁRIOS

A gentil senhorin'la,pul
ce Co�betta Régis, ccmple-
.uu quinze .<lnos, fi:> dia 31
de Julho.'Ao' ensejo desta

r�,I,'l, uma festi.r:tha em sua

DR. LÉO FEUERSCHÜET
TE

Tuôarão.

de ,'onibus I banco. Este grande melho
Canôas --

, ramento, devemos ao indor
i mldo trabalho do sr; Gas-!

dOI'·' d'"1 par e lvelra, ,mamico
ADQUIRIDO. ° TERRENO: gerente, a que� a lavo�ra.

IPARA-O, EDIFICIO DO e a Indústria, já devem as-
BANCO DO BRASIL sinalados serviços.

Há cêrca de' quatro l11e-

mêse�, a linha
de Varz�a das

ses, encontra-se em Buenos
Aires, República Argenti113,
o jovem médico, dr. Léo
Feuerschüette, filho do ve

nerand') e competente c�ru�'
gião, dr, Otto Feuerschüe':
te.

------,-,

A Agência local do Ban- PREDIO
Na capital portenha, àqu",� co do Brasi_l, vem de �d�
le cirw:gião está fazendo um quirir, um ótimo terreno de Já se encontra na quinta
curso intensivo de alta ri- esquinà, das ruas Esteves lage, o magnífico prédio E
l'urgia, ,que durará um a;;;o. Junior e hauro Muller, on- lizabeth, --que os Irmãos

de cerca de ,22 anos funcio- Mus�i estão c<?nstruindo nas

nou o corisultorio do dr, esquinas das ruas São Ma
Paulo Rombo. O predio, m.iel com Lauro Muller, A-

I Distribuidor
C. -RAMOS SIA

Vem funcionando,
Há grande entusiasmo no

I
riamenté, há cerca de

,-

Comercio - Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolfs

NÇ)VA LINHAESTRADA ,TUBAtL�O-
•

IMARUí VIA PESCARIA
BRAVA

DE
ONIBUS

qué será de trez pavimen

dia-, to7, ricamente edificado, co
dois mo são as agencias desteI

.��J
--�----------�------------------------------

ELIuABETH

liás, será o maior arranha
-ceo do sul-catarinense.

(O. Correspondente)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 11 de Agôsto de 1953

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

TERÇA-FEIRA _ Dia 11 - Grande jantar de confra

terntsação, ás 20 horas; com' entrega de di

plomas aos associados remidos.

Vende-se
cia

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên

cita eI)1 Capoeiras.
Dois '1.otes em Barreiros cita á Rua doe l}1oura 20x3p.
Uma êasa na Vila são João em Capoeiras.
< ,J

'
,

,

Vêr e tratar' com o proprietário Braulio Silva em

CAPOEIRAS.
..

'

�ende-se
Serrarlas, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes

urbanos, casas" grandes áreas de terras próprias para

agricultura, além de maravilhosos' lotes urbanos em
Goiânia, e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado

'de Mato Grosso, próprias para cultura do café.
Informacões: _ Edig ic io São Jorge - 1° _ Sala 4.

ULTRA SONO
TERAPIA

- ""

.J

o MAIS MODERNO E EFICIENTE ,TRA'rAMEN.
'1'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E' INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

-DR�:GUERREIRO
CONSULTÓRIO _' VISCO:NDE DE -OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'RESID:fl.:NCIA PELIPE SCHMIDT N. ua: -I

Bernardo Guimarães é fi-I
gura sasaz conhecida no ce

nário cultural, do país. ,E'

.

'Sementes Dier�ef�er'
o ESTADO

A Agência Brasileira de Representações Internacio
nais Ltda., Firma estabelecida à Praça Pio X n: 78,
'S. 1113, e dirig ida por Erancés há 20 anos no Brasil, de

seriedade comprovada e com as melhores referências co

merciais \ bancárias, solicita ofertas 'de produtos e ma-

, térias primas dêste Estado para serem vendidos no D. F.
a base de comissão ou em conta 'própria, e' para expor

tação na França. A mesma póde encarregar-se de defen
der interesses junto às Repartições Bancárias e Fede-

, •
I

;'
' ralS onde possue ótimas relações _ Favor dirigir refe-

_______... -..:. --- rências, ofertas detalhadas e, se possível, amostras, pa-
ra: ABRIL, Caixa Postal 2.404, Rio de Janeiro.'

