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,:: I - Nessa coluna do Radical); cJ.êste último. 'As c�operati-
\

I
ele 12 elo conenie, Carrasco.] vas çle 'abastecimento, os

'I�
Ano X l

-,� i esc'l'eve o seguinte: ,

! postos de saúde e outms be- ;

N o I "Aliomar Baleeiro, o mes- i neme1'ências acaso não tem,.
• 11.683

_I m,fssimo .Baleeiro que teve o mínimo valor para, o sr.

�.__ ,_

. ,.. _"_'''� .-d.�,_�,�. �'a O'l.�sadia ,de afir�a� ser o, Baleeiro? N�t�ml�lente
z:
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-
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A êst d 19-53' -, .

( .• I
. atual gove1'no o mms C01'- que, não.',' porque êle, _egois-

��.- orlanopo IS, erça-feua,_18 de gos o e ". ..... -

:-_N'."""... ,,'a
------.----- ",.,..2...�Eés:::!l-==" .1'Upto da histórig, do ,Brasil ta por. natureza, como a

-

e
.

. � L��nn " : ' ,";,
.
o Tempo. _

e que o.a'também" apre- maioria do. que andam de

o,re''.' '1- 'a#"
.

�I ·i t Previsão do tempo até às §enta· travestido de jorna� burra abarrotaâà, não co-

m Rn!ft" ! i 14 horas do dia 18. lista -- para não pagar .im- nhece de perto o que siio

ru
li

. Tempo _� Instável; sujei- pôsto de 1'enda? -- verrinou es c;uciantes . necessidades

� l�
.

� fW)H' � >
_ " to a chuva� e. trovoadas, ,i num artiguete publicado no dos ·t-r.abalhadores mal .pa-
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p
, "Diário de Notícias" essa gos e incapazes, por isso, de

,-'
.
are' a:_ oro o or'e"-- ··�·'e-aça a' oz :Temperatura--Emdecli-

r ..'
I �&..... mo acentuado, realização formidável .que é satisfazer as mínimas aspi-

SEUL,16 (U, P.) -- "Es- 'mente ao lado da opimao' ACUSAÇÕES ÀS NA-· ,Rhee, num discurso pela I yentos, __ Do quadrante o SESI. raçõeS de confôrto e·felici-
tamos decididos a marchar das Nações Unidas, salien-" Ç,qES UNIDAS

. passagem do 8° aniversário Sul, com rajadas. frescas: Homem de boa "'fortuna, dade.
-

pa}'ª o norte dentro do mais tando 'que a marcha para o
I da Índependência da ce. que sempre anáoti montado

.

Combatendo o SESI, por
bl�eve 'prazo possível a' fim norte estava apenas adiada:'., SEUL, C�r�ia, 17 (U,' réia,.a�verti,! �ue o plan.o, Prestou JU'ra·" a�s cocorutos da vida, não ànimosidade'ao .sr, E'ttvaldo

. de salvar os nossos irmãos i P,) -- O Presidente da ,Co--, comumsta destina-se a eVI-" se conforma o l1wgnata ba- Lodi, mo�tra' o sr. Baleeiro.

norte-cor�anos. na ameaça Após a cerimônia, \�hee,
'

réía do. Sul, Rhee, renovou tal' a unificação a P�tiínsu- m'entO IL io;:�';;''2J \ano com essa história de os que não se peja de propug';'
de'morte que pesa contra cercado pelos membros do a' sua exigência para a reti- la. industriais do Brasil serem nm' pelo sacrifício de ,mi-

.

Mes", declarou esta.rnanhã seu govêrno e representan- rada das tropas' com�lllistas .

"Tentei com 'tôdas asfôr- ASSUNÇAO; 17 (U. P.» 'orçtuios a contriouir-çoui o lhões de_ cidadãos pobr�s,
o . pr-esidente Synghman ,tes aliados, assistiu ii, maior chinesas da Coréiae acusou ças persuadir nossos alia- .- Ante a Assembléia Lê- 'que quer que seja, pm'a a- somente pelo pmzer. de der

Rhee num longo discurso parada do' exército, da ma-
I
a ONU de não ter tentado dos -anão se renderem no gislativa, prestou p' jura- meniztiçiio do inf01'túnio dos rubar' Um a4ve1�sário polí

proferido diante de mais d�' rinha e da aviação até hoje
I

completar 'uma vitória mili-
i

campo de batalha", -d�sse o �nento -de /estil�, i�iciando o

�
)jJení'l'ios, E indaga: "Pare; tico.' P�1' esta e outràs 'é que

2.'000 sul-coreanos, em, cé-
I

organizada em Seul.
. � tar decisiva na Coréia,

_ ,
I presidente Rhee. Juramento aSSIm um' novo que SESI, se já temos um cada vez mais se robustece

l�imônia realizada nesta Ci-: per íodo constitucíonal de 'IAP-f.'., -' nossa convicção de qu'e OS)',

dade por motivo do quinto Abençoou O Brasil, Adverfindo,.,o cinco anos, o presidente da'
_
Não' nos cá'Qe a resposta Baleeiro, de propósito

-

ou

aniyersário da república da •

1'.. P
- República, dr. Federico .

e sim as centenas de milha- inadvertidamefl,te,' 'executa

Coréia,
!.,.-

i "oo.ra os ,erigos �lmloeDtes Chàvez. I re� de trabalhadores já"be-
i
um t?àbalho de sapa 'muito

PROVISORIAMENTE AO . ROMA,1:6 (U.P,) -- Em Padre traduzem logo o re- J6 (U.P.) -- O Papa Pio ?Cl� . A brilhante ce.rimônia foi neficiados pela instituicão ao gôsto dos comunistas,
-

.

sew non1e (de Nossa Senho- con.lhecimento filial ao gesto <,dVf�rtiu, hOJ'e, que "fôrças" , , .]. ,I
•. '

f dLADO DA ONU .

,

. presüglaua cóm a presença particular, O JAPI é uma Que juízo podemos azer e
- 'ra de Nazal'e) e em nome p.;;ignânim,o ao Pai comum e :nimigas" ameaçam. a paz I

O pre,sidente Rhee expôs do -Rei Divino, oculto sob os Internacional e exortou
.

os
:1e nUl]1erosas delega_ções 0-. entidade pa,rãestQ-tal, com: quem se ap1'ese.nta tão aves-.

em seguida os mot�vos por véus euçarísticos, como Uli, fjéis a que sigam o exemplo fici<!is e�trangeiras da Ar- � fi.nalidades definidas·e mui-
I
so ao bem estar d9S traba-

que se colocara 'P.rovisoria- penhor das melhores ben· ! de Je,;us Cristo,' "paI é) '�él- l$entina, presidida pelo I to diferentes daquelas do lhaeloTes, indo 'a ponto de

çãos dos céus, a vós, à vos,,: :
�

var-nos de ser 'mbmei'ul(ls chanceler Jerônimo R�mo- i Sl!SI, o que torna (lind�' combater'migalhas, como as

A E... 'ra'da
.

'I sas' f�míli?s � a tôda a vossa I. pela. torrente de eJ'l'(I;; C "i� rino. .

"

mais relev(tnte a existência do SESI?" .

.
\;lIJ1

';'
..

'

"
.' granoe PatrIa, damos,' com cios que inuncla'l1 o num-

do Tr.-go· :tcdo.o ?feto da �?ss,� alma, I-
do\',

, � Bencao Apostohca .

)UO,
-

f7� (V� - .A:) :- En- COl� essas palavras, pro- I
,..._ _

contra-se- no Rio o Goyerna- ieridas em português ao I

dor de, Santa "Cata�ina, a microfone da rádio dJ vati-Ifim de tratar d.e"r á�suntos C,JlW I Sua Santidade o Papa
. '. ' Pio XII terminou sua men- .

administra1;_ivos de seu .Es-. sa�Em de saudação,ao VI I
tado. .

" I Cm'gresso Eucarístico Na".'
O Sr. Irineu Bor.nhausen, cion,al, que or� rc�ne em

Iestêve ontem longamente Belem �o .�ara. !l1aIS�de 60
". M'

.

t O' ld' A .mil fiéis vindos de todo -:)
.

com 0_ mlS),'O sva o -
.

, dio destrui"l çompletamente

r�n�a -e� l_l0-; C9mêÇO ,da p:ó-! P��OCISSÃO F!..UVIAL I ,-o �silo de Orfãs' São �o_�é,
XIma semanaentre\Us�ar-se-1 A solenidade .de instala- �

_. �ituad� em pleno cenÍl'u da

a com � �resldeBte..,-Varga§. t çã-;> _�o""Congre,ssQ. r�al��o,!� !.. .:' \ " ":�: �:'::-.__
f J "'ri ci-91de_� p�.�:<:jrr10 ·ao..\i?!.'-i�cio�

d prmC1pal assunt9'P.. ser .��,.dl� 12",sob a pr�sJdencla 'c'O;lrmnam d� tedQ,;.:nao �l) ._Arnuie,pis]!ooal e attás .. da:
'; . " - - I â" Dom Jaíme de Barros -

t t'
...

d
�

'tT ! � '� .

.

/,;.'
. tratado -e o da hberaçao gas. . � .' '.

a ie�pec a Iva os. ca o ICO,! . famosa igreja Matriz de
--

.

, ". _, I Çamara, çardeal-arcebl'Spo p::n'aenses senão a dos pere- I :
..

verbas destmaê1as a cons-I, cio Rio de Jarieiro see:uin-
.

-

d t d
.

d
- ! Campanha. Chamas que It-

_ '. '. .' r'- P·f.'110!'- e o os os qua ran- Itr�,çao_ �a "E?trada. �o T:I- I d�· se à cerim�ni� uma i�- tes da grand� pátria reuni- romperam no prédio do A-

go., cUJos planos. Ja estao. pOllente procl-Ssao flUVIal dt'; uns aos outros aqui c,om I silo, durante a noite, possi- ;;; Ayiões grégos e -norte- a-

concluídos e que ligará Xa-
I
em ,homenage� a D, f... ilgUS- S0ilS irmãos do Brasil inteÍ- I velmente orgiriadas por.

mericanos continuam Üm-
, d' tr 'C'!, to Alvaro da SIlva, cardeal- "0 Ontem em Belém ini- ,: I cando de para quedas ali

peco, gran e cen o n 1-
.' .. ""- d Bah'l' Legado

.L' , • ,

d' curto-cIrcuIto,' em poucos .,•.•...•...•..
,
.•
,..•.
'

...•11. n'lellto's e' :',g'ua' -para o�s s,,:. "
.

.

'

"

" .

..pl'lmaL. a a e : ciou�se a mensagem ivina,
.

"

"

_ ., u-

F.�r��=:E;::!�;;, : ::��:::�:�-:�t;:;� �f��;j��;�:i�:;�:;:; I ��i::::����:�::a�.:�: ii
.. i.Pfe:r�l;d�:P;m;;a�l.s ;:g�r:atvh.nee-s:e :o:sdaí a importância econômi- El.caristia dia 13, .:. ihmina

.

todo hQmem que I-de fouo as criancas foram "''''

. MENSAGEWI DO LEGADO, " n <
A

t -. d D' R _ I
<:> •.••

.,

, ca e>ÇcepclOnal llessa roda-. ' '" .'
� eL a es, e. mGn o, e o

'postas a salvo. Nada fDl tré\nsportam para centros
,� .- -' I hbençoanClo o, povo, para:., mlJ, dos 1ablOs do pastor dos i .-

' ,-/ t 'de hospitalização,Via.
.', "m:�, .Dom Augusto Alvar0 paSl0res, descem áí, das mi_lyosslvel

fazer para debelar!
<?_ Governador �rllleu·1 da Silya transmitiu-lhe a .nha;: mãos; as bênçãos que o fogo visto _não contar a i, Professores de Medicin�

Bornhausen mostra�se- mui- se�ui�e. mensagem: ,.: tr.:H;�, que dou áos ca�ólicos '.
cidade co� Corpo de �om-I·

da Universidade de Atenas
to ,otimista çom-os resulta" I

.

Ih homenagens" altlssl- l�'l�mdos , ness� Belem ,do I b�iros. Os prejuizo� foram, se uniram a� médicos nor-'

__ d'os e' .as perspectl'va's que
lTla� com que o glbrlOso Es-. (.:I'ac-Pará feIta .catedral t t

. f- f
. I te-americanos -e britânicos

d d P 'de d' -.
-.....

" o aIS e as or as oram reco-.- . .. ,

apresenta a batalha do tri- ����gia�, .a:l��a detr�cl��:: Q�\dt{\;��aS����.�ilpAPAL lhidas ptovisori�mente
.

na
__ Entre, 'Dona' Udenilda. Nós faremos o 'qu:/);�; i p�r.a discutir o: pro�lemas

�o.
_ _ _pU nu.?_��r_d_e�!:-!<:.(a,??n<!.�p_aEt'?_ ,Cf� S'T'E!-:_ _ -����9�!-q,- _�a_n_t: _�:s_a_ :o::� ... __nu _ '- n �o_s��v�l p:::� _�el�o�,!r_ � _s_:I_a� si!��ç_ã.?: .. : 11lgl�lee a soluça0 do mcon-

.. ,,_._ ", •• or "" _ IV_.!'Io. _� v__S>.."' _:WIof;d'IiI!IiI. m

__ ,& vV.a? .� .v �._ ,._ .a?_.. ova - - Ir__• - _. - -coo • - -.• " - --� - --� - • - - • -- -- venIente de centenas de ca-
,

-Com.' o .·present�, queremos ?penas. concluir artigo
i
� .a..'_'04lll"o:_.<)�,,,o�(�.,. Não ,é ,monstruosa inépcia tirar d? ��prQsário:mais daveres ao descampado e já

nosso,. ha �las pubhcano so� o tItulo A<;uso.
.

