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Fiz \E1 belo discurso elogiando o Irineu pela
solução do pl'oblema da energia elétrica!

•
Então vá almoçar no palácio, por que o nosso

�

fogü:) elitricu 1;59 foi ligado por causa dessa tal ...

solução!!!
.>
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ra a Hucoanldade l
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Arruda Ramo. t

IECE"TE t
Do_i'nlol )F. t�eI. 'Aquino

a Aust1'ália em. aviõe� da gemo sõbre o govêrno russo,
.

nos em. detecção a distância ser lançada de um avião. Sandys acrescentou:

RAF. � no aperfeiçoamento da bom- i disseram apenas que a Rús- PROJÉTEIS DIRIGIDOS "Posso dizer com verdade

O AVANÇO AMERf... : ba de hidrogênio; esta, se-' sia. produziu uma "explosão LONDRES, 24 (U. P.) que nenhum, avião pilotado
CANO I 01mdo os entendidos, pode! termonuclear"; não' fala-

I
- O ministro do Abasteci- conseguirá fugü' a 'projéteis

WASHINGTON, 24 (U. destruir Moscou ou Was- ram, desta vez, em bomba, menta, Dumcaai Sandys, de- do tipo que. estamos aper

P�) - Os Estados, Unidos hington num golpe. Além e que a Rússia não aperfei- ciarou. que a Grã-Bretanha [eiçotmdo. .Podériio
... [aze«

levam. dois anos {Ie vanta- disso, os pe1'itos america- çoou uma bomba capaz de está'" construindo projéteis cnrv(ts e acrobacias, sendo
I

,-----------
------- --------- dirigidos com velocidade de lançados de terru, d.o 11tar e

_()_()�()._()_()_(t\ I
, , 2.000 (3.200 kms.) que ne- do ar"..

iOm 1 isan t igo O i � _ tO nhwm. avião pilotado pode-:' Cientistas e militares bri

"lO Je S. Catarina o
rá vencer. O minist1'O parte tânicos, de tôda a Comuni

I I segunda-feim para a At�s-! dade, reumulos êste mês na

�

_ Ano Xl:::; I trâlia. Visita1'á o campo de Escola de Estado-Maior da

I ' jJ1'Ovas, de Woomera, �fim Grã-Bretanha, chegaram à

N. 11.689 c de ve1'ificar o 'andamento conclusão que os projéteis
I dos pre1jarativos para expe- di1'igidos constituem a me-

....'�. '� .�. �� \�. I"" riêncuis atômicas que terão. lho« possibilidade atual pa-

Jo;dl(lo de l.oJe - 8 p_ál.:......� l,'IOl'iallól)OIi�• ...::e�ç_a_... f_e_il'_a. _2_5_,_de_A_g�ôs-t-o-d-e-l-9-5-3-------------'-(-.-t-I o lugar em outubro. Il·a o campo de batalha.

O "Panamá", Catarinense

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

SYDNEY, 24 (U. P.) - lia na 1)1'imeira semana de

Três tipos revolucionários outub1'o, segundo o corres

de 'arm:as atômi2as b-ritâni-' pondente do' "Sunday He

cas, "muito mais importan- rold", que cita fontes res

tes, militarmente, que a ponsá';;eis ele Londres. A

bomba de hidrogênio, serão crescente que os elementos

experimentados na Aust1'á- principais já seguiram para

.------

Má.· fé Comprova�a
Aranha Irá Expôr��

).

'. 4s Tampes fades 'no' Chile
SANTIAGO DO CHILE, I quedas de barreira e inun-

O,.
i (U. P.) - Tempestades dações. Sua única comuni

p �
.
ue atingiram o centro e o cação com o resto do país é
uI do Chile causaram a a estrada para o pôrto, de

de ior�e ,de 28 pessoas. Santo Antonio.
Os danos materiais são I O rio Mapocho, que atra

I a�ali�dos em centenas de I vessa Santi�go pelo meio,
----------------'-�---------

I
mIlhoes de pesos. . continua a crescer. 400 fa-

Pa·ra 'que -Secrela ri-a s· ,I: fi,�ra':t�d::d:'�:a:eto�:� ::::'p�:::::�::::�:����
•
r I cende a 4.000.

• dos. Ate os baIrros da cIda-

A cidade foi tomada por
' II Esta capital acha-se qua- de estão sob um lençol de

forte temporal e rajadas de
' A criação de mais duas Secretarias d'Estado" foi

I
se isolada por motivo das

I
água.'

vento, dê 80 a.I00 quilôme- justificada pelo sr. Irineu Bornhausen como nece�sida- I
.

E c·ONFER"EANCIA
tros horários, causando sé- de. urgent:_ para

asa,lvação
das cois_as públicAs. '1'inha-se rrir�--�-:iiiir:::;;=h!J;:�·-:�=_"Y":::��,·-::_�.._;:W:;;:;::::;:-;:::=:g:::-:::....=::-�....�

m . '. '

..

t'
.

a Impressao de que J mal do govêrno era o regimen
I,

�
----..... --... - - li

I rIOS preJUIZOS ma el'lalS. I ,J b' t'
, ."..