E indicado nos casos de fraque
,
za, palídéz, magrezà e fastio, porque

, em sua fórmula entram substancías S f d fi
tais como Vanadato de sódío.. Lici-' O re e asma f
t.ma, Gilcerofosfatos, pepsina; noz ' So a expectativa de um

de cola" etc., de ação pronta e eficaz
I
com () seu cortejo aterrador.

nos casos de fraqueza e neúraste-I abate o espírito mais resis
nías. Vanadiol é indicado para no tente. Ser asmático é viver
mens, mulheres, críanças; sendo fór- sempre de baix� des�a obs
mula conhecida pelos grandes me. sessão nervosa e dissolven-

licenciado pela Saudp Publíea. acesso de asfixia asmática
te. O remédio' do dr. .Reyn-

'

»,

gate, p. .salvàção dos asmáti-

('�s, �omba�e .eficazmente I' ,

riao so a própria asma,' co-
mo qualquer bronquite crô- ESTA' .DOENTE? _ DE-

nica ou não, tosse, chiados, SANIMADO?

etc. Com o remédio do dr- A Dra. L. Galhardo ex-

Royngate, as gotas antías, médica do' Centro Éspirita
máticas, puramente vegetal, Luz, CarIdade e Amôr; a,ten
o doell.te adqUIre imediato
alivio, voltando sua ,respira-' de' á' consultas. Novo ende-

'çãc logo ao ritmo natural. reço: Av�nida N. S.' de Go

Nas boas casas. Pe\o reem- pacabana, -

540, Apto. 702
bolso. Caixa Postal 3.685, _ RIO DE JANEIRO.

RIO

I,

" Expresso São Jorge
_ DIARIAMENTE _

FLORIANÓPOLIS __- BLUMENAU
'_ AGENCIA _

_ CACIQUE HOTEL _

.Bôo ' Colocação'

SÁBADO � Dia 8 _ Grande "So irée" Rubro, Negra do

Clube Náutico "Francisco Mart inell i". Co

roação da Rainha dos Esportes. Reserva de

mesas na Secretaria do Clube, naquele ho- seu mérito 'de haver ín tro-

rár io. I' duzido
-

o sertanismo legrti-
moi no romance nacional.

CONVITE p
..

. , sua, vida, repleta
de pítores- a T,,tie Ip'ar,a'

-

o
DEBUTANTES co e de incidentes jocosos,

'

"
,

r-
•

' _. _: decon:eu 'p�'incipa,lmente
,

e
I �ry Gonçal�es e Senhora participam- aos parentes

A Diretoria desta SocIedade tem ,a grata satisfação
I
por seu gôsto entr-e tropei- e amigos o nascimento, a 4 do corrente, na Maternidade

de convidar as gentís senhorinh.as, ligadas ao quadro �o- rJt de Minas' Geruis e f'aís-
I
"Dr. Carlos Corrêa", de sua filha MARIA APARECIDA:

cial dêste Clube, para fazerem- o seu DEBUT, na noite
dor d G" P AI I Fpo!is., 6-8-53.

• " .

d
'

d 'I do
:

ca OI es e OIas. ara e e,
de 12 de Agosto proximo vm ouro, quan o sera eva o a

,'". " "

efeito o grandioso e táldicional BAILE DE' GALA, .co- o epíteto caipira so��a -----..,..,....---.;__-------�-

memorativo ao seu 810 aniversário de fundação, como um título nohiliárqui-
Em face do exposto, comunicamos as interessadas, co. e

.

nt dque a inscrição acha-se aberta a partir desta data, todos De sua alentada e unífor- "O, I" a' ''Or -

os dias úteis, das 8 às 11 horas, na Secretar ia, até 10 de
mente boa produção literá ..

Agôsto. " I'.

d d
c , ria, êste "O GARIMPEIRO" .

.

Na certeza da aceitação dêste eonvite, es e ja, an-
. _

' _

I
CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias

tecipámos os nossos sinceros agradecimentos. que as Edições Melhora- aceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas á .rua Itajaí,
,Luís Nunes mentes publicam como vo- 32 - nesta capital.' .

'

Secretário Geral. '

\,
lume Ir. 4, em sua série Fie-

..

cão Nacional; Já o título o ---------

indica, trata-se de uma his,
.ôria vivida entre as críatu- \
ras que buscam retirar ao

"

,;010 as pepitas e a3, gemas
'

"=qui�a�. Ce.nas ': expres-:,
soes tIPIC�S, situações '� pro': I'blemas, tipos e modos -da

ona garimPeira U;liam\e .a:O-' ---------..,....�-----...--__;_�--

sentido humano' comPb,ndo"
'

u,m romance que conseguiu
agradar formalmente ao

nosso, do que, é prova o ele ..

-vado número de edições ob

tidas por O GARIMPEIRO.
-

Em lugar de destaque figa
ra êste lançamento das Edi

ções Melhoramentos pelo
esmêro dado ao texto, a boa

apresentação material e o

prefácio comentado de Pau

'lo Dantas sôbre a figura e

:l obra de Bernardo Guima

rães.