. l'
D'

'." ..

d d
um, ,e deIxa-la com apenas 3, para ass�stll:.em a maiS de

pe acordo com o que estabeleceram congressos m- 1 i es'uman I a e 1.400 enfermos? em decoínposiçã�, _Foi repe-
ternaci6nais e convênios brasiléiros e, ainda, segundo '_f

.'
. : Pois o sr. Bornhausen fez mais: não podendo, por- lida a idéia de se derramar

dOl..ltrina esposada pelos conselhos unânimes das mqio- :i' i que a Justiça o proibiu" retirar dã Colônia o dr, To- gasolina sobre eles e quei-
res autoridades no assunto, a campanha contra alegra-I ...(,...o.-.c'''' ..(>.-.c�� lentino de Carvâlho, de lá retirou os dis. Ivan Bastos má-los; por ser- perigosa,
de�e se'r em,P1'eendida pela ,açoão coordenáda de três or-I·

.

�
- .

! de Andrade e Miguel Dias Jorge, passando-os para o

"I Operários gregos, mem-

g(mizações básicas: Leprosário, Dispensár.io e Preven- RUBENS DE ARRUDA RAMgS ,Dispensário -- o prinieiro diretamente, e o segundo, in-
tÓl'io.

. .

.

, I ,/
' I diretamente, através da missão de fazer o censo da lep};a!

bros da Defesa Civil, jün-
Os primeiros -- !1e ação estática -- destinam-se ao I -- Guarda-sanitário "_."',.,. 12,600,00 Quer i;:;so dizer que no órgão destinado a fazer os tamente com marinheiros,

isolamento dos doentes. /
- I Para diárias e ãjuda dé custo a

.

. I censos de 'pra estão lotados 6 médicos, enquanto que formar.am equipes de salva-

� Os segundos -- de ação dinâmica --:.. destinam-se a funciol?-ários, quándo --em viagem 24.000,00 197,400,00 no destinado ao. tratamento diário de 425 doente:;, res- ménto; que- se internaram,
ul�l largo programa de vigilância em tôrno dOAmal, atra-

'
.

,

.

.,

-

�

I t�m' a�enas 2, u:n d�s ql/-ais 'ainda c�n: as funções admi, em algumas regiões monta-
ves da descoberta de casos novqs�e do' controle de - co- Para pagamento de adlClOnal aos .

- , l1lstraüvas da dlreçao geral da Coloma Snta Teresa.
nhosas do centro das ilhas

:l1unic�nte:, sus�eito� e ,n�o contagia�tes. Cabem-Ihes<as fu�<;ion:1rios que. mantiverem con-
, : I �av::'á, rie�<;ta terra, uma s� pessoa de bom senso

mveshgaçoes ep14enuologlCase os censos da lepra. : tacto ,pessoal e dIreto com doentes I ql,le JustlfIque es�es atos do governo?',
.

Os terceiros -- de ação profilática, -- destinam-se a de lepra, . ' . , , .... ,-, , . , , . , , . , , • 60,000,00 Eles, êsses atos, em qualquer outra terra, levariam
cuidar dos menores dependentes

-

de do.entes isolados. ;.Para aq�isição e conservação de 10 seu responsável a responder por crim� funcional pe-'
A' base desse tripé '-- nome universalizado -- é feita móveis, máquinas e utensílios", '. , 6,000,00 � ranie'os tribunais.

a campanha da_profilaxia dó lepra em todos os Estados Para material de expediente, de ., _ , ,

do Brasil, inclusive em Santa Catarina. _. " rdesinfecção, mediçamentos, farda- .' _

Atos de irresponsabllidade, atos de vingança políti-
Temos, aqui, o órgãó estático: a Cõlônia Santa Te- mentos e aventais ... , ... , ... " .12.000,00 ca contra _quem venceu os assessores bornhauseanos na

resa; 0.- órkão. dinâmico: o Dispensário, subordinado ao P�ra consertos 8iversos, limpesa, � ! Justiça,.' atos que visando ao desmantelamento de um

Departamento de Saúde� e o premunitório ou profiláti- 'alimentação q,e ?oentes quando em
I se:r;"iço que o atual, govêr�() encontrou organizado, vão

co: o EdJlça�dário Santa Catarina, em São José, i viagem, . tFanspox:k. e expediente 36.000,00 ferir em cheio os.enfermos inocentes, que ao poder pú-
Se �o�lhecemoi; .tO?OS, a Colô�1i� :.Santa :

Teresa e_o ,

-

-------------- ,blico entregaram � sua saúde, �_e!e. deposit�ra�, a�/suas
Preventono, e a eXIstencla. benementa. de ambos nao

. _ 311.400,<?0 ,esperaIlças e confIaram 1).0 sacnflClO do proprlO Isola-

pode ser contestada, cumpre-nos, aqui, realçar o nosso
I

__ por' sôbre isso, conta com mais um médico. do Ser- mento.
.

•
'_

Dispensário,. -

" i viço Nacional de Lepra, o. dr. �ilton Hermont� chefe do I
Aí fica, para julgamento da posteridade, a explica-

Ele, órgão vivo e móvel, antena e mão do complexo, Dispensário Regional da Laguna. E até 1950, contou,
I
ção de!i,ses atos, que atentam contra os interesses do

O1'ganismo, que rastreia, de�cobre e,seleciona os casos. ainda,��JÍÍ os serviços de outro leprológista federal -- serviço e revelam o fanatismo político de' um homem'
de-lépr�, estáassim o:rganiza�o e apar�lh�do, ségundo o o. dr. Agenor de AMeIo.. -

,.
/ r' I,que não respeita se�u�r os hanser:_ia?os. ;.. ::..

orçamelfto: -.
.

,

, .

.

-,

, I. Cab�nd? a esse DISpenS?no fazer, _em carater .per,,:
, O, quadro de medIcos, na Coloma, por lei estáhele�-

.

1 -- DISPENSARIO [m.anente, com-o vem sendo fetto, o censo da lepra no ES-lcIdo, e de 5. O sr, Irineu Bornhausen reduziu-o a 2!
2 -- lVIédicó ,leprologista, a Çr$ 'rtaclo, �e;á cabível, explicável, lógico, ad�inistra.tivamen- •

Com isso, est� ?-�gan?o a assistência que o Estado deve
oi 34.800,00 .... ", ",." .,." 69,600,00 ;-te aceltavel que o gover�o do Estado retIre o dIretor da- ,aos hanseneanos. Esta roubando os doentes! Está infrin-

.. 1 --Médico leprologista , .. ,."". 32.400,00 _ i Co;lônia Santa Teresa dO,seu cargo. para �zer justamen- I gindo uma lei, para negar tratamento aos que dele ne,.
.� 1 -- Enfermeir'ô visitador .. " '., 17.400,00 te êsse censo da lepra? .

� cessitam como condição de vida.
] Atend�te .. , , . , ... , , , , ." 13.800,00

.

I'. Pani fazer êsse levantamento, o�govêrnô dispõe de I 'Isso tem o_ nome de des\,lmanidade,
'

.

1 Motorista , , . , , , 13,80'0,00 ;, 4. médicos -" até há pouco eram 15 -- e vários fuilcioná-
i .

Ao atuàl governado:. falta até aquilo. que sobrava
1 Coptinuo , . , , . , , . .. 13.800,0'0 ., nos. ao seu. antecessor: coraçao. '

•

DIRETOR
Rubens- d.

Arruei•. R.mos
o". •

lilftENTE
Deminlos F.
d. Aquino

--�----------------�----------------------------�----------�------------.�

�Tragédia das -Ilhas �. Grl'�as
Destrnido O 15110 Donativos Cheuam de Ido o Mundl
-de 6) fãos, ATENAS, 17 ,(U. P.) -- ilhas devastadas pelos últi- vame'p,to, limpeza e primei-

.
� De bdas as partes do mun-

!

mos abal�s sismicos, Os úa- r.o.s a�xílios__

BELO l-I0�IZONTE, 17- do 'contil1liam cheg�ndo do-
I

vios de gue;ra norte�ame- Não obstante, os tremores

(V A) v- I
. A ."..flativos em roupas, viveres' ricanos e'britânicos prosse- se sucedem. O co.mandante

. .
-- 10 ento mc-en- ,

e rnec1i.camentos· para as
j

gu�m nãs operações de sal- do ctuzadol' norte-america-

para recolher mulheres e

.cl'iap_ças atel'rorizadas. Es
sas equipes confirmam que
a destruição das aldeias é
�otal "

Brigadàs de demolição da
,Marinha norte-americana
iniciaram seus trabalhos co

locando cargas de dinamite

II nos edifícios em perigo de.
ruir, nas ilhas de Ithaca,
eefalo�üa e Zanté,

I .'

Calcula-se que ° numero

. de mortos vai a 'mais dé

mil, enquanto o de, feridos
se eleva a 4 mil, além de
.cem mil deslocados,

I . Não há, propriamente, co-
I ,- (

'Ih d
'

mumcaçoes nas 1 as e-

vastadas. As equipes se co

munica,m por.meio de apa-_
l'elhos de radio portateis,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Terça-feira, 18 de Agõsto de 1953 .) ·0 ESTADO
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Uma, tra�ição no �omércio e' ,na ln�ustria �8_ Santa Catarina

M a t r i z> F f o ri a n ó p 01 is
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, L�ES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO, DO SUL, TUBARÃO__E CURITIBA.
Especialistas. em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS; MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCI:IELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

, .

. '. .
\ ': MARIA, FBRICA DE GÊLO.

'

. _;.'

URA.� WLtWYSLAVÃUW�NMVSSi- ÕnR��jÜÜÕ--·DÕ-rr�r--vlEJRA
E. I ESPECiALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, I

DR. ANTONIO mn MUSS� , OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I•6IIl_ 1- Ex-A�sistente, na Policlí�ica Geral. do Rio de Ja�ei..
_ otrwrci.-CU1l1ea "raJ-ra"" 'o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina i

tern,. compl.to •••p.d.lado ••• OOllNQ�1 O•••JflIí-, I Rallway e no Hospital São João Batista da' Lagoa.
ia••• �•.�..rno. lIIéto401.•• diaenÓlt1col • u.�..... Curso no Departamento Nacional de Saúde
tOLPOIOoru - .1ST.ao - ULPINGOGLU'U - "TUO- Consultas di'::;:ian.ente - das tO às 12 horas.

LIS.O BASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às '18 horas, I,
&a410"ra,ia ,or on••• :.r_tal·.l.lroeoa•• lacú &al.. Ultr. Atende no Hospital ,de Caridade, de 8,às 10 I

".1.__ • ldr. T.rm.llt.o. horas.
C....U6rl.1 a... Tr.j...o, .. 1. 1· ••••r "lft�le" ••• I Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

...... Saldanha Marinho.

o leit or encontraré; nes

ta coluna, .infurmaçêes que
necessita, diàriamente e de
ímedíatn:
JORNAIS Teleíune
O Estado .........• 3.022
A Gazeta 2.656
'Diário da Tarde':" 3.579

r
Diário da Man,hã 2.463
A-Verdade...... 2.01(;
Imprensa Oficiá. N. 2.68�

:IJlOSPITAIS .

.

De Caridaae:
(Provedor) • . . . . .. 2�314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos S.831
Militar ... , . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa

de 'Saúde)
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... '3.121

. CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313
Servíço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis- ,

sário)' .. : ..•• :.. 2.038
Polícia (Gab•.Dele-
gado) " 2.59�1

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AIl:REO

TAC •.. � ..•. , ....-. 3.700
Cruzeiro dó Sul ...• 2.500 .

,:--. I_lanair .
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t. . .
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' Real .. : •... .- .

Cl I O 8 _..
. \ S,candinavas ..•..-.'. '.
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I
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•...........\..
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F
a..lIlaad.: R'IIa Vid.l R.mo., _ T.I_foD. 1.'11. t

lorlanópo!iu - Edif�cio Sio Jorre, rua Traja. l\-Ietropol • .• . . . . •• 3.147
l2 '_ l0 andar - sal& 1 La Porta .••...••. 3.321

•
DR. \VALMOR ZOMER GARCIA I Rio de Janeiro - Edificio Borba Gato, Ana,l. Cacique ....•.....• :1;449

D· I d I F ld d N' I d M d" da AntOnjo Carloa 207 - laia 1008. _, -, Central....... .... 2.69�
lp orna o pe a ' acu a e aCIOna � e lcma Estrela •....•...• �

Universidade do Brasil .

.t371

Ex-interno por concurso da MaternidadJ-Escola DR CLARNO· G G A T T ...".".,. Ideal. . . . . . • . . . . .. 3.659

I
. •. �.I..I..1 ESTREITO

(Serviço d� Prot -OCtávio Rodrigues Lima) • - .6.DVOGADO - Disque

Ex,;ni�J�t:�:;'��J:}r�a:,�:�;:""ual � A;���:�;�' ;�;�';:;;;;;�e I
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' , , .... ""

j)OENCAS DE SENHORAS�PARTOS-OPERAÇ()ES I .

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 àll!18,OO horas. ADVOGADO: Dr. Estêvam Frégapani ..._,..\ Ca�sas t:.armaCl-aS'Pela manhã atende diàriamente no Hospital cíveis e trabalhistas. 1
d' C �d d

'.' CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiag·o -' d PI tã'e 8rJ a e. J" •

.

e . an oResid: Rua General Bittencóurt n. 101: Tel. 2.692. Assuntos' fiscais ept geral. .

. , Edifício "IPASE" - 50 andar
. M:tS DE AGOSTO

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
- MÉDICO-

CLINICA· DE CRIANÇAS
APULTOS

.

DOENÇAS lNTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:

NAVIO-MOTOR' CARL HOEPCKE
IDA VOLT4

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -
. - de FpoUs. 'de Itajaí. do Rio 'de Santos

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665 Horário .de saída: de Fpolis., às 24 horas
'Residência: R. BARÃO DO RIO 13RANCO N. 529 do Rio,

.