.

� O' R· d C·d.

I
,.

.

uos I e n-secretarlOS. Se para um homem só uma só so dRIO 24 (V A) O f 1· d d
I Alem de casebres das fa- "'''c''pt''rh das anfg d' d

' . A . I a I a D
•••

, .,
-

r�m oca Iza os urante a' .. ' '

.

.

c

....; ,I as era emaIs - e a1 a eXlgencla t:

'd t dR' bl' e
I

I t b d' II
velas, em VIrtude de sua de dlvldl-Ias - que barbaridade confiar duas ou treAs a .... ' ...

�.'7P"-"
,

preSI e,n e a epu Ica r

-, pa es ra, ,em como Iversos. .. '.' b. _

.

, _ -:-os: �
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" �:
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·.!!IIIEC"
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A fragIlidade, terem fICado um .po re mOItal. Nunca tao pouco secretarias fizeram I
... ,� t •. IIIft;. !""J

ce eu, sa a o, no a e e, ou ros assun os po ItICÓS. tanto C .

,I por terra deixando ao de� em ao poucas secretanas. '

.

para uma demorada confe-I' palestra do sr. "Gustavo Ca-
'

.

, . I'
,

·A. d t d G t G 'I' ;3mp:lrO várias fa)11IlIas, A
.

I'
. .

I 'd d
renCIa, o epu a o us avo panema com o sr. etu 10

' VIsao CIC ojnca e enclC ope ica o estadista de

Capanema. Um dos assun- Vargas teve a duração de
1m cinema, em Mesquita, Massaranduba enxergou as causas do emperramento

. . desabou, causando 5 mortos oficial. E exigiu mais duas Secretarias. Se a oposição não
tos examinados diz respeitQ ffi<1is de uma hora. Ih d

-

e dezenas de feridos. I as esse, o mundo viria abaixo. A demagogia campea-
'

aos trabalhos da Comissão I ria solb pGr todos os cantos: - Nada posso fazer. O P.

Parlamentar de Inquérito -- O C d B b'
I S.D. não

...

me elá nem as Sec1'eta1'ias de que preciso pa-

que apura os escandal_9s de
arpo e om eIras e

1'a apa:l'elw!r meu govêrno! '

"Ultima Hora", tendo_o lea- Deve S f r elementos da Polícia procu-
,

A oposição foi na conversa. Deu as Secretarias: E

der da maioria coÍocado o sr.
l:aram atender aos chama- daí? Daí não resultou nada de melhor. Com os novos!'

M. dos de socorros. Casas des- dE:p3rtan�entos as coisas ainda pioraram. O sr. Fernando
Getúlio Vargas a par dos ine I ro •. • telhadas, arvores arranca-

: Me lo, com a diminuição do serviço, agora dividido, tem
trabalhos daquele órgão ,té- d' .

d' Ab
mais tempo para fazer atos ilegais! Instalada a sua Se-

24 as e Joga as so re ruas e
"

'"
.

cnico. / -BELO HORIZONTE, cretana, arranJou m,..l!IS gavetas para enfurnar todos os

O chefe do Governo, se- (V. A) _ O e'x-prefeito da. moradias, postes de iluITli- papeis - petIções, requerimentos etc. - dos funcioná

gundo fomos informados so- Capital, sr. Octacílio Negrão nação pública partidos, eis rios não udenistas. O sr. OliI'\to Campos. sem alJe fazer

o espetáéulo que o Rio as- na sua, vive alisando a sua comenda de Ordem da Aven-
licitou ao representante mi- de Lima, inaugurará o· seu

'sistiu, ao se aproximar da ca - soníbra e água fresca.
.

neiro uma exposição sobre escritório eleitoral, nesta 'ci- _ noite de ante-ontem "

E a Secretaria da Agricultura, na qual tanto confia-

diversos proj.etos importan-, dadé, na próxima semana. meI� .

.
,

I
vam os decepcionados e desiludidos lavradores catari-

tes em curso no Congresso, Falando à reportagem,' dis- dommgo. ,

nénses, coli.tinua às moscas, sem titular!' ,

especialmente o da "Petro- se que trabalhará para ele- Os prejuizos fôram gran-
I O sr. Bornhausen, com á criação dessas Secretarias,

�(
b d

.

d
.

d h d
-.

t /f j ainda uma vez ludibriou, como se vê, o povo. O que fez
ras". Os trabalhos da Con- gel' o �":l�es.sor o pres� e�te .es,,, :ven o zp.�r o.s e e-

I
foi o que queria: cargos para os homens! E' por iss� I

venção Nacional do PSD, da RepublIca um mmeIro,. ridos, estes hospItalIsados.. que a pasta ,da Agricu,ltura está esp_erando o sr. Kon-

fo- seja êle quem fôr.
'

'Fortes chuvas são anun- dei' Reis, que n5.o ata nem desata.