Em tôdas as' boas livra

'tias ou pelo Servião de R�·

embolso Postal.
nas

Edições Melhoramentos

Caixa Postal 8.120 _ Sãr

Paulo

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

Iz AGRíCOLA '_ -.' I
_

RMo:��,16
... "

, f"LOIllANOPOLIS - 5�6..('6tó.rlno.
'

, ,

-

Aviso
DR.. NEWTON D'AVILA-

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

A Brazilia Tur istica e Comercial, S. A., firma que
opéra no ramo Tur-ismo e Sorteiros, necessita nomear na

Capital e Interior do Estado, Agentes Representantes me-
.

I
diante vantajosas condições. Interessados devem escre

ver para PORTO ALEGRE _ (Rio Grande do Sul) _

CAIXA POSTAL, 2.126.

MAGROS E FRACOS
VA N,AD I OL

dicas e está

"TZr�!!.!.__

TBANSPORrES AÉREOS CATAR1NENSE s/A.

OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ .. QAIlGANT.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"..-e1allKa •• ' B....It..

_

,

,

Receita de Ocules _ Exame ci. Fuác10 d'. Olho para

Clala1fie.çlo da Prelalo Arterial.
Modera. Ap'arelh••em. .

c......t6r1. - Viuoliid. 4e Ouro Preto. I.
.

REVISTAS e LIVROS alemães -éncontram-se - na

Livraria ,Calarin,en�e' _�

Praça 15 de Novembro esquina R. Cons.' Mafra,

Cerâmica· Sãl ;-Caetano
JfIJOLOS PRENSl\t}OS, 'TELHAS, LADRI-'
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

TARJO
-

PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.
JERÕb1JMO COELHO, 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis
msrarauroonss

Consultas _ Cr$ 30,00.

Presentes� de c Real Valbr, Sim
Dneis, Pulseiras Oivers-as, Relogio$,Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional

.

.

Japoneza e· ,Chineza, Faianças A� ... Muitas ourras· Novidades.
. '.

v
•

Preferir ,.Noua Casa,· é Preferir a'Melhor
OTICA MO-CELO ,- FELIPE SCHMIDT - FONE 2280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Ter�a-feira,.l1 de Agôsto de 1953

Clube Doze de Bgost,o:
, I

'PROGRAMA PARA AS FESTAS COl\1EMORArl'IVAS'
DO 810 ANIVERSARIO.

.

I
QUARTA-FEIR� ': �iU' 5 -_ G;'ande Bingo, S�c_ial, com

I-; val iostss imos prermos, em exposiçao nas

"

I

•

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

tecnicolor. Preço do cartão:
.

Cr$. 10Ó,00.

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

TERÇA-FEIRA - Dia 11 ',- Grande jantar de confra

ternisação, ás 20 horas, com entrega de di

plomas aos associados -remidos.

QUARTA-FEIRA - Dia 12 - Cintila!lte Bai�e de Gala,
, encerrandó as festas comemorativas.

,

-

NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as listas

de inscr-ição para a excursão, bem como

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

partir do dia 25 no horário das 8, ás 11 ho

ras, encerrando em 5 de Agôsto.

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

roação da Rainha dos- Esportes. Reserva de

mesas na Secretaria .do iClube, naquele ho

rário.

CONVITE

mo a sua inconveniência, já
que -- se aprovado -'- viria

representa: verdadeiro gol-

I pe de morte em numerosos

órgãos de imprensa no. País.

Expresso São Jorge
--'- DIARIAMENTE -

,

FLORIANóPOLIS --' BLUMENAU
- AGENCIA -

...- 'CACIQUE _'- HOTEL...-
"

,

. OsnyGamaI Cia.
JERONIMO COELHO, 14 - Caixa 'Postal,

239 - Flol'ianópolis
. DISTRmUIDORES

ECONOMIA absoluta
"

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1#1��4;
IMERSÃO e CHUVEIRO

�
.--""'dõiiII_..."

Capacidade 30 LlTRQS

• Construido inteiramente de

cobre, -

'

.' Aquecimento ultra rápido,
• Játo abundante na tempe

ratur� desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de reçu

(agem instantanea, permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

.,

eoNFORTO- absoluto
Grande ECONOMIA

. "'S'f •• ��:;.
-�

-::'1t- �!
-"'��:;';;"'-----

"
.-

... '.n

':t:<:.:;.�. _ -4,'

j -;.,.,,;
r- .

.

]�;� •. �l:���'Jh.,.J,r.•. "k r..

AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL

Capa�idade; . ,

100 a 1.000 litros,

i

'�i

Fabricados nos tipos

hori,zQI'\IQI e vertlcol.