às 7 horas
CURITIBA - PARANA'

.
.

Especialidade: DO,ENÇAS N'ERVOSÀS E MENTAIS

Doença.s 4a péle: Eczemas: Furunculoc;e, Coceiras, Man-Ichas, espmhas, etc. - Glandulas. Falta <ie regras, Ex-
.

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este- .

rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - 'Do

enças crônicas em ,gei'ul: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica, Hemorroidas', etc.

ATENÇÃO: Consultas. em B1umenauyos dias 26 a 3.0 de
.. cada mês, no HOTEL HOLETZ
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,.., .. 1 '''ar.l. ,

ix-llIMruo da S.n"· C... •• .i..rtHrolla •• at. .. I .......

Olb!e. ..dica _. Doen�.. N.no ..

c_..1"71.:, ."!ffelo �m'li. N - 1.la •

I...ilie.d.: a., .uc.l•••. 11'
. , .....i... " Du u •• li Ia_r...
,r.iAfo•• I· 0.•••1"1101 1....

.

DR JOS! BAH:lA S. BITI'E.NCOUR'f

í w..ea hraJ - r.DLlTIlU

. la..ql •• �.. 11 - ."J&I
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DR. ALFREDO CREREM
Car.. Mad.1lal l1li.

a. ·:lra", ',M _o.pital CeliDIa 'A...

9"n�a. .�no... • •••aaIa.
ltw,.Ul\eta hx..l
."'. Tira'••'" •.•.

C••nlta. t.. 11 l. 1•. '.na.

'ONa, II. TI'
- .... 1 au s..to. Bar�l,... " - .tNl...

\DIl. SAMUEL fONSECi\
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório· ti Residência:.Rua Fernando M�hado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia 'Bucal Dentadu.ras-

pontes mpveis e fixas.
.

De seg�nda a sexta-feira 'das 10 às 12hs. e das 14 às 18hsi

Da�,30 ás 12 horas aos sábados.
HORAS l\fA�CADAS.

DR. ARMANDo VALERIO pE ASSIS
••BICO .,

.. •em .--•• CIfaI_ ·..,..111 ....
....... CuI....

OLDIlOA ••DIOA D. O�041 .. PUL'1'OI
- AI ,;_ ,

c...••tld., M I - 1:I!tu�...... li Ia ÍI
.... l._lalf·

,

..

.....Iada, a reeltal'GIlIDI.ra... - .... , fll.

I. '

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

DR. lo LOBATO FILHO
Doe.ç•• 'i. .'.r..... , r"lII'r.&6rl.
TUB.RCULO ••

U.DIOG&AJ'IA • RADIOSCOPIA DOI!! PULIO"
Clru.a. •• T.us

'00"".4", pel. "acuId.d. Nacion.1 d" ••dietD.. Ti.le'-el." •

fl.loclrurc1io do Ho.pital N.�.ii ".011
:,...., ti•••p.cl.lisaçlo p.la S N. T. k-l-Ihern.ó • b-•••t._.te ... !

Clrll!1ri. 40 Prof. U.o Pinheiro Gulm...'" ; ti.) ICons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada I

Res: 'Rua São Jorge, 30 - Fçne 2395
�----�-----------------------------

ÔRo JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CU"ea M64Ic. - Doe.ju •• crl••cu

I Tr.�m.nto d. Bronq_t...m ••• lto•• eria.,.I)
Ce... ltért•.:- Vitor ••h·.l•• , 18 - 1· .nd.r.

1.-

Da.s 9 ,às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 - Florianópolis -::::

._--,.;.__-_.",.------'�--- -_._'_'_

CLINI i\. MÉDICA HOMEOPATICA
,.;

- Dr. Meceslao Szaniawsk-

ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinas, à rua Conselheíro Mafra n. 160

TeL 3022 .; Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
'

Representações A.' S. Lara, Ltda.
nua Senador- Dantas; 40 - 5° andar.
Tel.: 22·5924 - Rio de Janeiro•

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 3�-9873 - São Paulo.:
/ ASSINATURAS

Na Capital

/

'IDror�ações
-U-leis'

3.153

3.ãã3
2.�2";
2.402
i.358·
2:5(jO

61> 'andàl

06

1 - Sábado (tarde)

.
Ano .. , ..... � . . . . . . . . .. ,Cr$ 170,,,';'
Semestre . • . . . . . . . . . . . . ... Cr$ 90,00

Nó Interior
Áno

.

", ..
" .- . . . . . . . .. Or$ 200,00

Semestre '................ cd 110,00
Anúncios mediantes contráto.

-

Os originais, mesmo não publicados,
serão, devolvidos.
A direção não .Se responsabiliza pelo.

ceitos emíttdos rios artigos assinados.
con-

não

DR.. MARIO WENDBAUSEN
CHaI_ 1Il6llla ai.....

lleu.iN,I. - a.. lGa. PbI 11 - Te). .. ,.
eua••• , D••• la • un..

_

.....Iacl.ã ........ ltal_. a. 'l'eL III.

no.

15 - Sábado· (tarde) -

Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

16 - Domingo - Farmá-

"NOTA"
cia Esperança - Rua Con�

. O NAVIO SERA' PUX ADO PARA LIMPEZAS (5 ,se�heiro l\tãf:�. .'

DIAS) ORGANJZANDO- SE EM SEGUIDA O NOVO ,2 - Dommgo (tarde) -

PROGRAMA DE VIAGENS
Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt.

ADV·OGADOS

Làvando com Sabão

\?irgem Espe,cialidade
da Cla- WETZEL INDUSTRIAL-Jeiloville. (marca· registrada)

economiza-se fempo :e dinheiro /
------�----------------�------------------------�------� --�--------------------�------�--------�---------

DR. MARIO LAURINDO.

. DR.. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- mVOGAJ)() -

Calu'; P_taJ .111 r';_ ltaJaf - ..... 'Catad..

...te 61�. apou pra o me>YÚIl•• to ct. punl.iro.
. ,

Para mail i.formaç6•• dirljaDl-•• 1

,
.MPREA NACIO�AL D. NAVlIGAC.lO flO.PCO

�ua Diodoro - Catu Po.tal_.. n - !'.l.:ro•• : 1.111'

.s�eÃ� Y"�CtAt
, .....
ESPECIALIDADE

23 - DomingO' - Farmá
cia, da Fé ::_ Rua Felipe
Sl.hmidt.

29 - Sábado (tarde) -

Farmácia Moderna - Rua

João Pinto ..
30 - Domingo - Farmá

Pinto.
O serviço noturno será

João Pinto e Trajano.
'

Mode:rna, Santo Antônio e

Noturna, situadas às�ruas

efetuado pelas, Farmácias
eia Moderna - Rua João IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'. ��O LAR E NA SOCIEDADE

� I
ANIVERSÁRIOS

Proj. Anacleto Darniani

Ocorre, hoje, o aniversá
li

rio natalício do nosso pre-
-- ,

zado conterrâneo, sr. Prof.

Anacleto Damiani, lente do,

Instituto de Educação e pes

�oa grandemente relaciona-
.

da nesta Capital. I
Aos muitos cumprimen

ias, os de O ESTADO.

Sr. Liucro Mendes

Passa, hoje, o aniversário

natalício' do sr. Lauro Men

d8S, sócio da firma Irmãos
Mendes, desta Capital., j
O aniversariante será, por

. isso, alvo de merecidas ho

menagens dos seus amigos e

admiradores, às quais ncs

associemos, com prazer.

-- Sr. Maurio Lopes

!-�

Pereira
-- 'Sta. Valda Silva, filha I�do sr. Adelino Ameríco da

SilV�.' I.
"c�()....()'_'()....()...

i ACITE !

"I�' AGiN:��A DE- t
_.

'

PUBLICIDADE
"

,I RADIO��:JORNAIS I
I RE�TAS I
.tl_O....O....O....O....O

CONVITE
CATHARINA PÂSCHOAL

APOSTOLO

I
I, '

II!�:::�a��� IGovêriõ-Metropolilano
I A, 8,30h,. I pre�s.a

" PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EUCARISTICO

I' Red SKELTON -- Ann i }VA�HINGTON, L> (V.P.)

T:' I O,senador Jeseph Mac Car- Em comemoração ao VI Congresso Eucarístico Na-

i MIL�DR -- Arlene DALL! thy. declarou, hoje qu� uma c�o.nal: que s�l:á celebrad� em BeleJ? �o P.ará; e .para fa-

I
em. I antiga empregada da Im-, c ilitar aos fieis o cumpr imento do pr�celto e ainda aos

nrensa Nac. informou aos que, de qualquer forma, desejem associar-se ao memora-

i O HOMEM DAS �nvestig'adores da Comissão, vel c€:'tame; com al�tórização de Sua Excia. R:yma. o Sr.

I CALAMIDADES que êle preside que
� "vira ArcebiSPo. l\�e�ropol.Itano, �averá na Catedral l\�etr�poli-

roubar, nos arquivos da Im- t{l�a: no pl'�XlmO dia 15, as �9, hora� s�len,e Missa, com

prensa, documentos secre- prática alusiva, e a que seguira a bênção com .o Sso Sa

tos e confidenciais" e que cramento.

I deporá nesse sentido, secre- !

tamente, sob fé de juramen-
to.

<,

O senador recusou-se a

divulgar a identidade da tes
temunha que, - declarou: ------ -----�---'---.;._- ---

no entanto - "veio de mui
to longe" para' depôr, ante

As 8,15hs. a Comissão sôbre êsses rou-

-Red SKELTON Ann bos de documentos" sobre-
MILLER -- Arlene DALL vindos há alguns anos..

'1.11',4
As 5 -- Bhs,

Red SKELTON -- Ann

MILLEU -- Arlene DALL

em:

.....

O HOMEM DAS

CALAMIDADES
,

No 'programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 o:' 2,oQ --' 3,50
'Livre.

f

I No programa:
�

[\�:::::;:\:l)
I Cine Jornal. Nac.

I Preços: 1,50 -- 2,00 -- 3,50

•. 'i'\i::::"',-:i""",,:::::::" L Imp. até 14 anos.
.

I _,

3

,
_.-... --_-

/l!vn.dda.
-- Sra. Vitória Fernandes

'..1';,: tes, esposa do dr. Aoe
.lCh Arantes, Juiz de Di

reito em São Joaquim.
-- Sra. Leonor Abraham,

esposa 9.0 sr. Oscar Aba-

ham, fiscal do imposto de .

Apresentam um broche e um �.into, com escudos
Cosum.i .

, !
-- Sra. Helena Carvalt.r

,
couro pintado. (Trans World) .

�sposa âo sr. Nei Carvalho
-- Sra. Maria de Lourdes

Nunes Silva, esposa do sr. M' t b t't
�

Antônio Florencio-da Silva. oVlmen O para su S I utr
--Sra. Valda Bonfim de O PSI-de t ti IApIJT"Oliveira, esposa do sr. 0- 're", D e uO n,,'

RIO, 16 (V: A.) -- Uma do, Trabalho; com milhares
Iimpio Bonfim de Oliveira

.?-, I
' ',. comissão de motoristas .pro-

,

de assinaturas, nos

qUaiS:
r

t�:'][DJ'0/
,_: Sta. Anita C ara da Ró- I I •T1 ..... .,

.

sa. filha do sr. Frídolíno d l
fissionais esteve ontem na pedem a nomeação do sr. fM *' a ,���

Rosa redação do D. C., para..... a_I Jader Medeiros, presidente -' "

"

__ Sr. Davi Carlos
-

Mais,
nuncíar que será enviado, I da "Assistência Judiciária

I As 8hs.,
'.

.

t
na próxima semana, um me- aos Motoristas", paraa pre-] Ronaldo LUPO em:

comercian e ,', I
__ Sta. Edy Luz, filh� do m�ri.al ao Presidente d.a. Re- sidência do IAPETC.

'bl M ERA UMA VEZ UM 'ílníl.(jr/?/.'(J nIMTl1"O VEST�BULARES PARA FARMACIA'E ODONTOLOGIA,

"M I F d S '
. pu ica e outro ao ínístro L/VKHLt:.c.;/( ::iu<lKC:J

sr. anoe . e ouza
' !\-i

VAGABUNDO gElXAg filTTO, Direção e orientação dos professores ' '

--Sr. Washington Ll'<ÍZ No programa:
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

Noticias da Semana, Nac.'
__�

SILVA E ACAD1l:MICO HARRY GROCHAU

Preços: 7,60 -- 3,50
i

A d
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

I; C,II' entade carreiras, estudando Farmácia e Odontologià.'
, -,

Imp. até 14 anos.
.

I Não percam um ano' de estudos. Aproveitem a opor-
; A I- Kh . tunidade, assegurando a sua aprovação

iiiiw.iiiiiiiii,-j1l-.-"-l·,iiiiii�EiiUiiíii.'PlI_-1 i.
.

an ','
. AULAS I?IA.R1A�_ ri

__ I i .. ROUEN, ,15 (U.P.) --,.1" ILNOF�AL: Academia .�e. ComercIO
As 8hs. Ocorreu em Evreux uma co- ,.ORl\1AÇÕ�S:. dIal'la�lente das 8 às 9 horas, na

,. -

t tomô '1 d
Academia de Comércio.

Alberto R1JBCHEL __ E-
usao en re o au omove o

principe Ali ·Khan, por êle
liane LAGE -- Milton RI- próprio dirigido, e outro car-

BEIRO em: Iro, onde se encontravam"

I
três mulheres.

O CANGACEIRO O principe queixa-se de
"dores nas costas, devido ao

! choque: O motorista que o

acompanhava ficou .leve-'

mente ferido num joelho, I

enquanto que as três passa-I
geiras do outro veículo fi- -,,------'--------- ----
caram fortemente abaladas Ie tiveram de ser hospitali-
zadas.'