Cêrce de mil extrenumerêrtos a . slmaçêo
admitidos pelo afual 'gevêmo ni.���'�S�-ã\����anh�:� -

Depois de afirmar, solenemente, na sua la. Mensa-
.

. se acha ligeimmente en-

gcm ao Legislativo, que encontrou, em 1951, o quadro .

do funcionalismo superlotado, a ponto de ter que dis- loTe ln I) \ I [êrmo, só poderá compare

pensar alto número de servidores, PORQUE O _ESTA-, Previsão do tempo até às
cer à Ciimara elos Deputa-

DO NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE MANTÊ-:
. dos, na próxima semana.

LOS, o sr. Irmeu Bornhausen criou nada menos de .... : 14 h0:';'1S do d ia 25. I O Mini:;tro ela Eazetuia
:

2.340 cargos e funções e nomeou, ainda mais de 100 ex- Tempo - Bom, com 'ne"'j " A

I " . ,
D\L exp01', aos parlamento-

tranumerários sem legalizar-lhes a situação. I ill .ns.d.idc varíávol. . _

Os cargos de extranumerártos, criados no atual go- T
_ I'CS, a sttnaç(w 1'01' que pas-

emperatura :- Estavel. "

v�rno, são os seguintes: ,I. v
sa o pats, rejereniemente

. en tos -t-v lJo quadran te
Artífice 1

, 1 f
aos assuntos de sua pasta..

Auxiliar-de-escritório , 93 .Su l, rescos,

Auxiliar-de-cozinha-dietética ' 18 Temperaturas - Extre-' Deixou dinheiroBedel .... ;............................. 6 mas de ontem: Máxima 18,0, : .

Coletor ..
- -, 21 Mínima 12,2...... par.a Mussolini

Datiloscopista ; .

Datilógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 LONDHES, 24 (U. P.)

Encarregado-de-serviço . . . . . . . . . . . . . . . . 38 I - O duque de Aosta, vice-

Fotógrafo . 1

O BBASIL
rei da Etiópia durante o re-

�����i�;�sc��:::::::::::::::::::,::::::::: 38�1 .�,le'm'., LRima' I
;��1.�0�asl:�::� �ei��:80i��i'"I' Aprovou o Neo,vo G,!lbl",ne,teMestre-especializado: ".: ,

"

U

Serviçal � . . . . . . . . . . . . .. 18 I .

em ·seu testamento ontem

'j P''''�-'''''
Servente ; , . . . . . . . 60 I LIMA, 24 (U. P.) - Na revelado, O duque' faleceu, ROMA, 24 (Ú. P.) ___! O l-da guerra. Somente os co ...

.

Sub-chefe de escrita, :........ 1 ' Faculdade de Letras da U- em Nairobi em 1942, prisio- i Senado italiano aprovou,
I
munistas e os socialistas da

Vigiá �
1

, �:ver�idade de São Ma�cos. neiro de guerra dos britãni- hoje, o Govêrno apolítico
-.

esquerda se opuseram. a;
Zelador 187. inauzurou se ontem a cate P t doi do voresid d C Ih

I
'" -. : .

-

I �os. oran o, OIS anos ��- i

-

o p1�e�I ente
.

o onse o I Gabinete apresentado por'
820

dra de estudos brasileiros, .es da morte de Mussolíní.] 'de Ministros, Giuseppe Pel- Pella, composto de 17 minis-

Esses 820 cargos de extranumerários foram cria- i criada por iniciativa do em-
'

Deixou ()- dinheiro "ao che-lla, pondo fim, de tal modo, tros "técnicos" tirados do
dos pelos seguintes decretos governamentais: 8, de '

...
' .. 11 b:J.i�ador do Brasil nesta fe, para que o empregue em

,

à mais prolongada crise po próprio Partido Democrata
26-2-51, 21, de 3-4-51, 22, de 7-4-51, 5, de 12-4-51, 11, de capital. I pról do regime". llítica do país desde o fim. Cristão",
13-6-51, 13, de 19-6-51, 67, de 2-7-51, 80, de 24-7-51, 81, , -'-:-_. _

de 24-7-51,66, de 17-8-51, 480, de 10-8-51, 109, de Tufa-O SO�bre O ,RI"'O27-9-51, 151, de 14-11-51, 156, de 18-12-51, 157, de .