• .Construçâo 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 POr.' T.�,RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM,IA. ., ._

e:

"

"

I"

GARANTI; o QUE ,FABRICA
_/ ,-o

r. BAMOS 8/A.,..Comércio 8 &uências
Rua .João· Pintol 9••.Fpolis-·Sta. Catarina o"

• ..,_:

."-;'�".,.-' �p

fúrmula atômica e pague ao
f

receber no correio. !
Farmv, A. Cruz I
Cx. 489 - B. Horizonte I,

I
AVISO

Com ês�e velo .... V. S.

AMBLJOSCOPIO DE

WARTON

Cerâmica São Caetano ___._,-.
-,--

TIJ�LOS PREN_Sl>"OS, TELHAS, LADRI. MoveiS p,ara Escritorio
LHOS, RODAPES, E MATERIAL R�fRA� Vendem-se, pela melhor oferta, com conjunto ou

TARIO separadamente, as seguintes peças, para escritório,

PRONTA ENTREGA usadas: .

Uma máquina para escrever, marca ROYAL, modêlo
X, com capa;

Um armário para livros, com portas envidraçadas;
Um bureau com sete gavetas, 140x80x8,Q;
Três cadeiras comuns;
Uma mesa para máquina;
Um grupo estofado, com mesa de centro.
Vêr e tratar no Edifício São Jorge, sal-a 4' (Rua Tra

jano), diáriamente, no expediente da manhã.

Abandono repentino do

fumar. Sem contraindicação
para' doente; e velhos. Li

bertem-se do espantalho do

câncer e de outras' terríveis
enfermidades provocadas
pelo fêio ·e repugnante há-

•

: Ab .. i ..á ume, cont.!>. que
• • .' lhe ..ende ..á jut'o com-

�;;-._.. pensc.dol"
e

SS���§����.� leva...,i P&�& SU& residên-

,
i ci� um lindo e útil prese!'lte:

umBEUSS/MO eOFREde A(?O CROMADO.

NCOAGRiCbLA
,_

- �c7�,16
� FLORIANÓPOLIS - SANTA CATAR(N� H ......I•

bito. Peça hoje mesmo

DR. JÚLIO DPIN VIEIRA

Acaba de' receber o

Para tratamento do ES

I TRABISMO em crianças.

:t;{ua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às Í2 horas díàrta

mente.

Presentes de 'Real Valor� Sim -:�
Ibeis, Pulseiras Diversas,.Relógios, .Canelas Parker, Porcelanas� Decoradas National,

.

/

..

Japoneza. e Chlneza., fala�as .' e' Muitas. Outras Novidades.'
.

Pr_ferir, Moísa I C�sa, é /Preferir
'OT/ICA- MODELO -

�-��----�-�-'
- '

� � L � I�I __

ULTRA' SONO
TERAP1A

a

Vi'ag'em c�m segurança
e rapidez ,

80 NOS CONFORTAVEIS :M.ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO ,<SUL-B,BASILEIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinv111e - Curitiba

.
'

-

Agência; nua Deodo:ro esquina: da .

Rua Tenente Silveira

a Melhor
,

'FELIP-E SCHMIDT -- FONE,2280
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO ES.lREITO, JO'VEM
-

OPERIRIO E' ENCONTRADO MORTO, NUMA -POCA DE SaNGUE
, , A "

'_

A PRINCIPIO, SUICIDIO - ESSA J-IIPOTESE, POREM, PAREC'E NAO
SE CONFIRMAR _- VAI FALAR. HOJE, A AMÁSIA DA VíTIMA '

A crônica policial regis- que estava ligada à vida la gado de Polícia do Estreito' ' corrência, a Polícia resolvei; qui, resolvêra �mancebar-se I ' Rosinha vai falar, hoje,' ta da Polícia Civil" cujo car

tou, sábado último, ocor-. vitima. Para outros, as con- confirmára a notícia telefô- deter u'a mulher -- Marlene com aquêle que, até ontem pela, manhã. Vai contar os' go exerce há longos anosç .

rência que se envolve em! clusões denunciavam crime, nica.' Montenegro, natural do Rio
I
viveu o seu romance, relâm-

I
capítulos de todo o seu ro- realizou, às 15 horas de ori-

mistério. Fato ainda não de- 'frente a certas particulari- 'A VíTIMA Grande-do Sul, com 19 anos pago. As dúvidas que re- mance com a vítima, desde tem, a autopsia. O resultado
vidamente esclarecido, mui- dac'es. ',I Wiegand Wagenfueks, de de idade, solteira, de CÔl' cáem sôbre si, de que pos- o primeiro olhar furtivo: ..