.

O llrincipe Ali Khan, C)J.le
acabava de desembarcar em

Orly, depois de ter intél'

rompido, sua viagem aos Es
tados Unidos li pedido de
seu pai, ia a' Deauville pa
ra vender na' França um

TOlote de 21 potros.

I:1-.'1�J-:J
em C;)LU'O, constituem bonito com-

I
ele

Os accessórics

plernento para um vestido em lã negra, ou marinho.

em

Preços: 1,50 -- 2,00 -- ;3,50_
Imp. até 14 anos. ,,)'

F'Iorian ópol is. 11 de agôsto de H153

(Ass.) P.' Quinto Davi Baldessar
Chanceler interino do Arcebispado

MAGROS E FRACOS
VA N'A DI O L

E índícado nos .casoa de fraqué '
,

za, palidez, magreza e rastro, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio,-Lici- .

'l"a, Gilcerofcsfatos, pepsina, noz
iI" cola, etc, de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste-

-

nías, Vanadiol é indicado para 1"0.
mens, mulheres; crianças, sendo fór·
mula conhecida pelos grandes me,

licenciado peta Saudf> Prlbllca.

SINDICATO-'DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL'
Assembléia Geral Extraordinária

em:

o HOMEM DAS

CALAMIDADES

No programa:
Cine Jo�naI. Nac.

No programa:
Atual. Atlantída. Nac.

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

_

f3L��I�
esareUo

! rIcos e está

. ���;��bOCurso·Pré-!lDiversitárío
po� -

\

�. No, Rio' Grande do Norte
Solucionada a �rise poUtlca

NATAL, 16 ,(v. A.) .

-- i dado de segurança e, a Me-
'

Confirma-se que está' prà- sa da Assembléia renuncia- : As 8hs.I .... j .......

Antônio Paschoal Aposto- ticamente solucionada <l: ! 'ria. Cumpridas as normas I Ester WILLIANS -- Van

lo, Paschoal Apostolo, n�ras erise política surgida no Es-
;
prescritas, realizou-:se nova JONHSON em:

e netos convidflm seus pa- tado. O govêrno Estadual, a i eleição para a Mesa; sendo
, rentes e pessoas de suas re- 'Comissão Executiva do P.

:

reeleito os mesmos elemen-. MEU CORAÇÃO TEM

lações, para a missa 'do '"60 S. D. e as bancadas oposi- 11.0 renunciantes. A sessãu DONO

mês, às 10 horas, .hoje, dia CÍonistas mantiveram enten- i foi prolongada em virtud� No programa:

18, na Igreja Ortodoxa, sita, JiÍnentos que culminaram! de �lguns inéidentes, con- O Esporte na 'Pela. Nac.

. à Rua Conselheiro Mafra,! com a resolução de que o: duindo-se a eleição às 20 Preços: 7,00 -- 3,50
n. 45. ; P.S.D, declinaria do man-· horas. Imp. até 14 anos.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA-'l'AMEN.
PARA INFLAMAÇõES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO. DAS

F,lquezlJ em s�rll SINUSITES'
l-Vinho Creoaotado ).; INFLAMAÇOES DA CABEÇA E' GARGANTA•

(Silveíra) TRATAMENTO COM HORAS .MARCADAS.

----.;.�A-V-E-N-TU-R-·A-S-O-'O--Z-E-�M�U-T-R-E""'__TA-���.-i>____;'� DR. GUERRE IRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE .OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO, -HORIZONTE.
'RESm1l:NC!A - PELIPE SCH�lIDT N.' 113.

De ordem do Snr. Presidente, convido
os Srs. Associados, 'para a Assembléia Geral

Extraordinária, a realizar-se no dia 22 do cor
rente ás 15 horas em primeira convocação e

ás 15,30, horas em segunda convocação, caso

não haja -número legal na primeira.
Florianópolis, 15 de Agôsto de 1953.
Amâncio Pereira Filho, Secretário. 18ANCOde C�f�ITO POPULAR"'

� AGRICOLA .

I I

R�'d'LOfVy'tO, 16
". ,

f"l�RlANOPOLlS - 51ó..e.�ro.rln� ,

/

ULTRA SONO
TERAPIA

J

, ,

; I
,-

OUi08 - OUVIDOS - N.(KIZ • GARGANTA

DR. GUERREIRO·, DA FONSECA
••�l1di.t" ii.· B·�.f1$1

Re(:lÕtWl de O"U!Oíl - EXlillllt<. d� FllKdo d. Olho p.$rli
"'tui!if!t:Jlt;áo 1,a Prlll!lõ(!ío Arterial

&!u,íH1lA ApuelhJi.!Iem.
, C"lUlilt&l'la; - Viar.o;;;d4:1 li. Ouro h'i;)t�: li.

1
, 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• F'lorianópolis, Terça-feira, 18 de Agôsto de 1..953
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"O
o E�TAUO

-E 's t a'd 0_ E s P O l� ti"
",(�()""()"",()",,,()�()'-'<) o ()._.() (�().-.<).-.<)�•••••••••tI ()�()_()_(�('_(I_(_{>.-.{,...() �()_c,...,.()...

vaí viu diminuido o pode- Fluminense 3 x Flamengo 2 Olaria 4 x Canto do Rio O
rio defensivo do adversário No estádio da rua Bo- vencedor de uma das me- --=- ....... """-__�__� � _

e passou a assediar a cída- caiuva, teve lugar, sábado, lhores pelejas de juvenis já "

ii��r;;'��@.;:�,E;
dela guarnecida por Lelo, ,á noite, o 'esperado match realizadas nesta Capital.

intermunicipal entre os ti- Os quadros foram êstes:

mes juvenis do Atlético, 10- ATLÉTICO -- Joãosinho,
cal e do Hercílio Luz, da Zilton e Vicente; -Zamzibar,
cidade de Tubarão. João e Vidomar; Gastão,
O prélio caracterizou-se relê; Nilo, Enio e Miguel.

pela movimentação e equi- H. LUZ -- Luizinho, �é
líbrio de forças, chegando co e Sadi; 'Gringo, Leandro

•

no que terminou com um

gol para cada lado. '

No segundo período, com
Saul manobrando os com-

-.O....C).-.().-.()....()_().....().....().-.().....()....(Q

'Fausto fez o que poude, ,perava. Pouco combativo
sendo o único que se salvou

I
desta vez. Walter e Ari em

na ?efesa. 'Papicp vigiou penharam-se muito pouco.
panheiros, póudé o "Leão"
adiantar-se no marcador,
as�inala�do três tentos con
tra apenas um do "Bugre".
Final: Avaí 4 x Guaraní

2. O alvi-celeste afastara'
mais um'obstáculo para a

I

t

sua caminhada para o tri-

SELEÇÃO GAUCHA X SELEÇÃO
URUGUAIA

campeonato.
O líder teve, de 'início,

alguma dificuldade, levando

PORTO ALEGRE, 16 (V. .mistas Esportivos de Pôrto

A,)' -- O Círculo de Cro- Alegre, efetuando-se, as

nistas Esportivos do Uru- sim, um "match" entre se

guai acaba de convidar a se- lcções em, substituição ao
mesmo, um pequeno susto.

leção gaúcha de futebol pa- prélio antigamente tradí
E' que o Guaraní havia

ra jogar no próximo dia 25 cional. entre os selecionados
inaugurado a contagem e

do corrente com a seleção da Argentina e do Uruguai,
ameaçava arrancar dois

uruguaia, em' Montevidéu, I com o mesmo..objetivo com

pontos do bicampeão. O ten-
b f" di"

"

f
em ene lCIO aque a enti .. que todos os anos' era rea-

to de Bolão no inal da fase
d dA'

-

de C li d'I a e e ssociacao e ro- iza o.
inicial mudou muito o as"

�
,

pécto da partida, animando I.�������
I '

os avaianos á conquista da
•

ATLÉTICO 2 X HERCILIO LUZ 1,
SÁBADO Á NOITE

vitória.
No segundo tempo o A-

conseguindo,a vitória, sem

grande esforço. Outros ten

tos teriam sido marcados
não fossem as falhas de Lís-

bôa, Balão e Amorim, qua
si sempre atrapalhados nas

jogadas finais.
Os dois tentos tricolores

I ao final com a vitória do es

foram resultantes de falhas quàdrão tricolor pelo esco

re de 2 x 1.

e Carneiro; Juceli, Leite,
Léo, Dedéco e Lima.
Ao vencedor foi oferta-deploráveis do trio-final a

vaíano, Em ambos, o gelei- No primeiro halftime ve- da linda taça, oferecida pe-

ra Adolfinho abandonou o
rificou-se igual d a d e no lo sr. Osni Mello, digno

arco metendo-se no' meio
I marcador: 1 x 1, tentos ob- presidente da F. C. F.

da jogada dos companhei-- tidos por Dedé e, Telê, êste Arbitrou a pugna, com a-

ros da zaga. Barbato e Dan- .de penalti. tuação regular, 0' sr. Ger-

da não deram conta do re-
Na 'segunda fase o Atléti- son Demaria.

cada. Ambos falharam la- co conseguiu o tento da vi-'I Antes- do início do prélio,

mentavelmente, além de e- tória, em
,\ habil' 'manobra, I

houve troca de geritilezas
xercer sôbre os dianteiros. sendo, assim, proclamado 110 centro do gramado.
Jair não foi o mesmo mé-.
dia avançado distribuidor
de passes magistrais para
os da vanguarda, Bráulio e

Nenem estiveram magnífi
cos, principalmente o pri
meiro que se revelou o me

lhor homem em campo. Ne
nem está jogando uma enor

midade como marcador de
ponta, Manara teve um pri
meiro tempo falho, melho
rando bastante na fase com

plemcntar.
Amorim ainda periclitan

do, perdeu uma ocasiao

- preciosa,para, golear. Bolão
muito hesitante nas, joga
das. Mesmo "atuando aquem
das suas possibilidades, re
ais; o herculeo "center" tor
neu-se o "scorer" da partida
com dois marávilhosos ten-

�! tos," Saul brilhou pelo seu

!RIS, COL�GIAL E POSTAL' OS
VENCEDORES

Prosseguiu o Campeonato I Domingo, pela manhã,
da Segunda Divisão (Ama- foram efetuadas 2 partidas.
dores). i 'Na preliminar, o Colegial
Iris e América defronja- I

fazendo alarde de sua ho
ram-se na noite de' sábado mogeneidade, goleou o Fla-

-

como pr'eliminar do encon-
I
mengo, pela elástica conta

tro de [uvenís jentre Atlé- gem de 8 a O.

tico e Hercílio Luz. O ru- I Logo após defrontaram-se
bro-negro venceu com auto- \ Postal TelegráfiCO e Bangú,
ridade pela contagem de 4, vencendo os rapazes dos
a 1, mantendo-se na ponta I

Correios pela apertada con

ao lado -do Colegial. O ven-
, tagem de 2 x 1.

cedor formou, com Carlos, i Hoje ou amanhã prová
Magalhães e Lili; Walter,' v�lmente serão reallzados
Renê e Katcipis; Wilmar,-' os encontros América x

Lico, Maurity, Leo e Es-
I Ipiranga e Radium x Iris,

píndola.
'

li os quais deixaram de ser

Marcaram para o Irlsr realizados na tarde de sába-
Lico (3) e Maurity. , do, ,

VITO'RIA DO CARLOS RENAUX
r

SUÉCIA 4 X FINLANDIA o '

Pelo Campeonato da Liga

I
tlético Carlos Renaux e do '

,

Blumenauense de Desp�r- T�;í-, d�, Gaspar. Triunfou Em Estocolmo realizou-se" t�e o� seleci�nados. da Sué-

tos, defrontaram-se dornin- 10 team brusquense pela , I cia e da. Fínlandia, ven-

go as Equipes do Clube A- : dilatada contagem de 7. a 2. domingo o internacional en- cendo o primeiro por 4 a O.

FUTE!30L EM JOJNVILLE

•
•

O certame carioca .pros- i América 4 x Portuguesa 2
,

seguiu sábado e domingo" Bonsucesso O x Bangú O

com os seguintes encontros

e respectivos resultados:
Vasco 4 x Botafogo 1

Sãç Cristóvão 1 x Madurei-Ira 1
'

IEmprego
, - -

CR$ 3.000.,00
'

Firma desta' Capital ad-
mite 2 moços e 2 moças
maior-es capazes e ativos

para cargos de responsabi
lidade. '

Ordenado Cr$ 2.000,00 à

Cr$ 3.000,00.

•
"

I, 'Tratar: Rua, Vidal Ra-
mos n. 30, munidos de do

cumentos (terça-feira} pela
manhã.

I. PLACA9 SIFILITICAB.

Ellxlrtde Nogueira
Medfcaçlo euxUlar no tra.

tamento da sifilia.

A�G U A
II N G L E S A
!{fI ;t;'�li' 1)1]
;TONICA.APERIT1YA
NAS CONVALESCENÇAS

ASA
,

I Vende-se uma casa re

I
construída sita á Rua Ruy
j Barbosa n. 92, (Próximo ao

I Abrigo 'de Menores). Acei
,tQ-se troca por um autg
móvel.'
Tratar com Carlos Vieira

(Marreco)' no ponto de au

tomóveis n. 2.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pluriunõpolis, Terça-feira, 18 de ,ôsto de 1953o ESTADO

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas de terras própr ias para
agricultura, além de maravilhosos lotes' urbanos em

Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no' Estado
de Mato Grosso, .próprias para cultura do café.

Informações: - Edigício São Jorge - 10 - Sala 4.

------------�------J
\

A

PROTECÃQ
.

