
Sucessão- .

ATENAS, '14 (U:·P.) '--: Lixúri, foram totalmente Dionísio, que �ontém o cor- r filhos. �e sob os escombros mentes subterrâneos, que

Vinte e dois violentos aba-I ar.ras:das. Nada pôde 's�r po do santo milagrosamente se suicidam, �m massa. estabeleceram, assim, um

los sísmicos, registrados des- j feito para -deter o fogo, ,pOlS intacto, é um dos
'

poucos Todos os recursos dispo- verdadeiro cêrco de morte

de o anoitecer de ontem até os abalos romperam ou se- pr�dios que permanece de j' nív�is ria Grécia e na In- '�m tôrno das populações
OI alvorecer. de hoje, des- pultaram os condutos d'á- pé entre as ruínas de

zan-l' glaterra
foram mobilizados enlouquecidas,

.truiram completamente três 'gua e os poços. I t� para dominar os incêndios, -----------�------:,--- .--,'----------�.
--- _ ..

cidades do arquipélago Jô- Em Sami, também na Ce-I�AIRROS AFUNDARAM; evacuar os habitan�es, a�as- MORR.
. EU O IACUI

nio, oeasionando a morte de falônia, pedaços de casas

I' NO MAR
.

I tcc_er os sobreviventes e

milhares de pessoas, en- eram arremessados .a gran-
0"'" d: .

f ,,,,1 tratar dos feridos. Dez na- .

.

d di
A •

• Inl(;10 o terremoto oi i.
. ao der a' luz -o pr'-mone

....

DI·.ocurráladas entre as monta- e istância, enquanto, ,os . _
"

' �-------

.

. u, '!I..

descl'lto. nao_c.orno um =.Trl-gO para k 1 1 1 1 Ih que desabavam e o morros afundavam e,a ter- RIO, 14 (V: A) ....- C,um.-I
a tribo dos.' a apa os sepu -- do tranqui o Hio Ku uene,nas,

.

'
,

tremecimento da terra mas - ',' .

.

.'

mar convulsionado. Sema- ra rugia e se abria. Sacudi-
,�omo uma verdadeira ex-

I

o. Brasíl príndo a tl�ção indígena;' -tou, ante-ontem, nas areias o.' corpo da· índia, Diacuí,
�ãs se 'passa,rão até que se- dos pelos, abalos, os sinos .

----------.-----'-
-

morta, quase ao abandono
'

.' plosão, que pegou inteira- i
O

.._

jam encontrados todos os das igrejas soavam SOZI- . r-: I .' .

. na solidão de sua maloca,
, '.' ,

I
mente de surprêsa a popu- " BAIA BLANCA, 14 '(U.

ao dar a' luz a Ul�a ""'enl'n'a'D,hos· num toque Irregu ar
_
-' '-, r. u.

,

� m�eabro., A·i re'a d� São 'laçao das cidades devasta- P,) -� :om 6.500�tOl�ela,das.I!:<'! ....;-�F'
'

,

de -olhos amendoados (co-Em sua fuga pará o mar,
_ __:_ _.'

g J
. ,{as. B�i.rfQs i:nteiros de _Ar'- de ti'lg0' para o B,rasll, par.-'

.� ",-. - ....
'

.

mq e'rai:n" ds .seus) pesal'ld�.a população do interior das S S' Pio XI" fa' tar' r\ ;ostoli afundaram no mar;
.

tiu. do portó de Engenhei"'l " . ,

. O .' dois quilos-e' 475 gramas.ilhas atingidas,enlouqueceu, • • ". ...... l' população implora à tri- 1'0 W.hite u vapor ·francês
W 8 I b

.

-

) . -Noticias de Aragarças��o.rentar galgar, em deses- ao raSI,. (l,]8 .' pula�o dos navios o seu TO\llon. Enquanto' isto, se
' •

,,' 1
'

.'
, dizem que os· funerais ' 10-

pêro, os montes d� enormes· 3alvamento, temerosa que a encontram cárregando ce-

pedras deslocadas que obs- CASTEL GANDOLFO, ilha tôda vá a pique, a qual- reais para o exterior outros

truem �s estradas de acesso 14 (U. P.) -- Foi anunçia- quer momento. Mães que sete navi()s, os quais _parti- I·
"ao Htorol -- onde; por

.

sua do' aqui hoje, que sábado, não c<;mseg-uem salvar seus rào em ,dias sucessivos.

vez, '::iS vagas revôltas im- :lia 15 de agosto, Sua-San

pedem que os fug-itivos a- tidade o Papa Pio XJI trans- �O Ca'so Waioer
terrorizados possam chegar mitirá ,uma mensagem es-

:e:ado aos navios ialvado-
i E;:�::e�:�� rádio a�s fiéis

Deporá, também, o Embaixa�
'TRES CIDADES' ARRA-I

.

o Sant'o Padre falará em ílor More·IJia' Salos
_-

Em comunicado ao Pre-
.

SADAS � ooriuguês e se' dirigirá aos U,. I
,_

U
sidente da Fundação Bra- .

. �.. ,'
. �

. ,_ RIO, 11 .-(V. A) -- A Com"issao Parlamentar de
Seis incêndios colossals

I

HeIS do Brasll per ocasIao_, Inquérito intimou o embaixador brasileiro em Wa�hin- sil Central,_ os médico� do
reduziram a cinzas, '6S, edi-

I do encerramento, em Be-: gtOfi, sr. Valter Moreira Sales, a depôr sôbre o caso ... Hospital dé Aragarças m-

fícios que restaram de pé,'!lem do Pai'á, do Congresso Wainer, no dia 24 próximo, à_iY 14,30 horas. ,.. _;( .

, formaram apenas: "Darci

depois do terremoto na ci- 'Euca'dstico Nacional que
I Oficiou ao'Ministro do' Exterior "no sentido de ser, ---

I faleceu dia 10; às 16 ho_ras,
dade d' 'z t'

'

.

nta <,rem "'e celebrando aÜ pre
com urgência, transmitida a convocação" ao embaixa-

,. em virtude de complicaçõese
.

an a, que, JU -

..

.,

.' -. dor "e' requisitada sua presença nesta capital no dia' -

mente com Argostoli, capi- 3Idldo pelo arceblspo de S
.. mencionado" __ o que o sr. Ráo tez imediatani.ente por I Nós, aqui, somos· como o Governildo: sabemos I "post-partum

'

..� _

criança,
[aI da ilha de CéfalônÍa, ,e Salvador, Bahia, Brasil. i telegrama. ' 'que não adia�ta vetar, mas veta�os. . . nascida dia 10, as 2 horas
� �••••� �.�••••�••••!t•••••••••••..._........,..,.,...

.. • - __ ..�__ ,-..- •

'!",..."w JO�. �""'-"'·��_'--""-"""'N"'-��"'· '_ '1 da manhã, 'pesou hoje,'2De volta ao trabalho, depols de mvoluntana ausen- '

'I Jud�clflrlO lhe lmpuzera! ?e d.ey?lver o. cargo ao dr. To
,eia,

.le.io A

no, "Diári? Oficial do, E.
stado", de. '11 do, cor- .

i.�""'(����(�.�)4IID()4IID{)--()"., ��ntmo. de Carval�o, fOI a CrlmI�?Sa vmgl.!!?-çaA de_ redu.�
quilos e 475 gl:ama� com

rente, tres atos assmados, na vespera" pelo sr.

Govern.
a-

A� CUS' O I Z.lr-Ihe
a UM o ?umero de auxIhare,s. O g?ver�o _9uer primento 49 centírnetr�s"

dor',do Estado. -'--_'
. ',.', I, que o dr. Tolentmo de Carvalho falhe na s�a mlssao. t�mperatura r�al 37,5 pul-

� Reler-os, para .acreditar que' os 1í! E,
. rel�ndo-os� ,

-.
.

'. ..;,'. Vilania �e .,canga�eirol! SabotageJ:? ,do ·serviço pú- s.ação 148 pm;'.nao os' leio como atos de um govêrno que asplre res-I· .. I, b�Ico pe�o. propllo governo. Alarmante smt0rl_l�_ de mor-

peito. '

"
' i ...(,....()�).....

' .0__0__0--'<)1. bldez ofIClal! "'.'

Esses três atos são três. gritantes demonstrações 8e-
<

, '..' 'li Esqueceu-se o autor dessa miserável covardia; que DIVERGÊNCIA FATALL
. .

'

,., RUBENS DE ARRUDA RAMOS 1
-

t' " f
. ,.

'd t' U d'
A.

tIrresponsabilidade, : tres; a�ressivas evic;l�ncias de �á_ fé
. e a �a\>_a mgIa_ o uncwnarlO �,ers.egUI .0,. que ou ra CDl- , ma Ivergencla

-

en re

e de falta de espuIto publIco e de sentImentos CrIstaos
.. , '. .

'

.
_

,
! sa. nao fez senao tutelar os proprI.os dIreItos. Esqu_eceu-

i Aires, o espôso, e os' irmãos
dos homens da situaçao. . '-- I f�ontar o JudICIaqo. O Execuhvo, com mostra:: que nao se, o ��e?utivo, c;le que, lhe não er? lícito boicotar uma j 'de tribo da pobre indiazi-'

'.

"
'

,
. , j da as orelhas a torcer" esqueceu-se ·de que vlIJha ·con- orgamzaçao' pela qual e o responsavel. Esqueceu-se so,- I., Poupemos, O!? da oposição, o sr. Irineu Bornhausen, !firmar, ine_quívocamente, a sua intenção de perseguir o. bretudo 'de que a sua. insensibilidade impiedosa defla- nha, te�'ia sido a cau_sa re

Ja que' os' seus conselheiros "e auxiliares, impiedosos :
I diretor ,efetivo da Colônia Santa Teresa" cujo afasta- gI:ava' s6bre toda uma população enferma, cujo isola- móta do desenlace: Aires

desalma.dos, �ão' o fazeI_ll' Poupemo-�o, dec}arando, aqUI, lmento do cargo não pôde explicar ao Trib1.1�al de ,Ju�- mento é uma lição de ren6ncia e ,um poema de solida- queria levar Diacu, para o

fum a_ smce�ld�de de q�e.·� n?SSà �tItude .e � p:ov�, .q�e Itiça senã� com meriti::as.deslavadas .e c?m a confl��ao l'iedade humana.
.

.
I

, Hospitai da FUI).dação, -en-e nao atnbUImos a Il1lClahva dessa. trIphce_ eXlblçao plena de Ignorar por mtelro a orgam·;zaça0 dos serVIços I Aquelas centenas de doentes insulando-se na Co-
��. i�pudQr e de dj'!srespeito, de �p.cúria e ge inépcia ad- públicos. \. '

'

lônia, com}.,o próprio sacrifício brindam a saúde'�d�,�ós qu'anto que os kalapalos.
�Inlstrativa. Poupemo-lo, aereditando que S. Exa. as- Cabia ao Executivo, como decorrência do respeito todos. Merecerri' a nona imorredoura grãtídão- e têin o -insistiam em que o parto
Slllou impensadamente esses atos, às pres::as, çom o pé. devida ao Judiciário, tm'nar sem efeito o ato fulminado direito de serem respeitados como entes d.ign�s da nos-" gôsse feito segundo' os pro

�o_estribo dp carro que o leva�ja ao aeropôr'fo. Po�pe- rela conc:ssão ul'l.ânim� de um.mandado de �egurança. S3 mais com�vida � ca�inhosa ·�elÍeraçãQ. . ,eeS$OS rituais indigeQas. A�-lo, na crença de que os assmasse sem lhes anahsar Em vez disso -; que,serla o cammho normal, hmpo, reto, PreJ'udica-los e- cnme. Usa-los como tabela para!!. b' ,

o S 'd ' ,res ainda reagiu, em ar

nh e�tI o, sem \ os ler qas intenções mesquinhas e vergo- IUIl'l.in�s.o -- os raiVo0sos espi:itps-s�ntos-d�-orelha do s�·. uma des�orra sei? ��tivo; porque ?ecorrente d,e uma
-

osas. . .'
' .' Bornhausen. prefenr,am expo-Io, amdé! u�na vez, ao n- reconhecunento JudIcIal,' e mostruosIdade que somente

cou par'" Aragarças à bus-'
Poupemo-lo nisso, já que não lhe podemos poupar a dicu,lo de evitar o inevitável, .num lance tragi-comico, a psicopatologia_ explicará, à presença de taras. ca de socorros da civiliza-,-'

reSPonsabilidade. -

.

semelhante ao em que um hi�toriador da última guerra $is porque, ao Povo de Santa Catarina, à Assem- ção',mas, ao regressar' en- ,

le .0 primeir,o desses atos
. .dis?�nsa o dr. Adal�er,t�!o- !surpre��de� Ritle:, em pleno, colaps� al<;;não: bléia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao' Serviço Na,- controu "Flor dos DiácuÍnbno de Carvalh9 de·atnbUIçoes qU,e lhe haViam Sido -- Do Imposslvel eu faço o possIvel .

' cional de Lepra, ap sr. Ministro da Saúde, ao sr. Pre- traZida ao mundó,pof obr-a�?das em outro at�, deelarado n�gal, por. decisão. u.n_â- Os dois ,outros, atos são com? �ue a ratificação desse Isid�nte da: República EU ACUSO O GOVERNADORlllle do_colendo T�Ibunal de �ushça. A' VISt� desse�J�I- e, do qu: deu ao dIretor da Çolom� Sant� Tere�a o mO-IIRINEU BORNHAUSEN E O SEU. SECRETARIO de, um romance famoso que,_

���ento,. ?...�xe��hvo, com dls1!_ensar o .aludldo funcl�- I hv? de Impetra�. a segurança ��e lh� foJ.. ,d�fenda: ele� I FERNANDO MELO de, por mero faéciciosismo político, 'apaixonou ° país inteiro,
allO de atnbUIçoes que lhe nao podena, ter dado,. Vl- ,retIram do serVlço d? LeprosarlO dOls medlcos, .os dJ;"s. estarem sacrificando ,iniquamente a assistência médi- interessando sertanistas, ju-sava à evitar o .cu�primentci da dec�sã0 judiCial. : ··IIvan Bastos de,�ndra.de e ;tVI�gue� Dias !orge, leprólogos. j c� que o poder público deve aos hanseniano;-da Colô- i'istas, povo,

f

imprensa' e até
Mas, de que dlSpen�ou o Executlvo o' dr. Tolentmo, Quatro medlcos especIlihzados serVlam naquela Co- ma Santa Teresa, com o, afrontoso, desumano e desne- d fde Carválho? Dispensou-o de nada, por. isso _. que o ato lôniaf que hospeda ma�s de 400 doentes. Esse número' de cessário afastamento de leprologistas que lá serviam em

a Igreja,- consagra:n o-se i-

Ue Jbe dera' as _atribuiçõe� de que foi .dispéns�do,· erâ assistent:s, obviamente, estav.a aquém das_ nece_ssidades número j� in�uficiente. ',' , nalmente· com uma festa
li) :lo ,nulo. E ato nulo nao produz efeito. A dlspensa, j dos servIçbs.. ,". '

' .