'

dêsse exame, que ainda não
�

,to embora, a princípio, se De qualquer fórma, a Po-
,
côr branca, natural dêste branca, que, há 18 dias, vi- sivelmente tenha diréta res-' Vai explicar certas particu- chegou ao conhecimento da

oficializasse .tratar-se de lícia vai averiguar, procu- 'Estado, solteiro, com 22 a- via em concubinato com a ponsabilidade na morte de laridades 'dêsse 'seu roman- reportagem, dirá a verdade
suicídio. .. As autoridad�s

I
rando esclarecer as dúvidas. nos de idade, .aprendiz de vltima. Esta, encontrava-se Wiegand, seu amásio, as _ce com Wiegand. E, final- sôbre a causa da morte do

policiais, segundo consegui- , A ciência, porém, dirá a vulcanização, eis a vítima

I
junto a Wiegand, quando suas declarações resolverão. mente, dirá a última pala- WíegandWangefuhs.

mos apurar à tarde de on-I verdade, falando sôbre o fa- Vivia só, à rua 24 de Maio, tôda a tragédia se desenro- O inquérito terá seu curso vra sôbre a tragédia de um INQUÉRITO
tem, estabelecem dúvidas to criminoso. n. 800, onde funciona a Vul- lou... 'e ela, se de fato não foi a au- jovem aprendiz de vulcani- O inquérito terá micro,
em tôrno da morta de Wie- U� HOMEM ENSOPADO canização em que trabalha- Eosinha, como chamada tora do crime -- terá que zação que, na madrugada I hoje, com as declaraçõp.s,
gand Wangefuhs, a vítima. EM SANGUE 'la. pelos seus íntimos, esteve provar a sua inocência. ,A de domingo último, no Es- de Marlene Montenegro,

O fato movimentou, do- �a madrugada de domin- DÚVIDAS E MISTÉRIÓ. .. prêsa até ontem, às 16 ho- Folícia se encarregará . de 1 treito, foi encontrado morto, I mais conhecida pela alcun-'
mingo, quantos, no Estreito, I go último, o encarregado da A Polícia, em outra parte, raso As suas declarações se,· conhecer os pormenores do! em uma poça de sangue ... ,nha de Rosinha. Esta, que
tiveram conhecimento da agência da Cia. Telefônica regista que ao local onde' râo tomadas por têrmo, na fato, colhendo testemunhas; A AUTOPSIA I vivia com a vítima há 18,
tr:agédia levan?o v�rias pes-I

do ��trei�o. comunicou. à fôra encontrado o corpo de manhã de hoje.
.

, que dirão a veraad,e. No en= t. O dr: Fernan,d� Emí�io j dias, .escl�recerá o fato, ain-
soas a comenta-lo, a propor- Polícía ClVIl que um cida- Wíegand se dirigiu o dr. ROSINHA VAI EXPLI-

I
tanto, o resultado da autop- Wendhausen, médico legis- da misterioso . . . "

ção que as notícias se avo- , dão se _havia suicidado, uti- Fernando Emílio Wendhau- CAR O "SUICIDIO". . . sia dirá, em primeira mão, ---.-_----------------------
l':�avam. Para ,:ns, o suí- lizando-se do seu próprio sen, médico legista, que .s� Rosin�a vi,:ia �om =- Ise.s� .trata. de crime.ou, �e. Elelp.oes No C. I. XI de Fevereirocidio se caracterizava, face revolver. fez acompanhar de funcio- _5and, ha dezoito dias, VIera' SUlCH.1lO, como a prmcipio R r h

,. ,

1630 20 S tá Hélio A-às declarações da mulher Efetivamente, o sub-dele- nários do Gabinete de Iden- r do Rio Grande do Sul, e; a- se fez crêr.
h

ea

is ele
�s:. oje, as

D" b
'

ecre arro:

tificação, para as providên- or�� as e elço;s, 'para � 1- re�. '.
cias que lhe cabem. Segun- HOJIJ NA' DD DIBE'ITA retOrIo. _

Acadêmico x� .de 1 .T.esourelro. Oswaldo
do êsse registo, aquele mé- O, • n ,U Fevereiro da .nossa tr�dl�lO- Camilli,
dico rião se conforma com a nal Faculdade de, Direito, 2° Tesoureiro: Antônio
versão dada, a princípio, is-

I d d O
achando-se .o� estudantes Heinzen.

to é, a de suicidio. Fatos (' u8uguracão OS retratos o BS. em franca atividade. ;�ibliotecáriq: Arnoldo
levaram, bem como aos pró- =, Urb!lno' M. S81IaS',,4� Dr. Drancl·s"o' "

A ch�pa -Pese�barg�d�r Régís,
prios funcionários do Gabi.... SI' U � r � 'Heraclíto Carneiro Ríbei- I Orador:

ne1e, a deitar dúvidas, en

S. dos Bel's
L'O" integrada por e�emen�os II

MussL
volvendo o fato em denso de real valor, esta assim

mistério. Conforme noticiámos, se- Francisco Salles dos Reis, constituida: Conselho Fiscal: José
, 1 d I Presidente: Acácio Gari-, Carlos Gubert, ValdimiroO projeti teria entra o rá assinalado, na Faculda- o primeiro que prestou as-