DA

GARGANTA

Ministerio da Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SAN'f��

CATARINA

I EDITAL

o Sangue é a ,Vida
ELIXIR .14

I:,\()FE:--:SIVO '/\v ORlJAN!S\l{
A(,HADAVEL COMu UM Ur.OR

REeMATlSMOI SIF1LISI
r01111' o popular' depurativo composto dt

Hermofenil e plantas medicinais de alh,
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
�, corno medicação auxiliar no tratamen

tlo d"-aSi�ilis e' Reumatismo da mesm•.
origem.

I ��!�os:o Ide�:'��U�d��onalltinha por missao Defender I
A data de hoje recorda- a Constituição, a liberdade, .

a independência e a inte

gridade do Império, manter
__ em 16�8, a Estância, a 'obediencia às Leis, con

defendida por Henrique servar e restabelecer a 01'

Dias, repeliu a um ataque dem e tranquilidade públi
dos holandezes comandados ca, e ��xilial' o exército de

pelo Coronél Brinck; I linha na defeza das frintei-
'I

,

ras ecostas";
-- em 1648, os holandezes

que se encontravam na For- --em 183�, nas ruas de

taleza do Morro,de São

Mi-I' Belé�
do Pará, con.ti�ua

guel, em- São Paulo, de Lo- vam os combates motivados

anda, propuzeram captula- I pela Guerra Civil �os "ca

ção que foi assinada no" dia I banos";21;'
.

,

'

-,
__ em 1711, em Sebírô, -- em 1838, os General

Sebastião Pinheiro Cama- Cunha Matos', e o Conego
rão, partidário dos portu- Januário da Cunha Barbo

gueses de Recife, derrotou, sa, propuzeram, 'em sessão

junto ao E�genho Genipapo, da Sociedade Auxiliadora

os Olindenses comandados da 'Industria Nacional, a

pelo Mestre-de-campo Cris- criação de um Instituto.Hís

tovão de Mendonça Arraes; tórico e Geográfico Brasi-
-- 1831, foi criada, por I leiró, sendo "aprovada no

Lei, a Guarda Nacional no dia imediato, 'inaugura�o-I'Brasil, sujeita ao Ministério se a 21 de Outubro;
da Justiça, ficando, pela
mesma Lei, extintos os CO�'- -- em 1893, no Rio de Ja

pos de Mili�ias' e d� Orde- neiro, faleceu o General

nancas, que dependiam do José Antonio Correa da Ca-
,

, ,

Ministério da Guerra, bem mara, Visconde dePelotas,
como os guardas-munící-] nascido em ,Porto Alegre,
pais, criados pela Lei de 6 em 17 de Fevereiro de 1824.

de Junho desse mesmo ano André Nilo Tadasco

COMPRAS E NEGÇ>CIOS EM 'SÃO PAULO

AVISO I
DR. JÚLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o .:

AMBLIOSCOJ>IO DE

WARTON

Para tratamento do ES·

TRABisMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas diària
mente.

Expresso São Jorge
- DIARIAMEN'l'E -

•

fi

•

Ela

quer ser

professôra •••

E, voe' predsa assegurar desde lá 'ue- diploma
Você observa sua filha, .tenta advínhar
lhe .08 planos para o futuro· e é com

alegria que nela percebe os sinais de
uma vocação. Sua filha já escolheu
entre os diversos caminhos que a vida

, lhe oferece: mas poderá seguir o rumo

Sul Alneriea
Companhia Nacional d,e Seguros d. Vida

Fundada ,em 1895

OUfG# co...

III :IOZ .eI. u.

amllO, a palavr.
do A••nl. da
Sol "'••rlca

Aviso

que deseja? Esta é uma pergunta à
qual só você pode responder. Ninguém
sabe do dia de amanha.rquando talvez
ela não tenha mais ao lado a presença
paterna - e só a você 'cumpre garan
tír-lhe o encarreirame ·t.o, a contínulda
de dos. estudos, através de um seguro
de vida. -Faça-o desde já. É seu dever.
Procure ouvir um agente da Sul Ameríca,
que lhe indicará, sem compromisso,
qual o plano de seguro de vida mais
adequado a seu caso.

- - - - �

À �UL AMERICA - CAIXA POSTAL, 971 - RIO DE JANEIRO
Queiram enuiar-meum folheto com informações sõbre o seguro de vida .

Nome
�---- _

Data do Nasc.: dia mês �_ano,_· _

Profissão Casado ? ---' Tem filhos ? _

Rua f!{.o ____Bairro

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINH',\ NEGOCIOS:
MERCANTE Particulares, Comerciais,' Industriais, Imobiliários.

, De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de 'COMPRAR:
Santa Catarina, faço público a quem: interessar que a-

I Máquinas em geral, Peças, Motores, Materiais elé-
. ,cham-�e abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri- tricos, Material p/construção etc.

ções para os exames de: Mestre_de pequena cabotagem,.
'

INFORMAÇÕES:
-

Pi:atia�, praJicantes de :ráticos, ..�ontra }\�es��e,. Ar':' i Em Rep. Publicas, Escolas, Institutos, Comerc!a�s Irais, 1 s. e 2 s. condA.ptoles ,�OtOn.,tdS .e Nlaqlll,n1stas, etc. Resolveremos esses e ·outros v/problemas,

=.dest� data a 31, de agosto prOXlmo, de acordo e�n� as Ins-! mo sigilo e presteza. Cobramos módica taxa .pelos n/ser-
truçoes do AV.1SO 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da vicos. Escreva-nos s/compromisso. .' ,

Marinha. -

"

,

'
"

,
I, "

ESCRITóRIO' DE INTERCAMBlO É ORIENTA- I

Cap�t��i� c}os Porto: do Estado- d,e Santa Catarina, TAÇÃO COMERCIAL -- Caixa Postal n. 4.965 Iem Florianópolísç 22 de Julho de 1953. SÃO PAULO '

Nelson do Livramento Coutinho I
Escriturário "G" -- Secretário. ----------'----...,...-..... _

DR. NEWTON D'ÁV�LA
Aus�nte durante o corrente mês, fazendo curso'

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

�,
.

Cidade.,.-� _ Estádo.---::-:-:-:- ��_

12';1111-1- 78"

Vende-se
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên
cita em Capoeiras.
Dois lotes em Barreiros cita á Rua doe Moura 20x35.
Uma casa na Vila São João em.Capoeiras.
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Silva em

CAPOEIRAS.

AuxHiar· de Escritório

PARTIDO SOCIAL'
DEMOCRATICO

airetório�a3ic�Dal de FIOtià�IÓDOlis
Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As

cipreste Paiva nO 5, sobrado, está wncionando, das 9 às
11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito

. ral para inscrição de novos eleitores, tranferência e su-

bstituíção de títulos.
'

A subst'itu ição dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que, nos meSU10S esteja esgotada a página destinada
,1 rubrica do presidente da mesa receptora.

Os interessados deverão juntar ao requerimento
duas fotografias de 3 por 4. I

Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do

Partido, ou pelo telefone nO---2.570. -

·COMUNICAÇÃO' I C2?�.. t d
'

�:::�o:nho" I.· On: a • or r"
Temos a grata satisfação I C"ONTADOR, dispondo de algumas horas díarías,

de participar a V. S. que, a rceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas; á rua Itajaí,
.. 32 - nesta capital.-

partir do dia 31 do corrente,
a nossa

.

representada, Pa

nair do Brasil S. A,_ inau-I
gurará mais uma escala na

s�a regulJr linha interna-
I

"

cíonal para a Europa. Será
heneficiada com, esta inicia- :
tiva da Panair a cidade ale

mã de Hamburgo, com uma
.

escala semanal dos moder-

FLORIANóPOLIS � BLUMENÁU
,..... AGENCIA -

Precisa-se de uma moça desembaraçada, bôa dacti-lIlOgrafa e que possúa, pelos. menos; noções de Contabíli-
,

,dªde. Ordenado a combina,::, após o Test de prova. Tra- I
l,tar na casa "A EXPOSIÇ.NO", Rua Felipe' Schmidt, 54, '

diàriamente, das 8 às 12 e €las 14 às 18 horas. •CACIQUE

----- --�--------------------- - ---. ----�--

,polis
Rádio Difusora de Urussan ..

-

--

níssimos aparelhos "Cons

teÍlation", partindo 'do Rio "," �EPRESENTADAS
de Janeiro tôdas as s�gu!J--
das-feiras, às 23,59. ' 'Rádiõ Gu:rujá de F'lorlanô- \
r A tarifa. de passagens,
'Fpolís-Hamburgo,: .será a:

seguinte: ida: .

Cr$ 22.926,80;' ida e volta:
Cr$ 41.268,20: .'.,.
C(mtando com à hábitual

ga

Rádio Farroupilha de _Pôrt?
"Alegre

Rádio SUlina de Capinzal
atenção dispensada por V.

S., agradecemos, de ante

mão, a gentileza da, divul
gação, através do seu con-,
ceituado órgão de impr-ensa,

mão, Agentes".

HO'fEL -

a c IlE
I CLIENTES

I Casa Londres- ,

Pereira, Oliveira & Cia:

HOMENS
HOMENS
HOMENS
HOMENS
RIADOS

FRACOS
NERVASOS
ESGOTADOS
DESMEMO-

I Ind. Gerais <?ássio Medeiros, Fatores decisivosl para o
I S. A. êxito, na vida atual.

Agência

de
Rá,� jo Difusora de Tijucás
Rádio Difus.ora de Laguna
'ládif\ Caçanjurê de Caçad.o:r I',Rác.:.o Difusora de Itajaí
"O Fstadô" I:!s::��::od:'i:�;;;? :'����::�,:' .,

' "
.

�;p,;b(ícidadeAtenclOsamente, ,;; ,,·'O.,Vale do Hajal", j •

_

_ Sy1'iaco T. Atherino 'N lr- I'

Caixa Postal, 45 ;_ -l!'lorialfópQUs - 'Santa Catarina
',.

GOJAS
MBNO_LIN4S
"A Fonte da Juventude".

Sã.o nervos fortes, idéias
claras e saúde perfeita, a.os

I fracos e ac.ovardad.os, cedo
envelhecidos pelôs nervosis
m.o.

Nã.o tem contr,a-indieação. ��a.s farms� , e:: drogs do �
Brasll. ,Pelo reembolso C'l �'Potal 3.685, - RIO -.

Electrolãndia
ModaR 'ClÍpeI'
A Electrônica
Est. José Daux S. A.
Waldir Losso & Cia.
Eléctr.o Técnica Ind. Com.

S. A.

I EScl�itÓrj'.os Ronalan Ltda.
Lóide Aére6 Nacional

.. o'. �

I.
".';_": ... '

Distdbuidor
C.RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João ,Pinto, 9 FpoUa

.._/
.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

carro 16, recem adquirido I
'

'pela Viação Santa Catarina, 'INDESEJAVEL" ...
,

,para transporte de passa- O Posto 6, o mais movi-

geiros entre ,0 ..Canto do Es- .nentado do Estreito, loca

treito e a Capital, cujo ôni- .Jsado no Canto, a zona

bus entrou em' serviço há .nais povoada, recebeu, 10-
poucos' dias. mingo ultimo, apenas 160 CASA MISCELANIA distrl,
E' lamentável, que isso

I
litros, os quais, em vinte buidora dos Rádios R. C. A.

aconteça em um meio civili- ninutos apenas, desapare- Victor. VáJvulaF! e Discos.
" '. ' Rua Conselheiro Mafra,sado como O nosso. .Fatos :.:(!l'am como por encanto, a-

�dessa natureza só podem '0z31: do critério multo jus- '

-

merecer reprovação das lo da distribuição de um u. ra trafegarem o�. automó-,·'
pessoas dignas e amigas do rro para" cada pessôa. 'leis que precisam estacio-

progresso. Será que alguem está en- nar á porta da churrasca-t'Não precisamos ressaltar Irando na fila por duas ou ria ou descerem a transver-
.

aqui o dever que cabe a to- .r es vezes? ou algum pro- sal que vai até á praia. Ida pessôa criteriosa é digna, prietário do café, está des- Mas o mais importante.
coibir semelhantes atenta- pachandc para a fila "emis- : -- e para' este caso deperta- :

dos, uma vez presencíe o. sários", afim de obter maior i mos a atenção dos srs, fis-I
malfeitor assim procedendo,' quantidade de leite para 1 cais do Departamento, -- é

I

pois toda pessôa de bem,' comércio? <,
o fato' de o proprietário da ..

-

nesse caso é uma autorída- A's 5,20, hora em· que quele amontoado da medei-

de, podendo com a sua ve- chegámos ao Posto 6, não ra, não ter feito até.agora
d d b �-�emente reprovação evitar o ten o consegui o o ter uma Illm muro, afim de evitar �

malefício ou apontar o sel- �ota siquer do gracioso li- que o poyo ali entre, afim
_...� ---=- ,,;-� ��

vagem à autoridade "polici- quido, ficámos à porta, con- de, pôr detrás das p�lhas de ,� - '

.

\in, de � num':" __ �'"

- ..... �a"e 'deuso LU"c\O dda og I.._�� -- :"aI. tando o numero dos / que madeira, fazer suas necessi- � \onse
o ,ud C 110'\01" .,_,.. •

, -.J d
\ivre,

eI a"to e ()I'I �." ,pJ):' �-".
'iam ao mar e nao encon- ca es,.. 'o",r--I.. rec.�: .'

'

.\ __,
"'\ ,;.� '.,

O malfeitor cortá o tecido ...
cu.sy

._

•

CI IOV'"
travam agua"... Cento e 'Ao lado da Churrasea- novas eoerS'

6 \áci\ e ogrod-W ,,,},,
,'",.

Quarenta e uma pessôas via, formado, pelas pilhas de \sto lhe ,er
"ante motor.