.

. Eu os acu�q,desse procedimento miserável, perante que foi o ��samento na'

ahsolüían:ente excusada, quís fazer lJicuinha, quís a- O govêrno, não p0\.le�db fugir à obrigação, que o os homens e diante de Deus.. CandeJária. _,."..,................."!'!i!i

•

._w
••

•
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Candidato 'Eni Cogitação: Canrobert
S'� PAULO, 14' (V. A) candidatos à sucessão do

I
'.f�duz o jornal: i A propósito, salienta a 'res que' a cãndidatura dJ tra, poderia ser importante .

Regiitrando
.

as, tendencias sr. Getúlio Vargas. São êles "Tem-se a impressão de,: mesma fôlha como está to- general Canrobert Pereira! paraa continuidade do re-
I
O Tempo

cio momento politico nacio- :.os srs. Osvaldo Aranha, gue em 1955 haverá uma mando substância o nome. da Costa, unificando os gru- ! gime. !orna-se oportuno I ,Previ�ão do tempo até às

nal, publica o "Díárío
: de Juscelino Kubitschek, ge-

I

conjuntura' político-social
..

do general Canrobert Pe-' pos "militares simpáticos ao I re�elar que, quando recen- 14 horas do dia 15.

São Paulo" que se apontam
I
neral CanroDert� Ademar :"favor��el 'a uma camÚdatu- ,I reir� daCosta, frisando: .

.: brigadeiro Ed�ardQ. Gome� II temente �_ general Canro- , Tempo -- Com aumento

5. nomes como prováveis
I de Barros e Joao . Goulart. ra militar".

. I -:_'Entendem os observado- e ao m_arechal EurICO Du-
.
bert Pereira da Costa -este- de nebulosidade.

'..,,-------

-

_o_o__o__o__ó_co I ve em São .Paulo foi . alvo Temperatura -- Estável.
, ., de manifestações muito ex-' Ventos -- Do. quadrante

i<?ml� antigoDJá-i pressivas.

i
riO' d� s. Cata,u,a

i
. 1

Ano XL
'

", Compensacão de
I.

. N. 1'.68)J
. I cheques

.()_()....(l�,....(�(,... 'RIO, 14 (V. A) -- Os JAnlo ., Aranba
meios bancários continuam _ RIO, 14' (V. 1\.) -- O sr:

.agitados pelas novas dispo- Osvaldo Aranha teve,' hoje,
síções baixadas pelo, gene- um dia movimentado, sen-

1'al Anapio Gomes, segundo. do-procurado, prineípalmen
as

.

quais sómente 16" dos te, por 'personalidades pau-
'

gr�ndes bancos -da nossa listas, inclusive pelos srs.

praça passarão a ser admiti- Jânio Quadros e Mario Be- ,

dos nas transações "pelo ni, secretário da Fazenda
sistema de compensação. O

I
de São Paulo'"Já pelas 1,6

novo regime estabelecido horas, recebeu o sr. João
,

-.'. I
torna a compensação de Pacheco Chaves, que fôra· ..--

I
.

cheques privativa 90S esta- chamado, pelo ministro da
belecimeritos bancários com: Fazenda. O repórter felící

capitais e reservas superi- i tou-o :"'pela sua nomeação
ores a 100 milhões de cru-: para a presidência do Ins

zeiros ou daqueles que nos: tituto Brasileiro do Café",.

. i

últimos.6 meses ��e�ha�, t.i-I tendo o sr. João.
. Pache�o .

do movimento médio diário I Chaves permanecldo. dís- .

superior a 75 cheques. I creto em' confirmar o cato.

norte, frescos.

Temperaturas Extre-
mas d.e ontem: Máxima 22,8 .

Mínima 16,9. ,

'

���)�

;.
' DIRETOR 'I

. Ruben. de
-,

J
'Arruda R.�o.·_

.'

.

.' ,6!r.ENTE ,
DGnllnlo�_ F. ,,I de Aquln,o •

",J'.���� • ....-...,�

-

1W1lçAo de t.oJe - 8 pa&,a., Ploríanõpalís, Sábado, '15 de Agôsto de 1953

.'

/

i 22 Violentos Ihalos Sismicos 'Ocasionaram
�

MBrtes Em Três Cidades
vios- inglêses sé encontram

na zona .dos abalos sacudi

dos também pelos desloca-.

cadáveres.

criança, também "Flor ,dos

Campos", está fora de peri
go,. assistida por inédicos da

, .

l'am comoventes e que a

Fundação e por seu

Aires Câmara Cunha.
pai,

CAu'SA DA MORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 15 de Agõsto de 1953 o ESTADO
�---�------- ----

Ca_.' cO.� -ao'o p o� o' $.'-1-&.
" Urna tra�içãO n. �omércio u' na 'In�ustria �u - S'anta Catarina

.

\ � .

M- a t r" i z - F"I o r i a n 'ó p. o I i
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES; J01\:ÇABA, JOINVILE, ,SÃO' FRANCIS CQ D� SUL, TUBARÃO � CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTostHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

•

'. DR. A. SANTAELA
,'orma'o p.la J'acal.... Nacioaal •• •..la1.G I. O.lTUal·

.....�ar.�).
""1.. ,.r .....ne •• •••idl••a • r.i_,... It DtatdtO
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-
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.......d.: a., )local...... 1".
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'-----------------------------------------i,

&.alaa•• I 1.111

DR JOSE BAlHA S., BITTENCOUR'f
.

• alH cô

. . a.!l' 11 •••al.. 11 .... U.'al

I'u.m.cULTlJ.Â - ,raDlATau - OLIlOC.A ••&AJ..
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,DR. GUERREIRO -DA 'FONSECA
",.et.u ...

...... ".ar.lIla,••.

.....á•••• r.a'. -' a.fr.*Or ;.... 'f.rta••,,. eM. &alo 1. (r.
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.......eI. - r.u,. ....1... llL - rei. III" I

DR. 'ANTONIO MONIZ DE ABAGAO

.

Oe•••INfle. ,. Pt..., li. -

... l' .. 11 mrta•••te, ...... ate IUb.iI,..
••1' ....In. 111. r..... fl6-

'. DR. ALFREDO CHEREM·
.C.no Nad .

b·:ar.tor ...o.pit.1 �11.1a "ue:
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DR. SAMUEL FONSECA
. CIRURGIÃO DENTISTA

Consultõrio e Residência: Rua Ferna,ndo Machado, 5.
'Clínica .Geral - "Cirurgia Bucal Dentadu.ras-

pontes moveis e fixas.
,

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

.

HORAS MARCADAS.
�

DR. ,ARMANDO VAY1UO DE. ASSIS
.

,
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........"' I. CUaI.. Iat ta ..

lllta1 •• CuI .
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(�O: ESTADO»
ADMINISTRAÇÃO

.Redaçâo e Oficinas, à- rua Conselheiro Mafra "'1. 160
'fel. 3022 - Cx .. Postal, 139.
Diretor ; RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes s

Representações A. S. Lara, Ltda.
.Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Tel.: 22-&924 _- Rio de Janeiro .

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° andar
T"�)': 32-9873 - São Paulo.

. ASSINATURAS
,

Na Capital

Informações
Urets

n leh or encontraré, nes

ta coluna, infermaçües que
necessita, diàriamente e de
imr-diaru:
JORNAIS Telefone
O E�tado 3'0:2A <1azeta . � . . . . . . .. 2.6:16
Diário da Tarde ... 3.579
Diário da ManhA·... 2:463.
'A Verdade

'

2.0m
Imprensa Oficial 2.68A
HOSPITAIS

\
.... _ ....... - ....

_

.. w • ...........,.........- ..w_-_... .................,.·.rn •
. nnnponmnllMli .J-......,_-..._....-.-•••-_......�.... -.,;.�

DR4. WLADYSLAVA W. MUSSI .OR. JULIO DOJN VIEIRA"

E I ESPECiALISTA EM DOENÇAS DQS OLHOS".
DR. ANTÔNIO nm .MUSS� OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA •

•6IU.. I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de J'anel-
Oir.r...·CU.l.. ",.I·P.n.a

'

ro, na Ca{xa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
terYl.. eom�l.t'o •••,.c:ialis DOBO.'-I D. laKB�'1 Rallway e no Hospital 'São João Batista da Lagoa>

I''tA•• _.·-....rRo. ,m6todo••• di.,.6.tlco•• V.am••M
.

I
Curso no Departamento Nacional de Saúde

teLPOIOOP1.A - 'JIlST.ao - 8ALPIH<iOGLU'I.A.: UTüO· Consultas di::�'ian;ente das 10' às 12 horas.
LISIO aASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

."lotoraria '0I' o.... nru.·.l.troeea,.ta,a. &aI.. Ultr. Atende no Hospital de Car ídade.. de 8 às, 10 I".1••• Ildr. "'.na.1Il0. horas.

Ic..a••&érl., :a.. Tr.j..�•• 1. 1" .....r ..1I1slo .. 1Ií•• , I Consultório: Rua Vitor Meireles, 'esquina com

...... ' Saldanha Marinho.
"ririas D••• l, 11 flor•• - Dr.•••as. Residê'ncia: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102. I

D.. 11 la 11 Ia.r.. - Dr•. ' ••eaJ.

Corpo «le Bombeiros' 3;313
Serviço Lúz (Recla-
,m�ções) 2.404
Pulícia (Sala Comís- "

Bário) .. .. ...... 2.038
Polícia (Gab. Dele·
gado) " 2.59,�---

CO�'IPANHIAS DE
TRANSPORTF
,AÉREO
TAC 3.7.00
Cruzeiro dQ Sul 2.500
Pa'nair '

.

e Varig .: .

DR. CLAUDIO<;BORGES I.Qide A�reo .

ADVOGADOS Ileal. . : .

'I
'.

.

�candinavas .'0 •••••
fi' fi fi; em ,eral, Recursos-' ,erante o Supremo Trlb. flOTeIS

[..aJ Féderal e Tribunal Eederal �e RecursOI. I�ux' .....••••• � •••
ESCRITÓRIOS .\lagestic , .. ,..•......c..a.U.. : AI 11,10 lIo·r••• 1 tarde d•• 11 flor•••••1.... ,

" r

I
i'�lorlaUÓpolià - Edifício 810 JorKe, rua TraJAlI. ,'fetropol •.

'

.aeaJ".cla: Ru. Vidal R.mo., - T.I.fon. 1.'11. .

....... ..:;._
J2 - l° andar - 8&1.. 1 La Porta ...••....

DR. WALMOR ZOMER 'GARCIA I _

Rio de ianeiro � Edificio Borba Gato: Av.. 1.-, Cacique .

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da AntOnio Carlol 207 - sala 1008. �:�::i�
,

.

Universidade do Brasil
'

...•.......

IdealEx-interno por concurso da Maternidade-Escola DR. CLARNO G.· GALLETI'I ESTREiTO'
......•.

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)-
"

'-. ADVOGADO -

. DiB4ueEx-interno do Serviçó de Cirurgia do Hospital R�a: Vitor Melrelell n. 60 - Fone 2.468 - Flo,rlanõpoU.. I'
'

, .. �.

,
I. A. P. E. T. C. dt) Rio de Janeiro -------.�,---.- -.- _

(" Médico do !Iospital de Caridade �Advocacia -e Confa.b.·I.-da.de'..,...·---",-----j)OENÇAS DE SENHO;�AS - PARTOS - OPERAÇõES "

.

.

A

Cóns: Rua·João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. I . .ADVOGAD?: Dr. Estevam Fregapani .:_ Causas �a,rmaCl·a.S-

Pela manhã .atende .diàriamente no Hospital' clvelS. e trabalhistas. - I
de Caridade�· I

.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago - d'e) PI
.

fãRe'sid: Rua .General Bittencourt n. 101. Te!. 2.692. Assuntos fiscais em geral.
.

'

.

an O
--------'-------------.- ·Edifíéio "IPASE'" __, 5° andar M�S- DE AGOSTO

MÁIUO pE LARMO CANTIÇÃO .. -- ...-J-------;:--_-,-.............. _

� MÉDICO - DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
CLINICAI DE CRIANÇAS

AD'ULTOS
, DOENÇAS INTERNAS

CdRAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamento ,moderno da SIFILIS
Consultório _ Rua Tiradentes,. ()

HORARIO:

DR� I. LOBATO FILIIO

I

l)oe.ç.. 4. .,.reu.." r....ir.&érl.
TUB.I1CULO ••

&�OIOG&AJ'l.A II KADIOSCOPl.A DOI! PULIO"

_ Ano .

Semestre "'
'

i
No Interior

Cr$
Cr$

170, .. -.
90,00

De Carídauer
(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

. Militar .

São Sebastião (Casa.
de Saúde)

Mal ernidade Doutor
Carlos Corrêa' ...

CHAMADAS UR·
GEN'TES

,

2.314
2.036
S.831
':Üã7

3.153

3.121

Ano .. . .. .. . . .. .. .. . . .•. Cr$ 200,00
Semestre ........•. ; . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não 'Puhlicados, não

serão devolvidos.'
. A direção. não se responsabiliza pelos con-

ceitos emitidos nos artigos assínados..

,3.553
2.3�5
'2.402 ..

2.358
.2.5QO

2,0�- ..
2.276
3.147 .

3.32]
:Ú49
2.69�
3.371
3.659

Cir.rll. ,. T.ru
'"ma.do 1I.la raculdad. Nacional dI! ••dlcina, Tt.te!"'t... •

I'l'!.iocirllrriio: do Bo.�itahN.rt..._ ,

<tFW ,ti ••peci.ü••çio, p.l. S N. T. h·illArRo • 1Is·...ln.... 'e
'

Cirl1rci. d? .�"f. ueo Pinh.iro (,Julm.rb. (�lo) I
Cons: Felipe Schmidt; ".38 _: Fone 3801 I
Atende em hora marcada '

Res: nua São Jorge, '30 _;_ Fotie 2395, 'j
DR JOSÉ ROSARIO ARAUJO

DR. MARIO WENPBAUSEN_
CUal.. 1M6tI.......1.... aí.....

t:eu.Ie6.... - ... ioa. -PIa.." 11 .....: 'hL .. ,II.
eua.l_a 'D••.... )l.ra"
....taéJ.a a.......,.i loS.r, a. TeI. lU.

