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"Reunião do PSD Nacional cõm Presença dos Governadores Pessedistas
��"'-'��)��-._(J�()'_'()_()...o...()4I-----------.. RIO 12 (V A.) _:_ Have- disposição de apresentar���._.MIII:':'(� -

�()._.()�).-.()._.()....(O ' •

I'
DIRETOR t� 9' rá no Rio, no dia, 18 pró-. uma moção política durante

_ ' iOm�is anti,o Diá- i ximo, simultaneamente, uma' os trabalhos, .visando liber-,

Rubens de
t '( rio de S. Catarina o,

reunião na��onal do P'.S.D. � ta�' o partid�. d� com�l:o-Arruda ,Ramos t' '
e uma reumao dos governa- mISSO de apoio incondício-

BE.r.ENTEI:: Ano Xl o dores p_essedistas. Estarão
I

nal 'ao govêrno.
'

I D min OS F I,' present:s os srs, Reg is Pa-I

I ; A' •

• I I N. 11.679 'lo c�e�o, Jucelino Kubistchek,IO Tempo, • qUln,o • Silvio Pedrosa e outros. I--,'---- "')...()-().-.(�>.-.<,. C ., ,oiocado em segundo pla- I TEMPO Bom - Nevoeiro.�çlo de LoJe - 8 pi'8. Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Agôsto de 1953 (:rll.oo no a questão maranhense, II TEMPERATURA _ Es-

A' R', I'N'OS: Foc-o de Agl·taça-o 'C'oIDunl·s�l�a ospessedistas transforma- tável.

_

rão a reuruao num grande I VENT_OS - Do quadran-

M·
·

I'
.'

d T b Ih' acontecimento político. Os te Norte, frescos.
O 'InlS erlo O "la a o II

I
pessedistas rebeldes, fnr�a-I TEMPERATURAS - Ex-

RIO, 12 (V. A.) - Con-
I
seu discurso interpretação

j
tério. Desse modo, o meu quematizou o seu discurso, I o líder udenista reafirmará dos pela ala dutrista, e a

I
tremas de hoje: Máxima

trariando a expecjatíva ge-I não seria ouvido por não ter ,discurso tambem foi adia-I justamente porque a espera i a acusação de que perdura bancada gaucha, mantêm a! 23;4; Mínima 14,4.
ral, não falaram, hoje, os ainda se entrevistado com'do".', I a interpretação' que dará á I

em foco de agitação locali- -------

�rs. Gustavo Capanema e lo presidente da República I Adiantou-nos D sr. Afon- ',nota o Sr. Gustavo capane-: zado no ministério do Tra�
-

PRUMESS'A e' DIVIU"Afonso Ar.ino� s�bre a �ota I depois da reunião do minis-
'

so Arinos que ainda não es-l ma. Em sintese: sabe-se que balho. ' '" ' - N
oficial distr-ibuida apos a

I
--

-

D
·

t..... P I-d d
Cumpro o -que disse, em inexpressiva coluna de O

última' reunião do ministê-

ISPOS O aS ena I a es Estado, aos onze do .mês atual.
rio. A' respeito, d�clarou-nos ,', ,O dep. (só dep.), o utado, restante, não lhe cabe,
ó sr. Afonso Armos:

._ "isto ser apenas -ê_uplente de 5a categoria na deputação
_ "Ao chegar á Câmara" , sstadua l : o dep. Enedino, brôto da Assembléia e benja-

\Vaioer mantem silêncio sôbre o ((lLuarto bomem>J... Promove .nim ou caçula da imprensa f'Iorianopol itana, onde es-
'I ueou com a nervosidade natural de quem se apresenta

'dl'll·gênclOas a Coml·ssa-o Parlam8o'tar de InquÁrl·to pela la vez ao público, inaugurando-se na tribuna jor-,

,

" ti '

.ialíst íca, - cometeu alguns erros menos consentãneosRIO, 12 (V.' A.) - O sr. I A RECUSA DO SR. I srs. Francisco Matarazzo foram os autores do finan-
ao seu papel de alta autoridade do Estado (sic, textualís-

Samuel Wainer recusou-se' WAINER i Junior, Walter Moreira Sal-: ciamentó. '

-

simo).
a revelar à Comi�s�o Par-I Ac.ompanhado de grand.e Iles.e Euvaldo Lodi como os, Se o depoente. revelara. o 'firo com humildade o meu chapéu, embà�a êle não
lamentar de Inquérito o no-! séquito, o sr. Samuel WaI- amigos que lhe, empresta- nome desses amigos paul is- o haja raspado no clichê do Diál,io da Manhã. Tiro o cha-

O DR "SIL . . \
C

. - d' I t 'lh'- di' )éu, para lhe dar aula de português. ," B me do prínc ipal de seus fl- ner retornou a omissao e ram os quaren a mi oes e tas, argumentou o relator,

a' AssemblA"1 'nanciado,res. Voltando, on-
I
Inquérito para ser inquiri-

I
cruzeiros para adquirir a restava um por exclusão;

Enedino escreveu herva. Mantém-se o h inicial' etí-

D
'

ti d 'I nológ ico : hora, homem, hoje, etc.
'

,

tem, àquele órgão, por f�.r- ,I do' unicamente sobre o fi- emprêsa "Erica" ao grupo logo, ind.agava, se não esta- A
-

palavra uva já era escrita sem o h etimológico,dls N. Doida ça da suspensão da 'ordem nanciamento que .recebeu "Diário Carioca". ria o sr. Wainer disposto à tal como inverno, de hibernum; tal como andorinha, de

RIO, 12 (V. A.) _ O Ita- de habeas-corpus concedida para aquisição da E'rica. Como o sr, Samuel Wai-' revelá-lo? hirundinam. As corradicais, porém, conservam o h: hi-

ti esta', .sstudando a pelo juiz Alcino Pinto Fal-" .Após a qualificação legal, ner ratificasse essas infor- Fez, em resposta, o sr.
berual, herbanário, hérbário, hirundino. Hespanha, jámara 1, ___, I " I, agora Espanha, aqui e lá, perdeu a letra começante, pôs-

organizaçã o da. delegação cão, o. jornalista acusado, quan.do. insistiu em dizer-se I' maçoões, o representante pe.- Samuel Wainer pequena di-, .

d. :0 am a se conserve em híspano, hispanizar, hispanofilia.
brasileira á próxima Assem- ins istiu em manter-se em brasllelJ:,o, passou o funda-, tebista lembrou-lhe seu pn- gressão, declarando que, De modo que herva,' sinônimo também de chimarrão
bléia das Nações Unidas. I si1�ncio,' embor� se dissesse, dor da "Ultima Hora" a ser meiro depoimento, onde afir- desde_ o início do inquérito, deixou cair o sinal ortográfico, que não é bem letra, pois
Consta que o chefe da de- disposto a sofrer as penas, inquirido pelo relator, sr. mara, textualmente, que assumira a responsabilida- já não simboliza um som, um dos sons elementares da

I voz humana.
'legação será o -sr. Pimentel da lei.'

'

F
...
rota Aguiar, que leu recor- "outros três amigos dois de de não revelar os nomes

I I ,I· P'
- A ortografia oficial manda escrever erva, mesmo

B.
- �'>a-o' , tes=daquele jornal dando os dos quais de São aulo", dos amigos, e se o seu jor- - ,

'I ann . "",t' a uma, alta autoridade, do Estado.vtão alta quanto Ene-

Tra�a"'I�an�o- - P:o' r '<I!l�Sa:,'n-ta C a'ta' r', II 'n-a'
.'

..
:'i:�'::��;;:a::!. P::S::I: ::� ���::. {i:dnaO,��::�: ��;���l:,d:����,,��r���i�!��\d��:'���.ó��

_

..... - declinaria o nome' desse- -a- peras, cidade esmeratdina.i'cravadn corno u-m r'efú'gio pa�:/ migo paulista e estava
�

dis l"á�d'ésçái1s<6s devef'ão,' mais tônica- do que todos' os remé-
dios que o 'Enedinl, mascateava entre os da sua boa, bo- '

posto a sofrer as penalida- níssima gente, granje�ldo a erva monetária, bem menOl'des legais, caso sua atitude que o subsídio deputatorial de agora.
fosse

....

c�psiderada 'infratora Enedino.' cincou num barbarismo 'ortográfico, c.oi�a,20,000.,00 da lei. aliás, sem maior importância.
'

100000 RIO, 12 (V. A.) - Foi a
Há êno mais grave, .P?r certo, na regência faltosa

. ,00. .' , em que o estre;:mte publIcista I'ncD"I'ell cacoaI'afand40000 ,;;egumte a nota forneCIda a, _ .

L , < ., < < o

,
., ,00.

. ., ,;' I este.
nao sei .como lhe chame: "fraqueza antipática pelos�O.ÜOO,oo ImpI ensa pela C��Is::;ao, caboclos amIgos".

_0.000,00 Parlamen,tar de Inquento,

a-loque, na sua gaguez de neófito, qtleria dizer, era40.000,00 I ' ._'

t "f' t' 'tO b 'I
10.000,00 pos a ,reUlllao secr:, a: raquuez:l �n .lpa IcaAaos ca oc os lse�ranos". .

70.000,00 I "A Comissão Parlamentllr m .so,ec,lsn:o. pena_s um so, eClsmo, ,quaslmodal-
AO 000 de Inquérito criad.a pela

mente feIO e ll1chgno de tao consplcua autoridade parla-..,. ,00 ,

mentar, amantética de jomalismo.resolução n. 314, à vista do Convém não darem as altas a�Itoridades maus exem�50.000,00 parecer de seu relato_l', de- pios à juventude estüdiosa que tem na língua pátria
50.000,00

put'ado Guilhe,rme Machado, uma das grandes tradições nacionais a guardar e a

I resolveu promover novfl di- prestigiar, desde que "na língua verdadeiramente resi

ligência' no sentido de com-
de a nac.ionalidade':.

50.000,00 oletar as informacõ.es que
Conspurcá�la, usando a farrapagem plebéia da pioi'

langtle verte, lião é_ servir, "senão antes desservir" o

2350'000000,00 lhe foram prestadas pelo idioma gentil, cuja nobreza e�ige respeito, o .respeito da-
. ,00 B d B '1 1'-a1'2co o rl).SI em r�spos- que es que, da tribuna parlamentar e da 'tribuna impres-,

ta ao ofício n. 2, de 30 de ,�a, fal�m ao povo com autoridade, com alta autoridade.25.000,00 - -

S
90.000,00 junho do, cnrrente ano.

'I
e fÔ,ssem só êsses, Op agravos feitos à correção ver-

Antes de fazê-lo, porém,
nacu a, va lá' que se misturassem à chularia de impropé
rios, no temporal contra mim desencadeado pelo dep.
montanhês.

Há muitos mais, Lamento dizê-lo,
,

Voltarei. Água molé em pedra dura, tanto dá até
que fura.

,

Devagar e sempre ...

L

procurei ,saber se o sr. Gus

tavo Capanema estava ins

crito para falaz. Não esta-

va. Procurei-o então, e re

cebi a informação de que o

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

ÉMENDAS ÀPRESENTADAS PELOS DEPUTADOS DO

P. S. D.
AUXíLIOS

----------_--._------------- ---

Asilo Santa ISabel' '_ 'Laguna .

Assistência à Infânci.a, a cargo dos Damas de

Caridade, de Laguna :
, ..

Associação Amparo aos Tuberculosos - Flo-

rianópolis .-: ; .. "
, .- { .

Associação de Caridade S. Vicente de Paulo
- lVlafra .

Associação Irmão Joaquim, mantenedora,- pe
,

Asilo dê -Mendicidade e Maternidade Dr.

Carlos Corrêia - Florianópolis .

Associ-acão HDspital de Ca,ridade de Rio Ne-

gri�ho .:_ São Bento dei Sul .

Círculo FÍ!l'roviário da E, F. :Terêsa Cristina
(para Obras Sociáis) T Tubarão --: .

.'

Colégio MateI' Salvatoris - Tangará , .

Colégio Sagrada Família - Curitibanos '

Colégio Sta. Terez'Ínha de Rio Negrinho
São Bento do Sul ··· ,

'Damas de -Caridade _- Florianópolis .

Éscola Normal e GInasio São José - Tubarão

Escola N9rmal e' Regional Espírito Santo _

,Tijilcas � .

Escola Normal e Regional Bom Pastor

Chapecó , .. , '.

Ginásio Feminino São José -- Itajaí .

Gin-ásio 'Cristo Rei - Joaçaba .

Ginásio São Luiz - Jal'aguá do Sul .

Ginási'o São Rento -=- São Bento do Sul .

Ginásio 'CÔnsul Carlos Renaux _:_ Brusque
Ginásio Lagunense -- Laguna ..

_
.. , ... , ...

Ginásio Coração de J�sus .:._ Tubarão ..

:.;..
..

Ginásio Canoinhas _:_ Canoinhas .

Ginásio Dom Bosco - Rio do Sul .

Ginásio Santa Rosa de Lima -- Lajes .

Ginásio Imaculada Conceição -- Videira .

Ginásio Ruy Barbosa - Timbó .

Ginásio de Concói'dia -- Concórdia ..
'

.

Grupo Escol�r St.ella Ma,ris -- S. Francisco
,

do Sul '

'
.

Hospitál C'oração de Jesus de Massaranduba
,

- Municípi.o de Guaramirim
'

.

Hospital de Caridade - Taió .

Hospital -Santa Terez-inha -- Joaçaba .

Hospital Dom, Bosco de Arroseira - Municí-

pio de Timbó I,' ••••••••••••

'

••••••••••••

Hospital Dom Joaquim, de Sombrio - Ara-

rangu.á , .•............... , . " .

,

Hospital Sta. Terezinha de Ribeirão Grande
.:.._ Taió ...............•..............

Hospital e Maternidade Senhor Bom jesus de

Nazereth - Palhoça ,., .

Hospital e Maternidade de Presidente Getúlio
- Ibirama

'

40.000,00 -

Hospital Santa Te,rezinha - Guaramirim .. 60.000,00
Hospital São Marcos de No:,a Veneza - Cri-

I Hos;/t(��;'rei � R��é'ri�' d�' AI;j'i�l' G�I:ib'a'ldi '�
, Lajes .............................•.

Hospital São Sebastião - Turvo , .

10.000,00 Hospital N. S. da Conceição - Tubarão .

Hospital de. Rio do Oeste - Rio do Sul '

20.000,00 Hospital Beatriz Ramos -Indaial .

ILospltal 'São José - Tijucas ., .

20.000,00 Hospital Santo Antônio - Chapecó .

Hospital Frei Rogério - Curitibanos .

40.000,00

I' fIOS�;!�l d�. �.�l:i���.e.. J.���� .������ .�. ��.ç�:
,Ho;:;pital São Roque de Jacinto MaChado -

20.000,00 Tul'vo .

Hospital de Caridade S. Vicente de Paul0, da
20.000,00 Assoc. de Caridade S. Vicente de Paulo

:Mafra ," .