'baldi S. Thiago. Burine e Pedro de Alcân-por .sobl �daxdilia esquerda,' -de de Direito, mais um ani-I sinalados serviços ao. ensí- 10 Vice-Presidente: Ay-: tara Pereira Filho .partícu arr a e que vem re- ' t..
forcar, ainda mais, a suspei-, versário d� �undação -d�s I n� superror quando na dire- -moré Palhares. i Sabe-se que o lerna desta
ta de que se trata de cri- Cursos Jur idícos do Brasil, çao da Faculdade e o se- 2° Vice-Presidente:

Djal-II chapa,
é o seguinte: EQUI

me, Teria a vítima sido as- realizando-se, no salão no-' gundo, como Diretor de Se- ma Leitão. LIBRIO. A G I T A ç Ã O,
d ? T d

.. ,
'

, 1° Secretário: José Baião.. NUNCA..àssina a. eria si o SUICI- bre daquêle acreditado esta- cretaria,
•

.Iio? Essas as dúvidas e, co- belecimento de ensino supe- Também serão inaugura-
mo se observa, a primeira

.,

1 rio!', solenidades de entre, das as Salas "Rui Barbosa"hipótese parece aceitáve

para a Policia. ga de diplomas aos profes-
U'A MULB;ER PRESA 'sares aprovados nos concur-

Entrementes, enquanto a..: s�s e a inauguração dos re-

primeiras providências esta-j t t d d :b
\'am' sendo levadas a efeito _ra os os sau asas es.

pa-ra esclárecimento da 0- Urbano Muller Salles e Dr.

Amir Carlos

Plorianõpolís, Terça-feira, 11' de Agôsto de 1953'"

TIM

de ontem.

• • •

,BANHO-MARIA 1 impostas ao seu govêrno,
Em fôgo lento, vai o Sr. que está salpicado de ridí

Bornhausen, levando o seu culo, rolando na bôca do

govêrno. Carregando a sua 9.0vo em anedotas hum i

cruz. Sofrendo a dureza da- ihantes Vox populi, vox Dei, Comunicaçãoquilo que se convencionou Excia. Agora, na viajem que
.Iusamente: quem não tem vai empreender ao Rio, a

compet�ncia, não se esta- proveíte bem o tempo Ex

belece. Dois anos e meio de cia, contratando um asses

não fazer nada. De assinar sôr jurídico. Uma crlatura

e, "Conselheiro Mafra". ,

Êsses atos contarão com Comunica a Direção da caravana Artistica de Gino
-Cortese. que o Balet Árnou não tomará parte no Schow,a presença de professôres

1 d 'I b 1
. que será realizado hoje, ,no Cine Odeon, sendo que todo

e a unos aque e esta e eCl-

los,demais números serão apresentados às 20 horas, con-
menta. '

; forme já anunciado.
'

de cruz. De, ouvir conse

lhos errados e perversos.
De alimentar-se de esp'e
ranças que não virão. De

agarrar-se angustiosamente,
aos pequeninos nadas, e

transfo'i-má-los,' atravez de

que respeite as leis, as ins

tituições e que tenha, em al-

Na Assembléia-- Legislativa
--------------�------------------�--------------------------�------------�--------------�----------------------�

ta dóse, amôr ao próximo,
Que pratique a democracia.
Sem' capoeiragem. Sem gol
pes baixos. Contrate um

homem de bem" Excia., <:

'.
A autonomia de Florianópolis, o �ssuoto, na sessão
levado/3 plenário pelo Deputado limar C1urrêa

S�ssão de 10-8-53..

I
palavra ao Dep. Ylmar Cor- encargos, de certos serviços,' Assim, corre �penas o si- tadas, conclue assim � Dep.

Presidente: Volnei Colla- rêa, prim�iro ora�or inseri- que são adiúinis�rados pelo lêncio da U.D,.�;, t�das as Vargas Ferreira.
ço de Oliveira. to. S ..eXCla. fala sobre a au- Estado. O Dep. VIcente Sch- bancadas do Leglslatlvo Ca- Na "Ordem do Dia" foi
Secretários: Lenoir Var- tonomia de Florianóp01is, neider revela que, a banca- tarinense são favoráveis à aprovado requerimento do

gas Ferreira e Elpídio Bar- cuja emenda neste sentido, da do Partido de Represen- autonomia de Florianópolis. Dep. Cel,so Branco pep!ndo
bosa.