ADVOGADOS
.,--._-,,_-...,.,�_._,'--- .,....--__,,-------
--

DR.. MARIO, LA{JRINDO

1 _ Sábado (tarde).
I Farmácia Catarinense __

Rua Trajano.I

Navio-MIIO�" «Carl' Hoepcke»,. Ci: Cata��:�:!O� R:aa;r!�
I

jm�RAPIDJIZ - CON ORTO - S.GURANÇA 8 � Sá:b�do (tarde)
. Vlae.... enire FLoRIANOPOL18 • RIO.D. JAN.IRO Fármácia Noturna __._ Rua

....).� f.te�.diir!U. em ltaj.l • S••to., ...do Trajano .

.....,. 61timo
.

apeaa' par. o movtin•• to de pa••a.etro. 9 _ Domingo � Farmá�..", �
.

--

- ADVOGADO -,
CaI:u r_tal 11. - ltajaf - ..... Catarl..

"NOTA"
O NAVIO S�R.A; PUXADO PARA .LIMPEZAS (5

DIAS) ORGANIZANDd. SE EM -SEGUIDA O NOVO
PROGRAMA DE yIAGENS

cia Noturna -f Ru:á Traja-
nó.

16 _ Domingo _.;. Farmá--
cia Esperança _:_ Rúa Con

selheiro Ma'fra.·

,
22 _:. Domingo (tarde) -

Farmácia da Fé - Rua Fe;-,
lipe Schmidt.

23 _ Domingo - Famá.;
cia da Fé ....... Rua Felipe
S ..hmidt.

\ ...... '

, .29 - Sáb�d,ó., (t_ârde):' -
Farmácia Modérrta',- Rua
João Pinto.
30 '_ Domingo _:_ Farmá·'

Pinto.

,NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
IDA VOLTA' 15 __: Sábado (farde) -

J

- Médico do Hospital Nossa Senhora d� Luz' - de Fpolis... de Itajili (do Rio de Santos Farmácia Esplrança � Rua
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FO,!le 2660 Horário de saída: 'de Fpolis., às 24 horas Conse1heil�o Mafra.
Residência: R. BARÃO-Do RIO BRANCO N. 529 ' do Rio, Irs 7 horas·

.

. CURITIÉA =- PARANA',
Especialidade:' DOENÇAS. NERVOSAS ,E MENTAIS

Doenças da pele: Eézémas, Furunculose, Coceiras; Man.'
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex

eesso, "Flores Brancas, :frieza se,xual, Impotência, Este
rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do.

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de
I caIJa mês, no HOTEL HOLETZ

CUalca 116111". - Doe.cU •• erl..cu
,Tratamento d. Bronq'llite••m •••lto•• erlaa,•• )

"

C....ltórf.: Vitor ••inl•• , 18 � 1· .Rd.r.

ll.ri"I.·: D•• '10,111 la ll,lÕ • �. 1,10 la I," àor••.

&eaI...el.: "'nRid. aio Branco, UI '-- roL) 1 .....•

, 4
,,.,. r

-

Para' maia l.formaçl•• cHrfjam-•• 1

.MP-RasA ,NACION.AL �. NAHGAÇAO BO.PCD
�ua Deodoro - Caiu Puta), •. n - T.lefo�.: 1.111

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

Lavando
'

com� Sabá:o.

\?irg.em Especia Iid'ade..,.s��B��y-,RCtAtda Cla _" "BTZEt INDOSTRIAL-J8InvilI8'.· (marca registrada) ESPEC��llOt.DE
economiza-se tempo, e dinheiro·

'-;m�"""",,-""""""""
.��.,....,-�=�-.-----::---:::---::- �;��=�-:-- - --"'7--"...,...,...... ---�.--.,. .�-�-----'--...---..",--..,...,,-,-,---...-__,--,-...,.,..,�.........,._

DR. NEWTON D'AVll..A
Clr.ar.... ,er.1 - Doe.ça. II. l!Ieallóru - Prec.......

•••t11el.... 1I6lUca

C.... lt'rI.: 1l11. Vitor .tireI.. D. li - T.l.to•• 1.1".

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 ,- Florianópolis -

·CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao $zaniawsk-

,,--o----, ...

O . .serviço noturno, .será.
João Pinto e Trajano..

�-{\ .. '

.....

:-i Mqdei:na, Santo Antonl�_;e .

. 1 Noturnq. situadas às .r�. r
, I efetuado pelas Fàrmá'c,jas:

ela Moderna' - Rua João
""" ,;/.:.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E, NA SOCIEDADE

, A N I V E R S A/ R lOS:

ARMANDO ASSIS FILHO

O inteligente menino Ar

mando, filhinho do nosso

presado conterrâneo o dr.

Armando de Assis, vê trans
correr, nesta data, mais 'um
aniversário natalicio.

Em a residencia, de seus

pais, Armando A�sis Filho,
receberá os seus inumeros

amiguinhos e, comemoran

do a grata efemeride, ofe

recer-lhe-á lauta mesa de

finos doces e guaranás.
, Cumprimentos de O ES

TADO.
--o-

SRA. ALIPIA DOS SAN
TOS TEIXEIRA

os nosso respeitosos
primentes,

cuni-

--o

FAZEM ANOS HOJE:

---Menino Fernando, fi
lho do saudoso' conterrâneo

. Si'. Antonio Vieira Macha-
do
--- Menino Alberto, filho

do sr. Casimo José Grams,
--- Sr. Darcy Pacheco
--- Sr. Carlos :Alberto

Barbosa Pinto

»r: Sr .. �ilton Farias, ha
,._, bd Iinotipista da Imprensa
Oficial
--- Cap. Oliverio Carva

lho Costa, da Policia Mili-
tal'

--- Sra. Eloá Silva Camàr-
,

'

go, e�osa do sr, Ten. Ce
lino Camargo, da Policia
Militar
--- s-. Alipio Vieira
- Sra. Déa Callado Car-'

reirão, esposa do sr. Jaime

Carreirão, alto funcionário
do DCT
--- Viuva Allpía.Ferreira

da Silva
' '

--- Sra. Francisca Sá, es

posa do sr. Cap. Alexandre
Sá

Viúva Adelaide da

I
Grubba, prestigioso elemen-Lapa Thomaz to da bancada do Partido

--- Sra. Maria d31 Gloria Social Democrático, na As
Campos Garofallis, víuva sembléia Legislativa dêste
do saudoso conterrâneo sr. Estado, ajustou nupcias IDemetrio Garofallis I com a gentilissima senho-
--- Sta. Maria da Gloria

I

rinha Edelmira Carneiro,
Gonçalves I filha do casal Nelson .9ar-

-0-
:
neiro e Nair Maritz Carnei-

NOIVADO

O

·1'0.
.

, O ESTADO cumprimen
Dep. ,Waldemar ta o ilustre par.sr.

Hoje no ! Assembleia Legislat,iva
mirante Joaquim José lnáJ D d d O R d Ncio, Visconde de Inh�úma,-I íscurse O ep. star,. a ova
forçou com seus navios a I Bill WILLIANS em:

nos que: passagem de Curupaiti;
" Senhor Presidente, I tendo à consideração desta A requerimento deputado! VERTIGEM SATANICA

. -- em 1645, reuniram-se Nobre Senhores

Deputa-I
Assembléia: Oscar Rodrigues da Nova! Alan LANE em:

Transcorre, hoje, o ani- .

em Santo Antônio do Cabo --- em 1869, em Assun- dos: _ a instalação de um centro vg endereça Assembléia Le- 'NOTURNO SERTANEJOversáfio natalicio da exma.
ao bravo Vidal de Negrei- .ção, instalou-sé o Governo

.

Estamos requerendo a

I
de Assistencia médica, hos- gislativa Estado Santa Cata- Continuação do seriado:

sra, d. Alipia _ dos Santos
. . ros, os heróicos Fernandes Provisório do Paraguai, e- expedição de telegramas pitalar, farmacêutico e 0-

I
rina seu mais ardente apê- AVENTURAS DE JESSES

Teixeira, esposa do sr. Or-
V'

.

C
-

H
.

leit h d B
-,

E
'

S P id t di" .

'I V E IA.

. Pé ieira, amarao e enri- er o por empen o. o ra- aos xmos. rs. resi en e onto ogica, para servir a o para que ossa xce en- JAMES

la1ndfo dTeli.xei�a,. cOd teInte I que Dias; sil para a independencia da- da República, Ministro do classe comerciaria. do oeste
I
cia autorize IAPC localizar No programa:c te e e ínotípia a m-

'

I quela República; Trabalho e Presidente do catarinense. cidade Joaçaba vg neste Es- Cine Jornal. Nac.
prensa Oficial do Estado.

- em 1792, nasceu o Brí- Instituto de Aposentadoria Interprete' dêsse anelo" tado vg centro assistência Preços: 6,20 -- 3,50À ilustre dama aniversa-
gadeiro Antonio de Souza --- eQ1 1909, por questões e .Pensões dos Comerciá- aquí estamos a solicitar dos médica vg hospitalar vg far- I' Imp, até 10 anos.'riante que desfruta de vas-

, '. Lima, o bravo defensor de intimas, foi assassinado o rios. nossos pares o calor da sua macêutica e odontológica Ito circulo de amizade local, <,

Itaparica, durante a guer- grande escritor Eúclides da aprovação, o que represen- para segurados êsse bene- . '",

ra da Independencia, fale- Cunha, nasc�do em Canta- tará estímulo e confôrto pa- mérito In�tituto pt Ambu- I

íiIJi'iI!!i!!liiI·ii!iII-iii!!!iil-jii!.iiill-�iiiiiiJij.1cido em 17 de Maio de galo, Rio, a 20 de Janeiro ra o comércio do oeste ca- latório 'em tela' atenderia)�&'''''''iJ.__iil.''_�_••_
1846; de 1866; tarinense. região catarinense vg bene-

Este é o nosso requeri- ficiando grande classe co-
As 8ps.

Robert DONAT -- Mar-

I'
garot LEIGHTON em:

UM CASO DA HONRA
Assembléia Legislativa do Presidente IAPe -- RIO

I " No programa:Estado de Santa Catariná.

I
D.F:

At I Ati' ti 1 N, .ua . � I.. an lC a. ac.
Requeremos, ouvido o -

. I Preços: 7,00 -- 3,50 Iplenário, a expedição -de te- Assembléia Legislativa:..
---em 1825, em Ouro

pre-I
CR$ 3.000,00 'I' <

-Iegramas aos Exmos. Srs, Estado Santa Catarina vg
"

,

Imp, 'até 14 anos.

Lo, nasceu o poéta Bernar- Firma desta Capital ad- Objetivamos conseguir a Presidente da Republica, a requerimento 'deputade r
do Guimarães, Patrono da mite 2 mo�os e 2 moças: lccalizaçâo, na cidade de M1nistro do Trabalho e Pre- Oscar Rodrigues da Nova I
Cadeira N.S. da Academia I maiores c�pazes e ativ�s Joaçaba, de um ambulató- sidente do Instituto de Apo- vg apela veementemente :1 no- � ir!Brasileira de Letras; �ara cargos de responsabi-' rio do IAPC, para servir à

I
sentadoria e· Pensõe dos vossência sentido localizar fM1 !1 ;; ,à..p..3lidade.

,
I
numerosa classe comerciá- Comerciaários, em que se: cidade Joaçaba vg neste"

--- em ,1867, o bravo AI- Ordenado Cr$ 2.000,00 a ria do oeste catarinense. ,'transmite um apêlo, para Estado vg centro assistência ICr$ 3.000,00. .: , Senhor Presidente: I'instalar em Joaçaba um
I

médica vs hospitalar vg \ As 8hs.
Tratar: -Rua �idal Ra-I Joaçaba, � cidade-líder; c�ntro de

.

assistência �é- farmacêutica e odontológi- Ray MILLAND� -- Jane
mos n. 30, mumdo.s de doo, do oeste catarincnse que se

i' dica, hospitalar, farmaceu- ca para segurados êsse be- TIERNEY em:

cumentos (terça-feira) pela
1
tem revelado, pelo surto do' tica e odontológica, para a- nemérito Instituto pt Am- LAGRIMAS, DE MULHER

manhã. I d b I d' N'

seu progresso, e através da ten er à classe comerciá- u atório IAPC cida e Joa- o programa:

C -A----S---A-- capacidade da sua indústriá I
ria do oeste catarinense. çaba atenderia região oeste ] Cine Jornal. Nac.

e da sua agritultura, como' Os telegramas vão em

I caüarínense-vg
beneficiando Preços: 7,60 -- 3,50

a capital do trabalho na ter- apenso. . grande classe comerciária

I
Imp, até 14 anos. ---

� r� barriga-verde, vem, dia a
I

S.S., 12 de agôsto de 1953.
'

pt Saudações cordiais. ,

Vende-se uma casa re-' .

h d
I

O R d
.

d
I

• . ,

'

I dia, testemun an o o seu sea?·· o ngues a Nova V, _. _:_ ... ,_

�oa:t:��d:. ��a � �u� Ruy
I valor e a sua importância:. --- Deputado.

-

I-A-n-u-n_-�-ie--n-'....-·O--E-S-'I-·A-D--O'· w;.,rt:.I r. W11, , ( roximo ao
como coluna mestra da eco- . � '!' f., ,

\brigo de Menores}. Acei-' nonfia catarin'ense . TELEGRAMA f ( , I

'a-se troca por um

auto-I: Privilegiada pela sua'" po- Presidente República
oóvel. . -

'f' : PI" Ctt R' A 8hSlcao
.

geogra iaca, e aSSim

I
a aclO a e e ---' 10 S s.

Tratar com:-Carlos Vieira d;nominador comum e de- D.F. ..' Léa PANDOVANI em:
(Marreco) no ponto de aJl- saguadouro de uma vasta I Assembléia Legislativa Es \MOR FUNESTO
tomóveis n. 2. �Tregiã<?, Joasaba já :possui tado Santa Catarina vg a,

-

! ,o programa:

I indice de desenvolvimento requerimento deputado Os- : O -Esporte na Tela. Nac.
a qualifieá-Ia de metrópole cal' Rodrigues daI Nova vg Pr�çü-;: 6,20 -- 3,5·.>

•
' PLACA3 SlFILlTICAS. do oeste-catarinense. tem honra dirigi; Vossa Ex- Imp. até 14 anos.

Illxlr de NODu-l·ra De população acrecida e celência seu mais veemente ORGAHISADO
J' L U dispondo de um parque co- apêlo para que seja locali- E._
. �fedlcaçlo �uxlllar DO tra- EDilADO

tamento da slfills. mércio-industrial grandioso, tado cidade Joaçaba vg nes-

merece. Joaçaba o amparo te Estado vg centro assis- PO�
,

�()....()....()....()__().. dos Poderes Públicos no a- tência médica vg h�spitalar l)(J!lALir?/(Jog(j4@� A C'I T 'd Ih f d 7;
- E ten er- e justa aspiração. vg armacêutica e o onto" g.[/XAg N�TTOJ . 8' I 'I '

.

d As 8hs.