Hospital Santo Antônio - Itaiópolis
-

Hospital frei Rogério :_ Tangará .

Hospital de Caridade (para o pavilhão de Iso-
lamen'to) - São Francisco do Sul .

Hospital de Ca,ridade - Urubicí .

I HOS���\,u� M���I��i.����. �'.. ���� . �.a.t��t.� ..�
i lIospital de Caridade - Jaguaruna .

20,000,0�1 Hosp�tal S�nta .Cruz -, ?anoín.�as .

Hospital Sao BIaz - POltO Ulllao .

20.000,00 Inst:tuto' Lagunense de Ensino _ Laguna ..

40.000,00 , Instituto Sagrado Coracão de Ibicaré - Joa-
20.000,00 çaba' � .' . . 15.000�00 requisitadas, deliberou con-
30.000,00 fnsiituto S. João Batista Vianei - Lajes .. 70.000!00 vidar o ilustre deputado 0- Sobre'Vt'Venta do�.118- "o Forte Ped'8'90.000,00

IlVIatemidade
anexa ao Hospital São José - ti � ,.

9000000 T" 25.000,00 liveira Brito a participar de

50:000:00 Vlalel':::���se "R�lth' ii��;�k� 'd,�' sii;�'; .����� sua reunião, a fim de'que s.
1iIM'_ Paoameilto de Vencimentos100.000,00 I ao Hospital de Caridade da Ordem 3a. de .excia., que teve a iniciativa RIO, 12 (V. A.) - Há I sentido de atender sua pre-40.000,00 S. Francisco da Penitência - S. Francis- da 'resolução 314 pudesse mais um sobrevivente dos I tensão, pois quer comprM:40.000,00 co do Sul .:.......................... 25.000,00 prestar escla,recimento e s6-118 d,o �te de Copacabana, I um barracãb, onde poss'a a'__70.000,00 !Vlaternidarle S.I.Vicente de Paulo, da Assoc. de -J �

30.000,00 S. Vicente de Paulo _ Mafra'........ 50.000,00
l'icitar providências que lhe além ao Brigadeiro Eduar-!lojar sua vetha mãe.

90.000,00 Orfanato N: S. das Graças -:- Lajes ... � . . . • 50.0'00',00 parecem necessárias para o do Gomes, que está vivo. ,I90.000,00 Sociedade Beneficente "Bento Cavaleiro", ! re�u�ar andamento do !n- Trata-se do �abo corneteiro I De Elizabel b/
mantedora do Hospital de Caridade de S.

, I quento sobre as operaçoes Oscar Cortela dos Santos, I '20.000,00 Joaquim - São, Joaqui'm ' 90.000,00 de crédito realizadas nos que tomou parte no movi-! a VargasSociedade Beneficente Ope,raria - Canoinhas 20,000,00 'I" B
:

Sociedade Beneficente de Piratuba _ Pyratuba 50.000,00
u bmos anos entre o, anco mento. Homem ,de côr, com! '

Sociedade Beneficente Hospital de Caridade e I
do Brasil e emprêsas de pu- os cabelos quase brancos, o j RIO, 12 (V. A.) - O em-

Maternidade "Dr. Ylmar Corrêia" - Ga-
'

I
blicidade ,faladas e escri- velho cornetÉliro contou que

1 baixador da Inglaterra, vi-
çador , '. .. . . 20.000,00 tas. Para o ,:prosseg�imentQ vanos fatos relacionados! sitou o sr. GetúliD Vargas,20.000,00 Sociedade Assistência Hospitalar Osvaldo I

I
do exame da matéria, foi com o movimento e a injus- i entregando-lhe uma cartaCruz, de Vila A'l'ablltana - Concórdia 30.000,00 d"'-

.

. :

40.000,00 Sociedade Hospital Beneficente S. Pedro de i
convoca a n,ov� ,r�unlao pa- bça que vem sofrendo, pois: assinada pela rainha Eliza-

lbicaré _:_ Joaçaba : ,........ 20.000,00 I
ra qui�ta-feira,- às 17_ ho� desde 5 de jul�o de 1952 não: beth, a segunda em _que es-

20.000,00 Soc:edad.e S. Vicente de Paulo - Araquarí 20.000,00' tas, ap?s a q���, poderao ser

I
recebe os venCImentos a que, ta soberana agradece as

Venel'aV'el Ordem ,3a. de S. F,rancisco da Peni- dados a publICIdade os to- tem direito. manifest�çõe de apreço quetência e Hospital de Car:idade S. Francis- .

d
..

co do Sul (obras de pavilhão de isola-
taIs as dIvIdas: das emprê- Oscar Correia dos Santos o Brásil lhe prestou por 0-

'mento)' - São F,rancisco do Sul sas Jornalísticas e radiofô- apela para o Ministro
_

da casião da coroação, bem co-50.000,00 ,

nicas para com: o Banco do, Guerra, general Ciro do Es-
'

mo o lindo presente de pe-
TOT "L C 4!! 3 200 000 BI'asil". I ,. '

o"\. : ••••••••••••••••• , l'"". . ,00 , pinto Santo _Cardos'o, np ,dras p,reciosas brasileiras.__-=üõ:-;;

50.000,00
20.000,00
4Õ.000,00

'/

,Barreiros Ft1ho

20.000,00
15.000,00
90.000,00 considerando' que em têr

mos amplos os objetos de

50.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00

suas investigações· teriam
concorrido para dificultar a'

prestação das informações

3p.000,00
20.000,00
80.000,00

90.000,00

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Cà·_'I,õ.� a'oe',ok-�· S./A.
Uma tra�ição 'no· �o'mércio o· na In�ust[ia �o' Santa. Catarina'

IYI a t rl z - F lo ri an ó p o fi S
Filiaisem: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, _

SÃO, FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FER�AGENS, FAZENDAS, DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AUTOSÇHELL, FÁBRICA DE PONTA-S RITA

.

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

(CO' ESTADO»
o leitor encontrarã, nes··

ta coluna, ,informaçõ('� que
necessita, dià-riamente e de
imedlatn:

.

JORNAIS Telefone
O Estado l.022
A Gazeta ........•. 2.656
Diário da Tarde 3.579
Diário dª ManhA 2.463
A Verdade .:........ 2.01(,
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS

, De Carídaoe �
'(Provedor) . . . . . .. 2;314
(Portaria) -

. . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos S.831
lUilitar . . . . . . . . . .. 3.\57
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa . •. 8.121

CHAMADAS· UR- .

,

GENTES
Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Reela-

.

mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .. : .

COMPANHIAS DE
. TRANSPORTF

, AÉREO·
'fAC 3.700
Cruzeiro do Sul J' 2.500
Panaír :-'!.: 3.5M
\'arig ;,.... 2.32;)
Lóide Aéreo . . . . . . •. 2.402
Real ; .. :: 2.358
5candinavas •....... 2.500
IlOTrúS
Lux, .•..•••••.••••

\Iagestic •.•...•.•.

\letropol •...••.•.

,. CLARNO G� GALLETTI
1.8 Porta ....••.•.

DB. MARIO WENDHAUSEN I _ ADVOGADO _

. Cacique .

CIfIlfea IMMlea i•...1... aI·'--- R V....> Mil Central ....••...••
- � ua: .tor e re eli n. 60 - Fone 2••68 ..... FlorlanópoU.. E t ICeu1l116rl. - ... 1010 PIa.., II _ 'I'.L .. ,U

s re a •••••••••••

cu..ltac., D•• 4 U • "'raa. Ideal .•.•..•...•..•
.....Iad., ......,... li.l.r, O. Te). Ia 1 ' ESTREITO

--D-R-.-W-A-L-M-OR-ZO-M-E-;R-G-A-R-C-IA--
'

Advocacia 8 Conjabil.idade t
Disque .

Diplomado pela Fa�uldade Nacional de Medicina da ADVOGADO: Dr. Estêvam- Fregapani - Causas I
�

_

Universidade do Brasil· _
/ cíveis e trabalhistas�-- -

.

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola. CONTABILISTA:' Acácio /Garibaldi S. Thiago -

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues .Uma) Assuntos fiscais em getal.
Ex-interno do Serviço de Cir.urgia do Hospital E.dificio "IPAS�" ...,... 50 andar

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro ------------

Médico do :Hospital de Caridade
J lOENÇAS DE SENHORAS - PáRTOS - OPERAÇõES

.1 Cons: Rua João Pinto 11.,16, das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã. atende dià1'iamente no Ho�pital
de Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt ri. 101. Tel. 2.692.

OBA. WLADYSLAVA W, MUSSl DR. JULIO DOIN, VIEIRA
E ESPELlALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS. -

O�. ANTONIO Dm MUSS� OUVIDOS. NARIZ' E GARGAN'f A'"
•6dJ_ Ex-Assistente na Pól ic l in ica Geral do Rio de Janeí-:

C1.rul'i.-CUaiea hr.l-I'.no. 10, na- Caixa de Aposentador-ia "'e Pensões da Leopoldina
J
","Hl,. _mpl.� • eap.cialb ..io 4•• DODCÁS o., •••8(' 1- Rallway e no Hospital São João' Batista da La:ioa.

.. H.II. __ .044rDC' m'todoa 4. <11a,nó.'lco, • cr.úua•• to.. •
'C'urso no Departamento Nacional de Saúde

&OLPOICOPU -:- lIIST.ao
- s�PINaOGllJ'U - DTAJO- 'I' Consultas diár iantente das 10 às 12 horas.

•

.
.

,US.O .AS.u.
.

3a8. e 5as:- feiras de 15 às 18 horas.
lL"'lo"fa'� ,or od.e' ..rt.a.�.I.nOeoa••Ia'" &at...00"a I -- Atende no Hospital de' Carldade, de 8 às 10

".I.iI> • lulra T.rm.llao.
. I horas,

c.....u.rt•.1 a•• Tr.jaa.o. • i, jO ...... "lf',"_" ••• 1- Consultérío: Rua Vitor Meireles, esquina com.
....... Saldanha Marinho.
••,Ilr1." O.. , .. 11 !lora. Dr.••Nl. Residência: Travessa Urussanga 2: -. Apt. 102�

p•• lI�u 11 lii.or•• -, Dr.. ...... .--------

DR. I. LOBATO FILHO

.. , DR. A. SANTAELA

-

lfôrc em Ireral, ,Recursos ,erante o. Supremo Tr'l
� ... 1 Federal e Tribunal Federal de'"'Recuuo..

"

.

ESCRITóRIOS.
<l;'

F'OTI&aOpo!i1l _ Edifício Sio Jorll'e. . rua lr.j.'

11.2
_ }O andar _ ulJIL 1

.

Rio de Janeiro -._ Edificio' Bo·rh. Gato. Av...

i AJltOnió Carlos 207 .:_ sal. 1008.

MÁRIO DE ����g CANT!OÃO �---. Navio-Molor . «Cart· Hoepcke»
CI:.iINICA DE . CRIANÇAS I aAPID:IZ - CONFORTO - S.GuiUNÇA�-.,

A ti U L TOS

I
Vla,em éntre FLORIANOPOLIB e RIO D. JAN.IRO -

DOENÇAS INTERNAS
_

. ".eaia. ·1atcrmediárji•.em ltajaf • S•• to., ... do
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS ...te. 61timo 'ap••a, j1&ta o Qlovtm.. tó ele p&••a••itoa
CONsultório - Rua TiradenÚl'I. 9

HORARIO:

Doe.çu 40 a••r.o.. r...lr."ri.
TUB • .KCVLOI.

t,AOIOGiUJ'U, • RADIOSCO-PU, D08 PULa0••

ararct. II. T.ru
rurDl.do v.la ".culd.d. N.cion.1 d", ••dlc1n.. Tt.,.l••t.", •

ftaioctrnr,iio 40 n<>.�itJ:I Nerl. ..... I
..........p.ci.llll.�ló p.1a S H

..
T, k-Interno • ás-.ut....... seiC!rllrri. do Prof. UI'O Pinbeiro' Gulma·ra.. ; as.)

Cons:. Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
. i

Atende em hora marcada . i

Res: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

AJ).MINIS'fRAÇÃO
Redação e Oficinas. à rua Gonselheiro Mafra n. 160

Te! 3{)�2 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

.

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

Reprejor Ltda, -

Rua Felipe de Oliveira. n. 21
'I'el, :' 32-987_3 __:_ São Paulo .

ASSlNATURAS
Na Capital

60 andar

.

Ano <,••• , ••••••• ,........ Cr$ 170....,
I Semestre :.... Cr$ .90.00

No Interior
Ano'

'

.. ,

> - Cr$ 200.00
Semestre .. � " ; .. _.. Cr$ 110.00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados.

'serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelos

ceítos émitidos nos artigos assinados.
con-

(

·Informações
Uteis

não

/

'...ma'. p.1a .....1.... Nulo..' i•...l.t.. •• OIl1...... ·

..... .. ,.,.1111).
J.�

,.UI.. ,..r ...nl'''' •• f..�I."••I•• r.s_.....• Dlatrl..

b-I»terno d. 1'I... ta Ca.a .. lI1.,ert.4r"la •• 1lI.. .. I.a....

·01l"j.e· ••diea· _. DOIlnca. N.n- ..

lÃo;oula''''rl.' .�lflcSo Âm'U. N� ' "b •
....IU.;d.: Jh, ·Bocat-.",•. 114.

'-,-al"'l .Du 11 ta 1. i:.ora.

....1.10•• 1 o..i.lt6rtol 1..111 &Mie... 1 1.'"

DR JOSg BAlDA S. BITTENCOUR'f
•• D I C O

CUatea 4Hlt� - ".�lATIIU
&.. , 11 ••�1I..s.. II _ ...,aI

.... I .",. ,

I'Oa&lOtlLTU&Á '..,:_ p.pIATa�- - OLINIOÁ ••LU.

()eu.llirl•• ' "".ela ,.- a•• I.iele 1'� a. ,. (Lar.. 1.

'" .... 1 - rlorla.6l18Ua.
•_,�., I b 11 bra. - Diárta......

'

Or..OI ... OUVIDOS - K.ll&DI • 8.ll&Q.&IfTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
••.,.cIaB... e. .",,1&1

LIa,••••• ".u'. - a.tr.ter - 1'.$ L (ra
-...ral1al i. Cabeta) _:- a.iira'a ii. Oer,.. lIrlraaJa. PaIll...

°I ........
....&a ;ara ·Cul .

c.u1l1"". - vi o r:r. I - (.IJ... .. o-

...........).
�•••d.. - ".U,. hJullC.. 111. - '1'& 1.... '

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

00••1..".. leio Pia.., II.

... II .. l' CIUla.u...

DR�--J·OSÉ ROSARio ARAÚJO
CHata lléilc. - Doe.� •• erlucu

.. ·T:ratam.llto 4. BronqUite••m ....Ito•• ert.II''')
. c....U.rt.: Vitor ••iT.I••• 18 - 1- and.r.

lI.ril'ie: ,D., 10.'11 ã. 11,'0 • Ib. 1,10 � ••••. Ilora.
a..i.llIlcl.·: A.,..nida tio· Br.nco, 111 - '·"on. 1.14'

ADVOGADOS'
� 't I

DR. MARIO LAURINDO
.