16-11-51, 176, de 1-12-51, 206, de 31-12-51, 210, de .•....
10-1-52, 165, de 17-1-52, 166, de 23-1-52, 217, de 15-2-52,
230; de 19-3-52, 18, de 31-5-52, 19. de 6-8-52, 20, de ....
6-8-52, lei 726, de 22-8...:52, dec. 308, de 27-10-52, 405, de

20-11-52, 362, de 25-2-53, 445, de 28-2-53; 373, de 24-4�53,'
380, de 2-5-53, 384, 'de 2-5-53, 10, de 22-6-53 e 590 - de
24-7-5'3.·

t-

do Brasil
, As emendas apresentadas I povo catarinense.
,

ao orçamento da União pa-I Acontece que os deputa
"ra 1954, pela bancada pes- dos udenistas também apre

"sedista, foram classificadas sentaram emendas, da mes-

pelo Di':b'io Oficial da Ma- ma natureza das dos repre

! nhã como e))�endas ele p1'O- sentantes pessedistas, A
! bleinátictL aprovação por- I

Gazeta, de domingo e o COl'
I que visavam exclusivamen-

I

reio do Povo, de sábado,
te: .'

I
publicaram as que o sr.

1° - a ridicularizar o I Waldemar Rupp apresen

Presidente da Re- tau. Entre elas, incluiu ver-

pública; ba para 3� agências postais-
2° - a zombar do Di- .telegráfícas. Sendo essas

iguais às outras, destinam

�e, por certo,' a escarner do
povo barriga-verde, a zom

bar do CeI. Lemos do Ama

ral e a ridicularizar o sr.

Getúlio Vargas. E quanto a

aprovação," essas não são

prootemático»; embora na

Câmara, o P.S.D. seja ma

joritário e. a U.D.N. mino

tiráría.

.-

reter Geral dos
Correios e Tele

legr.ifos
3° - a escarnecer do

.

Aí ficá mais uma prova
da má fé' com que o jornal
bornhauseano tenta enga-

•

nar o povo.

forte 8 violento. temporal, domingo à noite,
em p8oico a popUlação carioca

RIO, 24 (Y. A.) - De- ciadas, pelo Serviço de Me- Agricultura, que vêm
sabou, às 20 horas de ôn- ti' d" M" t" d I 1 d '

ereo agIa 0_ InIS erlO a su J paiS, com vento.

tem, sôbre esta Capital, vio
lento tufão, que teve a du

raçã0 de 3
.

horas, precisa-

Além desses 820 cargos de extranumerários, mais
de 100 outros foram -admitidos é estão sendo pagos pelo
Tesouro ilegalmente, uma vez qüe as respectivas fun

ções não foram criadas.
Como se vê, o estadista de Massaranduba está cum_'

prindo a sua promessa Qe do pouco fazer mnito!
mente.

'

Vdrgas
...

e Capaoema

C�I'O.' ,.u. tlll.
I)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca�lo'$ I.�·.,ok e G.,/A.
Uma t(a�içãO ·no Lomércio e na In�ustria '�é Santa Catarina

M.a t r i z - F lo r l-a n-ó. p o oi is
Filiais em: BLlIMENAU, 'LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, J.oINVILE, -SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E. CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, ,FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA. DE' PONTAS ,RITA
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IDR. JULIO DOIN VIEIRA!
I -

E;'-IPEUALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, I, OUVIDOS, NAHlZ E GARGANTA' "

•6oüeee I'.
Ex-Assistente na POlic.línica Geral}io Rio de Janei- .

Clrucia-Cl1aiea eeral-:t'anea o, na Caixa .de Aposen tador ia e Pensões da Leopoldina ,I
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,

,USIO •.a.sÂL
.

'I 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
tLa,UoMra,l. ,or od•• nrta.-.lev-,alatle Ilai.. Ultra, Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

rt.!.'" • lDlu T.rm.lko.
� I horas.
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...... Saldanha Marinho.
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I DR� �o WENDHAUS�
.

Clfalea 'IIlMlea •• "ai.... ert.....
r,,�.,k 11'.1. J'ac,>Idad. Nacion.l d. ..(li�.. n••• '•• l.... ". i c-aaiMrle ....: a.. se&. 'l'la", íl _ 1'.i .•. '"

rldocinrrílo do B;o.pita) Nerla a..oa I. Ceua..... 1 :o••.... _.1'11"
.

-

.""" 4•••�.<!jali••çio pela S N. T. ai-lnterDo e b-...I...... .ce

f;\r··l1vyj. 40 Prol'. U&,o Pinhoiro (}uim.,..... ai .. ·

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada
}tes: nua São Jorge, 30 - Fone 2395 '

sário) . :.. ...... 2.038
Polícla (Gab. Dele-
gado) 2.59J

COMPANIlIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO

TAC ....... , _ .... 3.700
Cruzeiro do Sul ,... 2.500

DR. MARIO LAURINDO Panair �. 3.553
.

Cl r,Ar"'. .",.,;1" - Oo..eç Sf\IIII u ..,. "r_I.,_h \' arig ;. '2.325

I:I.etrlc.hls.,. IM�I('.. e Lóide Aéreo 2.402
" ".. 'Il!. Rua "Itê, •• tnh.�· Q" hiato , .. ' DR. CLAUDIO' BORGES Rea'l ..