P;;:artl·01·pa'ra.,a-O � A G � N :� � � DE· � é p�e;�:d:;:::e eC:���::�� P�g�:�:�:t�;�ou::�o���� I

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

John PAYNE -_ J�lr.ure-
� y. � PUBLICIDADE 'volve um. trabalho de en-I atenderia região oeste ca- 1

I
('fi .0' ,hARA em:

... I � -:0:- c I grandencimento econômico harinense vg beneficiando
I I TRIPOLI

Santine An,drade e Senhora participa� aos pare�- ! RADIO _. JORNAIS *
para o Brasil:- grande c.�asse comerCial'la

.. Frlqu',-zIS' -m g-rll No programa:tes e pessôas amigas, o nascimento de malS um herdel-

J�
I f E' d d

.

pt AtenCiosas saudaroo-es I. '11'0, '11'0 '11'0 I N'1'0 P' B' I b' d' ROSALVO e

,�
e aten. er-se porlSSO, '"

V b C t d
oticiás da Semana. Nac., que na l� atIsma rece era o nome e

'? � , ln o reolo a oFpO)IS., .6-8-53. \
REVISTAS

;

o apêlo que nos foi dirigi- Ministro Trabalho --,;. Rio

I
Preços: 7,00 -- 1.50

do e que estames subme- D.F. .

'

(Silveira) I Imp. até 14 anos.�()-()-()....()�()....()

15 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-

--- 1769, em Ajácio, 'Cor-
sega, nasceu Napoleão Bo

n�parte, o célebre Impera
dor dos Francezes, falecido
na Ilha de Santa) Helena em

5 dé maio de 1821;.

ÂNGELO FONSECA' E SENHORA
Participam as pêssôas de suas relações, o

nascimentó- de sua filha Heloisa-Helena.
Brusq�e, 21-7-1953.

t AGRIDECIMEITO E· MISS.
ALBERTINA B. POÉTA (BETA)

,

Timóteo Poéta .agradece 'a todas as pessoas. que en

viaram flôtes, coi-6as e telegramas de pezar pelo fale-
�imento de sua' inesquecível espôsa. :

Aproveita a oportunidade para convidar para a

ll1i�a de 7° dia, que em sufragio de sua alma, manda
�cel'�rar no dia 17 do' corrente, segunda feira, ás 7,30
horas :na Catedral Metropolitana. -

Antecipadaménte agradece a todos que
-,

n1' a 2sté
.

áto
-

de fé cristã.

Passado

. . André Nilo Tàdasco ..

.•-..•••-_-......-.- .•- .....,•.-.-..-.-..-.J

Empreso

..

Exmo. Sr. Presidente
.

da

mento, que está assim, re- merciária pt Cordiais sauda-
digido: ções

\

As 2 -- 4,30 -- 7,30 -- 9,15hs.
Ray MILLAND -- Jane

TIERNEYem:

LAGRIMAS DE MULHER
No programa:
Cine Jornal. Nac .

Preços: 7,60 -- � 50

Livre.

mICf�:��'

,As 4 -- 8hs.

(

f3Lt)12IA
Esfrelto

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .....

.'

,... -

I

;.1 / I
I i I I

3fl
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o' ,-InterIIíunicipal� de
o público entusiasta do

I
barão e Clube Atlético Ca- Hercílio Luz e Atlético em empolgante em- Praia de Fóra esperam fa-Ilris

e América, com iníc.io certame juntamente com o'

esp�rte-rei vibrará na noi- tarlnense, desta ·Capital.? bate -_Na preliminar:,lris x Amêrica zer bonito, vencendo. com ás 19 horas .. O encbntro do I Colegial: ,
'

te de hoje, no estádio dá' O prélio, queapresentará, bravura e coragem�u p� I .

'

, Não deixem de 'as�tir
B

. . . t'ndo o 1 .

b .' , 0- d
'

d d ..... " . \;
,

I Campeonato de Amadores ' .'. -..

.

;t:rmo�:{�i;:l as�: �uvenis ��:see;;;�:ad:: ;:�:;�z:� i d�;op:rg:::�: se::t:�::::l til n:it:i:ecodn��:!�:�i�e �� ,: d:� ,'�, �.�m hom� �,.�Igmd�-I também de�er� ser,
interes:' :�:��;����:o:::::::��;�;�--- Hercílió Luz, de '�'ú:.. 'grudar em éheio á hi.r;cl��dà

I
qlle ,v'em despertando. tapete v�rde no estadlO da! Prell111Inàr�ente Jogarao I sante. O Ir1s e o lIdeI' do Todos ao e"tádio da F:C. ,

"'_.,'-,

\

....

c Florianópolis, Sábado; Ui de �gôsto de 1953 o ESTADO -

• '/
�•.

'

't5_,

r
\-.,.

-�f:�:,<�I'Jr'.io-f.'-''''

i I i I
•
•

I
•

I
" •

•
•
•
•
.,

i
� .

i 1 II ,i "

I i

i' , ,

,AVAl E GUARANI SERÃO OS PROTAGONISTAS DA RODAI)A DE DOMINGO; NO ESTÁDIO DA F. e. F., PELO CAMPEONA-
TO DE PROFISSIONAIS. O ,PRÉLIO ESTÁ SENDO AGUARDADO COM ANSIEDADE PELA TORCIDA. ·VEREMOS COMO SE

rJRTARA' O "BUGRE", FRENTE AO "LEÃO".
,

,

..- _ J-.-.J-.,._ _.,..a•..."... - ••_•••_-. ,;,. - .,._..�� -. aTa'" ...:-:...r_t"-wIi .��::...- .;;IL #& ·_ �::� �.....,.'W!' ......,._., __ WI
,/

"O -E_s t: a d o
/'

.-<�)�()._.o ()......()._.o...().-..().-.()-(,_()._.().-..<)-(••••••••8'1=t•••••••••••••••••••••••••••••�c����O._..�(��>411
.'

.'
.

"

Yins,ou.$(e
Mais um capítulo viveu, 'Diante das duas metás.jprin- I A sorte foi madastra para o Figueirense .J'8"",

O ótimo dianteiro, gaucho Correspondéu o nosso con- des; Trilha e Garcia; Juli-

ante-ontem, o� certame de
I
cipalmente '

na do quadro'
.

�

encontra-se contundi�do. terrâneo,' Gerson- e Geopar nho, Verzola e Laudares;
profissionais da cidade. I visitante, verificaram-se os

I

que jogou uma grande partida e merecia- Sua ausencia quebrou o rit- foram outros gigantes ná China, Fe�riando,' Dany,
, O' Figueirense, líder, dis:' melhores lances. Foi, pode-' ser <?_vencedor da refrega _ Olavo, o

' mo de jogo da ala direita. cancha. Os restantes
'

co�: Galego e Pacheco.

putou à luz dos refletores
I
mos dizer, uma partida com I '. Mais um no "estaleiro". altos e baixos: :

uma das suas partidas' mais I altos e baixos. O que de

I
. autor do único tento - Na preli- Justino, Massíta, Morací, No Figueirense, Alcides

I' .

'

convincentes. '

I
melhor houve apreciamos e agora Néde. Azar para o também teve oportunidade

Correu muito pela can- no quadro local., minar os visitantes perderam a Figueirense. de efetuar defesas de vul- Sensacional a partida pre-
cha o alvi-negro. Mas Dona Sorte não li- invencibilidade Mas -o "Furacão" ainda to, sendo o melhor do trio- Iiminar, disputada pelos
Dominou no gramado du- gou para o "Furacão". não perdeu a liderança;' final. Agradou' bastante o' quadros de aspirantes, ten-

rante os noventa minutos; Esteve sempre contra os
Q't b, f té "beni .

Na ponta está juntamen-
, desempenho

da linha média, ! do o Figueirense' consegui-.

. ..' '. . ., ue nOI e negra para o aquear ren 'e ao enja- ,
, . , .. ..

i
. . .,. A

Seu Jogo foi VIstOSO, har-] pupilos do tenente Dantas. .

t ddi." '.

'C
. I te com o Atlético e o AVal, I'

com Julmho distribuindo I'
do expressiva vitória. sobre

A ,.

.

-

"

•
' ,conJun o coman a· o por mm aqUl mesmo na apI- .., . _

"
'

monico e técnico. Assim, tornou-se possível D
.

't 1
'

v I com os quais ainda tera de
,
com precisao e Verzola e o I o Iíder da categoría, por 2

.. .
anyr. _ a . -. I. '. ISua classe ·superlOr a do ao Imbituba desforrar-se do N lid d de II'der' Néd f f lt 't I lutar, '1

novato 'I'rílha marcando aO.
• ,.' ,.,_;_i a qua 1 a e e e ez a a ao a aque. '

. . . , ,

'

antagonista, reves sofndo em seus d.o-,
. MUlta COIsa, neste sensa-', com severidade, No ataque

- Tombou assim o último
No final da refrega, o mínios no primeiro turnõ.! �.

-

.

'

,

" clonaI campeonato, está pa-
I
salientamos Galegó! que invicto.

,
.

"
" '(���)o__()..,()��

�

marcador sorriu ... ao ad-I Não ,queremos dizer' que: ' .'
,

...

,

"

:. 'I�
•

'

,ra acontecer. I foi um grande construtor

versário.
", .

o "onze" sulino decepcio- II CAMPEONATO FLORIAN()P€)LITA\NO' , -�'ataques.,Danyr, muito em- -o....(,,_.c,...o....o...ó

Será possível isto? nau. . ".'� " .' !,' .,', .: .

DE XAnREZ' '. :
"

-,' Olavo, o artilheiro
, I' p.enhad,o, foi' tO.dav.ia,. infe-

FOGO S
-

1 d dd - ". IMBOLICONaturalmente que sim. Ao contrário, procurou' IZ; ten o per 1 o tres pre-

Em futebol não há lógi:' ser 'um adversário à altura I Vencendo ao Sr. José P'.
I cer,

em estílovlgoroso, ao
I '

O único ten�o da: porfia j
ciosas para marcar. Pache-

ca.
. do pelotão de Garcia. I Garcia no match de desem- grande mestre europeu; o nasceu él.0s 4 minutos de co, China e Fernando não

Surpresas em cada [ogo, Ninguem pode contestar pute do 1.0 lugar que âtiIi-1 qual, em análises pósterio-' ações-num ataque dos �êüs, 'convenceram desta vez.

O -cotejo que marc-ou a. que o� resultado f�i injus-
I
giram juntos no recente

I
res, considerou e�sâ 'parti- Harley corre pela extrema r

primeira vitória do Imb�tu� to:
�

"

' .

, I Campeonato ela" Cidade, I da a mais bela (la noite e direita' e chuta alto, envian
ba Atlético Clube 'em can-I Merecia o alvi-negro uma conquistou .pela �egunda I tecendo os, m�i�res elogios �o, a :'�'esfera" a Olav� que

.

chas florianopolitanas, ofe- contagem melhor. I vez consecutiva o titulo de ' ao seu adversário. De fato, imediatamente cabeceia en-

receu momentos de intensa
I

Um escore todo favorá- I campeão de Florianópolis o a partida é surpreendente viando o balão ao fundo das

vibração e muito suspense. Ive(' I Si, E'lio Ballstaedt, Teve- pela fôrça e s�ngue frio redes.' .Foi um tento magis
lando uma forma excelente com que a conduziu o Dr, tral, digno de um goleador
� preparo técnico dignó dei Queirói;-ãproveitandç-seue e1p.érito.
toda admiração. Fica, as.. maneira ,exemplar do domí- ,

Preliminar

..
'

o senhor Eduardo Vitor
/

Cabral, presidente do Con-
selho Regional de Despor
tos, recebeu o seguinte ra-

f diograma:
"

.

\. , Liga Defesa' Nacional Rio

M I d P·
-

T
. : Grande Sul realizará COl;-

, anoe a' aixao
.

oU-. ..".
.

h di
.

tid S·' rente ano tradicional c0ro--rm o mgru a par 1 a. .s. I • ',. _\".
1

_. '.
1

. I da Fogo Simbólico com orr-,
reve ou-se ImparCla e

JUS-l
,'.

_ _

t
.

d
. -

d gem fortaleza 'Sao Joao
o nas suas eCIsoes, con u-

. .'
. d' I

.', . JNnto marco 'assmala' fun-
zm o a pe eJa com energIa .

"

'd d '

-

I da-çã.o
Rio Janeiro Homena-

nio do centro e tirando par- Os melh01'es e serem a e.
.

geando nos:;>os bravos ànte-
'rada essa emovionante pug- tido da fome de peões do

na, que marcou época nos 'tnestl:e Gliotic. No Imbituba, . Miltinho ,Os quadros I passados .e ·exaltando tra-

RIO, 14 ,(V. A.) -- A nica e á C. B. D; tomará as 'anais enxadrístiços da nos- Com a desvantagem de 2 assomb�ou pelo seu arrojo I balho creador brasileiro

Confederação Sulamericana . devidas providências. 'M'lt' h
.

corrstruiu metrQPole mara-
.

, sa terra. peões, consegue o Dr. Quei- e pencia nas intervenções. IMBITUBA -- 1 m o
de Futebol comunicou à C. '- F

.

b
'

.. ,

M' M'
'

I vilhóso orgulho- nossa . pá-No momento, ,a atençao roz, entretanto, uma posi- OI uma arreIra as pret�n- abas e arc,os; Gersonr ..' . ' •

B. D. que o joga:dor Eli, do Como os leitores' devem d f" d d b
.A -

Ih d'
-

d d' t' t' L' V 'A'
H I

tna PT Jornalista Tuho De
, 'os a IClOna os o no l'e JO-I cao superior, que e a o soes os Ian eiras con l'a- UIZ e enanclO; ar ey,·

.

Vasco da Gama, foi suspeu- estar 'lembrados no último', "

,.. .' 'M f'
'

,

l G'
'. 0'1

. Rose delegado desta Liga
,

'
go esta. toda voltada para o J don1lmQ da parbda. ,Ao Dr. nos. erece Igurar como o. lOvam, avo, Geopar e .

h'
. . . .

so por três anos, ficando Sulamericano em Lima' ,. 1 ' . . . Ih d 22 '
.

d L d' h
" parÍlu oJe VIatura mIlItar

"

.

" '
prOXlmo· I -Çampeonato In-' QueI,roz, as nossas felIcIta- me ar, os cot�Ja ores.' an m Q.,

_. 'd . ,

três anoS impedido de par- por haver agredIdo pelas A '-

.