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

,·r
..... ·

,.

2.276 .

3.147
3.•21
'3.449
2.691
d.3rl
3.659

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

C.h;.� r..tal ln - ÍtaJaf - ".&a ealart..

3.153

3.313

2.404

2.038

2.591

2.021

06

farmacias
de Plantão

M:E::S DE AGOSTO'

..... , ......... 1.1. "••$ .. '1"

DR. NEWTON D'AVILA '

I.-"Ir.ul1...er.' - Doe.ça. ii. 8eüor..._ Pree••l....
J:1.trtd.... lléilea

C...�lt6rt.: &11. Vito�
·

...iral.. u. 1. - T.l.fo.. 1
.

.1"

Ce...U.. : A. 11.10 bo·raa • 1 &arde d!!! 11 1I.or..... tlae..

auJia�d.:- R". Vidal Ramo•• - Tel.fon. 1.01..

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
-- .IDA VOL1'A

de Fpo)is.· de Itajaí, do Rio de. Santos.

.
Horário -de saída: de Fpolis., às 24 horas'

do Rio, às 7 horas

.

1""'-: Sábado (tarde)'
.

I
Fprmácia Catarinense·
Rua Trajano.

, '.

2' - :Qomingo - Farmá-
cia Catarinense - Rua Tra

jan<?
�8 - Sábado (tarde)

Farmácia Noturna - Rua
Trajario.

9- - pomingo - Farmá-.
cia Notu�na - Rua Tr�ja-
no.

"\
.. - -

15 - Sábado (tarde) ,
-

FarI!lácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.
i6 ::.._ Domingo - Farmá-

Para mail Saformaç6e. dirijam-•• 1

-IIMPRaBA NACIONAL�. NAHGAÇAO HO.PC.u

,-. .

/ . "NOTA'� _

cici. Esperança - Rua Can-

O NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5
selheiro Mafra..

DIAS') OR.GANIZANDO- SE EM SEGUIDA O NOVO
22 - Domingo (tarde} -

PROGRAMA.DE VIAGENS
. Farmácia da Fé - Rua Fe
_lipe Schmidt.

�U. 'Deodoro - CaJu-POJai .. n - lf.ldo.. : 1.111.

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas·
Teléfône.- 3.415 :- Florianópolis -

_./ 23 _. Domingo - Farmá
ciá da Fé - Rua 'Felipe
Schmidt.

29 -.Sábado. (tarde) -

Lavando com Sábã'o ;:::!���o.Moderna
- Rua

-(C)'
.

E
'.
.' .

·1' '.;J" d
30 - Domingo - Fa!'ffiá-

y irgém..

'.

,.' 'She.·.'ci'a".iua .e.·••
·

�;:�;;::;Oe�:�%::. s.rá

'-I" Co �,.��..•V,.'.RCt.L.

da . Ola. "'ETZEL INDUSTRIAL-7Jelllville.- (marca' -registrada)' "��PEclAUDt��
.

�::::::.' �;:!�a�n�:n�:a:
tl'���. __,_,...,..,.."..,.....,,,�,,_..,..··....,.e�c_o�D__o_m,.._,,....i_z_a,,,...."'_!�- f�.�_D�_O_._e d_i_D_h_'e_�_i�r,....,o--.-,..,......,,.-_....,.,......,........,._........---...,..-_··

.

__..........-- '"
::=t�;::er::las F;:��C;::

DR: ALFREDO' CREREM
C.IH N.d.... i•......, .......

�h..-r...r .. .Bo.,i�l 'Colhia ...,'.._,'
o...p. ,

••"0'" • •••tala.

...,.Uada 8esul.
a•• Ttl'al . /

0.•••1"•. 'a. ,li la 1. ...!••
rOOI •. nl.

.
.

" :..... 1 a.. Bant&à Sarai,... U - ..........

DR. SAMUEL FONSECA·
CIRURGIÃO DENTISTA

ConsultÓrio, e Residência: Rua· Fernando Machado, 5�
- Clírika Geral _:_ ,Cirurgia _Bucal Peittaduras

pontes moveis e fixaS.
.

De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.
'<Das 8,30 ás 12 hotas aos sábados.

HORAS MARCADAS.

DR.� V�EBIO DE ASSIS
. •..BICO

•

-

� I CUJdca ..,••111 e ....
....... CIuliat.

OLDIIOA ..DIOA B. O:u.&XOAl • ,ADULTOI'
- cAI·r". -

CeM1I116d., Ie. , - fJeu1l1'" lU 11 .. II

, "'11 "1''''''''
........ , .....Nüal GIIflIl.l'Ile, 1-· J'n•• fll.

Dr. Julio Paupifz filho
MÉDICO

Clínica Geral - Giliecologia' - Higic,ne Pré-natal'
Obstetrícia � Eletroea'rdiografia.....

Consultório: Rua Fernando Macha,do, 6. Fone: 3.195.

-
_' _,1 _

.

(CONSULTÓRIO DR. PJALMA 'MOELLMANN)

Atende diàl'iamente das nove às onze horas.

.-

-----_._._ ..._---_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ao j�rn,a�is.ta
_ Custa.vo I

tado com êsse espirita c!.eNeves foi dirigido o segum- colaboração que, de forma,
t f" I
e o ICIO: : brilhante, situa a imprensa
"Em 10 de Agôsto de' "barriga verde" verdadei-

1953. mente como alavanca
.

real
Senhor Presidente de progresso do Estado, pe-
O Curso de Expansão lo espirito verdadeiramen

Cultural cumpre o indecli-I te patriótico que a impulsio-
nável dever de se dirigir, na. .'

aos homens da imprensa de I . Não' encontro expressões ,.,.. .....,-__. "'--
_

Santa Catarina, e o faz por bem adequadas para fazer ·Da Bancada Pessedista na Auemb'éia
intermédio de V. Exa. que sobresair toda a magnitude

;r:;�:;i;:; o�:�:i�:a�:::� ��sc�g:a:ee;I::;t:sv�oEx;.·1 Defende o lde p. Olivio Nobreua os Serveotuarlos �a I
agradecer tôdas as que seja o nosso intérprete JU's11·�a Indl·cgpa-o do dDp. Slquel·ra Bello,provas de cooperação, de. junto aos companheiros da \I • II' \I \I

estímulo e de perfeita com- Associação. 5ôbre a esltada da Base lerea. .

oreensâo dos objetivos que o Ao ensejo desejamos con- I

norteiam, por parte dos jor- vidar indistintamente 'todos I B' bem verdade que pela I
da Comarca a 'que servi�-., Grupo Escolar local, onde.'

nalistas desta Capital, '

.

li t lei n. 502, de 14 de janeiro se o Serventuário e que f i- s eu marido exerc ia o cargo I
' os Jorna IS as para' as reu- c. .

_

Ainda não sucedeu uma
-

d C E C de 1!)41, fOI regulamentada casse assegurada à família' "" Escr-ivão,moes e' sessoes o ...;.
, . , .' IRegistá. a data de hoje, o só f A d b" 'bl' it

a aposen tador ia dos serven- ao Serventuário o direito

I Face ao exposto, estamos", •

s» vez que osse nega a em ora pu rcas, o corrvr e .

;)l')IVer;:;'J.I�lO natalício da bli id d' t 'f 1 d .

'f'
I tuários da Justiça, primei- a lima pensão

.

correspon- ,'<:;1"tos daque os nobres S1'S.
'

. • ,
' pu IC! a e as no as que a ora ormu a o sIgnl Ica a

.

exma. sra. u. Adelaide Lobo d'
-

d C EC' 1 ti f
- I 1'0 passo dado, a uma classe dente a um terço dos ven-I Deputados rejeitando o ve-

. • I Ireçao o .. . envia aos rea sa IS açao com que sa- .

Amaral, viuva do saudoso . >'.
licit d 'd' 1 b

•

d
J

•

d I até então esquecida pejos cimentos, e caso se verrt".·i-I to e aprovando a lei n. 868,-' 'JornaIS, so ICI an o IVU - eremos a presenca' OS
I

-

Isr, Antônio Tavares d'Ama- I

g
-

d't" h d I
- J

d poderes públicos, e isto bem casse a morte do

serven-I «omo medida justa, oportu-
I

I açao, e acre I a slncera- omens' a lnprensa, os
, A •

_

ral.
.

: mente essa direção 'que não representantes dos jornais, I entendido, sem en us ou con- �ll��'io,. �ntes .da �posenta- na e necessári� e de. gr�il- ;A ilustre dama receberá, tería aíd '1 .-' tdbuicão alguma por parte ·

...orra, proceder-se-ta, dentro
I
de alcance SOCIal, evitarão, I,ena SI o passive conse- a essas reuruoes. I'por certo, homenagens do

gui
.

t
A

d t t I C· dos Serventuários da Justi- d'ê 15 dias, o arbitramento' venha no futuro 'a miséria! O C tr d I di _,Ir o ln eresse e an as om o maior apreço e a, I' en o e rra iaçaoseu vasto circulo de amiza- lid d '1 ' ,. .

o

- ca.
-

.

t A t 7 d
.

persona I a es I ustres que mais distinta consideração _- previs o no r. .0, a re- I bater as 1'01'1;[1., da maio.ria Mental' "Amor e Luz" realizade. e, nós, com prazer, a fe-
nos visitaram a convite do,' subscrevemo-nos de V. Exa: E quase do�s anos .após ferida lei, afim .de, ser' cal- : r;as famílias dos Serventuá- sessões Es�téij�as, todas as se.Iicltamos. "

Curso, nem de tantos. re- Pato. e' Adr. entrar em ( vigor o citado [CUlada a respectiva pensão rios da Justiça de Santa Cu- gundas feiras, as 20,30 à rua

, presentantes das' elites
-

in-li Carlos da' Silv'eira Car- decreto lei 11:' 502, foi bai- a sua família.
I tarina, com o falecimento C°danselhelro Mafra, 33 - 20

r,\ZEi\l ANOS, HOJ�:

"
telectuais de Florianópolis neiro _ CA�TRA ALMI- xado um outro que tomou Para atender os custeios

I
do seu chefe". �nE�TRAD� FRANCA

inscritas, se não tivesse con- RANTE, PRESIDENTE o n. '828, de 24 de agôsto da aposentadoria e pensão, I'
,

-- Sr. Jaime Furtado. de 1!)43, mas êste criando a taxa prevista no Decreto-
"

.. � �_

Sr. Luiz Hamilton Di-

C I be Do e d ft I
a taxa de G%, cobradas em lei 'no 828, seria elevada

pa_l-"Cniz,
Menina Cléia Geni, fi-

I U, ZeNDOS o :::o� :�::�e, :' q:n;olof::�:(;:'a mão do P,o;é'o,' UrsO Pré ·'Un ive rS iIáriolha do sr. João Marçal. ., sem jús os Serventuários no qual foram mantidas as',' ...PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS I-- Sr. Luiz Fernando Gui-
DO 810 ANIVERSARIO. de Justiça e por estes pa-I'IÍ(Jhas gerais da legiSlação: VESTIBULARES P�RA FAUMACIA E ODONTOLOGIA'marães, , ...,.

_
"

. . gos para atender. ao cus- i anterior e. intro?uzidO� .110-, . � . �.
,--o Sta. Maria de Lourdes� QUARTA-F'EIRA - Dia 5 - Grande Bingo Social com teia da aPQSelltad���'ià dos vos preceitos corri o f1m de' Dlreçao e ol'lentaçno dos professores

Bott, filha do sr. 'Mário Bott. valiosíssimos prêmios; ern exposiçãL. Das mesmos...
r ., autuali'zá-la, ficando insti- DR..T. ,J. DE SOUZA, DR. DUJIVAL HENRIQUES DA

-- Sta. Ilsa Damiani, filhD. vitdnes da casa Hoepcke. Sessão especial Acresc-; que a aposel1ta-� ttlído o regime de' pensão ��r::A�O����ll:�OICROl\tAHLAIRSRTAyS-G�OCHIAUd f '1 D'
de cinema, com um grande lançamentoem,. I'"

--
.

. ,I. .

" comp «.>tem suas,o sr .. Pro. Anac eto a-
tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00. daria, regillada pelos de-I para famlda do Se'J.·ventua- carreiras, �studando Farmácia e Odontologia,miani. (.. cret0s-leis, citados, é so- rio que falc':u, à semelhan- ,I

•

Não percam um 'àlÚí de estudos. Ap.roveit�1I! a opor-
--\Sr. Percy Kajetz. DOM:NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco mente para o serventuúrio I

ça do qúe _;(, 'acontece com lumdade, assegurando a sua aprovação.. .

-- Sr. Niverth José De� de nossa Ilha. que tenha a sorte de con-! outros ser\';d,�]'es do Esta- ,II AULAS DIARIASbrassi:..
TERÇA FEIRA D" G

.

d f
tal' rúais de 30 anos de

,.
do. j- i - Ia 11 - rande Jantar e con ra-

. ,.- Ide��a�:�' Mar:a Helena To-

����::Ç!�� á:s;oOCi��:�\���d:S�tr�p:a de di�

I,:el�\�!ç�:c::::�::�� O�a;:nh:
,

Srs� Deputados
�

_ i, ������:ç��eS�.i�i:;jD��:�:c�oas 8 às 9 horas, na
-- Sr. Bráulio Jacque .'

.

" serviço, pois que se tiver Antes de (�!l;:errarmos es- AcademIa de ComerCIO. '

•

QUARTA-FEIRA - Dia 12 - Cintilante Baile de Gala, a infelicidade' de falecer, ,tas considc,!,ftcões, q,uere-I
I . '.

e)lcerrando as festas comemorativas.·
no exerccício do cargo eu- mos dar �O··:jlél�imento a es- i --------------,-',---

------------, NOTA ESPECIAL - OS,cartões para o bingo: as listas tão lá se foi "águas-aba i- ta Assembi.é;'1, da situação,- -- ---------,-.

I de inscrição para a excursão, bem como xo"" a sua contribuição de de uma viúva de um serven-

IS' f
·

I
li

para o jantar de confraternisação, 'poderão 5�. --:.n�o tendo .sua ,fa- JI tllal'io da Jns-t.iça, no sul d.O r ..---._--�...

1 I- I Sser procurad!ls na Secretaria do Clube, a mIl la chrelto, a cOIsa al- Estado., Q qmil tendo felecl-
partir do dia 25 no horário das 8 ás 11 ho-

I '
'._

d 5 d A
A

t guma. I e}.., apezar de ter contribuí- " .,.,
ras,. encenan o em e gos O. . Ataca todo o organismo'Daí temos .apI'esentado do �om a tax:} de 5%, e não ; EM SIFILIS OU REUMA"

( Projéto que determinava ltendo sua esposa direito à I ! TISl\1D DA MESMA ORI�
Que os vencimentos arbi- pensão e para não recorrer GEMT

_

"-

�rados não IJO'�eriam ,ex�e-I à Caridade púbI-ica, .aceitou I
.