_--oltaram para os seus lares tabôas, existe -um corredor:
;

.o, �\I)t.,.
l\iO de um pO

_-5acom as vasilhas:vasias-! de um metro de largura. aoMO sér�lco de abastecimen- Ali, em pleno dia, rapazes
.

to do leit� �stá melhoran� engraxates, verdureiros, e

S fi! A; ":H
O ft� f -

,

do. . . 'Cento e poucos li- até adultos, vão fazer suas lO

'.1'0", enl um 'dm" de 'dom�l'n- d d d
,'Oe à,S à 22 H.P.

�
- necessi a es, tornan o in· (" � -,

�o, para atender a quasi :,uportável pelo 'fedôr, um

quatrocentas pessôãS! �dos lados do' referido esta,

?ROVIDENCIA INDIS- belecimento.

. Preparam-se
�. , ..

ao IJlnaclO.

EXAMES �ARA O J;>ESSOAL D_A.. MARINHA 'I
Matrículas e informações, 'diàriarriente, até 31 de .

. MERCANTE aôsto, à rua Padre Roma, 122.
De ol'del"n do Sr. Capitão dos Portos do Estado de I .

Santa Catar:_ina,.faço pÚblic_DA a. quem, interessar �ue �-
-�"'__--.-------...;.----,------.....;_:__--

cham-se abertas nesta CapItama dos, Portos, as lllscn- I C
'

, l'tII

. çõ�s pa�a os exames de: Mestre de pE'quena cãhotagem, , OnVOCaçaO
C
A.

S C
Praticas, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar-I'me:?ma, por operários esp,!:!-

erallCa 'a-O aelaoa rais, lOs. 'e 2°s. Condutores Motori.stas e Maqtíinisías, De ordem do sr. PRESIDENTE, convoco os srs.

peG;ialistas, .

não havendo '

. U. �es�:�data a 31,de agôsto próximo, de acôrdo 'ê�n� as Ins- s.ócios para um� reunião Ade. A�sembléia Geral a s�r rea-
maIS necessldade de sero-I' /' XUÇ?c:s do AVlso 3.122/1951 do Ef{mo. Sr. lVlirustro da I hzad? aos 19 dlas de agosto, as 1� horas e 30 mmutos, '

d f' d C 't 1 00 Vfarmha., 'na sede social. ,pera a ora a apI a e I 'J�1fl'J"'OL.í)S PREN\,;.:.'" -.,'Oe', TE'LHAS, LADRI-
"

E d
.

h �_\. � oJ.lJ>U ..::J
C ',' '.

Não se. contando com número-para- realizar a reu-• sta o, como vm a aconté- Capitânia dos Portos do Estado de Santa atarma . - ..

h
.

d
"

cendo. t,HOS� 'RODAPES'E,lUATERIAL REFRA� ,'m Florí:móp�lís, .22 de julho de 1953.
'

: j11lao em pnmelra c ama a, a mesma sel'a levada a elei-

A' I' to cinco dias após, com qualquer número. -...

, Q Sr. LaudelinQ Campos 'T RIO - Ped?'o José Bosco, 1.0" Secretário \
Ih PRONT.r\ E"N-TREGA'

.' Nelson do Livramento Continha
procura apare ar cO,nveni-.,

-

\, ..."1 •

'
'

'., '. Escriturário "G" -- Secretário.
entemente as oficinas da, •. ' . ��'5r�"t:i':';;f.i�

• _

_

I
• I .. .

'. -'-" �
.

'I!';'l.

:�:�:: ':;�:::�a
tudo

·0sny Gama a C iaEm Dezembro, e bem
,

.

-

,

.

,

•

possível, receba a.. Emprêsa
novo e 'moderno ônibus,
igual ao confortâvel 16, mas
tempo virá em' que as oH-

N�tícias dollEstreito ,"O. MELHOR',lURIJ:�
,':C_

- ,

_

.•
�

�:_-, :�.,'. ':'�

····5.%�· ..•. · .
.

.

'" �""': «���:;;;f�!,:tfi<,��
DEPOSiTOS POPULARES

B�"CO . AGRíCOl:A
"','�GjrTRAJANO: J.6

'

nORIAN6pOLlS

cinas da Emprêsa, prepará
seus próprios 'ônibus, au- I

Individuos selvagens, iní- mentando mais facilmente a

migos do Progresso, corta-] já considerável fróta de ôní-
'

ram a canivete ou Ía�ina bus, que tão bem vem se1'

de gilete, o assento estofa- .vindo ao público.
do de um dos primeiros
bancos

. do belo ,e custoso O LEITE, ESSE

VANDALISMO!

ou couro. do estôfo, deixan
do expostas as ferragens do
'seu interior, vem uma. se

�hora ttàj�ndo custoso ves

tido OlI Um cavalheiro com

'um terno de �. valor, e sen
tam-se descuidados. Ao se

lEvantarem, eis um rasgão
em suas custosas vestes, tu-'
do porquê, um tarado, des

ses que an.dam à solta 'por
aí, int�ncionado de preju
'di�ar a Emprêsa que tão

bem está servin.do ao. pú
blico, não considerou que
estava produzindo um male
fício prejudicial a muitos.

Entretanto, a Viação San

ta Cataril1a não merece se

melhante· manif�stação de

animosidade, visto que seu

proprietári� nãó se' cansa
de tudo fazer ho sentido-de

corresponql:!r a preferência
do público pelos seus' ôni-
bus. l

'Ainda domingo fez Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO
.. RAPIDO ��SnL-B,RASILEIRO»'

Florianópolis. - Haja! - Joinville '- Curitibá

?ENSAVEL E URGENTE E', de urgente necessida-
Há uma problema de sU:'j de, darem os srs. fiscais (1a

ma importâ�cia no'Estrei-I Higiene e da �unicipalida
C,O, que preClsa de ser resol-, de, um paradeIro a .esse la
vido sem tardança, pela mentável estado de com:as,

. I
.

;nterferência conjunta, dos l?m benefício dos que vão à

fiscais da Prefeitura e do Churrascaria Horizonte, sâ
Departamento de Saúde boreal' um pedaço de bom

�ú�lica: o do empilhamen- ('hurrasco, cujo' sabor, e

t,? de, madeira à �ira , 'rua i
cheiro agra'dáveis,' não de

�el.
. Pedro Demoro,'�ao' la-

I
vem ser perturbados flor

do da churrascaria Hori- outros, indesejáveis ...
zo�te. Já não ha espaço pa-�! -

Corresportdente'

tra

fegar mais um ônibus de
vidamente reformado: Q n.

5, o qual passou por uma

reforma radical, apresentan
do-se com() um carro novo.

O n. 7; vae entrar para o

"est';lleiro", 'afim' de ser

tambem devidamente: refor,..
mado. A reforIlJ.a dos car

ros da Emprêsa, está sendo
feita agora nas oficinas da,

-

Agência: B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente �nveira- _. ,

JERONIMO COELHO, 14 Caixa
239 - Florianópolis
DTSTRIBÚIDORES

Postal,

���-

T,6ANSPORTES AÉREOS CAT�.RINENSE S/A.

Caixa Postal., 45 - Florianópolis - Santa Catarina'

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

�ORBERTO DOMINGOS DA SILVA e famíliá
agradecem, sensibilizados, às demonstraÇcíes recebidas e

a todos que acompanharam sua filha TEREZINHA até
SeiTai'ias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei lotes sua última morada. ' "

abanos, casas, grandes ',áreas de' terras própri.a� para
.,

, I"� Convidam, também, a todos os parentes e às pes-
. tgriculturn, além de'maravilhosos lotes urbanos em sôas, amigas parp' assistirem à Missa de 7Q dia a se reali-joiânia é. São Paulo, assim como"ótimas terras no Estado. 7 ' ,

. " '

'
, zarlsexta-feira,· 21, às 7, horas, na Ig'rejOa São Francisco

le Mato Grosso, próprias par:á �,iI.uura dó café.'
-

. -, ,Antecipadamente agradecêm a todos que compare-IlIform�<;ões: - Edig-iéfô"S,ão Jorge -:- 1° - Sala 4.: cerem a êsse ato' de fé cdst�.

HEPlmSENTADAS -

a c I' I Ei
R.lê!;ü G uarujá de Florianó- '

I pOl,is -

' I
I
Rádio Difusora de

urussan-,c1 ga'.
'

r Rádio Farroupilha de .PÔl'to
Alegre.' ·1

Rádio Sulina de Cupínzal ,,1R[�,�jo Difusora de TIjucas .

ftádio Difusora de Laguna I
Rád io Caçanjurê de Caçador '

Rác10 Difusora de Itajaí I .

I Pu bllcidade

Agência

o ESTADO

., CLIENTES
I·

de
"O Fstado"

:'AIvarada"
"O Invicto"

"O Vale do Itajaí"

,,1,1' .

....... 'lMANHA ...

{ -�- � �
-

1

I)istribuidor
C. RAMOS S/A

C�mercio _:_ Transportes
Rua João, Pinto. 9 FpoUs

} .

. I

Casa Londres
.

Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind, Gerais Cássio Medeiros
S. A.

AO,MEIO DIA ...

�Auxiliar de . Escritório,
-

Precisa�se de umi mO.ça desembar;çada, bôa dadi-'
lografa' � qu� possúa,i_ pelos ,l!lenos, noções de Contabili
dade. Ordenado a 1l6inbinar,' após o Test de prova. Tra
tar n� cas,9: '.'.4 EXPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54,
diàriamen'te, das:8 às 12 e.das 14 às 18 horas."

,

81ectrolândia

Modas "Clíper
A Electrônica

Est, José Daux S. A.
Waldir Losso & Cia. ,�"Tek

,
\

8,451 ,j
Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

Minislerio
...

da Marinha
, CAPITA,NlA DOS PORTQS DO ESTADO DE SANTA I

CATARINA

EDITAL

ReunIão Interna··
ciunol de Peritos
ein Febre 4már8la-

I Escritórios Ronalan Ltda.·
Lóide Aéreo Nacional

'R�cebemos:

RIO, 15, CV.A.) - Tendo
em vista a proximidade da
Reunião Internacional de
Peritos em 'Febr� Amarela,'
a realizar-se a 3 de. setem
bro vindouro, em Kampala,
Estado de Uganda, AfrIca
Oriental Inglêsa, o profes
sor Arlinâó de Assis, dire
tor do Serviço Nacional de
Saúde, conferenciou, ontem,
com o sr, Antônio. Balbíno..
a queni expôs detalhes da
contribuição do Brasil à
quele conclave.

----- ---_

"Prezado senhor: '

Na ocasião, fui conumica,
Temos a grata satisfação dá ao ministro da 'Saúde. a

de participar a V. S. que, a escolha, como Ílósso:- delega
partir do dia 31 do corrente, do, do sr. Valdemar Sá An-'
a nossa .representada, Pa- tun�s, diretor do., Serviço

.

d B '1 S A
. . Nacional de Febre, Amarela

naIr o raSI ',' lnau- "

a
,. •

'

I
e conhecedor dos problemas

ourara mais u:na e�cal� na relacio.nados com a citada
"ma regular lmha interna- endemia, notadamente no

cional para a Europa; Será que diz respeito à parte pro
beneficiada com esta inicia- filática. Presentes à pales;
tiva da Panair a cidade ale- tra, o sr: Valdemar Sá An

tunes exibiu ao sr, Antônio
Balbino os mapas organiza
dos por sua repartição para
serem exibidos na reunião
internacional, escÍarecendo,
ainda, que nossos trabalhos'
serão, articulados com os da
Repartição Sanitária Pana�

�J .....
�

Expresso Sã,(i' Jorge
- DIARIAMEN,TE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA _J

, :. . .

CACIQUE ._ HOTEL":;::'_'

mã de Hamburgo, com uma

escala semanal dos moder-

CASA

riíssimos aparelhos "Cons

tellation", partindo do' Rio
le {aneiro tôdas as segun

das-feiras, às' 23,59.
A tarifa de' passagens,

Fpolis.-Hamburgo, será' a

seguinte: ida: .

Cr$ 22.926,80; ida e volta:
Cr$ 41.268,20.
Cl)ntando com a Irabitual

mericana.
. .---

atenção dispensada por V.

S., agradecemos, de ant�- Vende-se uma casa re

mão, a gentileza da divul- construida sita á Rua Ruy
gação, através do seu con: Barbosa n. 92, (Próximo ao

c�ituado órgão de imprensa", Abrigo de Menores). A�ei
dêste novo empreendimen- ta-se troca por um auto
da Panair do Brasil S. A.. móvel.

Atenciosamente, Tratar com Carlos Vieira
Syriaco T. Atherino N Ir- (Marreco) no ponto de au-

mão, Agentes". tomóveis n. 2.
,

Exumes de Admissão ao Olnáslo
\

candidato� para exames de admissão

t AGRADECIMENTO E MISSA
,

. ,

Vende-se·
./" " .'

Vende-se bôa cása de sêcos e molhados com residên
cita, em Capoeiras.
Dois lotes em Barreiros, cita á R1.l,a .de Moura 20x35.
Uma casa na Vila! São Jllão em Capoeiras;" -" I

.
Vêr e' tratar com o proprietário Braulio Silva em

I

CÀPDEIRAS.
' .

.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADQ
7

ULTRA SONO'
TERAPIA,

/,

o MAI'S JIODERNO E EFICIENTE TRA'fAl\1EN
ro PARA I.\FL\J\L\ÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

, SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CAnECA E GARGANTA.

TRATAMENTO con lIORAS MAnCADAS.

DR� GUERREIRO
CONSULTóRIO - VIsce�DE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

'

RE_SID�NC!A I"ELIPE SCHMIDT N. rra.

ALI KHAN vitima'
de acidente
.. ROUEN, 15 (D.P.)
Ocorreu em Evreux uma cá
lisão entre o automóvel do
pr'incipe, -Al] Khan, por êle
prõprio dirigido, e outro car

ro, onde se encontravam
crês mulheres.