,
.... " M d f FI'GU IR' NS' I'

coar enar cornda todo per-
• • • A

terno do Clube 12 de Agos- çoes, por essa grande VItO- I arco, ,em gran e orma." E E tE -- A cI-I. . .

tícipar . em j.o,gos p.o certa- costas o JUlZ mgles Macke-
t ti. P 'h' d·'

I curso PT solicItamos sua
. o, que prome e as n1esmas

1
na. ara o con eClmento e

.

me dê,s.t,e Continente. ma na peleja Peru x Bra-· _ " '

"

. �>--'<�)""(""'(l4Ia>()""o"'()"""_'04IL inestimável. imprescindível
,

'

, '. _ • A "

'

( emoçoes e mtel:esse da com- nossos leItores, transcreve-' ., .

A comumcaça0 fOl laca sIl I ' . , colabor-ação 'na passagem"
'

.

-

,'. I petição anterior' -- Além mOR abaixo essa estupenda HOJE: VASCO X, BOTAFOGO, NO,. R:10'

I 'I' �
maior rttaratona do. mundo

•..-.c:�o--.<�)""'(KJIIiH�()�>--'<><a:I disso, cogita' aindá a dire.. partida.,. , ro
.

,
"

',." I ção da secção ,de Xadrez I Em pras.seguimento' ao tes jogos:' Flamengo x
territorio .""atarinense que

,
. - j com auxilio Prefeituras doAIMORE AFASTADO DA DIREÇAO, daquele clube a ida de uma

(
Brancas: GLIGORIC Campeonato Carioca de Fu- Fluminense, Portuguesa x percurso VQ das' autorid�-TÉCNICA D.A PO,RTUGU,ESA ., �quipe, a Blumena.� afim. ,'" Pretas: ,D.r. ALEXAN- cebol, hoje jogarão, nO Ma-! América, Bangú x Bonsu-

,
• I dades' e 'das forças militares

.

. . de enfrentar em um tornelO . DRE M. ,DE QVEIROZ l'acanã, o� conjuntos do cesso, São Cristóvão x Ma�.
.

.'.' , certamente terá mesmo bri-
'.

S. PAULO, 14 (V. A.)., à sua revelia. A sua

negli-I amis!oso,
os principais ele- '1-: P4:R, P4R; 2. CR3B, Va�co e Botafogo e amanhã dur�ira e Canto do Rio x

- - I
" lho ano' anteriores PT viva

-- � diretoria da Po�t�guê- t g�ric.i� foi den;�nstrada por meqtos do Clube de Xadrez CD3B; 3.' BSC, ,C3B; 4.' serão efetuados os seguiu:' :Olaria. Q Brasil.
sa de, ,Esportes, r.eumd,a re-, oeasI,ao do,.p,relIo.. entr,e, os daquela próspera.cida.de', em O-O, P3D; 5. P4D, B2,D; 6.

,

I O --
"

,
' CeI: Darcy V,ignoli, Presi-

sol.veu afasta.r Almore, M.0-', quac!r.os mIstos com o.. Co- retrib.uição a visita que" há C3B, P3TD; 7: BXC, PXB; )-()_()._.O....() ()_Ci....(�()...o....()... . ,

r

-

r.' �

dente; Tt.'�. 'CeI": Borba Sa�
reIra do· cargo de tecmco' mercIal, fa�en'd.o entrar �m

I
algum tempo, fez a .esta ca- 8." PP, PXP; 9. CXP� B3D; BATIDO EZZARD €HARLES ráiva, Secretárió. .

po
..

r m,a,nifesta negligência;

I'
c�mpo a equipe com. ,oito. pital uma d"elegação de en.- 10. CXS, CXC,' 11..' D4C, I

'

,
-

I .

.' ....

•••••••��.•,
•••••••••••

Almore estava convocady. 'elementos e mandando. a xadristas do mesmo clube. ,C4R; 12. DXP; DST 13. MIAMI, BEACH, 13 (U. do como o prImeIrO' 'pêso- .
.

pàl'éi"com.�ar�cer_ a reunião

I: cam�o outro� jOg.adQres ,à! UMA PARTIDA AD.MI- P3r, '0,-0; 14. D6T", TR1C; P:) --. O :;x.;,camp_eão mun':
I
pesado do �undo, depois I

Que'm a'c'bou'?e. dar :8 explI��çoe_:;. so�re"a medIda que vmham �hegah': I RA'VEL.. 15. -D�D, �6B; 16. R1T, dlal de 'box do peso-pesad_o do campeão Rochy Márcia-: .

. •

slÍ�açao que a eqUlpe lusa: do, detendo o�tros logado- ,Recentemente este em Curi-', eXD; 17. P3C, ..J�XP; 18. Ezzard Charles, com sur-: no, apreseniou-selP'com 861 Perdeu-s� uma carteira
.

atr<:lvessa, bem como outros I,;es, sem neceSSIdade. ,I tiba o grande .,mestre iu�. PXB,'TXP; 19, B4B, TXP; P,rêsa ge�al, foi ante-ontem I
quilos e 860, Q pêso ,mais I c-om duàs chaves ,preza elll

assuntos.'
"

',' Ficou. decidido àinda que, goslavo GLIGORIC, cÍiri-
I
20. 'R1C, T1C,·. 21. R2B, 't a t d 'I d I

-

a nOI�, erro a o por pon- a to e sua carreira. uma' argola e com' a impor-
-Sucede,� , entretanto, �qu� 'Gal'!/- o afàstamento de Ai-' gindo u'ma simultânea de: T,7C; 22. RIR, TXP; 23. tos pelo cubano Nino VaI-I '

_ I
tâncm Cr$' 125,00 cruz:iros.Aimoré não co�pareceu ��- �oré �oreir�: po� �em�o' 4!- tabuleiros. Nelsa simul-' TD1C, T6D; 24. T2�, C7C; des.

,

,� "I Valdes, que conta 28,a-1 Pede-se' a quem encon
ra os esclar�clmento :SOhcI-I'lndetermm�do" :' a. dIr,eça,o tanea, tom_ouf parle o ,Dr. 25. T,XS, TXT; 26. C2R, 'A decisão foi tomada P?r I nos, tornouse campeão de traI', entregaI'< n-esta reda"

tad�s, e, aSSIm, depoIs. de I do, �uadro _p�of!sslOnal fI-. Alexandre MUl,üi de Que�- T6BR; 27. T1B, T (6) 7B; �nânimidades dos juizes_de- Cuba dos pêso-pesados. no-' ção qU,e se�ã 'bem gratW
mUl�o ._esperar, resolveram, car� ent:r;egue ao Departa- roz, talentoso enxadrista de 28. �2B., TXB;

29. ABAN-I pois de. 10,"rounds".
.

. mês, passado, ao vencer O�-: cado até com t�da' a 'impor'
os dIrlg�_ntes tratar Illo caso mento _çle Futebol� Joaçaba, que' logroú 'ven- DONAlVI. ' ,

_

Chãrles' que é classifica-�me1io. Agramonte, por K.O. tânci� .

.o Juiz

SUSPENSO 'POR TRES ANOS O MEDIO
ELI.

sim, definitivamente encer-

--�------------------------------------------------�---------- --=-. __

Hoje
f

!
-' ),
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,A Sit�,ção dos Extranumerários
., .

REPRESENTADAS CLIENTES

A C I T ERádio Guarujá de' Florianó- ii
.

.polis /

Rádio Difusora de Urussan

ga

Casa Londres
... "

Pereira, Oliveira & Cia .

I Ind. Gerais Cássio Medeiros

I ,S.,A. '"

I Elee�rolândia
Modas Cliper

, .'

Ivo d�,Aqlino 8tJreseota projeto, ilO SeDado, sôbre a _ilSS�Dto
Agência'Rádio Farroupilha de PÔrto

Alegre

A Electrôníea
Est. José Daux S; À.
Waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind,

S. A.

\ E:�ritóri,os Ronal�n Ltda.

LOlde Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - Ploríanõpolis - Santa Catarina

tra!1-geiro�. na forma dq
Decreto-lei n. 5.175, rl':! 7
de janeiro de 1943".
Busc�-<;{', Sr. Presidente,

rom êste ar+ígo, como aeen

tuei; dar nova orientação à
matézia. Ficará, pois, sem

pre dependente de lei a' cri
ação da função, pública de
extranumerário, resultando
dessa providência proteção
aos q�e já exercem essas

funções e proibição de, sem
quaisquer restrições, sem

qualquer disciplina, se C�·Ir.

rem novos cargos de extra-

to em que reconhecemos a

existência de cxn anumciá
rios que presta ;��" na _IIl3 io .

ria os melhore= serviços ii.
causa pública, f.'�a�os co-n

que a lei cnt.>, a função.
O Sr. Ismar de Góes-:

Póde parecer i.npertinênera
de minha pa .ce. Mas se 'l.
Exa. pretende apresent U'
projeto nesse sentido, deve
rá fazê-lo de me uo comple
to. Atualmente -- sabemos
-- existem, ex.ranumerár.os
mensalistas, ciir'!"istas e 1�':

refeiros fora '1_1 tabela dos-
'DR. JúLIO DOIN· VIEIRA

.t\c�ba de receber o

então, ,que a lei repulasse 3

hipótese. E, ':le:;ck! o momen-

AMB-LIOSCOPIO DE
WARTON

revelia 'do AVISO
(_'"agl'e' so Nacional e mos-

n.o sem autorização dos al- virtuando-se. 1:(,;1:0 V. Exr ..

'

tos pc>d!'res da República, declara, as ccndições exipi
O Sr. Ismar de Côis __

. �4!S oi diar.s-a.s, por exe �1-

r -rmi;e V. Exa. um aparte? plo, s ão verdadeiros extr _.'
O SR. IVG D'AqUINO.- J�ll;'.',C-; ários rre'"",listas, e ,-

,
' ' I

Pois não. bora pagos pela verba de
O Sr. Ismar de Góes __ diaristas, por fier mais fá-.

Antigamente, quando se cil. Vemos e�t:r:aI)umérá,:!)S
criou o cargo de extranume-, mensalistas pagos pela '\e1"
j ário, a primeira condição

I
ba de tarefeiros sem .0 .�c-I

foi que êles desempenhas-· rem, assim como há diaris
sem funções a título precá- tas pagos pela verba mate

rio; a segunda, era sujeitar rial. Se V. Exa. não fizer um
a admissão a prova de ha- trabalho completo, pondo
bilítação,

..

têrmo a essas irregularlda-
O $R. IVO D'.<\QUINb -_I d�s, os :dministiradores des·

Exatamente. virtuarão o salutar objetivo
O Sr. Ismar de Góes -- do projeto de V. Exa.

Posteriormente, a função de O SR. IVC D'A(GINO -

extranumerário, ficou no Devo um esclarecimento a

sabor dos interêsses 'políti- V. Exa.: o projeto que apre-
/.

'

cos, passando;então, as duas sento não contém apenas o

Para tratamento do ES
TRABISMO em crianças.

Rua Vi�or. Meirelles, 14•.
De 9 à� 12 horas diària�

mente.
,.

FLORIANÓPOL_IS -- BLUMENAU
-

-' AGE�CIA -

.
\

Distribuidor �

C. RAMOS SIA CACIQUE �OTELI
/

condições essenciais a cons

'hhlHEm letra morta. O no

hre colega há de le;ribrar-�e
-

I�e (1ue, anualmente, havia
a re-condução . di extra-nu
f:1( rários mediante parece
res dos Chefes de Serviços.
Aquêles que não hou�essem
convenientemente desempe
nhado as funções, eram ex-

cluidos, Hoje, não. O extra

numerário é como um fun

cíonário efetivo. Não tem
"'--_·..

··""·g:;trantias por lei;" mas,

. � ���-

:r_l3ANSPORfES AÉREOS CATt:\RINENSE 57/5.;

artigo a que me referi. Não
vou alongar-me na tribuu«
comentando-o por inteiro,
porque sua justificação co

gita de artigo por artigo.
O SR.· PRESIDENTE

Comercio --:- .Transpertes
J

.

Rua João Pinto, 9 Fpolis

______.� -- __----�------------�--�
.• t,

(Fazendo som" os timpanos) ..

-- Pondero. ao nobre .orador
que faltam apenas dois mi-
nutos para o término dá ho- ,

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes'

ra do expediente. urb�nos, .casas� grandes ár�as de terras próprias para

O SR. ISMAR DE GÓ�-:S agl�:c�ltura,_ alem de m�rayIlhoso,s. lotes urbanos .em
.

'

I
Goiânia e Sao Paulo, assim como ótimas terras no Estado

-� .

(Pelo or�em) -- Sr- Pr i- de)\fato Grp,sso, .pl:ópria,_s 'para eultura do.. café. -c'
sidente, peço a V. Exa. co' - Informacõesi � Edig íc ia São Jorge _:_ 1 � � Sala 4.

w
• '. I'.. . .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CI,NEMA
--- -;;._-_._-�-

Canção ·de ,Primaveral
"'L�*�
Direção: Mario Costa Elenco: John Payne, Mau-!
Interpretes: .Leonardo ren O'Hara, Philip Reed,!

Cortese, Delia Scala, o can- Lowell Gílmore, Haw�rd d€t Itor Claudio Villa e outros' Silva, Grant Whiters e ou-

A título de curiosidade, tros,

fui ao Imperial, na rua João Não consegue despertar
Pinto, ver CANÇÃO DE o mínimo interesse esta pro
PRIMAVERA, 'que sugeria, dução Phine --- Thomaz, �

ao menos a apresentação de para o studio da MARCA

algumas agradaveis melo- DAS ESTRELAS; dupla
responsável, dentro da mes

. ma companhia, por uma

série de produções que se

dias, o que já é alguma coi

sa,
.

mesmo sendo o filme

desprovido de outros valo-

Villa, de bonita voz, no es

tilo de Carlo Buti, sem 0-

Florianópolis, Sábado, 15 de Agôs!o de 1953 o ESTADO
I
.----"--------

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de, vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

.• Controle automático de temperatura poc Tj.RMOSTATO.,
Que' proporciona grande ECONOM.IA. .:

Ptilko _ GARANT_e .0 QUE FASRIC/'
.

..""�--- ./

r, B A MOS, SIt.-Comércio e' 60êuclas
Rua João Pintol 9-.Fpolis--Sta. Catarina

. ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

��4,.�
IMERSÃO e CHUVEI8l�

.�,7 ��-_
caracterizaram pela mono- �','

A decepção foi' completa tonia e inqualificavel 'pa-!
. capaCj�dade

30 !,.,P.?ROS
e de maneira radical, pois,' drão cinematográficoo.' • C

-

---"

onsJ�"-'d" t d
t fil .

li lp d TRIPOLI
I C(�;c;,.UI o Inteiramcn e �

es e 1 me íta iano a
..� ,e

. segue a mesma
_ "j,..<re.

não apresentar nada que linha de seus antecessores, I �-,..-.A' I' ·d'.