USE O PU::���R PREp,A.
(�er aos do JUIZ de Direito o cargo de' servente num II r� __ �
��-���

I
I·=i Ii!':" I :__1MI

Aprovado pelo D. N.· S. P., ·como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem. L
Inofensivo ao organrG'"mo, agradável como II�

cor. �

Participação.
A Diretoria desta Sociedade tem a graha satisfação Santine ·Andrade e Senhora participam aos paren-

Quem a.chou 1.' 'de convidar as gentís senhorinhas, ligadas ao quadro �o- I te,; e pessôas amigas, o nascimento de mais um herdei-
cial dêste Club. e, para faz·erem o seu DEBUT: na 110lte

Iro; que
na Pia Batismal receberá o nome de ROSALVO.

Perdeu-se uma carteira de 12 de Agôsto próximo vindouro, quando sera levado a Fpoli�., 6-8-53. .'

:: :�;:I::a::�p:·i:P:: ::�i�'�a::!:::�x��::;�:::::::;a��!u����:::�d::I- .uxil·lar' de ·E··scr-Ito'r·lo· MI·o-lsler-lo da'Mar-I'ohatância Cr$ 125,�o cruzeiros.
, qu: � in�cr.ição aCha,-se aberta a partir dest� data: todos N .

,'.

.'Pede...se a quem encon- os dlas ntels, das 8 as 11 horas, na Secretal'la, ·ate 10 de
. • .

, •

A Precisa-se de uma moça desembaraçada, bôa dacti-
trar, entregar n-esta reda- Agosto.

. _. 1
-

d C b'l CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA
. . Na certeza da aceltaçao dêste lIonvIte, desde _já, an- lografa e que possúa, pe os menos, noçoes e onta 1.1-

.

ção que será bem gratIfI- tecipámos os nossos sinceros agradecimentos. II dade. Ordenado a combinar, após o Test de prova, Tra- CATARINA
cada até com �oda a impor-

. 'Luís Nunes tal' na casa "A EXPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54,
tânc�a. Secretário Geral. diàriamente, 'das 8 às 12 � d�s 14 às 18 horas. E D I T A L

O ESTADO
-'-�----

�\(j.I:l;
��

NO LAR E NA SOCIEDADE
ANIVERSÁRIOS

Ocorre hoje, o aniversá-
,

,

1 io nat alício do nosso preza

do conterrâneo, sr. Silvino

Russi, dedicado e competen
te mestne de Oficina da P€

nite�ciária do Estado_e ele

mento ,reladonadó na socie

; lade' local.

auradecimento à IlDprensa
tI'•••- ••�.....,.....,......_._._..-.-.-••_._....�......... - - ....;,.,,:-......_. -

�.... "'W

ISr. Silvino Russi
.

O aniversariante, que é

um dos mais competentes
operários desta Capital, há
de receber, sem dúvida, nes
ta data, homenagens do seu

vasto
.,

circulo de 'amigos e

admíradores.
para

O ESTADO cumprímen-
ta-o, cordialmente.

Viúva Adelaíde Lob'IJ
Amaral

Dias.

, /

:-;ÁBADO - Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra. do
Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co

roação da Rainha dos Esportes. Reserva de

mesas na Secretaria do Clube, naquele ho

rário.

MAU TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

CONVITE

DEBUTANTES

Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Agôsto de 1953

I
I
.1'

CLUBE DE EXCURSõES
DA ILHA

CODvi'e
O C. E. �. convida o povo

em' gerai para assistir as

festividades de N. Sra.' da
-

Lapa, domingo, dia 16, em

Ribeirão da Ilha.

Nesta ocasião haverá a

entrega duma, 'imagem de

N. S. dos Passos, modelada
no barro pelo jóvem Oscar

Be rindt, sócio do Clube,
.ao povo do Ribeirão.

O Clube dispõe' de ôni

bus especial que sairá às 8

horas e regressará às 17

horas. Qualquer informa-

ção, com os sócios do Clube

de Excursão da Ilha.
---�--------

$fsmRlsnn

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
MERCANTE

De ordem do' Sr. Capitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina, faço público a quen! interessar que a
cham-se abertas nesta Cápitânia dos Portos, as inscri
ções para os exames de: Mestre de p(quena caboiagem,
Práticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar
rais, 1os. � 2°s, Condutores Motori.;�tas e Maquinistas,
desta data a -'31 de agôsto próximo, de'acôrdo com as Ins
truções do Aviso 3.122/1951, do' Exmo.,Sr. Ministro da
Marinha.

Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,
em. Florianópolis, 22 de julho de 1953.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...r
t
t
<

I
I ,

,�
.,

I
./

Nelson do Livra,mento Coutinho
.Escriturário "G" -- Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE, Á LUZ DOS REFLETORES, O :eNCONTRO DO LIDER COM O GREMIO SULINO CONSEGUIRÁ O "FURACÃO"
SAIR ILESO DA REFREGA? - OS ASPIRANTES IMBI'IUBENSES DEFEN,DÉRÃO A INVENCIBILIDADE NA PRELIMINAR .

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

la de classificação: Paula la e Trilha; �réde, Fernan

Ramos e Guarnaí. Porém, o do, Dany, China e Pacheco.

pelotão de Garcia encontra- Ignoramos ainda a for

se embalado e disposto a mação do "team" visitante,
não ceder a liderança a ' porém acreditamos, que atu

quem quer que seja. Vencer ara com a mesma constitui
é a palavra de ordem nas ção que apresentou frente

:fiJ.eiras do querido clube do ao Avaí empatando -por OxO.

desportista, Thomas, Chaves I '

"

Cabral,

1
Preliminar sensacional'

Oembate entre os dois, "

'

valentes esquadrões, pelo Quem quizer ver uma noí-

interêsse e entusiasmo que tada completa que vá cedi

vem despertando nas esfé- nho para o ,estádio. A pre
ras futebolísticas da ilha, I liminar, que colocará fren

deverá levar 'ao estádio da
I
te a frente os esquadrões

I

Era-ia de Fóra uma ,multi- de aspirantes, deverá ser

dão, de afeiçoados do espor-
I realmente empolgante. 'O

t� do balípodo, ávida para
I Ftgueirense, pelas suas a

vibrar com as jogadas de ;'tuações anteriores, está em

craques de primeira gran= condições de efetuar uma

desa do "soccer" catarinen- grande partida diante do Ii

se, como Miltinho, "Garcia, der invicto da categoria.
Alcides, Corvinho, Néde,

o Imbituba Atlético

clu-Ilar_se
na Iiderença graças quando mais uma rodada Brandão Soledade, uma das

be, da ordeira e laboriosa ao triunfo dos avaianos sô'- será j_ogad� pelo Campeona- : figuras de maior projeção
cidade que lhe empresta o. bre os àtleticanos do Es- to de Profissionais da Ca- do futebol imbitubense.

'nome, .virá hoje .atê esta I treito. pital, este ano grandemen-I O Figueirense muito "te
Capital para tentar um trí- ' As atenções públicas es- te valorizado graças a,o con- rá de lutar ainda pela re

unfo de �x�ressão sôbre o tão concentradas no inter-I curso do simpático e ard�-! cuj c ração do título. Neste

Figueirense que vem de iso- municipal de s t a noite, roso grêmio' do desportista! 'segundo turno o quadro al-
, , '

Intermunicipal �e juvenis no �róximo sá�a�o
e �mérica, peleja que dei- tI-'<:ou de ser efetuada domin

go.

-' Preliminar: Iris xAmêr'ca- pelo
Campeonato Amador

Está marcado para o

prõ-I
'

�,i�o sába,do, �o estádi� da '

_. C. F., a noite, uma ínte- ,

eíiio Luz, de Tubarão e Clu- rão, em continuação ao
he Atlético Catar'inense. ! Campeonato �a Segunda Di

Como preliminar, joga- visão, os conjuntos do Ir is

ressante peleja intermuni

l .pal de juvenis, defrontan
('<.-s€ os conjuntos do Her-

interêsseRein-a e iurme

pelas disputas acima.

,

lOs-JOGOS DA JUVENTUDE
CATARINENSE 'Clube Atlético Calar:inense, I

I,
Marco, Geopar, Danyr, Pa

checo, Julinho, Harley, Fer-
Preços

. ,

Arquibancada - Cr$
15,00; Sócios: Cr$ 10,00 e

senhoras � senhoritas: Cr$
5,00.
Geral: Cr$ 10,00; sócios,

1 Para a justa desta noite, militares não graduâdos e

I·
a. formação do Figueirense, estudantes com carteira: ..

<erá provavelmente, a se-
I
Cr$ 5,00. Senhoras e senho

vi-preto apenas enfrentou guinte: Alcides, Garcia e
I dias terão livre ingresso na

os últimos situados na tabe-! La�dares;, .Julinho, Verzo-
I
geral.

" •

nando e outros.Sábado á noite, dia 15, o sensacional prélío.
entre as equipes juvenis do Atlético e do Her

cílio Luz,' de Tubarão.

Apresentando-se, oficialmente, ao publico
de Florianópolis a equipe juvenils de futebol do
Atlético jogará dia 15' prõxímo, ás 21,,00 horas,
no Campo da F.C.F., contra a de igual catego
ria do l�erdIio Luz,. de Tubarão.

O prélio vem sendo aguardado com e.viden-'
te ansiedade pelo público de Florianópolis, pois

,

é sabido que a equipe juvenils do Hercílio Luz
é considerada como uma das melhores de nosso

Estado e que por cer�o, agradará a todos que

c�mparecerem ao Est,ádio _�a R\l� Bocaiuva, n'{�, .

dia 15 do. corrente. -, \i' "

"-

Preços para -o jogo l Arquibancad�s .s: Cr$
• ' 1-·

10,00; Gerals ; Cr$ 5,.00, �enores, até 17 anos;
incl\rsivé, nas arquibancadas ou gerais: tr$5,oo
Senhoras e senhoritas na\arquibancada�:, Cr$,'5,oo

Preliminar áS,19,00 horas.
.

Coopere com o futebol juvenil 'de nossa ter

ra, comparecendo ao Campo da F.C.F., dia 25
do corrente, á noite.

Regulamento Geral ,
I
I
I

O provável quadro alví-
'(Continuação�

,

n"egro

Da execução dos jogos
a) das inscrições

Art. Ú.Q - A inscrição das Associações ou Grêmio
Estudantís, será feita mediante pedido escrito e dirigi
do à Liga Atlética Bíumenauense, até o dia 15 de agôs-
to do ano corrente, <,

"

Art., 12.0 _..:: As inscrições índivíduais e das equipes
serão feitas nos impressos fornecidos pela L.A.E. ,e en

" tregues até o dia 4 de setembro p. vindouro, para as As
.

sociações Estudantís de outros municípios.
Art., 13.0 - Só poderão ser inscritos nos Campeona

tos atletas que sejam alunos matriculados em estabeleci
mentos educacionais (Ginásio-Colegiais) sendo faculta
do também inscrever nos Campeonatos, alunos 'regular
mente matriculados no Curso Comercial.

Art. 14.0 - Sórrients os atletas de 14 até 20 anos e

11 mêses de idade, respeitadas as exigências para parti
cipação nos Campeonatos, poderão neles inscrever-se.

Ali. 15.0 - As inscrições dos atletas deverão ser

acompanhadas das Certidões de Idade, e uma (1) foto- .-o....()....()�()....().._.()��)....() ()_(. Rádio Sulina de Capinzal ,

grafia para serem apresentadas a Comissão Central, a ...-"
I

-

_

lém da carteira de estudante; do estabelecimento educa!' 1O ANIV�RSÁRIO DO ESPORTE_; 'ÇLUBE
eional a que pertence. €AIÇA'RA

'

Art. 16.0 - As Associaçõesou Grêmios Estudantis
poderão inscrever nos los. Jogos da Juventude Catarinen;

P
A • •

"

t 25 (
.

t
.

-

(quinzeLn
I assou ontem, o prlmel- atividades que culminou

se, somen e VIn e e CInCO rapazes e 15 qumze)

mO-I
.

'

ças, entre os quai� escolherã� s�a. em�aixada despo�·tiva.
1'0 aniversário de fun�ação ,'u111 a realização .recen te de

Arf. 17.0 - Nas provas individuais cada Associação, do Esporte Clube Caiçara, crn bem organizado f'est.i,
Estudantil poderá inscrever sómente 1 (um) represen- I va!orosa agremiação de Sa- aI, bem como �mà �rande
tante. Nas provas de revesamento uma equipe. Será con- co d._'s limões que tem como 'tória nos festejos do ani
siderado reserva, qualquer elemento inscrito nos los.
Jogos. ,

s.e.u 1, :'esident.e o estimado

Art. 18.0 - Nos Campeonatos de Basquetebol, Fu- esportista Acácio/de Deus

tebol e Voleibol, cada Associação ou Grêmio Estudantíl Cardoso. Embora tardiamente,' "O

poderá inscrever uma equipe e reservas. Em apenas 365 dias de Es1:nQo Esportivo' leva aos
i

Ah. 19.0 - Nos Campeonatos de Tenis, cada Asso- ;

existênCia, o simpático e:lu- (' ;rig.ent�s caiçarenses o seu
ciação ou Gl'êmio Estudantil, poderá inscrever 2 atlétas, '

be realizou um programa de :lhrnc,.o de felicitaçõe's."para ,dupl{i e simples. ,

Art. 20.0 - �o Campeonato de Xadrez, �ada Asso
ciação ou Gr�mio Estudantíl poderá inscrever 1 (um)

�----,_.����...

representante.
'

"FOLHA ESPOR.. "'O INVICTO" Ib) - dos c.amp,eonatos,
'

" TIVA"Art. 21.0 -:- As provas de.-.cada Campeonato' serão as
, . I . ' .

_ constantes do Quadro I, anexo. ' Contllluem, rapazes! I Circulou segunda-feira
Art. 22.0 - Para ós Campeonatos de Atletismo, �a- Vem tendo grande aceita-! IJ1,ai;; um número de "O In-

da atleta de�e..

rá u'sar um número pres? às costas,' dunfn- , ção nos meios esportivos do victo",' semanário esportivo
te a competJçao. "

"
. . I

§ I-A A
. -

t" t d
- Estado o hebdomadario "Fo- ',ue se edita nesta CapItal ,-

.0 --:- s sseclaçoes par IClpan ,e!? everao for-, ,..." ,'.. -

'

'. , I TRANS'PORTES AERDOS C I\TARINENSE S l'A"necer os numeros aos atletas. Ira E:spoltlVa , fundado re- ,b a dueçao dos ll1cansa-
_,

"

,

D HI�' ", /J.