� : '. '2.3;)8
j """,.'u.· A. ll..!f1 b"ra. t • �)'d. 1 '6 Ioorao � , ..'.... II ADVOGADOS "eandinavas 2.500
"�"'''J" ... t.. !l:��. v,,, .. , JI. .. me.. 1'., .. ,o,,� ,." .

. f'OTf:IS
.

.,

________________________- -------

I tro�c em areral, Recursos ,eránte ó Supremo Trlt· Lux 2,0211«'
I""'"' ;<'tlt)ual' e Tribuna! Federar de Recuraó..

/, "agestic .-'..... 2.276
DR. "VALMOR/ZOMER GARCIA I � ,ESCRITóRIOS \Ietrop-ol 3.147

Dip;lomado pela Faculdade Nacional de MediCina da I
.

Florianópolis - Edifício Sio Jorare, rua TraJ.. La Porta .' i.. 3.321
Universidade do Brasil Il2 _;_ 10 andar - sal& J_. _- Cadque .........•. 3.449

E
.

t
.

d "'f � 'd dEI I Rio de Janeiro - Edifici.o Borba Gato, Av.. !. Central . 2.69(x-�11 erno por concurso a!T a •.ernl a e- sc.o a . . . • . . . . . . . ;

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) I AntOnio CarlQs 207 - .al. 1008. Estrela J.371

Ex-interna/do Serviço de Cirurgia do Hospital Ideal '......... 3.659
[ A. �P. E. T. C. do Rio de Janeiro ESTREITO
Médico do !losp·ital de Caridade� UR, CLARNO G. GAI�LETTl

I
Disque •..........

llOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES ..;. AOVOGADO .;...

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

Rua: Vitor l\1eirelell R. 60 - Fone 2.468 - Floriànópuli ••
Pela m.anhã atende diàriamente no Hospital I

�.

_ -. .

_ _
. !

. .

Resid: :�.ac�r:::::i Bittencoud n.·101. Tel. 2.692. '1' Advoca�lil e Çonfabllldade farmacias
.

'

.

. )
__ .

ADVOGADO: Dr. Estevam Fregapani - Causas I·
.

.

cíveis e trabalhistas. de Plantão1VIÁRIO DE .L.ARMO CANTIÇÃO I'
'CONTABILISTA: Acácia Garibaldi S. Thiago M�S DE AGÓSTO

É ICO Assuntos fiscais em geral. � I
---. M D, -

. Edifício "IPASE" _ 50 andar
. CLINICÁ 'DE CRIANÇAS

A D U L TOS
DOENÇAS INTERNAS

. C(}f{AÇÃO - FTGADO - RINS - INTESTINOS
,

Tratamento moderno da SIFILIS"
'

Consultório - Rua Tiradentes, 9
H08ARIO:_ , ."

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas,"
Telefône· - 3.415 - F'lorian6polis -

- ...------ -_'."'_ ----.------.-'---"-._. --r--

DR•. I. LOBATO FILHO
Qoe.çu .c. •••reü.'e. r...lr.&6rl.
Tu/a I R CU L o I •

&&DluOB.AJ'U • RADIOSCOPIA DOI! PULa0...

(_"barlC1a 4. Teru

CLINICA . MÉDICA HO�EOPATICA
-

- Dr. 'Meceslao Szaniawsk'=-:.

ÁDl\1JNISTRAÇÃO
Hf'daçáo e Oficinas, ir rua Conselheiro Mafra ri. 160

TeL:!022 - Cx. PostaÍ, 139.
-

-

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOl\IINGDS F ..'DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.

• Tel.: 22-5924 -. mo de Janeiro.
Reprejor Ltda .

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6" andai
Te!.:' 32-9873 � São Paulo.

c .

ASSINATURAS 'c

Na Capital
Ano -. . . . . . . Cr$ l70, .. �j

Semestre " ,-o • • • • • . • Cr$ '90,00
.. No Interior

Ano ., , , .. , . . Cr$ 200,00
Semestre .. : .. :.......... Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

.

Os ortginals, mesmo não publicados,
-

serão devolviclos.,
, , '

A direção hão se responsabiliza pelo,"
celtas emitidos nos artigos assínados,

f-

Informaçóe's .

,U'eis
o [e it ur encontraré.. nes

'II cnluna, informações que
'�I'('(',.�ita, d iàr ianiente � de
inwcliar,,:

'

JORXAlS " Telefnne

não

con-

�_ .....Iad.i a.....�.. S..I_, a. 'lã Ia

o Estado .! ••• , ••••

A Gazeta.: .

Oiário da Tarde .

r
Diário da Manhã .,.

A Verdade .

Imprensa Oficia) .

I HOSPITAIS
, De Caridaae:
(Provedor" .

(Portaria) .

Nerêu Ramos "

Militar ,., ... : .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

.

Maternidade Doutor
. Carlos,Corrêa ....

CHAMADAS UR-
GENTES·

Corpo de .Bombeiros
Serviço Luz (Recla-

, mações) .. : ..... :
Polícia (Sala Comis-

3.022
2.656
3�5i9
2.463
2.01(1
2.68R

2.3U
2.036
t.831
:t157.