I ....>':.- quecirnento u tra rapr o.

p�ssa interessar, chega qua- com a .agravante de ser h
si a, irritar, e, em certo mo- uma obra pre.tenciosa,�._.�lYn: ..• Játo abundante na tempe-

...-----�-..c-.... ratura desejada.
mento, atinge, surpreenden- da dlispender. Al:;;:" �-t·'l t

/

, . �'lnu 1 men e,
temente, as raias d-ª.=WWf·aji

_, ,

d d" d T h'�\.le- uma gran e ose e ec m-

cê��'� I
coloro A direção esteve �

�'
./

celuloide, em toda _ a cargo de Will Price,. de

sua extensão, aborrece pe-' quem vimos, há pouco tem

Ia enxurrada contínua de po COMPROMISSO DE

diálogos inexpressivos é di- HONRA --- RKQ com Jef

tos, pela maioria dos ato- frey Lynn, Marta Scott, um

re�, de forma gritada for", filmezinho desses de linha,
mando, tais fatores; um porem feito com certa dose

conjunto que transforma a 1 de bom gosto e inteligência;
película italiana, em uma I aqui entretanto, nadaconse-

.

,
'

das obras insuportaveis .que gue realizar. Além da

be-ltemos visto, nestes ultimos leza e simpatia de Maureen

tempos. O'Hara, ac�m-se perdido'
O par romântico é forma-l:d�ntro deste baile a fanta- ���!r������!AR����: Cheeou a ocasião -de podardo por Leonardo Cortese e zia, 3 bons atores: Philip Victor, VáJvulafl e.-DiscolI.

Delià Scala, um casal dei Reed, Lowell. Gilmore e
.r

Rua Conselheiro' Mafra. seu J'ardím, .herta ou' poma,rjovens artistas que prome- Howard da SIlva.
I

'

tem; entretanto, nada fazer, I Surpreende de forma es-

A má qualidade do filme pecial a' presença de JA-

não: depen'de .. deles, �. sim, I MES WONG HOWE, um

do script' e de mau go�to,! dos· grandes fotografos
.

dê

pois, aquele fálatórío eonti-
I Hollywood, realizador de

nuo e ;'_s�in graça nenhuma.. oti�os trabalho� e ainda,
só pode ter' sido óbra' de recentemente, TOUROS
quem escreveu para a tela BRAVOS (Brase Bulls},
esta coisa, que ,.não··é cine- fazendo, aquí e ali, alguns
ma,

-

não diverte, não des-' cartões postais.
perta o menor interesse e O desfecho apresenta mo-

que Mario'é�sta, de que� !"n:entos típicos de fi.lme =: I
nunca ouvimos falar, assi- nado, causando rrso em

nau tomando a responsabi-: vez de impressionar. TRI-I
, -. I

lidade deste completo fra- POt..LI e um filme tot.a1-,
casso do cinema do velho mente perdido. I' '���!,���imundo. O cantor Claudio D. Costa.

AQUEéEDOR
ELÉTRICO

-,,_

o MiSTURADOR DÁKO. de regu'

togem instantaneo, permite·.o
maior escala de' gradu<;!ções de

TEMPERA fURA.

•

CONFORT6 absoluto·. . .. ',., ..

Grande ECONOM�A"

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

i Capacidade: ..
�G{) 'ii' 1 :000 litrós

Fabricado, nos tipo.'
horizQ'1tQI e vert içaI.

DIERBERGER lembra-o. que atingimos a época do.

ano. própria para poda e limpeza de jardins, hortas e po

mares e oferece-lhe, com desconto .�peciai, .êste útil co.n-·I,
junto. de 13 artigos que o. 81\ irá precisar em seus traba-
lhos. I

.

O MELHOR JURO-
. .

·5%
Serra de podar ; ..

Canivetes �ra enxêrtos .

Tesoura de podar
:

.

Ráfia .

1)
2)
.3)
4)
5)' Cêra para' enxêrtos .- .

6) Adubo. "Hortodier" .. : .. " .

7) Garfo. para afofar a terra :
.

8) Fungicida C-O-C-S . .

9) . Inseticida sulfito. de nicotina .. , .

10)
11)
1,2)
13.)

Geraldino Simas e Senhora vêm por meio. dêste ma-

351,10. nif'estar o seu agradecimento. ao. ilustre médico Dr. Lau
Bon iricação especia110-% 35,10 1'0.' Daura, pela dedicação. com que se empenhou no. trá

tamento de sua filha Solange Simas, durante a grave en-

portunidade, pois canta a'·

Q?� t d 316,0.0. Iermidadé quea levou ao. Hospital de Caridade desta Ca-

penas a canção que/da titu-

O I" a o r' As despesas de fI'ete correrão por conta do. .compra- pita}.' Graças à capacidade profissional do. Sr. Dr. Lauro.

10 ao filme, quasi no final.". . ...., I·. I
dor. Dirija-se a,

. Daura e aos incansáveis esfo.rços que empregóu, So.lan-

Temos a impres�ão que
, 'DI'�RBERGER - Agro.-Co.merci.al Ltda. ge já se enco.ntra completamente restabelecida. São.· ês-

R L'b'
. ..

T I tes agradecimentos extensivo;. às rev
..
erendíssimas Irmãs

CANÇÃO DE PRIMAVE-
.

CONTA.pOR, dispo.ndo. de. algumas_.. ho.r�.!' diari.a.�,

1
..

1 ero. BadaI:o., 499 - e. �6-5171 -.'
. Cx. 45�

I . .., A A h b' 392/394 S- P I de Caridade e às enfermeiras qu,e- servem no referido.
RA, não agradaria, 'nem :1ceIta eSCrItas. Tra.tar das 17 as 18 h.o.ras, a rua ltaJal, v. n anga au,

.

- ao au o.
Hospital, pelo. carinho. e dedicação. dÍ'spensado.s a So.l,an-

E?�::: ��;:��:�:� I·
32 - ne,ta eap'tal.

Ministerio da- Marinba
ge, dU'"��I:d:::, tj����:�;to de 1953.

;::!��:e:��:Ot:�a�: �R':GUÊ:;;Ô '"ôA ·FONruAA CAPITANIA DOS POc�J;Rf�AESTADO DE SANTA

Curso Pré Universitáriovras. um filme inquafificá- Receita d. :-::�!:�::�:!dO d. Olho par.
.

EXAMES PARA EODP��S�kL :QA MARINHA " .. . '--
. ,.,

.

'

" ..'.
velo CI...ificaçlo da Pr•••lo Arterial.

.

MERCANTE·
_(-) Moderaa Apar.lha••m. De".ordem dÓ' Sl'. Çapitão dos Portó; do Estado de VEST91ULÀRES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA:

TRI'POL! c......"rl. - Vi.coade d. Ouro Preto. I. / Santa Catarina, faço público a quem. iÍ1teress�r que à-' Direção e orientação dos professores
Titulo original: TRIPO- ' '.

'_'"

-cham-::;e abert.as nestá Capitânia dos Portos, as illscri- DR. J. J. DE SOUZA, DR .. DURVAL HENRIQUES'- DA

LI --i çõ�s.I?a-r� ..os;'e_xames de: M:s�re ge pf'quena cabbiageiu, SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCH.\U '
.-

Produção: William Phine.

a "·1-" dE·'·
Pratlços, Pr;aücantes de �;ratlcos; Contl'� lVIestre, Ar- CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

UXllar e scrltorlO :'ais; 19s. e �o�. COn'd�tores' Motori."tas e' .:vIaquinistas, carreiras, estudando Farmácia e Odontologia. -

e William
..

C. Thomaz' desta data a 31 de agosto próximo, de acôrdo eún!as Ins-I Não percam um ano de estudos..Aproveitem a ópor-

Fotogra,fias: James Wong -

1 truções
do Aviso 3:122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da

. lunidade, assegurando a ,sua aprovação.
.

Howe A.,S.C. Precisa-:-se de uma moça desembé!raçada, bôa dacti.- Marinha; •

"0 '. "

D'reça- . W'll p' lografa e que possúa, pelos.. menos, noções ,de Contabilt- Capitânia dos Podos -do Estado. de Santa Catarina, AULAS DIARIAS
)

1 O. 1 rlce --- -, ,

F'l' d P
.

T ': dade. Ordenado a combinar, após o T1est de prova. Tra-jl:1n Florianópolis, 22 de jul,ho de 1953. LOCAL: Academia de Comércio
1 �e a

�

aramont em . e-
I
tal' na casa "A E.XPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54,- , 'Nelso1} do Livramento Coutinho. INFORMAçõES: diá,riamente das 8 às 9 horas. ,na

,chmcolor diàriamente, _das8 às 12 e das 14 às 18 horas. ,_.
' Escriturário "G" -- Secretádo. Academia dé Comércio.

.

r .

,
"

_

• ___

,
.'

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOl.A
RUA TRAJANO:

.

16
Horrnonio "Seradix" .

Co.lher. para' transplan tio
'

.

Vidro. de Vitarrilna "Vítaflor" .
_. __.... I� .... IfIt.••"

Pulverizador "Sears": 0

••••••••••••••••••

--1

'SANGUENOL
contem excelentes elementos to

nicas: Fosforo,' Çalcio, Vanadato
e Arseniato de Sedio, etc. ';

Os palidos, depauperados, esqo
� _ tados, anemibos, mães que criam,

� '\5 =. maqros, crianças raquiticás
'"�lif = receberão a t""ifie�çào gera! do

/JJfgÍ!i!i!§. orgamsmo� Qom o

I

Cr$

DR. LAURO DAURA

25,0.0.
50,0.0.
70,{)õ
20,0.0.
7,00.

10,0.0.
29,50.
!3,6o.
22,0.0.
25,0.0.
39,,0.0.
,25,0..0.

AGRADECIMENTO
10,0.0.

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

'"

Presentes de Real Valor, �im
Aneis, Pulseiras -Diverrâ, Relogios; Can�tas Parker,:Pcorcelanas Decora�as Nacional"

,

Japonela· e Chinela, Jaianças e Muitas' DifIras Novidades.,
. .'

,

•

_-

V"
•

'.-
'''o

Preferi�. No,sa' 'Càsa,
. .�

OTIOA- MODEl:O
é', Prefer'ir a Melhor

. ,

-- �',FEtIPE S'C'HMlDT -
,

"1
'Ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I AGORA

o ESTADO FI
. °

I' Sábado, 1 de Agôsto de 1953
orranopo IS,.. _

--,---C'-, _

luIJoleãó "'Bonaparte
André Niló Tadasco

I
secretamente para a Fran-

I aliados, que chegaram' até:
,ça. I París, em 1814. Em' virtude INapoleão Bonaparte foi, Novamente em ação, ob- dessa derrota, abdiciou, .re-. '

sem duvida algumâ,o maior teve-triunfos na Ale�anha' tirando-se para' a Ilha '·de.1militar de todos' os tem- e na Itália. Depois de con- Elba, mas, em 1,815, voltou
poso

'

solidada e obra 'da Revolu- para a França, onde gover-

'r'
-Nascido em Ajacio, na �ão, L�esempenhoú altos car- nou durante os celebre=

,Corsega, em 15 de Agôsto gÇ>S e, em 1804, foi aclama- CEM DIAS.
, }..,._'de 1769, desde muito cedo 1<;> Imperador dos France- Derrotado em _

l\lTA� .. _ '.t,;
manifestara seus instintos leso A sua boa estrela não LOO, encerYOú para

sem-jbelicosos. Terminado os ) abandonava. p�..-'" sua vida gloriosa.
seus ;;rimeiros estudos, in- �Bm_'marclia triunfa, apo- Foi desterrado para a

gressou na Escola Militar .lerou-se de Viena e nas Ilha Santa Helena, onde fa
de París. No ano seguinte Batalhas de Austerlitz e leceu a 5 de Maio de 1821. I•

faleceu seu Gen'itor, tornan-
\

do-se a partir de então? che
fe de família. Esse fáto fez
com que Napoleão se esfor

çasse para realizar em .seis-

Friedland saiu vencedor. \ Por suas inegualaveis.
PQ;'ém, com os sérios reve- qualidades militares, pelo
.es que sofreu nas campa-! seu elevado' gênio, pelo
lhas de Espanha e da Rus- I,

seu acendrado patriotismo,
, dl",'. dua, sua sorte muc ou. I sua memoria e reverencia a

F�i ent,ão fragorosamente I por
todos -:exerci tos do

'encido em Leipzig pelos mundo.

anos um curso que normal
mente éra feito em dez.
A sua vida militar ini

ciou-se rapidamente, 'pois
a vida agitada que levara a

França; que- acabava de sair
da ecatombe revolucionária
iniciada em 1789, a isso, o

'": Viagem com segurCloça
,

e ,rapidez
80 NQS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO

RA,�IDO �(SUL-B,BASILEIRO)
'" Ioríanépolís - Itajaf .,- Joinville - Óuriuba

obrigava. Comandou então

Ios exercitos franceses na

campanha da .Itália, ven
cendo fulminantemente as

Batalhas de, Monteráte, Mi
lesimo, Dego, Mondori e ou
tras tantas. Afim de tomar
a Fortaleza de Cassada cru
zou os Alpes e obteve uma

'vitória em Voltoi.

Depois de um breve des-
,canço em:MiÜio: seu exerci-],

.

�
"

'

"

to venceu as famos;s bata- CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA
lhas da Ponte de Arcole e' CATARINA- i,

Agência :.
nua Deodoro' esquina da

'

'Rua Tenente Silveira ,

,----_._---

Ministerio da Marinha
de Rivoli, cobrindo-se, de

glórias. 'Regressou a París,
onde foi festivamente recep
cionado, entusiasticamente

EDITAL

Tornou a cidade santa de
EI Cairo; porém, mais tar

de foi derrotado em, São

Escriturário "G" -- Secretário.
, \

João de Acre, regressarido I

.-'
,"

, <,h,

��;�,�

para bons empre-gos'

,
-

em FLORlANOPOLIS
" ,

o> 'I

está o- tecla tha_g,�a
DATtLOG�t'?IA � ADMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

CONCUR�6s DO DASP '- PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE - Servl�?s especiois de

/ COPIAS A 'MAQUINA E MIMEOGRAFO

"""!M_�J'l'l'-'
'

Matricule-se n� Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS
.,

Conquiste seu diploma de datIlografo

"

, �

\.

Cur·soP��
F'ridrich Gerstacker

,'tos
nos�ferecem agora êste I

,
,

C l-A °f' OS VIGILAN VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIAo eçao venturas
,

magmnco -

I
'

Edições Melhoramentos i TES DO ARGANSA�, que i pireçãu e orientação dos professores '

Cr$ 25,00, I certamente deleitará a -ju- DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DAI ventude e os qué apreciam
•

SILVA E ACADÊMICO HARRY GUOCHAU
Friedrich Gerstacker con- 'o desenrolar de episódios ,CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

. '. ',. '. carreiras estudando Farmácia e Odontologia.seguiu, graças ao seu fino heróicos e comoventes: FOI N-' d
--

t d A'( ," ,�, .
I

, , .