§ 2.0 --.,. Será facultativo o uso de sapatos de corri- cl:'ntemente na cidade de "eis confrades' Francisco
'

da, na!! provas.
'

, /. Laguna 'pelo talentoso jo- ,T'csé Pereira e Nazareno Co-
Art. 23.0 - A duração das partidas de Basquetebol eI11 jornalista D. N. Poly-, l:o. Como no; i1úmeros an-

será. de 32 minutos úteis, divididos em quatro quartos de teriores ) de serrunda-feil"a
8 (oito) minutos cada um, com .itnervalo de 10 (dez) 'mi-

doro, -

a quem, en viam03 = ......

nutos entre o segundo e o tercei.ro quarto, e de 1 (ulff1 -,mprimentos pela idéia agradou aos esportist.as,
minuto entré o primeiro, e o segundo e entre" o t.erceiro digna de' toêIds. os enéômios rJOis trouxe matéria farta
e o <!uarto. .' :le dota�' o sul do Estado de r rlacionada com os esportes

§ 1.0 � Se um jôgo terminar empatado, haverá uma ..In jornal esportivo á altu- :'m toda parte.
prorrogação de 3 (três) minutos, sem mudança de c,esta.

-
.

ra das' suas necessidades.
, (Continúa)

Muito bem, coiega!

:Néde, atacante
alvinegro

" REPRESENTADAS , CLIENTES

· RádiQ Guarujá de Florianó- II• I
·

polis
Casa Londres

'pereira, Oliveira & Cia.

I
Ind. Gerais Cássio Medeiros

I S. A.

I Electrolândia ,

Modas. Cliper
.

A Electrôni�a
'

Est. José Daux S. A:
Waldir Losso & Cia.
Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

Rádio Difusora de Urussan-
•

ga

Rádio Farroupilha de, Pôrto
Alegre

Rá+io Difusora de Tijucas
Rádio Difusora- de Laguna _

Rádio Caçanjurê de Caçador '

Rár.)o Difusora de Itajaí I

::�l�:���:', .Ii· Pu blícidade"O Vale do Itàjaí"

de

I Escritórios Ronalan Ltda.
I Lóide Aéreo Nacional ,

'ersario do Ip_iranga. . .0.,;:.

Caixa Postal,' 45 - Florianópolis � 'Santa Catarina

�\'>CI
:o..."�'\..�
">�() ,,\..'\_<;.."""�

\�

AVISOULTRA SONO
, I

TERAPIA
DR, JúLIü DOIN YIEIRÀ

Acaba de receber o

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON.o MAIS MODERNÜ E EFICIENTE TRA"rAMEN.
'rO PARA 'INFLAMAÇõES � ;ODRES.

TRATAMENTO SEM ÜPERAÇ�Ü DAS

Assine ,".o ESTAD.o"

Para tratamento do ES

TRABISMÜ'em crianças.'I SINUSITES
I li: INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA, . Rua Vitor Meirelles Ú

TRATAMENTü COM nÜRAS MARCADAS.
D 9' 12 1 d'.• t,'

I DR" GUERRE-I RO··'men�e. ,as
l�)faS lar�a-

.•
'

,

' ! ,CASA MISCELANIA -di8�ri:
CüNSULTóRIO - VISCüNDE DE .oURO PJtETO

1 "u�dora' doa Rádios -R. CO)A.
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. . Victor. Válvula" e Disco••
RESID&NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 118. " Rua Conselheiro Mafr�.

BOCAIUVA 4 X PAULA RAM081 NOS
ASPIRANTES

Na nossa reportagem qe vencido fàcilmente pelo auri

terça-feira sôbre o prélio 1'"e1este pelo �score de 4 a 1.

do Campeonato entre Bo-

caiuva ,e Paula Ramos, dei- Contií1ua 'assim sem pon

xamos de publica� o resulta-I lo ganho na categ�ria a

do ,do jogo
,

de aspirantes, ,quipe paulaín&. .

I
BANCO de CRf�ITO POPULAR

I'z AGRíCOLA '

'

I .

" -Rv..a, rr'W�.16
.

-,
", ,

FLORIANÓPOLIS -sr�.eó.iô.rlno.' .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vcrduge
De Pitigrilli. (E�peciall- afirma Gonzalo Bosch, so' dizer não matarei jamais

para o Estado) psiquiatra argentino que um homem, porém não posso

11011ra a ciência. O senhor dizer: não irei nunca para
BUENOS AXRES - (A- Robert G. Elliot, que rece- a cadeia".

PLA) ,- Seguindo a moda bra 15Ó dólàl:es para; cada r Na sua pequena caixa de.
literária de escrever memó- operação, não era mais I papel, onde se balanceavam
rias .e ornedar que não se- z dm irável .que .seus cIlen-: fa�ores venez�anos, o ��r[um publicados senão 50 tes. Seu .g rito fmal contra a' ques l-ton lia Confúcio,
anos' depois da morte' do iniquidade da pena de mor-' enquanto a maequêsa,

-

no

autor, o verdugo Robert. ·G. te, é, talvez, aquele que pe-1Jardim, cuidava dos crisan
Elliot havia

-

determinado rante Deus lhe salvará a temos, quando -o recolhi
que suas recomendações au- alma. I mento do 'crepúsculo foi

to-biográficas somente fos- Gostaria que o mesmo gri- f perturbado por uma panca-
,

-

,
sem dadas à estampa dez. to tivessem proferido, em I da do gongo. Polícia! Seis-
anos mais tarde. Os perso- sua agonia, os juizes, que II punhos robustos se abafe

nagens citados nas' memó- mandaram sentar-se na .ca- ram sobre ele e o arrasta

rias de um verdugo são deira elétrica os meus com- ram para a rua. Outras

dezlmenos susceptíveis do que patriotas Sacco e Vanzetti casas receberam a mesma

os que figuram nas recor- e- aquele desventurado Bru-, I
visita e as dez pessoas mais

dações :de um Iiterato, de

I no Hautpamann,' acusado e insuspeitas da cidade tive-Ium político ou de uma da- condenado como assassino ra�, cqmo I> marquês I-tou,
ma da sociedade; os paren- do filho de Lindberg, um cortada a cabeça, diante da i
t es dos justiçados já tive- assassinado que hoje vive multidão, que não sabia ex-, I
ram tempo para consolar- na Alemanha" tem 25 anos, plicar .,o motivo de tudo a

se, os juizes se aposenta- vende saúde e nós o encon-: quilo. O porque foi êonhe-

rarn, e os mortos, embora a traremos dentro de alguns cido no dia, seguinte, quan-
_ O O N' V· l' T �. I p'ARTIDO �_OCI-f\Lmorte da cadeira elétrica, anos à frente' das SS futu- do, já sepultados os onz.e I .J..J.J

I
_

']'[;.0 seja imediata, estão, raso justiçados, iniciou-se o pro-
-'

DEMOCRATICOc cmplctamenté .mortos, I O poder da iritimidação cesso regular: Os juizes, \quê' À Gl:. 'do S�p:. Àrq}, do 1.!niv:.

I
.'.

'

O verdugo do cárcere de i da pena de morte e do cár- - já não pr-ecisavam preocu-, - A Aug:. e Resp: . Lo}. Simb:. "Campos Lob�"" eon-, • . • ti .•

Sing Sing interpôs, entre cere é efêmero e hipotético. par-se com os argumentos vida- _às suas co-irmãs dêste e 'de outros OOr:., e.: aos DiretÓrio ll.onlclpal de F'oríagõpolis
suas pâg inas e seus leito-I Na prisão 'do Distrito de d9S advogados, recebaram MMaçon:. em- geral, do Or:. e os de passagem por êste,
res, de 'zanos, pensando que Columbia, a' cadeira elétr í- as reclamações e os protes- na posse plena-de seus direitos, para a sua primeira
um decênio depois a huma- ca ocupa um lugar estranho: tos das f.amílias das vítl- Ses:. Mag:. .de iniciação, a ter lugar na noite de 13 do
�

! ".
t t I

corrente mês de Agôsto, às 20 horas, no Temp: . da Aug: .

nidade seria melhor e teria - está colocada no refeitório mas, ouviram as es emu-
bl' C "R

-

C tari "
, .

. � Respr.: e Su :. Loj: . ap: . egeneraçao a armense
eliminado o supltcio., São principal do cárcere, e os nhas e pronunciaram a se- à rua Cel, Vidal Ramos n. 80,

'

muitos os que acreditam na presidiários a têm à vista guinte sentença:
.

I Com os seus antecipados agradecimentos pela com-

humanidade melhor. A hu-
I durante as refeições, Os parência dos ilustres OObr:, à indicada Sesr, subscrn-

manidade será melhor no', del itos entre companheiros "Nós, juizes de Sua Ma- ve-se o Secret:.
-

I Florianópolis, 8 _de Agôsto de 1953 -- E:. V:.-

d.ia em que
..

o último homem
I
d-e prissão,.. e as �ioiências iestade o Imperador- Geles- L:. C:. M:.

tiver morrido de fome de' contra os carcereiros são' te, filho do Sol Levante, ga-Ifrio, e ,s?bre a te�'ra e seus! ali mais fre4uentes do que ran timos a perfeita inocên-: -------------.....---_

ossos, como aconteceu com
I

nos outros presídios. e ia dos· condenados dec�pi-'
_ f

os 'ossos do manute e, do di- ; Há muitos anos, no sul da tados ontem. Foram admirá-
nosáurio, outra espécie aní-

I

C�iria; uma pequena cidade veis cidadões, sua lealdade

mal, o urso branco ou a ba- foi abalada pela notícia de' estava ,acima' de 't)_ualquer-
'

rata, instala, umi-'Ol:ga.niza-''';'·(!i.Ié '�lIh t'einp�
,,-

ha�ia sido' suspeita -seus costumes eram
ça6iro�í:i �à1��p'erfeita. I profanado. Os sarcedctes l- puros, seu carater íntegro;' .

Afirma o sr, Robert C. encontraram aberta a porta tinham a fôrça do dragão e

Elliot, na base de 200 expe-j" da estátua de não .sei que ,1 uobl'eza ao tigre. E foi
.. í'Íê�cias, que a morte pela deus, fizeram preces para por isso que os escolhemos
eletrocuçâo não é a mais que os sagrados mistérios para entregá-los ao verdu
hnmanitária; faz "sofrer as- profanados não fossem divul go, a fim de que por todos
torturas' mais horríveis que gados, e a autoridade judí- os séculos._e século� e em

'c homem:' já conheceu". cial prometeu uma castigo. todos os lugares, vendo o

Quando o primeiro justiça- exemplar. A população íno- castigo terrível que foi in

do;:'um "ta} Nemmler, foi 'de-
> cente .temia de pavor, pois fl íg ido a homens cuja vida

cl;�rado':·mOl·to,_ pelos, técni- �ª-Qi-a qu,e; 'a' inocência não, foi exemplar, compreenda-.
cos, os médicos verificaram salva da prisão. Jospeh de se o que teria feito a juáti
que ainda estava vivo, e a Maish'e, que muitos séculos ça aos verdadeiros culpadps

. maior parte das 'ex.ecuções depois seria embaixador do se estes tivessem sido pre

confirmàram que da máqui- rei Cardenha .

em São P.ê- sos".

Fala o
,

..

5

CL q ut em

.,

FLORIANÓPOLIS
o"tecla tháEica"

para bons �empre90S !

, I

DATiLOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

./CONCURSOS DO' DASP '_ PORTUGUÊS - MATEM.ÁTIC�
CONTABILIDADE _ Serviços especícns de' ,

COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

Escola REMINGTON DE FLOIÚANÓPOLIS

Conquista seu-diploma de datilografo

I

Rua Alvaro de �arvalho,20-(sobrado),' .

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

na se l'etirava'pràticame_nte
üm homem vivo, para matá
lo definitivamente Ílà sala I

------------- �énte falsa e inv-erossivel,
.
de autópsia. A descarga �lé-

-

De que m.aneira é uma das que deram ori-

trica não é fulminante co- prefere gem à expressão "conto chi-

mo se crê. O ·"�hurrasco"? nês'. Há conto chinês em'

"Cinco minutos depois da .

D d' . 'todas as pa:rt,es do mundo
e carne e porco, carneiro ou, ' , .,

descarga inicial de 2.000 de vaca? Prefere saboreá-lo onde se sacl'lflCa a substan-

volt;;; ,de corrente alternada quase cru, mal-passado ou bem da à forma.

_:_ explica Elliot � ,eu,redQ- tos\'ado? A sua preferência, Imediatamente após o as:

zo a corrente a 1.000,volts, por certo, pode ,variar. Mas, _;assinato do correio de Ly-
lembre'-se de que os excessos .

t
r

d D' t'"a fim, de evitar" que, se pro- de bebida ou de comida criam on, no empo o Ire ono,

duzam faíscas e que o pa- condições de irritabilidade da Lesurques foi guilhotinado. ..::;.»;;;:.:.:.:I\�\__-:- � _

ciente seja ,d-esnecessària- mucosa do estômago, trazendo. Prov�da a sua inocência, I
.

mente carbo'ni'zado: Mei<)' como consequêncil_l eructações, foi preso Dubosc, acusado' a falácia de seus

jUlgamen-".
PLACAS SU'ILITICAS.

minuto depois, volto' a au-. azia: �ores e mal-estar �pós as peÍas mesmas testenhumas tos.
_

-

111'11·' de Noo081·r8refelçoes, Neste caso, e sem- I I A 'Ih t' tinu em ,.
mental' 'a corrente para pre bom t ó m a r "Carboleno". que

condenacram Lesurques.
I ..

gUl o I�a con

.

a

I
Medicaçlo z:uxUlar no tia- (

1.800 ou 2.000 volts e, de- 0_ anti-ácido e di g e s t i v o !�' inútil contar esta velha; atIvH'Iade. Nmguem sabe a- tamento da sifil i.e.

pois de ul1l segundo, redu- �'C�rbóleno" neutraliza a aci- histÓria. Cinco pessoas' ti- inda por quantos anos, ap·e-
_

.

dez estomacal, facilita a diges- (·lham P"_"tl'cipado do crime', sal' das lusões humanitárias
zo-a novamente.' 'Durante ....

tão e protege a mucosa, do es- foram guilhotin.adas seis e de Eliot, verdugo "uo. to ,da
tômago con,tra "possiveis; ;rr� . ... . ta", a justiça continu�'á a

t
-

"e b I" t a-magistratura Jamais qUIs
açoes. ar o eno encon ra-

.. . A
•

:ser movida pela mesma cor-
se nas farmacias e drogarias. reconhecer. '6 -pl'oprlO erro e

rente álternada, que percor-

re a cadeira elétrica na pri
são de Sin Sing e ilumina,
no cais de Manhattan, a es

tátua,da Liberdade.

tersbwrgo, escreveu: "Pos-
Esta' história, evidente-

81lnlf'nta (Ia glóbulos sanguíneos e VITALIZA o ..DIlUe eu

'f":lqllfl'ií!n f: de gosto delicioso e pode .er usado em todar

.. 1dad..

estes aumentgs ,e reduç,ões
da corrente, o corpo que es

tá ligado à c.adeira com oito
,

cOl',reilis, levanta-se e volta
n cair. Após o quinto cho

que, reduzo gradativamente
a voltagem. O sistema de

�iminuir paulatinam�nte' a

corrente, depois nó últim?
choque, é. de minha inven-

ção;' isso 4_ebilita o coração'
é paralisa"'o seu

: funcióna"
lUento. Uma ou duas vezes

esquecí-me de fazer isto, e

Verifiquei que o coração
� continuava batendo, depois

.

de eu ter cortado a corren,-

,
-

PREGUIÇA E FRAQUEZA.
VANADIOL

Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As

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

bstituição de títulos.
A substítu íção dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que nos mesmos esteja esgotada' .a página destinada
a rubrica do presidente dá mesa receptora.