3.153

3.]21

!J.313

2.40-1

06

,

I
1� Sábado (tarde�

I
Farmácia· Catarinense -

• - .ADVOGADO - \

I, CaIu r..... III_; ltajal _ ..... Ca�.. .

Rua Trájan�.
.

° Na_vio-t.totor« Carl Hoepc�e»
I ;�:�at:'�n:�:!O�R::;::

,I
.

RAPIDEZ_ - CONFS>RTO - SEGURANÇA
. ,I 8 -. Sábado '(tarde) -'

VIagens entre F�ORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO Farmácia Noturn _ R
Esçalas intermediárias em Itajaí e Santos., sendo

I

T
'. a, ua

.

t" lt'
. .'

d
. raJano.

n_es e u Imo apenas para o mOVImento e passageiros.
..

9 -- Domingo - Farmá-
\

'

cia Noturna -- Ruá Traja-

,.DR. JOSÉ' MEDEIROS' VIEIRA

-

,-'1
1 IDA VOLTA 15 -- -Sábado (tarde) '--'__

- Médico dó Hospital Nossa Senhora da Lu� -- de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos' Fatmácia Esperança _ Rua
Co;nsultól'io: Rua JOSE' BONIFACIO N. �2 - Fone 266� •

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas Conselheiro Mafra
Residência: R. BAR.ÃO DO RIO BRANCO· N. 529 .

, do Rio, às 7 horas '. '

. .

,

CURITIBA - PARANA' ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HQEPCKE' 16 -�Domingo - Farmá-

'Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS_ E MENTAIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953 ,;
cia Esperança - Rua Con-

Doenças da pele: Eczemas, FurUlicu10�e, Coceiras, Man- 20/8
.

22/8
.

27/8 28/8' selheiro Mafra.
chas, espinhas, etc. -. GlârÍdl�!as, Falta de regras, Ex-'

_
31/8 2/9 7/9' 8/9 22 - Domingo (tarde) _

eesso, �Flores Brancas, Frieza ,s.exual, Impotência, Este- 11/9 13/9 "18/9 19./9 Farmácia da Fé ...:. Rua Fe-
.rilidáde, Desonvolvimellto físico e mental, etc. - Do- 22/9

. �4/9 _ ...
. 29(9. 30/9. lipe' SchmiÚ'-

enças crônicas em' geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Para maIs-mformaçoes dIrIJam-seé!. '.
•

..

-Malária crônica, Hemorroidas, etc. EMPRÊSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HÓEPCKE I 23 - DomlllgO -- Farmá·

ATENÇÃO: Consultas em Blu�enau nos dias 26 a 30 d'e Rua Deodoro � Caixa Postal n. 92 __:_ Telefone: 1.212
I cia da Fé,' --. Rua Felipe

cada n�ês, no HQTEL HOLETZ. I,' .... -S"hmidt .
-------_._-

..._, , 29 - Sábadó étarde)' -

NAVIO-MOTOR 'CARL �HOEPCKE

Sf>.������étAf
ESPEC!AUO,l,DE

no.

Farmácia Moderna"':;;;" Rua

J0ão Pinto.
30 - Domjng� - Farmá

Pinto.
O serviço noturno será

João .Pinto e Trajano. \

Modema, Santo Antônio é

Noturna, situadas' às rj-s--'
efetuado -pelas Farmácias
cia Moderna - Rua Joíio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
.--""'----

NO LAR E "NA SOCIEDA�E,

'leite,
i ca�ca de limão ra.-, no moderado, cerca de uma

lado e o vinho,

I
hora.

JORN. '!\1ARTINHO CAL- :: - Unte Uma forma com 4 - Depois de assada 'eg-
L_\DO JUNIOR manteiga e. polvilhe-a com lk'�hE. por cima açucar crb-'

I farluha de rosca, Ponha a I taliaado e enfeite com pas-
Ocorre. Besta data. o aui- massa asse a tprta em fOL·-1 sas sem caroço. (,APLA).

/

\ el'sári ') r-atalício 'do nO';';0

p'esad,) l�� nterrâneo, Jorn.
Martinh:,) Callado Junic-, I

P�esiden� �o_Partido D�-I
mocratSl,l,..r:stao e alto f(n

.,',

cionári'Q aposentado do De-

) partamen�u Hegion,al, 'ks ICorreios e Telegrafes.
O ilustre confrade; q_I.H?

há longos anos se vem des

tacando na. imprensa ca.a

rmense exerce o cargo dê

Hedator-Chde de A G!1'
ZETA. \,,,,lho lutador Jd

imprensa. km-se feito ad-
e ,

.

mirar fiei') seu espírito ·1e
escol e sua cultura.
Às homenagens c_jue lhe

�(:rão tributadas no dia .le

}oje',\ as t\ quantos Ü·clt,;;.
ll.am C1U. o ESTADO.