'

,

I ao percam um ano e es u os. pro,"el ,em a opor-espírito e espontaneidade
I
trazida para estas pagmas tunidade, assegurando a sua aprovação.de narrador; colocar-se num ,pma história pontilhada de I '

dos primeiros lugares entre lances emocionantes e cheia, AULAS DIARIAS
1 d la I

\

d I b I A
I

LOCAL: Academia de Comércio,os cu tores a nove a e-, e empo gante e eza. n"-I �

.
..,

das 8
'

-

-

Ad
.

d I did
.

t S Q' d INFORMAÇOES. diár iamente às 9 horas, nama.
'

rmra a e ap au I a
I
tome a ousa ueiroz o 'Academia de Comércio.por ,tôda parte, 'sua obra, _Amaral fêz úma tradução I'traduzida para quase as à altura do valor da obra e , ------------------------

Enguas, vem espalhan�o, Emery Guérçn ilustrou-a I
A. ' _

'

seu nome pelo mun�o afo:", com todo o brilhantismo,d� Ce- ramlca Sa' n, ra'etanoEXf�MES PAR.A o PESSOAL D_'\. MARINif!\ ,'1'a, tornando-o umversal-, sua artE::-
" I.' ). -O" " 'MERCANTE "

I
mente 'famoso. Em todas as boas livra- "

-

ovacionado; /'

"De ordem do' Sr. Capitão dos Portos do Estado de : "Depois de nos dar a ex- rias ou pelo Serviço de Re-
TIJ,O�O§ PRF;�Sl\tJ{}S� TELI,IAS, �DR1-Alguns" tempos depois' ;anta Catarina, faço púhlico a quem interessar que a- celente novela' "Os Piratas embêl'so -Póstar-rféfs, �,EDI-:.., -

partiu para .o Egito, apode- .ham-se abertas nestà Capitânia dos Portos, 'as inseri- do Mississipi", que vem al- ÇÕES MELHORAMEN- LHOS, RODAPES E MATERIAL REFRA·
rando-se : dê Alexandria e' Sõ�s .para o� e.xam�s de: lVÍ;s,tre de P('1:1,ena ca�oiagem, , cançando extraordinário-s�- I

TOS �
__ Caixa Postal, 8.120 TARJO_- ,

d
'

d ._ratIcos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar- ,

Edi
-

M 11
I

S P 1
- PRONTA ENTREGAconseguin e- em segui a a

"ais, 10s. e 20s. Cond�tores ,�otori.,.;1 as ,e Maquinistas, I cesso,
< içoes e aoramen=, --- " au o.

forrnidavel vitoria na Bata:': desta data a 31 de agosto proxirno, de acordo com as Ins- I
'

lha das Piramides. truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da --,-- ----�--------'

Marinha.
Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,

em Florianópolís, 22 de julho de 1953.
Nelson do Lioramento Coutinho

Os' Vigilantes do Arcansas

I DI'!. LAURO, DAURA
j'
�

I Ceraldino Simas e Senhora vêm por meio dêste'ma-
nifestar o seu agraãecimento ao ilustre médico Dr. Lau
ro Dau ra, pela dedicação com que se empenhou I10 tra
tamento de sua filha Solange Simas, durante a grave en
fermidaâe que a levou ao Hospital de Caridade desta Ca
pital. Graças à capacidade profissional do Sr. Dr. Lauro
Daura e aos incansaveis esforços que empreg-ou, Solan
ge já se encontra completamente restabelecida. São ês
ü's agradecimentos extensivos 'às reverendís'�imas Irmãs
de Caridade e' às enfermeiras que servem no referido
Hospital, pelo carinho e dedicação dispensados a Solan
ge, durante o 'seu tratamento,

Trind,ade, 12 de agôsto de 1953.

I

CURITIBA rlUClL"... , PROS'ltlL\8

COD,fe rência do
i geBeral Edgard
I BUI'bao,m

'

I

r-:'7'�-;7"1
i AGn:��A DE I
:-::

PUBLICIDADE ,
, -:0:- �

�
RADIO _. JORNAIS ,

I e c

� RF}VISTAS ,
i ç
.().,._.(>.-.()....()....().....(l

O Centro Catarinense de

I Estudos e Defesa do Petró-

Ileo
convida o povo em geral

para a conferência que pro

I nunciará o êminente patrio-

I ta General Edgard Bur
,

baum, sôbre � Acôrdo Mili
tar Brasil --- Estados Uni-

dos, dia 17 do corrente, ex-,

.

Democratq Clube). '

Comunica também que o
I

General Edgard ,Buxbaum
visltsll'á as cidades de La
'guna, Criciuma, Blumen�u
e: Itajaí, realizando é<:mfe
rências sôbre o referido 'A
côrdo, em Criciúma e Ita-

, jaí.
JOSE' DO PATROÇI

,NIO GALLOTTI
I dente
I

. -

,

O MELHOR JURO ,�

5.%
DEPÓSITOS POPULARES'

BANCO AGRíCOL�A
RUA TRAJANO, 16.,

flORIAN6poLtS. .

/

OsnyGama a Cia.
JERONTMO COELIfO, 14 Caixa

23� - Flori�ópólis
DISTRIBUIDORES

Postal,

•

Com ê�te va.loV' '(J. S.
a.b ...i ....;, ume. ContA que

";J:r;�.,,�.!:::'
lhe ..enderô. jurO com·

" pens�dor' e
leva...." 'p<l.r<l. 5.\1<1. residin-

I
cia. um lindo e útil pN5e"te:

, um BELlSS/MO eOFREde ;4�O CROMADO.
,

, APr'ocur,!! hoje" NOVO
NCO 'GRICOLA

,._ FLORfANÔ�c7��:: CATARiNA H.D'A

Vende-se
Vende-se bôa ,casa de sêcos e molhados com residên-

eia cita em Capoeiras.
Dois lotes em- Barreiros cita á' R ua de Moura 20x35.
Uma casa na Vila São João em Capoeiras .... ,

Vêr e tratar com o proprietário Braulio Sílva em
CAPOEIRAS.

IGovêrno Metropolitano
.,

PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO
Em comemoração' aa VI 'Congr�sllO' Eucarístico Na-

cional, que será celebrado em B.eÍ-em do Pa;'á;'e para fa
I cilita!' aos fieis o cumprimento do preceIto e ainda aos
�'que, de qualquer forma,' desejem associar-se ao memora

, v,el certame; com autorizacão de Sua Excia. Rev-ma. o Sr.
Al'cebispo Metropolitano, haverá na Ca_tedral Metropoli
tana, no próximo dia 15, às 19 horas solene Missa, com

prática alusiva, e ,a <Lne seguirá a bênção com o S,So Sa
cramento.

Florianól--olis. 11 de agôsto de 1953
�. (Ass.) R. QuintO. Da,ví Baldessar'

Cl13nCÉlel' iüteri':iJ do Al'cebj�pado
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, "Sessão de 13�8-53. católicos manifestam a sua

d",I;Ql��no apresenta p��je�o,_,ilO ��Da�;'� ,�ôbr,fJ a 'aS5D,t6'N���:�idência: --Francisco"�,:���!�roa �:o c���!:tov:��O SR IVO D' f-.QUINO
c �1 PI etaçao e, principalmente, sao pagos." '

\
' cretários: __ Lenoir I chsuffeurs, regosijamos-nos

('*) -- Sr. Presir.ente, me"
,

,
" -

d '

E' b d 'd Ir\ I b
'

.

d di d.... .rna .exec�çao os. p�e�elt:ls "

em ver a, e que o ve- Va� ,Ferreira e Elpídio C�I�. a a onósa. e e lca. ,aobjetivo é apresentar ao Se-I !egru.:, que na atr hUlÇÇl.? de ,partal'l�,=nto �dmi{lÍSh':.I��V") Baf;:"[it,: ,

c,.
"., ',�:d�&� doo mot�nstas profís- os que lhe não davam seniio

nado projeto de lei regulvn-!' t,J)'<,jes ao'; extranumerá- do Serviço Público P!:OC\!_Ir-1<'� ,uéla,e ,�:tn'«;l�da, sem _101,a.Is, ,aSSOCl?�O-nOs aos alguns meses de vid«. Nor-
a as funções dos extranu- ..

"
, dmi I : di

. 'I' 'b' y'
" rretrficaçóês a ata da "sassão 'IJ�,$tCJoS ora realizados. En- te,ada, para o caminho da

� ,!os, quer nas suas a mlS- rou ISClp lnar a- albúr .' ..' ,'., L -
.-,

.
"

r lex�raordi,naria., No expedl-'Ic::.mmH'-lu.,ne.SsaQC�,siao, um
. -

sõe t d;; ta ' opOStçao, com o programa:, s. CXIS ente, propon O.P
-

ente não houve" matéria a Projeto de Leido Dep, Gal-
c,

-

AI ão l b 1 d
'. I 11 P de dar sempre o nome aos,orno sabemos, e es sao eras os �xtra�' ,ei:an�:�� ser lid,a. ,

" otti eixoto q�e �sen�a os

idmitidos .scm que, por lei. Mas, de qual<lue1' form�'l Na hora, do ,expediente ,0- �hauffeurs profissionais �� bois, a�fôlha de Mçr.noel de

:;u�s funções estejam, espe- seu pq.ga;p;'ii[o fícoua.Istrl- .cupou � tribuna o Dep, WlI- I��:,stO de vendas e conslg-. Menezes,' aceitando a res

ificamente criadas: E, nos to às *rbás globais orçª_1mar DIas q�eí em nom� .dp naçoes ,quandoT da venda.:I0 .ponsabilidade das suas ati-
,

, j, ,

d ,A
I Partido SOCIal Democrático s�� veículo, Nessa ocasiao, d

�

Ministérios, nos Departa- ,'�tarlas, vota as para.. esse
1

'

ti f
-

d em nome da bancada soli
tu es, tem, lutado com bm�

" I
ex .ernou a sa IS açao 'a '-,

'

,-,
vura e soirido com' altivez.'nentos e l:eparti�,. !;;�.

, "

," .: bancada pelo ,transcursQ do daríza-se com o �e.querimen':
'le.rbas globaIS �11., quais (Contmua na 5 pag.) dia do chauffeur, quando os to o Dep. Francisco Mas, Ningu�m, nó entanto, pode-

.;;;7-
,

,
'

'

,: carenhas, de regosijo pela rá dizer 'que não venceu ga-

TIM '. • • O Homem Errou ,Nos Cál&ulos.�. �:!&� ;::���osf�:��7aJ�� ��:r;:::::. �:l::a�sgr:;�
� , ' '[Paulo Marques, Teixeira '

disputadas pelo povo, tanto"o �1'efeito-Paulõ Fontes I outra coisa, durante todos Pintó e Cássio Medeiros.
PERGUNTAS

__ o pior do sul do m'!Lndo ésses anos, senão prejudicar 'O Dep, Estivalet Pires in- nq, Cápital como no 'm.terior

1 --: Que é feito da co:
,_ el'rpu 'totalmente nos seus os interesses da coletivida- dicou o Dep Wilmar Dias, do Estado. ',Essa popultirida-,

.nissâo, nomeada pelo sr. cálculos. d is Flori l' f" P�) a substitui-lo jia Comis-l df!1 sem dúvida, reileie nãó
e, pozs orscnopo tS teOU, sao Especial de Estudo da' ; _ ,

Governador, para apresen- AdmõnJstra,ndo pessrmn- t t 1 t 'd' 'E d C I
80 plena acettaçao, da ops-

• • • o a men e pm:a a.
I men a onstituciona que :_

"

. .
.

tar' o' reajustamento=dos mente o muniCípio, 'não fe,i Foi a p:ersonificação da concede autonomia � Flo-
mao pubhca, como, amda re-

venc"imentos do funcionalis-l '

','
'

o,
l' l' A ,

'

ria:ró]Jolig. pulsa aos métodos- violentos
" ( tSP teenCta ...

no estadual? '-
'

Mas o P1'efeito Paulo Fon-
O D!.�p, Siqueira Belo; 1eu e ilegais com que, por vá-

'2 __ .Quand,o fica -nronto o' o, te1egran)é,'s que· recebeu rias v-eZés, pretenderam as
�� tes só via...-uma coisa em tu- dUI"0-'81 "O' :, Lu',s ,e D, J)dLiE'] Hostin, Bispo autoridades cercear a l"be -

III, do isso. de Lajss e ainda de outros J d d :,'
t r

6 'II t
· G' d d'· h

. l'
, .

' .ua e e tmprensa •
,

Q 'O, ti'
UaJ' ar 'tn etro para a rc 19"1O:->;)S; 'm: CJ.llaIS se mos- '

' .

V
, ?l)ttca da-s eleisões. tran: gratos pelo Projeto de

M'·,n ," ,s te'r't- () ilo"'_Lei ljue qJJ'('sehtou isentanNo (mo da eleição, então, do de impostos_as �ntidades
o dinheiro guardado e arre- re!i,l'�()5as. ' Trabalho�adado do suor dos contri-

, Na "Ordem do Dia" fo-
�ttintes, que êle escorchou "7',enho a honra de comu-

r"Vll ap)�ovóclas as matérias -

:.:orn arumentos t1'ernendos r:elacl('ilê.(ias. com excepção nicar & V.,S. que por decre-

le, todos os' impostos, seria do Projpto de Lei, n. 54-53, to do Excelentíssimo Senhor
'-'!olocado em- estmcfas, médi- _.: Autoriza c Poder Execu-, Presidente da República de'

�os, 1W';:OS, trabalhadores, tive; a fi'l'll1étl': convênio com 6, publicado no Diário Ofi
o GovÊ'rno de. Paraná, para cial da Unl'a-o, de 8 d'o cor-etc., etc:... - -

d b da eX(>;>.lçélO i: o ras e sa·,
Entretanto o sr. Fontes ,.

d d Te,nte mês, fui nomeado, an�::nne�1�O, iazen o uso a-

"Em outubro de 1951, rianópolis, numa reporta- 2 -- Nem os engenheiros

�
Lão pensou que a autono- palawa, qucndo de sua dis- partir de 10 de agôsto, de

quanci� êste
-

jornalzinho
I gem completa, deu àmplas ;abem! I�if\ viria 10flo. cussão o I/ep. Estivalet Pi-, 1953, de acôrdo com: o art.

ainda não ha�ia sido dado ii e pormello�izadas informa- 3 -- 'par� quê,�,f3e o CIl:!o-
_ �'SÕmen,te!i_á trê� meses re:,:, lídl:r do P:,S., D., mos-"12, item IV, letra A, combi-

luz _da' publicidade, '�osso I
.;ões sôbre o assunt� .em-fo- as faz tudo?'"