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

Mais esclarecimentos serão 'fornecidos na, séde 'do
Partido, 'ou pelo telefone nO 2.570.

'·CLINIC,:l
.

MÉDICA "HOMEOPATICA
'�

- Dr.
�

Meceslao Szaniawsk ---

Distribuidor

C: RAMOS SIA

Comercio - Transportes
:� Rua João Pinto, 9 Fpolis

. i

fxpre�so .' São, 'Jorge
- DIARIAMENTE -

-

_

. FLORIANÓPO.LIS -.-- BLUMENAU
- AGENCIA -

CACIQUE HOTEL _

Govêrno Metropolitano
PÀRTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO
Em com'cmoracão ao VI COl�gresso Eucarístico Na

cional, que será ceÍebrado e� Belem do Pará.; e para fa
�ilh:lr- aos fieis o cumprimento do" preceito e ainda àos
que, de qualquer f01'l11a, desejem associar-se ao memora

vel certame; com a iHorizacão de Sua Excia. Revma. o Sr.
Arcebispo Metropolitano, haverá na Catedral Metropoli

Vende-se bÔa c.asa de sêc�s e molhados com residên-I ta�a: no pr�ximo di�. 15, às �9. hora: s�lene ,Missa" cpm
cita em CapoeIras. pr_atlca ahlslva, eya que seguIra a bençao com oSSo Sa-
Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35, Cl'amento.

-

Uma 'c-asa na Vila São João em Capoeiras. Florianópolis, 11 de agôsto de 1953
Vêl' e tratar com o proprietário Bralllio Silva

. (Ass,) P. Quinto
CAPOEIRAS .

-

Vende-se
MOÇAS DES.l.NIMAOA8

HOMENS SEM ENERGIA.

...Não é sua culpa:
l!: a fraqueza que o deixa can.ado, pilido.

com molez� no <cort/o e olhol JeJ;Jl bTill'.<).

A fraqueza atrua 'a vida porque rODb.

as rôrçM para o trabalho.

VAN.ADiOL
. cia

criminoso é um enfê1'

a matá-lo é um delito
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Agôsto de 1953

\.

Curso de Expansão Cultural 1.-." I Hoje no

i .

... �l\s 5' .... Bhs,
'

"1" �13 DB AGOSTO

!
(Londres) em 11 de Serem-

� No próximo sábado a. ceníerêucía do II H���A:nLL�:�y���i� A data d� hoje recorda.

l-ro de 1823;.

d M· h d R h f'l b' D
- Lewis; STONE - Jean nos que:

-- em 1811, nasceu em La-

r. 1 UO OZ a oe a, no "u e -,oze. I
HAGEN em: " rangeiras (Lagu�a, Santa

VENERAÇÃO. -- em 1633, por Cartas ré- Catarina), o Barão da La';
Para os Que não tiveram Os diplomados do Curso, � polis, o Curso de Expansão Que, faria, você, se ama- gias foram reservadas parr. guna..Jesuino Lamego eh

podido retirar êsses papéis e que nortanto já fazem par-
I Cu ltural, que vive em sua nhã perdesse seus errtes 'Corôa as Capitanias d.) Costa;

.

-

I .

ertes de Macedo Munhoz, no da Bibliotéca, ainda haverá l3 do 1-:".-esmo, mas não rene- I homenagem, sàmente orga- queridos e tivesse que co- Maranhão e Pará;
próximo sábado, dia 15 às a oportunidade de recebê-

I
varam inscrição, não estão: n iza 'sessões públicas e as-

meçar um� nova vida? Que
-- em 1811, no Rio de Ja-

17,3Ü' h. sendo o mesmo 10-
I
los no dia da conferência, com lugares numerados, mas sim naturalmenta estão con- fazer .d ian ts de semelhante __ em 1645, as forças 1e neiro, nasceu o Visconde dr:

cal do� ano passado, isto é, pedindo-s� então �ue che-I solicita-se .que to�e� cade i- vidados todos que in teres- catastrofeJ Veneração ..Con- D. Antônio Filipe Camarão Araguaia, Domingos José
a tradicional sede do Clube guem mais cedo, as 17 ho-

'4
ras laterais e proximas da sam pela divulgação dos as- ta a história daquele pobre e Henrique Dias, vindas dI; j Gonçalves de Magalhães,

12 'de Agôsto. .- ras, a fim de evitar demo-j mesa diretora. suntos relativos às-cjências, naufrago da vida. Um pu- Rio, Real, fizeram [unçã r
: notável poeta;.

Fará a apresentação do l:à na distribuição que inter- artes e letras na nossa en- nhado emoções num espetá- _..Com as de Fernandes Viei-Iconferencista, ó eminente fira com a hora do início Como é de amplo conheci- cantadora metrópole "bar- eulo soberbo! ra, que se encon�avam a-
-- em 1919, a senhora J.�-

escritor patrício, Pres iden- dos trabalhos, mente elo povo de Florianó- riga verde". No programa: campadas em Gurjaú; ronima Mesquita fundou a

te da Ordem de Advogados , Atual. Atlantida. Nac. mstituiçâo "Bandeiranta",
de Santa Catarina e mern- .

-Preçcs : 7,00 _ 3,50 ----- em 1.645, Vidal de Ne- �ue adotou o lema "sempre'
bro da Comissão Organiza- ;!l.1 :�""..0!.. r .":;-::\;"�J·x�:;:;5. Livre. greiros, com suas denodadas pronta". Neste mesmo dia
dora do C.E.C., o Dr. Pedro

\

tropas, entraram em Sa�o I
onzemoças ,pro�eriram oso-

de Moura Ferro. Antônio do Cabo, portanto, Iene compromisso de bem
A direção do Curso con- antes de Fernandes Vieira; servir à Pátria;

firma as inscrições das se-

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

'·�I
I
i Geraldino Simas e Senhora vêm por meio dêste ma-

��ifestar o seu' agradecimen to ao ilustre médi�o Dr. Lau- - No programa:
!.ro Daura, pela dedicação com que se empenhou nó tra

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes; tamento ele sua filha Solange Simas, durante a grays-en-
.

.

C Preços: 7,00 � .3,0(>urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para! ferrn ida de que a levou á

o Hospital de Caridade desta a-

acrl:icultura além de maravilhosos lotes' urbanos em \ pital. Graças à capacidade profissional do· Si'. Dr. Lauro Imp. até 14 anos.'

G�iãnia e S'ão Paulo, assim como ótimas terras no Estado; Daura e aos incan�aveis esforços que empregou, Solan- .

.. '.

de Mato ,Grosso, pr�prias Jilara cultura dQ caf�. : ge_ já �:e e�.conha comple�amel�te restabel:ci?a. São ê�- �'ldIl';1' .' WIInformações: - Edigício São Jorge - 1° - Sala 4. i tes agl'adecÜnenLOs extensIvos a� reverendlsslmas Irmas
"

f4
.

i de Caridade e às enfermeiras qu,e se,rvem no referid91 _, '!'!.i:<
I Hospital, pelo carinho e dedic::tção dispensa�os a 801an-
I ge, JUl'ante o seu tratamento. As 8hs.

II
- Trinelade 12 de agôsto de- 1953. Mario LANZA - Dorreta

MORROWem:

TU E'S MINHA PAIXÃO

Ji foi anunciada a confe

rência do professor Dr. La-

gu in tes pessoas e cujos no

mes ainda não foram publi
cados : �eneral Pa,ulo Viei

ra da Rosa, Professor João

Batista Luft, Maria Helena

Fontainha Janserr Ferreira,
José Julio da.Bilva, Maria

das Dores Vieira da Silva,
Matilde.Vieira, Robelia Bra

sil Konell, Olivia-Aires da

ILuz, Gustavo Neves Filho,
Lupércio Vilain João,

.

Cid

Cecoon i -Costa e Joel Vieira

de Souza.

Igualmente os seguintes
professores do Grupo Esco

lar "Silveira de Sousa": Ai

da Gomes Mendonça, Bea

triz Noronha Dias, Gecy Ca

missão, Diná-Men'donça Ge

vaerd, Edite Soares, Eloá

Brito, I{ilda Dutra dos An

jos, Helena Ana de Souza,
Judite Viana, Jamilli Trin

dade Sadelli, Juça Barbosa

Callado, Maria de Lourdes
Mafra, Maria da Glória

Schutel Grisard, Otília Ro

sa Matias.
Todos os cursistas do pre

sente ano e os diplomados
do ano passado que não re

beberam o folheto "Enciclo

pédia de Santa Catàrina po

derão procurá-lo na Biblio

teca Publica do Estado. Ao

mesmo tempo receberão o

cartão de incrição e reg is

tro de presença, e outra fo

lha para informes que faci
litarão os trabalhos do Cur

so.

lrícy CRfWFORD em:

I O S�NTENCIADO .

I O Sombrio drAma de cen

I tenas d'e Homens ínfortuna

: dos que vivem
_
atrás das'

)i gràdes das prisões. Um dra--
ma de revoltas e de emo- -------""'7""-----.--------

I ções, '0 sentenciado. conta

I
lambem uma extranha his-

,
tória de, amor, um romance

I que somente poderia ter a-

contecido atrás das. inpene-: TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI't�áwis p�rédes dfl'uma Ín'i-'·I· LHOS� RODAPÉS E MATERIAL REFRA.sao amencana. '.

No pro1hama:, ' I TARIO

Preços,: 7,00 - 3,50

I
PRONTA ENTREGA

Imp. até 1 4anos. .
.

g)I!1!OsnyGama& Cia"

-

As 8hs.·

"
,",

Colossal Programa Duplo
�- .

Gary GRANT em:

TERRA EM FOGO
Douglas FAIRBANKS

J I Jor .
...:..... Madellein�ARROL

.::: I e�:
,/

Preços: 6,20. - 3,50
Imp. até 14 anos.

I
I
I _.

.

:, :., .' ••J-:I
As 8hs.

"SU.;
As 8Y2hs�

Glenn. FORD - Brode-

" -

...
..-

., '. ou,

. As Shs. "-

Dinah MEZZONO :._ Da-

Anuncie n'''O ESTADO" ACiR-ADECIMENTO
,

" .

\fende-se
DR. LAURO DAURA

ry REIS em:

MARIA DA PRIA

Noticias da Semana, Nac.

Aviso
.'

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente durante o corrente mês, fazendo'Clirso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

N c. programá:

lrf.purú Filmes. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

FONU,. 3�� 41J8 C�i,. P• .r.� su

rr.u: eRA"", PROStBRJ!.S PARllNA '.CURITIBA

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

O ESTADO
,._._---.,--,.-----

Pas,sado,

-- em 1.646, nas proximi- -- em 1925, foi fundada,

Idades ela Estância de Aguiar nesta cidade, a União Bene

(ou Engenho Mingau), o,;: ficente dos C1'_,:;uffeurs d,�
holandezes foram batidos Santa Catariria, notável pe-
pelas .tropas de Filipe Ca- la sua

.
organização e pelo

marão, Fernandes Vieira e' que representa para a. SUl

Vidal de Negreiros; classe;

-- em 1927, faleceu no R!)
de Janeiro o , historiado.'
João Capistrano de Abreu,
nascido emMaranguape, ,nú
Ceará, em 23 de outubro de
1853.

./

!

_':: em 1.774, na Colônia do

-Sacramento, nasceu Hipóli
to José da Costa Pereira
Furtado de Mendonça, que
foi o Redator do "Correio

Brasiliense", de Londres.
Faleceu em . Kensington André Nilo Tudasco

Viagem com segurança
..

-

e
.

rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RI?IDO ,<SOL-B·RISILEIBO)
FlorianópolÍs � naja! � Joínvllle _j Curitiba

-

A.gência :.
nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

.}

Cerâmica São Caelanlt

JERONIMO COELHO, 14 -'Caixa
239 - Florianópolis
DIs,TRmmDORES

Postal,

OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ • GA�AN1'A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

, ...laUat•••. B.....'·
.

Recetta de OcuJo. - ElI'.amCil d. )'uado d.�Olbo pIOra

Cla.aifleaçio da P:re••io Arterial
Moderaa .Aparelha.em.
C.�1I.It'rl. - Vl.eoiid.. d. Ouro P.r.", I

.

e6ntàdor
I CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,

I Aceita escritas. Tratar das 17 ás 18 h.ora-s, á rua Itajaí,
32 - nesta capital. ,

.

Presentes v.
•

refer, NO'lsa Casa, é Preferir a Melhor
.

...

".t�QI:r:.i'�..,CA;i,:iiM;:,�MOOEL.O FELIPE SCHMIDT - FONE 2280

d'e Real Valo,r, Sim
ftneis, Pulseiras Diversas, Retogios,'Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,

.

Japoneza e Chineza, faianças e Muitas Outras. Novidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
- -'--

lNDIOS BR �NCOS
��------------------

, �!

I
I

- ,

NO RIO APIAU;
RIO, 11 (V.A.) -- O "Cor- dre Roberto Silvestre.

reio da Manhã" publicou, I \ Dad�s completos._ foram
ontem, uma reportagem, a- fornecidos pelo bispo do

,companhada de fotogratía.s, Território de Rio Brancr ,
,

sôbre os indios brancos .lo D. José Nepoti, atualmente
rio Apiau, distante 1;:;0 qui- nesta capital. I'

]0111etros de Boa Vista. Ouvido, a propósito, LI di-

Trata-se da tribo de lJia- retor do Serviço de Prote

('::JS, com 60 a 70 pessoas, D'� çâo aos Indíos, disse ter ti

r�ele branca, cabelos í,irelo$ do conhecimento da excur

e olhos castanhos, vivem os são do padre Roberto Sil:1, indios na margem dêsse rio, vestre à tribu Apiau, patro- I
sendo descobertos pelo pa- cinada pelo govêrno do Ter-

ritório. Foram encontrados
vinte indios, porém, há mui
to tempo existe contacto da

civilização com os CO,<;tl1l11CS

Ie hábitos de sua tradição.
Acrescenta que o coma-i-

CLUBE DE EXCURSõES
DA ILHA'

(;oDvije
o C. E, I. convida o povo dante Dias Aguiar, que per

em geral para assistir as correu a região delimítaraio
festividades de N. Sra. da a fronteira, não se referiu a

Lapa, domingo, dia 16, em tais indios.