.
-foi aprovada pelo Senado

--

O Dep. Vargas Ferreira licença para tratar de inte-
Lida e aprovada a ata da. Federal. fala sôbre os pedidos de in- ressés particulares e os se-

sessão anterior sem retifica- Refer.e-se ainda à mani- formações que dirigiu ao g;üntes proJ'etos de lei:O sr. Êrtedino Ribeiro
ções. festacão da Câmara Munici- Chefe do Poder Executivo Ordem do Dia

senso. Falta um homem e- fez um apanhado de toda a
•

O expediente relatado pe- paI por proposta do verea- sôbre o arrendamento de Discussão -

e votação' doquilibrado, sensato; imune gírIa usada e abusada ao 10 10 Secretário constou de dor Antônio Apostolo, onde "Caldas da Imperatriz" e projeto de lei n. 73-53, auto-�o ódio, indeme aos desv:a- longo dos cáis, dos sete ma-
, t�legrama do Prefeito Muni- <1pda para ,a AssemblPia sôbre os copti'atos da Cia. riza a aquisição de uma' área

rios da cegueira partidária, res. Para dar maior valôr', clpal de Brusque agradecen- Legislativa, no sentido de Telefônica, em virtude de de terra, sita n!1 estrada do
�

f . do voto de regosijo pelo a- dar rápido andamento à e- denúncias que recebeu, de Rio do Cerro, no municípioJ'usticeiro, na tripulação do aos caloes, eu eItou-os com,. ,.

d 'd d d f d t't' 1 h' 'd
.

d-

,_,

'

I mversarlO a CI a e; a a- men a cons 1 uClOna, per-
'

que, aVIam SI o maJora as de' Jaraguá do Sul, para ne-barco udenistil. Que orien- um Ietrato seu. E mandou; mília BIasi agradecendo mitindo a sua aprovação, a as tarifas dos telefones. Ora, la ser construído um prédiote o seu timoneiro bisonho à publicação,' no Diário da manifestação ,de pezar. Ofí- autonomia da Capital. E:n I tal fato só pod�ri� acontecer-
ipara escolas reunidas. A-

.
rumo a pôrto seguro. Que Manhã. Contra o professô.r, c�oAdo .sr. S:cret�rio. da Pre- 31 de março de 1953, a Ca- com o consentlmento do provado por unânimidade.
contenha os arreganhos de Barreiros' Filho. Nomes tão sldencla da Repubhca, res- mara Municipal de Floria- Chefe do Poder Executivo. I la. Discussão do projeto

f
.

l' hA d
.

d' pondendo a solicitação da nópolis' fe�, neste s,�ntido, 'Dr�co�ridos já ?O dias. ,que de lei n. 31-5�, dispõe sôbreelOS como o c IC e o ln 0-
A bl ,. L

.

1 t' 1 . A bl L f t d d d fssem ela egls a Iva, na um ape O a ssem ela e- lOl eI o o pe 1.0 e/ln 01'- licença para tratamento deceI deputado. Como deve qual comunica que os pórtos gislativa. tação Popular sel'á favor�- mações não recebemos ail)- saúde e dá outras providên-ter viajad� o sr. lFneâino, de Florianópolis e S. Fran- 'Florianópolis, não podia vel à emenda que conced.: da' a resposta, como espera- cias. Retirado da ordem do
para coligir tanto palavrão! cisco do Sul, são' beneficia- ficar em condições de infe- a autonomia a Capital. vamos, do Governaftor do dia a requerim�nto do Dep.
Que encanto sente o ilustre dos pela Comissão Mixta rioridade às cidades de São E' a 'vontade cÍo povo de' Estado. 'I, Elpídio Barbosa.

'

f
A

em recolheA_ Brasil-Estados Unidos. Men- Paulo, Belo'Horizonte e ou- Florianópolis, pela"'manifes-' Ocupa a tribuna .paré_l re- Discussão e votacão doarmaceutico., f 1 d
•

sagem ,do Governador co- tras que jit conseguiram a tacão dos seus legitimos re- orçar aque e pedi o, isto projeto dt' lei n. 76-53. AbreEscorrace de sua ento"ra- los na-sua fonte! Como o d b d
.

O S d
•

t t d f't' , .

t,''''' munican o ter rece i o o sua autoriomla. ena o presen an es, os verea ores, elo, VIra, socegar os ln e- crédito especial de ... , ....

ge, Excia, êsses' juristas de :leputado jo�quinense apre- telegrama desta Assembléia Federal ao aprovar a emen- que pede a autonomia de ressados no assunto e que Cr$ 1.000.000,00, Estrada de
tijela. itsses criadores de cia o IÍl�guajar do cáis! Bem, Legislativa. da do Dep. Saulo Ramos, Florianópolis, apesa! de dependeu da resposta das 'Ferro Santa Catarina. A-
casos, êsses luminares de meus amigos, gôsto não se Telegrama do Dep. Jorge colocou em situação de certos serviços serem reali- informações por mim solici- provado por unânimidade.