'

I . O prínclpe queixa-se de
dores nas costas, devido ao

choque: O motorista que o

acõmpanhava ficou leve
mente ferido n�m' joelho,
enquanto que as três passa
geiras. do, outro veículo' fi
.caram fortemente abaladas
e tiverãm de ser hospitali
zadas.

O principe Ali Khan, que
acabava de desembarcar em

Orly, depois de ter inter-
'

rompido sua viagem aos Es
tados Unidos a pedido de
seu pai, ia a Deauville pa-

f ra vender na França um

lote de 21 potros.

-.

o Centro .de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
\ ENTRADA FRANCA

,
,

Curso· Pr,é-Universilário
VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.-

/' ,., - -

� .

- Direção e orientação dos professores
/

"

DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA
SILVA E, ACADÊMICO aARRY GROCHAU
CONTADORES E NOR.MALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia, e Odontologia.
'Não percam um ano de estudos•.Aproveitem ai opor

tunidade, assegurando a sua aprovação.

AULAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES� diáriamente das 8 às 9 horas" na

Academia de Comércio.
'

Cerâmica São

JERONIMO COELHO, 14 - Caixa
239 - Florianópolis·
'DISTRmumoREs

Florianópolis, Terça-feira, 18 de Agôsto de 1953

I

I ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO,

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4,
I-MERSÃO e,

Capacidade 30 LITROS

.

'. Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

• J áto abundante na tampe-
'

ratura desejada.

o MISTURADOR DAKO. de reçu

lage'TI' instantanea, perJ!te a

maior escala de graduações, de
TEMPER,ATURA,

J

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

Fabricados nos tipos
horiz�ntal e verti�al.

• Construção sólida, sendo a caixa interna ,de COB�� �

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, lnteírarnente blindada.
• Controle automático de temperatura PQC H.RMOSTATO.

que proporciona ·grande ECONOM.IA.
.

'1
-

GARANTe o QUE FABRICA

," f. DAMOS ·S/A.-Comércio e 6uênclas
Rua, João' Pinto, '••Fpolis••Sta. Catarina

Viagem com se-gur�nça
,

e rapidez
'

so NOS CONFORT"AVEIS lttICRO-ONIBUS DO

RA?IDO {(SUL-B,RASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Jofnvllle - Curitiba

J

Agência: Rua Deodoro esquína da
'. Rua., Tenente, Sílveíra, -

..

-

- -- ---- --�-------�-----------'----

CASA

ta-se troca por um auto-

Goyêrno Me.lropolilano

4rlindo Assis DO
Congresso ··de
Febre 4marela
RIO, 15 (V.A.) - Tendo

em vista a proximidade da
'�eunião Internacional de
Peritos em Febre Amarela,
.1 realizar-se à 3 de seiem.'
:)ro

.

vindouro, em Kampala,
- Estado de Uganda, Africa

. "..
OLHOS - O� -'- NAIUZ • QABGAJrI'A Oriental Inglêsa, 'o profes-
DR.' GUERREIRO DA FONSEC A sor Arlindo de 1\ssis, dire-

••��a ti.'�""aI tor do Servjço Nacional qe
.R.eceiu. de Oculos - Exame 'de I'u.do de Olho para, Saúde, conferenciou, ontem, Vende-se uma casa re-

CI...U{lcaç.o 11& Preuln �:r1al, com o sr. Antônio Balbino,
'

construida sita .á Rua Ruy'
Moderaa Aparelb&�em. a quem expôs detalhes da Barbosa n. 92, (Próximo ao
t.....l'.rt. - Vi.coiad. êl. Ouro PNto. L contribuição do Brasil à-

,Abrigo de Menores}. Acei-
, quele conclave. CASA MISCELANIA dístrt-

Na ocasião, foi comunica- buidora dos Rádios R. C. A.

Caelano. ::����:;:'�::;S��:� Vi;:::.=�r����
, Itunes, diretor do Serviço Em-preg'o',

, Nacional de Febre Amarela
. , ,"-

TIJOLOS PRENSl\vOS TELHAS LADIU- e c,!n.hecedOJ; dos probl�mas CR$ 3.000,00,

,
.

'
.

\ relacionados com a Citada
LHOS, ROD�ES E MATERIAL REFRA· endemia, notadamente no- Firma desta Capital, ad-

_ TARJO que diz respeito à parte pro- mite 2 moços' e 2 moças

PRONTA ENTREGA filática. Presentes à pales- maiores capazes e' ativos
.

'v,;f��"""�'l'
' tra, o sr. Valdemar Sa An-

. d bi--·--:'...o:":·1:�·.".•:,' .

•

•.��, ••_-
,,� .\,,.,i���... ibí A tôni para cargos e responsa 1-

,

" o,,, ',-' _.� ,. �unes ex lU ao sr. n onlO

O G'
�

'Bt C·
.

Balbino os "mapas organiza-
' lidade.

Sn, ama Ia dos por su.a .repartição p��a: Ordenado Cr$ 2.000,00 à
,

• serem exibidos na reumao 'Cr$ 3.000,00.
internacional, esclarecendo, I Tratar:' Rua Vidal Ra

Postal, 'ain?a, qu.e nossos trabalhos,
mos n. 30 munidos de do-

serao articulados com os da .

'

I Rep�rtição ,Sanitária Paqa- cume�tos (terça-feira) pela,
mericana. � manha.' I

,

Roubaram docu
!

mentos confi··
! denci'ais '

I WASHINGTON, 15\(D.�.)
! O senador Jeseph Mac Car- Em comemora cão ao VI Congresso Eucarístico Na
! ' cional, que será celebrado em Belem do Pará; e para fa
'I thy declarou, hoje que uma

t· d d I eilitar aos fieis o cumprimento do preceito e .ainda aos
" an Iga emprega a a m-

N
.

f que, de qualqu cr forma, desejem associar-se ao memora-I, prensa ac. In ormou aos
.

t' d d C i vel certame; 'com autorização de Sua, Excia. Revma. o Sr.i I!}..ves rga ores a. om ssão,
I que êle preside que "vira Arcebispo Metropolitano, haverá na Catedral Metropoli-
1 roubar; -nes arquivos da Im�' tana, no próximo dia 15, às Hl horas solene Missa.: com

I d t prática alusiva, e a que seguirá a bênção com oSSo Sa-
___________________..

prensa, ocumen os secre·

tI
tos e confidenciais" e que .cr-a,mento.

'

deporá nesse sentido, secre-
J tamente, sob, fé ,de juramen- Florianópolis. 11 de agôsto.de 1953

I to. .

(Ass.) P. Quinto Daví Baldessar

I O senador, recusou-se a Chanceler interino do Arcebispado'
divulgar, a identidade da tes-

I temunha que, - declarou
no entanto - "veio de mui
to longe" para depôr ante
a Comissão sôbre êsses rou-

bos de documentos sobre

rndOS.li algun,s
anos,

móvel.
Tratar com Carlos Vieira

(�arreco) no ponto de au

topióveis n. 2.

PARTICIPACÃO DO CqNGRESSO EU�ARISTICO

CII8I11AA

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE ·FLORIANÓPOLIS

E D' I T A L
Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do Snr. Presidente, convido

os Srs. Associados, para a Assembléia. Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 22 do cor
rente ás 15 horas em primeira convocação e

ás )15,30�horas em segundá convocação, caso
não haja númerolegal na primeira.

Florianópolís, 15 de Agôsto de 1953.
Amâncio Pereira Filho, Secretário.

���--

TBANSPORTES AÉREÓS GATARJNENSE $/A.

Presentes de Real Valor, Sim 1
loeis, Pulseiras Diversas,.Relogios,.Canetas Parke�, Porcelanas Decoradas Macino.al,

Japoneza e Chlneza, Faianças e MUitas Oulras· Novidades.
! <, • r

Preferir ·NofJsa Casa, 'é, Prefer·ir' _ Melhor
O'TICA MODE,LO FELIPE SCHi�IDT' ,FONE 2280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Congresso' EucarísticB, ora reunido em Belélll do Pará, .indicou . Florianópolis
\ .

para' sede lIêsse· conclave
:�--������.s���··

Agiam em Sã8. 'Paulo. Exames- Periciais ; Plli8_
'constat,ar a fraude' - '- I

S, PAULO, 17 (V. A.)
-

los sem a indispensável má:' Lno r.:endes Lucas de 22 a- O deputado Rosa Brasil
Hâ meses, vinha o delega- trícula e dai ter aquela au- � nos, solteiro portuguê�.l�mo-' conseguiu, após ingentes es

do Rubens , A. <Liberatort, torídade determinado aos rador na estrada de Campo torços (eleições em Itupo-:
de. Itapecerica da Serra, seus a�xiliares severa fis:.: Limpo, err( Santo Amaro, ranga e Taió) mostrar que
desenvolvendo intensa ati- calização, pois tudo ,parecia: lhe exibiu uma matricula estava a altura -de ser re-

íd d tid d
'

d t
.

�

t d t 't' .

tu ' , O EXPRESSO' SA-O JO"5,-VI a, e no' sen 1 o e, apu- emons rar que esses mo 0- e' ransi o com, a assma ra eleito. Serviço}> prestados ao
L'

rar graves irregularidades rlstas ou escapavam á fis�-' do escrivão dãDelega�i� de tid A di tó
. GE, que o' sr. Osmar Mei.rá;par 1 o. o Ire 01'10 nm�ll-

relacionadas com o serviço
r

lização dos policiais" ou exi- Itapecerica da car� falsifi- cipal. Aos amigos. Ao Go-
desta praça, fundou para • êsse seu primeiro ano, de

de fiscalização de- transíto;
'

biarn matriculas falsas�, cada..
_

vernador. Credencíadíssi-
servir o povo de Florianó- existência, se ;mpôs à eon-

P.rincipalmente quando de- Na estrada do município, I Iniciado inquérito, J\veli- ,110} portanto. 'Sua bela ca-
polis, Tijucas, Itajaí e 'Blv� síderação-do público a que,

zenas de :fuotoristas profis- no dia 30 de março último; ao Mendes Lucas' prestou, .eleira prateada, todavia, menau, no transporte de serve. Os veículos que c",-

sionaís solicitavam .matricu- esteve o delegado Rubens depoimento; al.!igou que, .ocultava uma idéia, que pu-
passageiros entre essas ci- tão a serviço no Expresso

la para seus caminhões sem A: Liberatorí dirigindo pés- necessitando de. matricula lava insistente-no crânio de ':lades, fazia a sua' primeir � I São Jorge, além de oferece-
contudo, apresentarem os r soalmente os trabalhos -de paradirigir sey veículo, e?-, ccntornos dolicocéfalos- viagem inaugural, na datal rem conforto e proporciona-
documentos em condições I' Gs�alizaç;ãô, quando ao vis- tregçu os documentos exigi-

-

, denoje.. -;:em viagens .cômodàs, •

tem
legais. A maioria, porém;" toriar o caminhão de chapa .Ios ao -despachante Pedro I Tornou-se, esquivo _

nos

'

-, ;,;
como condutores, profissio-

continuava a dirigir veícu- 138-05-10, seu motorista Ave- Zorat com escritório á rua debates parlamentares; Co- Essa linha, que veio, efe- nais do volante com longa'
Martim �Carrasco,' 8. Pou- mo quem não quer nada..,A ,tivamente, preen.cher lác - prática e que são, na honra- ..

cos dias depois, recebeu de idéia, 'contudo, fazendo a- _na, com limousines de-luxo, da classe .de motoristas.' ele-
601'at a matricula. crobacias na massa cinzenta, para 5 passageiros, durante, mentes de primeira ordem,

,"=e;::d:;:a�:;�::id�. � :���:':n::��!a:;in�o�:; Ina'ugu ra'do o R'elra'lo. ��:::g;;'o::;.,ó!�:ia:e��:�
1.237, ao ser interrogado ,e�B'pqrals que desabavam

.

_ menau, saindo o Expresos
naquela delegacia negou a sôbre a bancada udenista.

-

d L II
..

' f1
desta Capital às 8 horas PÃo,

autoria do crime, embora De óculos verdes, transbor-,
-,

� 8,orO. D ler' Do ...........uenlro ra aquela-cidade, retorna .1?
houvesse reconhecido que .:lava displicência, ap�ren- , Catarioeose 16 horas, havendo, por co 1·

Asseíbleia
.

Legislativa. ���;:: ;�:o�;::,: 'o� �::�:.::�:.. :'�u:::::l:: ' RIO,17 (V.A.) _C Revés- í mais o, srs. senadores Car- :��:::��:-:::;.:!:::
,

'I' ã d tri '1 Úu-se de grande solenidade ;,los Gomes de Oliveira e cio possam, tanto aqui como
CQDg:ratõlacões gelOS aniversários te�e:sa :c:::��uc:nfessou �::t::�� �::�:ei;�no:�� a_ cerimônia de inauguração I Francisc� GallottL .

/

-

lá, resolver problemas, S,"1\4

, do A ,84Z'IT'4 II ", VIJR'DADE q,_auçe..a_ocondtaovsa cdoemSpaaClClaonlatbeso_- eircunvoluções dó cérebro
do retrato de Lauro Seve- Sôbre a personalidade do ser necessária �- pêrda de

ti li lJ 1).. ilustre, Maluquinha para
riuo Muller, realizada esta homenageado falou o aC:l- tempo. Dessa particular-da-

DIa 17-8-53. .