VENDE-SE
_ em 1803, na Fazenda sonalidarle que ,foi o seu HE'BE'CA

I p A

'NT h 1 D
Um bem afreguezado, si�

de São Paulo, no Taquaru- ,atrO:1o. c .i rarec ar e u- No 'p'rograma:
"to à Alameda Adolfo Kon-

"ú, Vila da Estrela, Provin-
.

que de Caxias, cujo sesqui- Atual. Warner Pathé.
centenário de nascimen L l"

der n. 3.
p'_�ia do Rio de Janeiro, nas- Motivo da venda é o pro-
reços: 7,00 - 3,50

_I C�U: Luiz Alves de Lima e. hoje transcor.re. _ . -,

Imp até 14 anos'

I �:.��:� ��:E:���i'�"5�;a:::�"c
.

A;;dr6 Nilo Tadasc�'� ���:!�:,- te�r_�e �e����r

;:�I':_�j��:�:·:$l�"J;.�.·
·,�1.

.
Vêr e tratar no local. .iI".�iiií��iiliiill.·1Ii!!III1'III.......__...

�:�e�:oq��1 �edeC:;::'de f�� I ·_·--E
........--....

-O-.....,._I
..........

m�.rA�,L..�
--

"

rJ] I [ Ati !
187.8. E' o Patrôno dÇLyér-

I
cito e Simbolo da Naciona- I

lidade. Personalidade in-'
�

I
confundível 'resume na sua I

I
------'-.-�--------------- própria' biegrafia mui\as I

I MANOEL MAURICIO DOMINGOS CARDOSO páginas de n,:;sS�t l':Iistória
Sr::t. Etelvina Costa, ROCHA. Pátria;

I
,- S1'. Nicolau Estefar:o

.

I CECI'LIA ROC�A
I participam aQS PW'eptes e

.,,11'_ I contrato d� c;:'lsamento de
Sra. Maria Souza

I
- 5" Dilnei José Peric') I

---

.

,I .

Participação' _

ISIMÃO SEMENOW E NELLY GONDIN- SEMENOW

i participam aos parentes e pessôas de suas r�lações,
'o na�cimento de sua filha

I NADIA

i ocorr,ido no dia 22-7-53 no Hospital da Aeronáutica,

I
do Galeão - RIO.

OLHOS - olJV l.DOlt - NAJUZ j GAllÓANTA
de • DR. GUERREIRO DA FONSECA

.,.elalJata d. R...ttal
Receita de Oeulo. - Exame d. FUlldo ,de Olho pau

:la••fflcqlo da Pre••lo Arterial. , .

Moderaa Aparelba.em.
�

·

..... 1••'1-'. - Viuolio'f1 ..... OUI'O Pretll t3 ovós.

1 xícara de leite.

e� ;�lherinh. de lennento

I 'E!r�!�_'ed!J!!!!I!!�O�x�!,��Da�!"��o
1 copo de vinho branco ao Ginácio.

Casca ralada de um limão Matrículas e informações, diàl'iamente, 5lté 31 de
aôsto, à rua Padre Roma, 122.

ANIVEHSi.'RIos:

S 1. OS'VALDO HABEn·
,

BECK

Passa, nesta data, o anl

versárlo natalício do .sr, 05-

valdo Haberbeck, do alto
comércio local e pessôa
f.randel!1el�te relacionada ua

sociedade catarinense.

O ESTADO apresenta,
l�e cumorimentos,

FAZEM ANOS, HOJE:

Maria Ligocki
Larvalho, esposa do sr. Jo-

. , \
''l� G. L Carvalho, funcioná-

,
\ rio da J:'-lvünius &'Cia':

-- Sta. Julita Teresínha
de Souza'

-_. �Ita. Aurea.Soares (lp
Oliveira

.

.'" -- Slil IJilda Luz

f.:Jvas.

2ira

-- Sr. Calmerio da :F'.J,'
"�

Ú llra

-- SI. l \elio Teive.

--0--

TORTA PORTENHA

INGREDIENTES:

1f2 quilo de farinha

tr'igo.
1/2 quilo de pçucar.
100 gramas de manteiga.

Passas.

MANE.IRA DE FÁZER:
1 _;. Ponha a 'manteiga Inuma' tijela e bata com a

colher. de madeira; junte o,

açucar e .continue a bater
4

até ficar cremosa; adicione

os 'bvos, um a um, batendo
, I

sempre para /que a massa,

\: fique bem unida.
,. 'I2 .-:- Ponha a farinha pe- I

li, neirada éom o fermento em

pó, :'ilternadam�nte com' (I

- em 1807, LuÍz Alves
CAROLINA CARDOSO . ,

d 1
_ de Lima e Silva, sendo Ca-

pessoas e suas re açoes o

I '

f'lh I lIete de la. classe, prestou
seus 1 os .