Lacerda comunicando ter igualdade", permitindo as- zadós pelo Governo do Es- J -

fanc�ria. Exija-lhes, 'uma discúte. E o homem é dos '

recebido o telegrama desta dnl à bela Capital "Bani.- tado, muit,a di�erença existe O Ilbertlo'a Dreparação pública, às cons- sete mares!!! Assembléia. Requerimento ,ga-Verde" p,ossuir dirig��- entre o prefeIto nomeado • li •

tantes gaffes que têm sido ... BUM. da Assembléia Legislativa tes eleitos pela vontade 8.0- pelo Governador e o prefei- Poot'ade Minas-Gerais. Ofício do berana do povo Florianópo- to escolhido pela vontade (j

G
'A

O Melropu' I',-IanO
Diretor do Curso de Expan-' litano. Concede-se, a Floria- soberana do povo de Flo-,' Vítima de pertinaz enfer-

OV'ern
-

são Cultural comunicando nópolis aquilo que se conce- r�anópolis,. e, ,aqui estou midàde faleceu, às 17 horas
reabertura e a visita do dr. dera a outras cidades, tam- mais uma vez lutando para' de ontem, a exma. sra..d.

PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO Laertes-Munhoz, Presidente bém enquadradas nas mes- que prevaleça a vontade do Albertina ,Dunker �oeta,
Em comemoraeão ao VI Congresso Eucarístico Na- da Assembléia Legislativa mas condições; Se a Assem- povo da Capital de Santa espôsa do sr. Tenente Timó-

cional, que se'rá eeí�brado em Belem do I?ará; e para fa- do Paraná. Ofício da.:Câma- bléia Legislativa manifes- Catarina. teo Poeta, oficiãl reformado
cilitat' aos fieis o cumprimento ,do preceito e ainda aos ra Municipal de Araquarí, tar-se'favorável a emenda ii O Dep. Enorí Teixeira .da Aeronáutica.
que, de qualquer forma, desejem associar-se ao memora- comunicahdo ter a mesma i Constituição do Estado, a Pinto lê um discUrso, no Os funerais se verificarão

f d
'

C 1C' d' (. 1 _1 • • �

d '

16 h d h' d dade, Nilo Luiz Duarte, comvel certame; com autorização de Sua Excia. Revma. o Sr. n:an,i 'es�a � oRinião contrá-
I api�a atarlll:nse elxará qua uemonstra a oplmao � as oras e oJe, sain o -

Arcebispo Metropolitano, haverá na Catedral,Metropoli- na [: cnaçao' de novos ,mu-I de Vlver sob o Jugo do Go- seu partido, favorável à ;:lU· de sua residência, à Vila 24 anos de fdade, cq.sado; de -

tana, no próximo dia,,15, às 19 hora,s solene Missa, com nicípios. Da Câmara Muni- vernador do Estado. O Dep. tonomia da Capital. Em cer- Operária, no Saco dos Li- profissão serrador, agredido
práti�a alusiva, e a que seguirá a bênção' com oSSo Sa- cipal de Itaiópolis manifes- i Enediná Ribeiro, em apar- ta altura do Idiscurso o Dep. mões, n. 2, para o Cemitério a paú num conflito alí.
cl'amento. tando-se também, contrária te, manifesta-se contrário à Braz Alves traz a manifes- Público do Itacorobí. •

,Nada mais �sclarece aFlorianópolis. 11 de lCg'ôsto de 1953 à. -criação de novos munid: 'I'autonomia, porque, a Capi- tacão da bancada petebista O ESTADO apresenta I t
.

dCAss.) P. Quinto Davi'Baldessar plOS. ��, tal com as rendas que pos- q1.;e é também favorável à ! I"ondolências, à exma. famÍ- p�r e reglsta a na -Delega-
Chanceler interino do Arcebispado O Presidente concedeu a sue não poderá suportar os autonomia. tp

I lia enlutada. � , Cla."

sua imprensa, em' medidas

salvadoras, em obras ses

quipedais. Longe de coman

dar uma reação ao marás

l'!10 dominante, S. Excia

deixa-se ficar, abúlico� im

ponente às derrotas conti-

mande às favas, aí sim, se'
�erimoniosahlente, êsses 0-'

,'áculos envinagrados e, so

bretudo, ignorantes e pér-
,

fidos. Deixe b banho-maria

E{Ccelência. Por favôr, go
verne o Estado, à tempera-

nuadas, que já, se amonto

am, desoladoras. O govêrno I
I

bornhauseano está inteira-I
mente divorciado do bom

túra ambiente.

CAIS DO PORTO

vindita, permanente e ine

xorável, da grei governa
mental. Que subtraia ao

executivo a vergonha de
ter seus atos, anulados pe
lo Judiciário, por ilegais.

.,4gredldo A
Pauladas
Procedente de São 'Boni

fácio, município de Palho

ça, foi apresentado à Polí
cia Civil, às 22,20 horas 'âe

domingo_ último, ,e engami
nhado ao Hospital de Cari-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