-

I ades Francisco Neves, Os> '::armino Bertoni, e Reginal- )irar dalí e transformar-se
semana" na galeria de ex- o'2mico Hélio Lobo que dis-F de, resultou o progresso do

.\ Presidência: V�lney Col-
I
,raldo Cabral e Ylraar Cor-

J ;_1e iaula Soares,' nos em acâo. E aconteceu. 0Em governadores de Santa Ca- correu, especialmente, sôlr.e Expresso São Jorge, hoje,
laço de -Oliveira. I rêa, foram aprovados pela ,erviç,"'os que deveriam ser

'
, : ' -, tarina, instalada na sede do a vida de Laura Muller e o entra no seu segundo "'n'�

d
- .tuporanga, Povo, churras- ,

... � .v

S""cretarI·a·. LelloI'r' V'ar- S�:sa, insCrição em ata, e 1 d d Centro C-atarI'nense a' l'll'd" l'-'a t' A d d f' d d'L ' ,_itcs naque a- ci a e. Es d f h· '.' ,

,

"

mara 1. gra ecen o, a- e, vi, a, servI'n,do esta r..a,"',J'-,

-

ca a, pre eitqs vizin os: E -- .,J

gas Ferreira e Elpídio Bar- I
:,U11 voto de r�gOsijo pelo b dI's'seram ,ter . dó México 74, nesta capibl. lou e,m home da familia rIo tal e o Vale d'o ItaJ'aI', C'(,'-,,-n-:S blP: em '5. Excia., o sr. Goverqador \

bosa. transcurso dos aniversários :ccebido o serviço ,do moto- O ato foi p,re.sidido pé·l:::_ �GudQSO brasileiro, o dr ponto terminal na ciJade
A' 11'du'st::;a F..t·gortf;ca no los Jornais "A Gazeta" e

(com fotógr:afos e, comfti- T··1.. O ld d 1\,1'• •• • • • ,ista Avelino, mas, como ) H' png . .L.wero swa o e. '.ll- Laura Muller Bueno, ne,t? I de BIu,menau.O-este '

'A Vel·dade".
va. omenagem espontâ-' d' "d d

'
,

�o�at, negarani a autoria' N 1 R
,1:-,n a, preSI ente a ag!'('- de Laura Muller.

-

O d d D·'
' nea ao sr.' e san asa Bra- . -. n -Il' em o ta .la falsificação da assinàtu- 'I O' b' , O ffilaçao e.te\,e a presença u('

. SI, stenslva, tam eIn. '

2a, Di_scus�ão e' votação ra do eser,ivão na- matricu-
'

" numerosas farpílias catari-
B:stado-Màior udenista, de '

: 10 Projeto de Lei ri 69-53,1" nenses, notando-se eritr-=, o>,
a. 30rriso largado, de orelha à

Considera de .}ltílidade pú- presentes os deputados Ne-
,

E i
lrelha, foi' no golpe. Mas,

ca zona do Oeste Catarínen- blie::! à. ".U.nião Cátarinens,e", '0 orcou -s'e
rêu Ramos, Jorge de Lacf:r-

, - havia cOllóles-e-bébes e nin-
los OfICIaiS da Reserva e ' ,lá, Leoberto Leal, represe.i-

dos' 'J
. R f d d F' 'A ' DomIngo último o cabo guem notou nada. Ninguem" d f dI"Aniversários ornats e arma os as

_ orças 1'- .
-, ,

" 'A' tan o, apre eito e taJal e

do destacamento da delega- VIrgula. O vereador Vamo -"

cia de polícia de Biguaçu le- Oliv_eira, irmão do deputa
vou �o conhecimento da Po- "do Volriey, viu tudo. Vingá-

,

S-'I" ·
, 1',-

,',

A
'

, t .. .., V" I- ta lí,cià Civil que, nó lugar! rã a idéia do sr. Rosa Bra- O A-,ol·Ver,Sa' r-Io-I VICO or US fléiCtl ·IS,
, rrê� Ri,achos, naquel� mu-! sil.: Pessoalmente, o sr. Bor-

SI, '

t
' Catarina' ! nicípi;, 'po,pulares deparam ���a��en �.l�tricu}á�a-o-corri.o,' '"A GaZETA--"a�.3, . , . .'

. I com um quadro dantesco, �:ll.;hdato as proxuuas elel- O IIAcham-se em VIsita ao "rtIÍlCIaIS,- segUIram os mes-,
em meio à mata: balancan-I çocs, .por Ituporanga .. Con-I ,,' 1. "

.

t
'.

,

� -' A-passagem dommgo u-
nosso Estado, os srs. L. Jo�n mos VIagem pRra ? _m

_ er��r do, suspenso por corda, o tra as pretensoes ,do, verea-, . o'·, ' "d'
R S'l' lt d C' a E t d dê deYArao VI d"

.

d I
tUBO, do 20 anIVersarIO 3.

ogers, 1 VICU OI' o .,er- o s a o, on -,
-

corpo 'de um homem. ar, que 'Ja saçancava e
,

-..._
.;

.

.' 'F' 1 d Q -'t 'CI'p'OS de La- I
. p,,, d

'. nossa confrelra A GAZE-
VIÇO 'laresta

_

e ueens-, SI ar os mum 1 -

O fato, logo, chegou ao a egna. ,ensal� o na

am�-I"
.

d d d'
1 d A '1' . - é d R'o da Súl e

'

dI' V 1 N rA, de propne a e e Ire-
3n, ,ustra la, em mlssao ;es, 'aça ar, 1 conhecimento da Polícia e za' e: rmeu- o' ney. a,

-

' '. l-d d'

'f d d ' çao.de Jairo Cal a o re a-
da FAO e Eng. Agronomo tuporanga, even o nessas' esta- tomou as providênci:;iS lua-de�mel, passada em

1
'

1'· ld"
-

localidades, serem recebidos p' .

B M
toriado pelo Jorna istaMar-Wa ter Mu er, assist�nte. ',,, "

cabíveis. A vítima, de nome escarla rava. as o sr.

pelos Delegados Flor,estRis. R B '1 f"
tinha Callado e outros, reu-

Pedro José Domingues. Ra- osa ,rasI 01 maIS esper-
DA. niu, às 12 horas, na Chur-,

, un�!1te a permanencla z,ões para, o 'tresloucado a- to. Não quís'morrer pagão.· . � "

rascaria "Globo" no sub-dos ilustres 'visitantes em co: desconhecidas. E arranjou um padrinb'J. À,
' "

!<"lorI'a'no'poII's, foralll, a'com- ,-

'd B' h
distrito do Estreito, quan-

.. Após a autopsia, no ne- Sai a, 0_ sr. orn ausen, ca-

,J'anhados pel,o, dr. José Car- -.

h' f
tos trabalham naquele' ma-

, crotério da Polícia Civil,.pe-- n·n osamente, a agou os

los de Màttos Horta Barbo- lo dr. 'Fernando Êmílio cabelos prateados do ,afiiha-
3a, Eng. Agr.. Silvicultor, Wendhausen, médic:o legis- do, que sorria feliz. Em�
!:xecutor do Acôrdo Flores- ta, foi o cádáver removido quanto o' sr. Vânia Oliveira

Em ambiente de verda-'tal.
para o cemitério público de- 'telegrafava para Lagunà:,. , _

. d' 'd fl't E t'
'delra confratermzaçao, os

Biguaçu. m agan o a 1 o: n 1'0 ou
.

'

"

'

-

PSP? A t' I homens-de-Imprensa vive-
nao no " . . . respos a

'

., .

, ,

b
.

t SIM
ram horas de JubIlo, come-

'lera, o Vlamen e; --, ' .

'

f'lh f'lh
-

I morando, aSSIm, a grata efe-
meu 1 o, meu 1 0_... "

"d',merI e.

1- Após o ágape, us�vam da

AFILHADO , palavra os jornalistas Arí

, ," 1 Machado, do Diário da Tat-

, A chapa' vencedora nas de, Adão Miranda, dêste"

c:leições da' União Catari-'jornal, agradecendo, em no

nense de Estudantes, ga-I
me d'A GAZETA, o seu ge

l1hou�as o Palácio, com cha- rente Major' Orkm Augusto
pá branca. Durante toda a I PlaH. " '

porfia eleitoral, o carro da,
-

Além do pessoal dê casa, I
Secretaria da Fazenda, tl'a- que faz',o jornal dos irmãos r
bálhou conduzindo os vo- Callado; compareceram à

tantes. Parou algumas ve- h�me.nagem redatores de

zes, somente. Mas para, a- outros'órgãos, que levaram

bastecer o tanque. Não. hou- I
aos: colegas da Conselheiro

ve incidentes' no pleito. cor-I Mafra, o,
c�lor do coleguis

reu calmo e sereno. Em rit- mo e o aplauso ao trabalho
mo de baião e' de marchas que realizam, há 20 anos,

militm·es. AfortunatcLme'fl,- I é� pról dós interêsses da
r

I
coletividade

, barriga-verd�,
I como' órgão de divulgaçâo

. .-._ BÚ�-- de Santa Cat:::rina.

PADRINHO

_,

Plortanõpolls, Terçà-feira, 18 de Agõsto de 1953

O deputado Romano Mas

'signán ocupou da tr,ibuna,
para atacar o problema da

Indústria Frigorífic�, na ri,;;

se"

"A Gazeta" e "A Verdade" _madas", com,sede nesta Ca

A requerimerito dos depu� ,)ital. Aprovado.

ps ilustres técnicos, esti
ve�am em visita às depen
dências do D��artamento de

Geografia e Acôrdo Flores

tal, onde lhes foram presta; tutino e representantes dos

demais órgãos da imprensa
da Capital.

das informações sôbre as a

tividades florestais em San

ta Catarina, sendo-lhes pro·
porcionadas visitas a diver

sas plantaçõ�s de eucaliptus T f dexistentes na Ilha. Em mis- ra tcautes' e
-são de estudos e observa- maconha FOI NAções sôbre pinhl@"o� em for-

ARICA, Chile,' 17 (U.
-

fl.mve''rsl
'

�
mação nativas e plantações «VUU )... fl,';:'P.) Circulas policia�

desta cidade manifestaram
,

�ue existe a �3ssibilidac.e
de o bando de traficantes F':;stado, casado, com 48 anos

,

d
\.
C

.

d t'd TI
de idade, residente em Ari-

O agress'or lu'O,I'O
e

ocamda,
e

IBol. � sema�1 riú, deixou-se levar pelos'la passa a na o IVla pos,.. .' .',
'

antes de Cbf o,,ar' t 'f'
-' - ,'VIgaristas que lhe passaramm ,er raml lcaçoes nao so '

C'}'l' t b'
,o conto ... , Nesta Capital

a Dol'·C·ld r�o ,-�I e'Cmast alm
em

Ena I domingo, dêle sê acercªr�
, fi I ,"l.tnenca el} ra e nos s-

d'
.

d'
.'

O " -, OIS In IVldu0S e com antem, as 10 'horas, da! tados Umdos.
"

."'('

U' d' B fo'·- 't'..]
,

conversa, tomaram-lhe seis
,sm::l e �ne lClamen o 1110 Acrescentaram que Re-

, mil- cr.uzeiros ...'Leite cOll].unicaram, por te- gundo informações chega-, � � r " V�' ,
lefone; que um individuo, das da Bolívi� o bando ob- ,�,,, "

postado à �ic�a, esp�rando I tínha a droga �a mesma 'fa- ,
-----......-----

comprar leIte, agredIU ao, brica e, a enviava depois
funcionário João de Souza! aos portos de Ariça e Anfo:'
Sobrinho. ,I fagasta, para ser distribuida

, Quand6 a Polícia ch�gou, I em S.antiago e Valparaiso e

para socQM.'er o agredido, o
I possivelmente enviada á

agrê..ssor já havia desapare-', Améiica Central e aos 'Es-

cido... ! tarJas ,Unidos.

Hildebrando Cardoso, de
côr branca,- natural dêsteNA U.B.·L�I .

Vinnens DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 30',
FPOLlS.-$. PAULO --RIO " 4,,�,
FPOlIS. � CURlTIllfi-RIO AOS SABS,

SERVIÇOS AÉREQS
CRUZEIRO Q,Q,,:sut

.� '_ _''-'':.:'" .

__ 0_.
. �_< .r __ .r ', •• _

'

.. ;'

.',

\ '

Telegrama dó Rio, publicaclo nesta edição, é
portador da notícia de que S. Exa., o sr. Governa
dor do Estado, está envidando seus esforços nó seri-"'"
tido de conseguir o início da construção da Estrada -

do Trigo. Trata-se, como sa'bemoS, da BR�36 '-- cujo
traçado é o seguinte: São Mig\1el do Oeste --'.Xan-
xerê -- Joaçaba -- Lajes -- Florianópolis.

.

, -

�É, como vemos, Ia célebre rodovia federal, que
o sr. Bornhausen, através do sr. Wanderley Junior,
quís desviar o 'traçado, para que não passasse por
Lages e' não terminasse nesta Capital.

Acreditamos, IV' entanto, que S'. Exa., à vista
das fragorosas der�otas que a:'mudança- do traçado
sofreu - nos órgãos técnicos,' esteja conformado em
que a estrada passe rpesmo pôr Lages 'e 'venha mesmo

�té Floriànópol�i' c

'

,,'
,

'

Feita ,a �strada, será necessário uma providên-
/ cia para evitar a politização do trigo. Já nos referi

�Iri.OS ao caso. Não quisemos voltar a êle, embora, na
gaveta, dormissem un docllme�tos, par�cidos com

o que vai abaixo, partido de 'um prefeifo que não é
do P.S.D. -- o sr. Luis �azon, de Orleans-. '

"Agritrigo
Florianópolis

-

Comunico-vos que récebi' instruções Enge'nhei-'
1'0 Agrônomo Chefe 5a. Região SET vg dr. Milton
Campos vg quota estabelecida ..'\,ssociação'Rural ês
te Município quarenta sac'os trigo aagé e quarenta
deveriam ser entregues ,?-O dr. Dante De Patta pt
Dou conhecer vossenhoria que assumindo integral
re.sponsabilidade' determinei distribuição total quo
ta exclusivamente inte�'médio Asso�iação Rural pt

Cordiais. saudações'
Luiz Mazon, Prefeito Municipal":
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