Ribeirão da Ilha. Ouvindo, também, o gene-]
Nesta ocasião haverá a tal Cândido Rondon sôbre dI

entrega duma imagem de excursão do padre católico

N. S. dos Passos, modelada 'I'homáj Ribeiro, que teria

no barro pelo jóvem OSC&l' encontrado uma tribu pri-
,Bel'indt, sócio do Clube, mitiva de indios claros C,!L

,ao povo do Ribeirão. 611"--;,, azuis, disse categórica-
O Clube dispõe de ôni- :lI') te:

bus especial que sairá às 8 -- 'Absolutamente não é

horas e regressará às 17 c-, (�;ll:e. Conheço todo o Ihoras. Qualquer informa- Brarl e posso dizer que r,,�.(,

ção, com- o� sócios do Clube, existem indios que começam
de Excursão da Ilha. I essa descrição".

Ministerio 4a Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE' SAN'I'A

CATARINA

EDITAL

EX��1ES PA��' Ó
-

�ESSOÀL o'A,MÃIUNifi\ .."
'. .

MERCANTE
. ,.

/,

,
;

Nelson. do Livrámento Coutinho
Escriturário "G" -- Secretário,'

______________________ . --�I

Contador
Co'NTADOR, dispondo de algumas horas diarías,

aceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,
32 - nesta capital.

.AGRADECIMENTO
DR. LAURO DAURA

'

Ge_ra!dino Simas e Senhora vêm por meio dêste ma-,

nifestar o seu agradecimento ao ilustre médico Dr. Lau
ra Dam'a, pela dEdi�ação com que sé empen'hou no tra

tamento de sua filha Solange Simas, durante a grave en

fermidade que a lévou ao Hospital de Caridade desta Ca

pital. Graças à capacidade profissional do Sr, Dr. Lauro
Dam'a e aos incansavels esforços que .empregou, Solan
ge já se encontra completamente -restabelecidil" Sãp és
tes aúadecimentos extensivos .às reverendíssimas Irmãs
'de Caridade � às enfermeiras que, servem no refe,rido
Hospital, pelo carinho e dedicação dispensados a Solan
ge, durante <i seu tratamentO.

Trindade, 12 de agôsto de 1953.

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

Govêrno,.Metropolitano

/

Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Agôsto de 1953

ECONOMIA "absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR ...

ELÉTRICO

'/��4;
IMERSÃO e,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.
• Aquecimento' ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

.

O MISTURADOR DÁKO. de regu·
togem instantaneo, permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

7

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: I
'100 a 1.000 litros ;'�;"�""

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida,' s"'endo a caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
'. Resistência; do tipo tubular, íntetramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: TIRMOSTATO,

que proporciona grande EÇONOM.lA.

.��,.,.: ..._

. :'. ,.,��.:
.....

GARANTE O QUE FABRICA

f. DAMOS 8/'.-Comércio e 'uêmclas
Rua João Pinto; 9••Fpolis-.Sta. Catarina

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

Aranha e Garcez Conferenciam
SÃO, :iJAULO, 11 (V.A) I

_ .. -

> .

•

União chegaram a bom ter-
, O sr. 1-úc�s Garcez eon- j importante 'conferência com rno, representando, isso, U111

.irmou que�JUanteve, ontem, ',.1 sr. Osvaldo Aranha, ti a- )mportante acontecimento
tando da conclusão dos 1'11- para a vida financeira do
.endimentos sôbre a conso- Estado Desmentiu o sr. Lt-:
Ldaçã? .la divida flutuante eas Garcez que S2 houvesse

I �
le São �,�o.��-eS�à1tQ�;te,;-�vi�d9.-com o" <r, Ge: .; '_� :q_ __

-e

"rri fac�4�bso�tu'1."a,.id��tád:l.... )Y.argas em, BaF:a do. Parai,' 'W:"de de pontos de VIsta, com' F'inalmente, .:declarou qu e �:,
I) sr. Osvaldo Aranha, q ,i.e' não se avistara ainda corr- o

o procurara autorizado pelo :'1'. Prado Kelly, mas que te

"r. Getúlio Vargas, as. "ê!1:- r? grande satisfação em con

versações sôbre c acêrto de ferenciar com o ilustre ro-

contas entre;:l Estado e· a presentante da lJDN. !
"

!.

I»-()�()�(�()�()�

! A C I T·11: ,

! A G 2 N '�� A DE. IDe ordem do Sr. Capitão dos Portos -dó Estado' de
,

.

, Santa Catarina, faço Wblico a quem. interessar que a-:-:.
PUBLICIDADE ,

'f cham-se abertas nesta Çapitânia dos Portos, as [nscrí- t
--:0:-

-I�ções para os exames de: Mestre de pequena cabotagem,
• _

RADIO _. JORNAIS
Práticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, AJ;- i e c

rais, 1°s. e 2°s. Condutores Motorlstas e Maquinistas, , 'REVISTAS ,desta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo com as lns- i 9
truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da .()....()....()__()�()._.()

Marinha..
Capitânia dos Portos do Estado de' Santa, Catarina, .

em Florlanópôlís, 22 de julho de 1953.

to dos - Empreg3r1os do Uo-
. êrno; dt! tendêr.cia socialís

ta, que encabeç':u a greve
de 2 milhões de empreg':l'
Jos, ini'�iada quarta-feira da
oemana passada. adiou até
veta noite a decisão de r�,l

PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO
.

niciar ou não a greve· de
Em comemoí'ação ao VI Congresso Eucarístico Na- l'rotesto contra os· decr�(.vs ,

cion'al, que será celebrado em Bl;!lem do Pará; e para fa· de refol'lua eCOj,ômica do
cilitar aos fieis () cumprimento do preceito e ainda ãos

fpresidenle 'do Con.selhó d· ,

que, de .qualquer ,forma, desejem associar-se ao. memora- Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
, lVfinistr\);>: Joseph Lanie1. O D d' Ivel certame) com autorização de Sua Excia. Revrna. o Sr. oenças a pe e: Eczemas, FUI;uncul'ose, Coceiras, Man-

Arcebispo Metropolitano, ha,-:erá na Catedral Metropoli- perig� de que se reinicie a· chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex.
tana, no próximo dia 15, às 1'9 horas solene Missa, com greve geral surge quando cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, E$te
prática alusiv,a, e a,.que seguirá a bênçãó c�in .() SSo Sa· ,'Eluda se s�nterrí os í:!feitos rilidade, Desonvolvlmento físico ,e mental, etc. - Do-
cramento.
,.

"

1 'd
'

.'
.

--

t
. enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

Florianó}Jolis. 11- de agôsto de 1953 !
c � pare � come2'�wa qual' a- . Malária crônica, Hemorroidas, 'etc: .

(As,s.) P •. �uint� Davi' Bald.e�sar II feIra-e ainda. nao completa- ATENÇÃO: COIlsultas· em Rlumenau nos dias 26 a 30 de
Chanceler mtermo do Arceblspado mente termmada.. cada mês, no HOTEL HOLE1'Z

Viãgem�� com segurança
,

e rapidez'
so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO {(SUL-B,RASILEIRO»
Florianópolis -- ltaJa! -- Joinville - Curitiba

Agência: Kua Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira

.

., jCerâmica Sãl Caetano
Oreve 8er�1 Na "

TIJOLOS PRENSl\tJüS; TELH4S, LADRI.'raD�a LHOS, RODAPES E MATERIAL REFRA·
Pr'\RIS, 11 (U.P.) -- O TARJO

;indicato dos Tr� ralha<;hl'es PRONTA ENTREGAFerroviários, dominado pe-

OsnyGama & Cia.
,reparem para reiniciar a

JERONIMO ,COELHO, 14 _ Caixa Postal,'reve o quanto untes pOS:.i-
239 - Florianópolis

.

.'e1.
DISTRmUIDORES

,JS cOl�lUnistas, ordenou h::.· ,

.(" aos seus afiliados que SE

Por sua parte, ú Sind�cíl-

'CLINICA� MÉDICA HOMEOPATICA

-Dr. Meceslao Szaniawsk-

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONJFACIO N. 92 - Fone 2665
Residência: R. BÀRÁO. DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBA - PARANA'

Serão Sííbs ti
r.uidos, ,

RIÓ, 11 ('V.A.) -- o mi

I.üstro d.) Trabalho vem

i.nantendc conversações com
rs classes produtoras do Rio

.

.: � São Paulo, objetivando' o
O�GANISAQO mcamínhamento de solu- '"

''''�'É�1ADÕ :';Z .ões para (IS problemas afe- "

_. � .os ao seil ministério, não
POR ó no setor do trabalho mas

lJOll.4Liel(J g{J4J({g ambérn no da indústria e

gElXAg7t.fTTO -omércio A. propósito, está
;Y _

_

FlORIANÓPOUS_ SANTA CATARINA d
_---'- � ___,

en o c<:f.erada para breves

,

'

J
dias a suostituíção dos dire-

Fraquezls em gerei I
tores' de departamentos e

VI b -C d
serviços do ministério e

.

D O �eo�ota O
I p:ov�vel:-:-Iel)!:, dos institu�

(Silveira) (os de previdência, .

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

·Curso Pré-Universirláio
VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

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

,

'. SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALlS'tAS" completem suas

rarreiras, estudando Farmácia e Odontologia •

•
.

Não percam um ano de 'estudos. Aproveitem a op�r•
,.1I0ldade, assegurando a sua aprovação.

.

AULAS DIARIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES: diáriamente das 8

Academia de Comércio.
às 9 horas, �a

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

OLHOS - ouVmó8 - NA.KlZ • GA.&QAN'I'A·
DR. GUF RREIRO DA FONSECA

.,..,..JhtJ •• ' H..pIlal
Receita de Oeulo.':'" Exame d. Fuado d. OlbQ varl

CJa••ifie.�lõ da Pre••lo Arterial.
Moderaa Aparel)la..em.
C......t6rt. - Villoada lIe Ouro Preto. I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vitima da' -Imprevidência'
, , ,

,

'

Rosinha Praticou O Homicídi'c, Culposo!
ESCLARECIDO, ,A NOITE DE, ANTE-ONTEM, O MITSERIOSO CRIME DA RUA 24 DE MAIO,' 800, NO ESTREITO _

I mais ainda poderá realizar

APÓS CHEGAR A POLICIA' TÉCNICA À ESSA. CONCLUSÃO, ROSINHA CONFESSOU HAVER A ARMA DISPARADO EM! a sua missão, que é a de es

SUAS MÃOS INDÓ FERIR MORTALMENTE, O SEU AMANTE - OUTRAS NOTAS. I clarecer, técnicamente, cri-

Chega, finalmente, a' P�- misterioso crime 'da madru- denso mistério, sendo víti- testemunhas, poderia escla- f disparou, quando nas mãos Ambos estavam no quar-
mes misterJosos.

lícia Civil, após trabalhosas gada de dom,ingo último, à
I

ma o operário W,iegand Wo- ; recer à Polícia o desenrol�r de Rosinha, indo ferir-lhe, to, naquela noite, bebendo,' -0-1·--I····'··T··1
....

0
..

:-8··'·--'·····-_"I ,

diligências, à fase final' de rua 24 de MaIO, 800, no sub- genfuhr, determinou longa I daquele quadro, que culmI-1 mortalmente! 'sendo que Wiegand se ha-. I) •.
investigações, a fim de apu- distrito do Estreito. �série de pesquizas, mesmo nou com a' morte estúpida A CONFISSÃO

_ via embriagado, . ao ponto .

RIO, 12 (U.P.) -- O Pre-

rar, convenientemente, o A ocorrência, envolta em porque apenas u'a mulher, do seu amante, Apenas Ro- I Conforme já adiantamos, de se tornar bastante alco- sulente Vargas acaba de a-

logo envolvida, fôra a única sinha poderia retirar o véo às 18,30 horas de ante-on- olizado. Depois de ir ao Bar, ceitar o p�dido de exonera

testemunha da cêna de san- que encobria a verdade de tem, Marle�e Montenegro, de propriedade de Gentil de ção do sr, Batista Lúzardo,
-

gue. Apenas ela, Marlene tôda essa historiá, que os esteve no Gabinete de Iden- tal, tornou ao quarto, com
do cargo de Embaixador do

Montenegro, mais' conhecida jornais comentaram e as au- tificação, onde foram toma- uma garrafa de cerveja: Re- Brasil na Argentina.
pelo nome de Rosinha, que toridades procuraram 'escla- las as suas impressões di- tirando o cinto, com um re-

vivia há dezoito dias em recer. 5itais. Umadelas, a do anu- volver, Rosinha ainda per- TIM ••.concubinato harmônico, A princípio, tomando em lar esquerdo denunciava, maneceu com a arma' à mão.

Iconforme declarações de consideração o primeiro de- sôbre o,cão do revolver, que Wiegand, levantando-se, GRANDE SONHO

-------------------------------------������a��������'.��I������Assembleia Legislativa publicado por êste jornal, mãos! A verdade, finalmen- gem de atirar. Nesse mo- Novos, sob o título acima,
luas hipóteses se estabele- te, era esta -- Marlene esti- mento, a arma disparou, in- foi publicado no orgão pa-
ceram, uma vez que a de vera com o revolver, � mão. do a bala localizar-se no Iacíano, Primeira página,
suicidio foi, de logo,' posta Não se.ria possível fugir à pulmão direito, depois

.

de ao centro. Conta a história
le lado: a de crime ou a de realidade! Estava alí, sob o ferir-lhe o braço. E, daí, o fda chegada de um possante
'lcidente. Dentro dessas cão do revolver..a marca da outro romance ... , trator, de 28 toneladas, "pa-
1uestões; estaria a verdade. face. do seu dedo -anular! Essa a confissão de Rosi- ra a construção da rodovia

Sessão de 12-8-53 - ex-> destinados a estrada Lauro dos à estrada Brusque-Vi- ?ara o sr. Olavo Venâncio Nesse caso, nada mais res- nha, ante-ontem, à noite. que ligará esta cidade a de
traordiná-ri�

,

Muller-Bom Jardim. daI Ramos. Ia Silva, sub-delegado do taria a ela senão dizer tudo, Não tivera a intenção de Pôrto-Alegre'. Mais adían-
I Aberta a urna e apurados .Não tendo havido discus- <:streito, em declarações à mesmo contrariando o seu matar o amante. No enfan- te, informa: "Logo chegue

Volnei ce.: os votos foi regeita.do o ve- sãó foi submetido a votos. �eportagem de O ESTADO, primeiro depoímento, êste to, a fatalidade armou todo
I aqui o engenheiro, será ini-

laço de Oliveira .: to por 20 votos contra 7 e Por 20 votos contra 8 e 2 mtem levadas a público, a feito à autoridade, sob ele-, aquêle trágico quadro de ciada a execução da obra'.