� -

'

,
atrás é que sentiu que po-

tr,p:ldo a imr�('�sibfilida�e dle nado com 'os artigos 72 e 73, -

f' I 4 -- O 'gabiente do Gover- - vetar a IT!atc:,'na; 'avorave - 'o
'

.', ,

� rade Antônio Laguna, co.
'

, I :tc1'ia havey eleições antes llente, Se tal ,Projeto fosse § 2 ,da, Lel n. 1.711, de 28

-n�secção que mantinha em Depois disso foi qble es- ,1ador! '.10 prazo previsto. ,,,provada, e!"t&ria a casa im- de ou.tuBrO' de 1952, para e-,
"O Estado", de F,:polis" sob I tourou a "�omba", na Câ;- 5 -- Com a palavra o I, O Prcfeito ficou agonia- p('s�,ibilitad� de apreciar o xe1Zcer, interinamente, como
o título "Gazetilha Itajaien- mara Federal: O Deputado 'Diário da Manhã"'! , do.

' Ar.t)l'�l? � s0bre ele mani!es- Substituto, o cargo de Dele-

sê", divulga a organização Leoberto Leal, da bancada CONCURSO' -

"I
,', ta-se. 'Jn,ta-se de abdIcar gado'Regional do Trabalho

d d
- Pelo sr. Nerêu (Lion) c--;' .

r
-

, pr.ern�ga1J.vw; do Poder Ue- I -

,,'

aqui em Itajaí, pelo Sr. Pe- '_Jesse ista a representaçao
-

om os n�ssos mats co � I
Não tinha feito nada,. até gislaüvo., o.l.!é.tl seJ'a, appova'r

neste Estado, Padrao M, do
.

Pld �orrêa, secretário 'particu- d" t d b e de
�

-,

Idro Sales dos Santos, 're- .:!atarinense, ouva o no que t�tS vo .os e papa em
J.gora e tem tudo pera frf!n- 03 têrmos fie acôrdo celtbra- Quadro Permanente, dêste

sidente 'do Instituto Nacio- }ublicaram "A Verdade" ,ar do sr.' Governador, Joi plOspertdades, saudamos,

i
ie pa-:a fa�er. dos pe10 E"iudo. ' 'Ministério, durante ° impe-

nal do Pinho, de uma curio- 'A Gazetilha", denunciou à nstituido um cone.urso com :lesta data, A VERDADE. ,Pensa o sr. Paulo Fontes O Dep. OEvaldo Cabral, dimerito ,do respectivo, titu-
sa fl'rma, a que o pov-o',n-a ",Taça-o o esc'aAn'dalo d"'L"M�r- \ finalid�de muitó louvá- ( Com a maior satisfação ' , na tribu'la derr,on1?tra a uti-, 1 "D R 1 P

.

C I,� ,cv '"

•
que consegutra enganar os l'd d 1 F '; � ,. ar, r. au· ereu'a a -

b d· 'f' 1 d L' 't d ,. leI, aliás, de dar uma pu- registamos na data de hOJe I' -" .

1 a e o::> ,1'oJ€'.o. propna d
;

t d d hsua sa e or!a, con erm o ne a a lml a r
"

,

'

, , ,

'eleltores na ULtima hora, e Constituic;;') ào Estado au-
' as, em vlr u e e se ac ar

t' d "M 1 O t d' d 'xadinha no sr. Bornhausen.,' J amversano natahclO d·) - d" , r.�' •

d d f" 60nome pos lÇO e
,
arme a- opor uno Iscurso o ,calJtar os votos que esela tonza ;) �xccnÍlvo, a i·ete' em goza e enas por

da Limitada". 'lustre Representante do r No páreo; sómente os jor:- nosso ilust�e conterrâneo, para sua eleição ..a P'refeitq; rendr..m C,l ...�&sembléia. N2tl dias relativas aos exercícios

Dizer de como dita fir- Povo, publi�ado no 'Piário I nais oficiais e oficiosos. fsr. Ministro Luís Gallotti, 'pam o qual' é ca-ncJ.idato de' há nece<;sida<.\} da lei. sendo de 1952 e 1953.

ma foi constituida de suas Carioca", do Rio, em "() ! Qual a melhor f1'ase sôbre do Supremo Tribunal Fede- �i me�mo.
' im:til a �':J�ovação do Pr ,- Atenciosas saudações.

, �stado" e em "A Verdade", I o nosso preclaro gou:ernan-' raL jeto em lljJ;·!é·ço.
,finalidades expressas e ta-_, lVIal o seu lJaJ'tido já co· Tend,) <;. Càsa rejeitado �

Waldir �osa -::,_ Delegado
Cl't:�S', do 'seu trabalho de �le ,Florl'ano'poll's, ale'm de' te? Cois" 'séria, Para em-,

d'
.. -

1 Re'gl'on'al S'UbStl'tutO"_
-

r- -

Dono de privilegea a inte, meço1t a se mexer para lO' proposlçao F'overnamenta .
.

"bernúncia", contra a 'agêh- mtros orgãos da imprensa basbacar os indígenas. Pa-
ligência é de' invejável cul- gá-Io fora do pôsto que tão

1 1 d "LI d B
.

1
'

t
.

t ra atravessar fronteiras' e '

cia oca o oy raSl-, o paiS, ev.e- a-ma}s na u-
tura, o eminente c:,;J.tar,inen- nal exerceu.

leiro", etc., abstêmo-nos a- cal repercussão, só não im:- correr mundo. Para ser per-
se, honrando altos e espi- Fala-se, agora, nos norL ,S

d t d
., , ,

d AI petuada na louza eterna 'da W ld h Sgora, e vez que u o Ja e preSSlOnan o aCJ.ue es que - �1hQsos cargos, como o de dos srs, a ir Ruse, e-

d d' 'bl' "d tAd 'b' nosteridade.' Ao vence-dôr
o ::>mmio pu ICO. Ja per eram o a a sensl 1: t-' Procurador Geral da Repú- bastião Neves, Ge1'cino Sil-
Ta-o logo chegou ao alto ll'dade moral e cUJ'a cons- um prêmio à altura: uma

1
D S hl

'

blica e Interventor Federa :va e r>runo C emper, a-

conhecirn'ento O' aludido ar-I ciência já está aos apelos' quinzena de delícias, na
d le'm da ala o·terer o sr. Pa·t-neste Esta�o" chegou, ain a • •

. 'd t .J' INP d dA' boite "Oasis", alí no Rio ' i
-

l 1
tlgo, o presl en e _Á.lO

'I
a ecenCIa. muito moço, à 'mais alta LO Fontes, isto é, a a a do

\
'

apelidado Major Pedrinho Ainda a propósito do nos- Testo. Hespedagens,
�

comi-
Côrte de Justiça do Brasil, uão faz-nada. '

S I d T d S t
:

d't' 1 d 13 d
.

h las, tudo de graça. Uma be-
,a es, e o os os an os, � so e lona e e ]un o onde tanto se tem distin_gul- PeLo visto o sr. Fontes e1'-

bl 1 "D"" d M- t t t
. t' f

- 1 e z a, Democraticamente, I'pu iC�'4 pe o larlO a a .ransa o, ,emos a sa IS açao do pelo seu saber jurídica e I'OU os seus cálculos e.,leito-
" d CId' E d d' f f

' :,;e'm mutrêtas, foi realizadanhã, a apita o sta o, e m ormar que, Ol o mes- pela sua compleição de ma- rais�. agora; em cima da
t

.,

t 't "A R :3. ,apuraGão. O júri, com-
#

1 d
'

uma erna mIsslva, em que mo ranscn,o �m a- - gistrado. hora vai ,tentar i u ir o po-

'fazia.,profissão.de fé do mais zão", (nr. 202, de 23-6-53), poste de, por coincidênció.,
O ESTADO, 9ue o tem ')0 com promessas eleito- I

puro patriotismo e 'do seu I veterano órgão de imprensa três éfess Fernando Melo,'
entre seus mais ilustres a- 1�ais... I

r.'tais acrisolado desprendi-lide Sant� Maria, Riõ Gran- Francisco, Mascarenhas e

migos, envia'-lhe jubiloso a- Q povo, ,quer administm-I'" u d d S I t t Frei Luiz de Souza. Doismento ClVICO. .j.�ouve, na- e OU, per encen e a ca- ,

braço pela festiva efeméri- dOTeS � não poHtiquei1'os de

!1 t'd d t' de'a dos "Dl'a'rl'os ASSOCI'a- bacharéis e um pbéta. Se-
, que a opor um a e, a re- 1 de. última hora. :

plica q.� Antônio Laguna dos". � renos; hnparciais. E o ve-

:;:r,:�:d:e ":;��b��:d�;: t.:'�:�: e:�d:��� p�.;a�; �:�:":::'À ';;::.�:�: �:�:� CursG-de ",' (xpaOSã It'
'

Cultura I'
distintos leitores "A Gaze- o jornal do_ Jairo, que lu-

, "onferênc,-a' do Lae"rto,.5 Moo'boztilha" oorerou no desmasca- tando contra concorrêntes U U fi

ramento da "Marmelada lé:iis e desleais, rnancheteou, Conform� anunciado, realiza-se hoje, às 17,30 horas,
I B no salão do Clube 12 de Agôsto, a conferência do ilustre

�imitada". Temos que só corajosamente: rineu or-
d

, , lrofessor da Universicilade do, Paraná, Dr. Laerte� e

'isso, "]'ustificaria a existên- nhattsen' -- o ..maior admi- '

b
' I '''A LEGITIMA DEFESA, '1acedo Munhoz, so o htu o

cia, -- modesta, despteten- nistrador, que Santa Cata- DA HONRA".
siosa, __ dêste 'pequenino 1'ina já possuiu. Um jorna-' S. Exa. chegará ao meio dia. na Base Aérea e serél

lista do interior azêdou-se homenageado com um jantar pelo Presidente da Assem

com o resultado, retirando- Qléia 'Legislativa, Deputado Volney Collaço de Oliveira,
'listo o Dr. Laertes ser atualmente o Presidente da As-
':;emb15ia Legislativa do Paraná.

Igualmente os professores da Facul.dade de Direito

oferecerão um almoço, no' domingo ao seu confrade e, I

examinador dos concursos às catedras da Faculdade. I
Caso possa S. Ex�. demorar su� visita até se�unda- I

feira, será recebido pela Assembléia Legislativa do Es-
,tado em séssão ,especial.

- ,

tem acomj.a
de

rojetos, a matéria referen-
� a êsses servidores púhü
s e sabe quanto é espa�,

" distribuida cemo

ntroversias e desentendi-
\

"

ntos de quantos buscam
lá-lu.

f�ilW:;1: do :::a:uQb�::j "

"

,

OP ,absolutamenté, n:l'O I seguem correspondência �e
se colimou, Apesar, de de- gal, garantias bastantes 'e

.sempenhar, muitas vezes, paralelas às responsabillda
funções equivalentes às t-, des de que estão investido:,.
:xercidas pe1ós funcion"rios A par dessas, circmfstân
efetivoE, 1 f'lU sempre con- das, tem ocorrido tná)ntcr-

• ''Ilácio da Agronômica?

I 3 --' Porque não pre

,nchem a Secretària da A-

I gricult�ra? - ,..'
4 -- Quem esta: ,dlstnbu-

indo, pelas repartiçõe$, nú
meros em penca,.' da bela

revista "Vale do Itajaí"?'
5 -- Há quantos anos nãoFlorianópolis, Sábado, 15 de Agôsto, de 1953

l/ai Ul� governador ao

lo Carpbirela?
nESPOSTA.S

pico

MARMELADA tIDA. 1. -�. O gato comeu!

tado ano.

Concluido, há poucosme-

ses atrás, o golpe contra a

,Agência do "Lloyd" es�a ga
zetinha em sua edição ri:r.
33 (13-6-53, sábado), r�
memól'ou. o caso todo, cha� órgão de imprensa".

,\, N, R. -- A transcrição a

cima, da Ga,zetiha de Itajaí,
relembra, de fato, uma

grande vItória 'do ,jornal de
Medeiros Vieira, com, quem,
fraterna.lmente, nos congra-

mando, outrossim', a at.en

ção dos amaveis leitores

para o grancile feito da

"Marmelada Limitada".

se ostensivamente do recin

to, onde pontifi�avam sa�

bença, os três �fes, gritan-:
do a plenos pul�ões: Pia-Posteriormente, em, 'Seu

nr. 47 (29-6-1953), o sema- da, não v�le! _

.

_ �," ...B_U M.'rio "A Verdade"; de Flo-" th1lélmos,

,
.. '

"

FveGQanio
Um ato, visceràlmente ilegal, do meu fígado,

afastou-me, do cargo, por alguns dias. Impetrei, ao

Tolentino, um mandado de segürança. O, proceSso
correu mais rápido do que os instaurados contra o .

diretor da Verdade. O ininiigo figadal foi fidalga-
'

mente subjugado, com ajuda do Secretário da Via

ção,'jsto é, com Metiocolin. Por sobremesa uns ne
gros tons de necrotons e Worms Nuremberg,. Ra-'
tishona, Colônia, Francforte e outras dietas. , '

Posto em sossêgo, fui lendo; para matar o tem

po. Coisas de Pél,Z e harmonia e coisas de guerra:
Capítulos interessantíssimos sôbre os homens do
Terceiro Reich. Hitler, com o seu bornhàuseano
complexo de querer ser Soldado e Estadisda e' não
ter bagagem para ambos ou para qual isolado.

-

E
Goebbels a ,:r:adarizar-se medeirossantamente, mos

trando que' oJ'nazismo era uma espécie de f2te1'na vi-
,gilânçia barriga-verde: com o pouco fazia muito,
,não precisava de ilu"postos, não usava fornos cre"

matórios pal'a os adve'rsários, asfaltava mesmo, os

caminhos ,vicinais e eletrificav:� 'àté as cercas dos
galil)heiros par,a evitar que as p�nosas, em mãos
alheias, desempénhassem os desempenassel1) na

funçãq_ específica de canja --- na expressão do nosso

sãlgadíssimo Salgado de Oliveira.
Quando, para ,o nacional-sócialismo veio a víra-:'

da, o esperto Goebbels adatou sua propaganda ao
sentido-negativo.

Se, por exemplo, o racionamento baixava de �OO
para 250 gramas semanais de carne, o propagandis- ,

ta fazia o povo acreditar que se não 'fôsse Hitlei.'Y
ração já era de 100 gramas\' t

Tal e qualaqui, os org�os ?ficiosos: O povo�
espe1'e, ,quc o sr. Bornhausen' vai�'. jazer. M,AIS
AINDA!!!

" ",
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