14 votaram em' branco. em branco foram rejeitados 'atalidade seria a responsá- vada pressão nervosa. • horror e piedade. Wiegand E por aí vai a mensagem
Secretários Elpídio

I'
Discussão e votação do os vetos governamentais. vel por tôda a tragédia, Pa- Ante essa prova, de que

I fôra vítima de um ato invo- telegráfica, Diz que o tra-

Barbosa e Olívio ·N@b�ega. veto à lei n. 873 que ,abre Discussão e votação do ra a Polícia 'Técnic:a, face às terl'ã mesmo estado com o luntário. Para uns, há a hi- tor foi exposto numa pra-
Não houve expediente a crédito de 700.000,00 desti- veto parcial à Lei nr. 875 impressões digitais' e, mes- revolver em suas mãos, Ro- .

pótese de crime. Para ou- ça. Que' toda a população,
ser lido após a l�itura da

I nados à Escola Normal de que abre crédito especial de 1"10, "ao �studo realizado no si�ha nada mais pôdé' falar tros, a do homicidio culpo- delirante, ovacionau o sr.

ata da sessão anterior que Lajes. I 500.000,00 cruzeiros destina- quarto onde se desenrolou senão a confissão. E foi o so, isto é, a fatalidade levá- Bornhausen. Não fícounín-
3. cêna de sangue, restavam que, efetivamente, decla- ra a Rosinha praticar o cri- guem em casa. Todos

_ que-
.linda duas hipóteses: homi- rou ao dr. Moacir Oliveira me sem o desejar! riam vêr o monstro, que [a

.idio culposo, corrob�rando' Delegado Regional. de Polí- Assim, com essa confis- zia na Praça Lauro Muller
as declarações do delegado' cía, que está ·presidindo, a, são" Marlene Montenegro de fogos apagados. E o fo
lo Estreito, ou, então, em qui, ao inquérito. Fôra ela, esclarece à Polícia Civil a guetórío comeu sôlto. Au-'
última análise, simplesmen- justamente, vítima da fata-

. tragédia. Resta, daqui por tÓgrafo bombástico das
te o crime, perpetrado pela lidade, porque não tivéra a �rente, aguardar a palavra conquistas udenistas. Tudo,'
amásia de Wiegand. intenção de assassinato. A da Justiça que dirá, em úl- portanto, dentro do figuri

ES.
sas dúvidas "foram,

pO-1
arma disparára, indo' matar tima análise, ,se fôi ou não nó; Inclusive a tapeação ao

rém, já à noite de ante-on- o amante, acidentalmente! iutora da morte de Wiegand boníssimo �ovo de Campos
c€,m, esclarecidas -- Wie- Das suas declarações, que Wogenfuhr, voluntária ou Novos. Sim, porque pre-
�an� 'foi vítima de homici-, foram tomadas por têrrno, não! tender Hgar essa cidade à

, /
:lio culposo, isto é, a arma conclue-se·: RECO;NSTITUIÇÃO DA capital gaúcha, com um tra-'

p�°P.!�!tj��!J1�ti!i!Ma��.· co�����o, ��m�'!!�h;!I��!!!J� Notas Po II�t'l· 'cas C�A1��0�a�N;eUEontem; :�:a:�::;e::g::��i�:, ;;:!�
I

d f
. I

S íd d C ted 1 P mais ou menos, o dr. M.oacir seiro sena-o comicamentea passagem do DIA DO je será comemora a a estI-; ai a a a c' ra - raça
.

'

,

CHAUFFEUR. I va efémeride, está assim 01'-115 de Novembro ao lado. do
.

O sr. Governador. d_o Estado não póde esconder por Oliveira, acoinpa��ado dei dolorôso. É' fazer pouco da-

N t C it 1· tã r::o
I
g nízador I Palácio - Rua Tiradentes mais tempo a sua decisão de expurgar da U. D. N. e da dr, Fernando Emílio Wen- quela nobre gente. E não

, es a apI a es ao p . amzauor
l'

_

'

d
,.

h
i

6 h S 1 d 13' - Rua Bulcão Via�a _:_ A- co rgaçao, que o elegeu, iodos quantos não lhe prestem
t dhausen,

Médico Legista, foi impupemente, .

que ograma as varias omena-
I

oras - a va e servidão absoluta e incondicional/' ,... •. .

."
'

,
'- venida Mauro Ramos - Rua

"

.
Mano DIas, funcionário do jornal intitulou a notíciagens aos motorístas, entre. rojoes. Querer pensar, mesmo com lealdade. de propésitus, .

;'
.

.. -

de'. G/RA'NDE SONHO'. AI'.

d d'· I 8 h M' C Demétrío R'I'beI;ro Rua b f"
.

d t tari
,

I
, •

-

d
. - Gabinete de Identificação e

as quaIS a posse a nova 1-. oras - Issa na a-
-

em ene ICIO a erra ca armense, e' cr ime e traíção nos '

.

• ,

retoría da União Beneficen-I tedral Metropolitana. Frei Canéca - Rua Ruy círculos palacianos. Relembrar ao Governador compro-
do fotograf_o -Gumercmdo

te dos Chauffeurs d'e. Santa I 10 horas - Mesa de dô- Barbosa - 'ponto final da, missos assumidos e solenemente jurados, é cair na lista I Medeiro�, esteve na casa n.

. , .

f'lh d S' linha Agronômica, volta legra, 800 da rua 24 de Maio'Catarma, em sua sede, oca- ces para os 1 os os 0-
A primeira vítima dessa sovietização fOI', sahI'da' _

'.

R B· R E t ,Estreito, onde foi feita a re-
SIao em que os hómens do II éi()s. ua oca lUva - ua s e-

mente, o sr. Oswaldo Cabral.
, . J' R Padr I constituição da cêna. Pre- mente num grande'volante serão alvo de ma- 12 horas - Churrascada ves untor - ua e Mais recentemente, o deputado Cássio Medeiros, que " , so-

nif�stações de Simpatia' e
I

na Churrascaria Sã� Jorge, Roma - Rua Felipe Schmi- dentro do P. R. P. era, como o primeiro dentro da U.D.N.,
.

sente, também, Marlene nho...
'

consideração por quantos oferecida' pelos sócios ao dt - Praça 15 de Novem- a 'figura de maior expressão,. na, Asseinbléia, caiu tam- Montenegro. VETOLANDIA
I bro lado da Prefeitura bém n'o índice.

'

INQUIRIÇÃO DE Continuam caindo os ve-reconhecem, na classe, en- Presidente. E 'd dI
'Catedral. squecI o e que tanto um como outro construiram, TESTEMUNHAS .

Semtidade que vive para servir

"
16 horas - Procissão com pelo seu trabalho e espírito combativo, alguns dos de-I,

I,OS .governamenüus.
a coletividade. a Imagem de São Cristovão 19 horas - Posse da Di-

graus que levaram o sr. Bornhausen ao poder, procura I Ontem, a tarde, prosse- resistência da bancada ude-
retoria Eleità. êste, agora, po'r todos os meios, aniquiÍá-Ios, inscreven-, �uindo rio inq�érito. iniciou- nista. Até o Francisco Mas-

21 horas Grandiosa do�os como inimigos, a que não dará quartel.
-

I se a inquirição das teste:nu- carenhas abichornou. O
soirée para os Sócios e Ex· O pensamento governamental, à medida que as lutas . llhas arroladas que, confor- Clodori(_!o Moreira aboliu

�I.,'. '-'.'.1 I ,I
'

mas. Famílias. políticas se aproximam, é ficar com os de obediência do- ,
me noticiamo OI -

_ definitivamente o sorriso.08f8�nd8 O do p Oll·v,·o Nobroga os méstica apenso. No setoLPolítico, a nata, para o sr. Iri.' .'
s Ja sao a� s�V. • U A DIRETORIA' QUE SE

'neu, está naqueles que a êle se prendem pelos inter·esses ,gumtes: Fernando 9aham, O Celso Branco preferiu
• J Serv8otoarios da Josti�a. EMPOSSARA', HOJE pessoais ou pelo Inco. No setor mental, os líderes serão·

I Vitor Costa, Milton Pereira, vêr a política.. mas em

O Sr. Dep. Olivio Nobre-, feza, porque a lei em ,apre-
A 110va diretoria" que ho- os Mascarenhas, os Enedinos e os Medeiros dos Santos. Silvio Santos � Ezio Rut- outras terras. O Enedino,

je se empossará às 19 horas, A vítima seguinte, apontada pe.los acontecimentos, kOSKY, pessôas essas que, que deixou de a,viar fór-ga, na s,essão de ante-ontem, I ço que vinha regulamentar 'd
.

está constituida dos seguin� s�ra o
.

eputado Barros Lemos. Os métodos de expu.rgo .momentos após ao crime, mulas para sêr deputado,defendendo o projeto de lei a aposentadoria dos serven-
.' nao vana.ram. Contra o representante de A.rarangua, a ',. I . • . _

_
-

que ,concede melhoria aos J tuários ,e auxiliares da Jus- tes me�orQs: . Ipar do prestígio de se haver reeleito, latejava a compos- I procurar�� socorr�r a vlh-' d:z que, n_a ,sua botlca. nao
Serventuários da Justiça·, tiça, há dias vetada nesta PreSidente - Jes_umo Jo- 'tura que vinha mantendo no Legislativo. Interesses incoa- ma, que Ja er� cadaver,

lha
remedlO para a sltua-

sé Esp�ndo.la - nos começaram, lá no sul, a minar-lhe 'a situação. O di-
I
CONCLUSÕES, ção. O Rosa Brasil, que vemprojeto êsse v,e}aqo p'�lo Go- Sasa, recebeu'?5 votos a

I
.

2/3 Vice-Presidente - José retório do partido foi trabalhado para dar o golpe no" De tôdas essas notI'cI'as de receber uma transfusãovêrno, assim se expressou: ,ua aprovação, ou sejam ,

de Freitas companheiro, à moda russa. E quando, na ignorância f .' . t d
'

'governamental com os f'Exmo. Sr. Piesidimte. dos repr;esentantes, do povo desse preparo. solerte, o sr. Barro� Lemos' procurou O,i que _omos regls an o a �ro-, A'

'

e�-
Srs, DeputadQs nesta Assembléia. 10 Secretário ,,__ João Sa- apoio do direúrio que se prestigiara do seu prestigio, porçao que delas tomava-

I te!os de. Ituporanga, CO�tI-
Estamos ne�ta tribuna pa- Não tivemos outro intuito I vasoSeridalds. "

dos seus esforços e dos seus sacrifícios - dele apenas mos conhecimento, resta: I nua em_ estado de choque. A
1'a defender a lei n. 868 de senão o de defender os di-;

1 TesoureIro - Marcos �,l�vi� _uma s«rie de desaforos, de indignidades e de in- 1° -- Marlene Montenegro

I
batuta

A

fugiu das mãos do

nossa autoria e da qual são l'eitos, de uma classe de ab-
; Nunes Vieira ",IatIdo�s. estava com o revolver à sr .. Coelho de Souza. Os-

. , i 20 Tesoureiro Nilton Er�, nada mais �ada menos, do que o teste a que o mão quando se verificou o. questra sem maestro nãocoautores os nobres deputa- negados auxlhares, da Jus- I submetIam! Era o cre ou morre f '
,

• I, '

. dos João Caruso Mac-Do- tiça quase na sua total ida- Meurer
, Era o alijamento ou a escravização, nas pontas de disparo, que feriu, mortal-, toca, de�afina, lamenta-se o

nald e Manoel Siqueira Bel- de lutando com sérias d·ifi- Delegado Geral -

wal-,ium dilema, Era a repetição da históda: para a's tropas mente, o seu .amante Wie- representante cje Caçador.
lo, recenteme,nte vetada por culdades, como as demais demar Pinho da Silva. de,assalt�, qut':r�a?, to.dos; para as-de ocu�ação, só �s �o ,gand Wogenfuhr; I Confusão.. Pânico. Enquan-'
S. ExC'Ía. o Sr. Governador clãsses de Servidores Públi- Advogado - Dr: WIlmar

I peIto,; �s mcondlcIOnals: os �ue ceda� a ,e�tes o proprIO I 2° -- A Polícia Civil agiu to isso, o sr. �ornhausen, a-
do Estado. I cos do Estado. Orlando Dias.

Ipr�stIglo eb,sedanulelmpsIII�n�lo��s·dO dIretono de Araran-
no menor prazo possível, I companhado do seu secret.á-CONSELHO FISCAL gua, mano ra o pe o' a acIO, Ja eu o xeque mate no dr. i' -.. I .

.,

Seremos rápidos nesta de- (Continúa na 3 pág.) . . .. Barros Lemos. Ele que apure como ,O' casO" foi urdido e
mesmo sem outros elemen- rIO de bolso, vaI espaIrecer,

,.
Ageu CecII�ano �a SIlva

I
verá � indign!dade d.e que foi vítima. Que olhe pa�a. a,

I tos com que._�everia contar
I
na cidade mara�ilhos�. Des-

Y I· C
'

,.,
- Osmar Comlcholh - An-

. bandeIra do seu partIdo, desfraldada nas lutas OpOSICIO- ! para a perfelçao do seu tra- cançar do árduo trabalho

a U canlzação BrllO dr� Laudelino de Melo :nistas, e. se, �esse símbolo, hoje rasgado �'elos apetite� e' balho, conseguindo desven- de' vetar. Ouvir de longe,Reinaldo Cândido' Machado, pelo personalIsmo, reconhecer o rnesmo-Iabaro de ontem, I dar em meno d 24 h
'

d'" Id 'h'

I
.-

b b -. , se, oras, em sur Ina, a mela uz osAssocian o-se as omenagens e comemora-
_ Carlos Gainente _ Wal-

a cUJa som ra c�m ateu e venceu, entao, contmue... m" '. .

'

cões do DIA DO MOTORISTA, saúda a labo-
. .. . Se, no entanto, quiser ver as manchas que ettodoam lstenoso crnne, rUldos de suas derrotas

;'iosa classe dos p'r-ofissionais catarinenses.
• fredo Pmto - AcaclO

c�rl'l aquela bandeira, não poderá, pelo seu passado" fugir à 3° -- A Polícia .Técnica, constantes, fragorosas ....
lo Barcelos. '" reação, ii luta, ao desagra"o. . --, melhor '_aparelhada, muito BUM.

....

"".... ;..v

Elor ianôpolis, Quinta-feira, 13 de Agôsto de 1953

Os representantes. do povo
vetos' do Governador

rejeitam . mais
do Estado

Presidente

foi aprovada sem retifica- Sem discussão foi subme- dos à construção da Delega-

ções. ..-
tido a votos. ·cia de Polícia de Jninville.

·Figurando como primeira Por 21 votos contra 9 e 1 A matéria nãofoi discuti-

matéria na Ordem do' Dia e:n branco foi �egeitado o da' pelo Plenário. S�bmetida
foi submetido a votação de- veto. I a votos apresentou o seguin

pois de discutido o veto par- Discussão e votação do te resultado: votaram 30

cial a lei nr. 872 que abre veto parcial à Lei flor. 874 Deputados: 2.0 votos contra

crédito especial de ... , ...

I
que abre crédito especial de 9 e'l em branco, Rejeitado o

1-.000:000,00 de cruzeiros 500.000,00 cruzeiros destina- , veto.

«Dia do Chauíleur»_..
.

.

,H(}JE:

está de como o Govêrno
atende as reivindicações do

'

povo. Com uma grande pià
da. Embalando-o, perversa-

DI Bane.dl Pessedist. M' Auembléil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