"-

,

'

,0 juramento a Bandeira;

Um casacão solto' por cima de 'um vestido simples
e de sáia justa. O fôrro do .casaco é muito interessante ....
em cetim imitando pele. (APLA.,

I
,..(�().-..<)...().-..<>.-..<�)��>.-..<�

Part.ícípaçao
SALOMÉ GREGóRIO
VIEIRA E ANA MARIA

YJr;..I�A,

RAUL SCHMIDLIN
E

"EPWIG_ SCHMIDLIN

Participam a seus parentes e pessoas de 'suas rela
�ões, o contrato de casamento de seus filhos Dr. RUBEM
jIRACí.

RUBEM e IRACÍ
Noivos

Florianópolís, 26- 7..,53 Jginville, 26-7-53

e
e

TEODOMIRO e ZENILDE

Fpolis, 8-8-53

De ordem do 81'. Presidente convoco os

81'S. sócios da Caixã Telegráfica Beneficente

�:'��}��a�:t::��:a��::::d�:�{";�é!�r�:�: frtU·S·tfflI' ,1IIIl_t_•..MíImês, às nove horas, na séd� da Caixa, nesta
'

. capital, eleger cineo Conselgeiros e cinco 8u- .

plentes, por término de mandato, de' acôrdo
com o que dispõe o A:;:t., 19., dos Estatutos.

Flúriart5polis, 25 de agôsto de 1953
'(Araráhy Campos, 8�cretáriÇJ)

Plorlnnópolis, Terça-feira, 25 de Agôsto de 1953

"H
•

�

n�O Pa�s,sacd,o Pôrfic'pação
,

'. ole I SANTINO ANDRADE E
,

�
,

I SENHORA participam aos

25 DE AGOSTO ,'- em 1,ÇI,H, deu-se a li-
parentes e pessoas das suas I. II,r·l·t"c"':O ,1" Pariz A Diví- 1

'_ .

d''''L ",_.. ,"� •

're açoes o nascimento e

A,dàtá de hoje recorda-nos _;;!,o de, Ge-neral Leclerc co- ;mai; U�l herdeiro que na

que: llU�1i�_definitiv�mente a li-I' Pia. Batismal receberá o no

bel taçao. O General von me de ROSALVO, nascido
- em 1625, zarparam do Choltitz entrega o áto de �l 6 do corrente.

ancoradouro externo do Re- ! endição da _�uarnição ale

nã nas mãos do General
Leclerc e do Corónel Rol

I'anguy, Chefe das Forças

-

cife, com destino a Europa,
os navios da Esquadra de

D. Fradique de Toledo, con
duzindo as tropas da expe

.Iição que expulsoy os ho:
landeses da Bahia; ,/

,

_ em '165"0,' nos arredo-
.

- pila' data é consagra-I
tl'es do Recife, n� Estancia I_·a (:,',omoA'�D.,IA DO. SOLDA, - 7J

.
_ h Wi, Teknicamente

do Mendonça, o Capitão 00 , Dêste canti.i o nu, li .�
.•

., 1 E' 'i/iil,l)' perfeita 1;.I1jt�,
Antônio Borges Uchôa re- congratulamos com o xer- 1//;///1 'I/t'rjj/' -

�'$4 1/11111111111111111///////1//1111
peliu a um ataque dos' ho- cito, na passagem de tão si-

__ .
._.

"nificativ3 efeméride, nos Bar e .'"� Iêiembran-lc da grande per- �

"u

:'larrcezas do

1530 horas;
Interior, às

landeses;

CAIXA TELEGRÁFICA BENEFICENTE DE
, DE SANTA CATARINA

•

18ANCO
de C�fIlITO, POPULAR

I� AGRiGOlA .

I I

"Rv.-o;��,16
.. I

. FlORlANOPOLIS - 51'0. ('ó.lórln& '

A8SEMBLE 'IA GERAL ORDINA'RIA

-. em 1825, foi proclama
da, pelo General Artigas, a

Inde�penê1.ência do Uruguai;

,- em J 834, nesta então

Desterro, na casa "da Rua

João Pinto (hoie ,'ocupada
por uma Alfaiatar ia de pro-

_proprierulde de Florisbel0

Silva), nasceu Luiz Delfi
I'.O, médico e clinico notá

Y�l, que foi tambem inspi�
rado poéta-, Falece'! em 31

de Janeiro de 1910;

SEU FUTURO

-- em 18�5, em São Pau

i,), nasceu Luiz :vTanoel das.

Chagas Dh·ja, General do I,Exército, vindo a falecer em
16 de Julho de 1896;

ASSEGURE

Estudando 1301' Correspondência

CURSO _GINASIAL (Dec. - Lei 4.244).
-em 1896, a· Inglaterra _

- CURSO DE CONTABILIDADE (Uma profis
"

, 1.
i sao segura e rendosa).

.

• etIrou-se c a n@fsa Ilha da
I Peçam informa�ões ao I. N. C. A. - Praia de Bota-

I 'Trindade; I fogo, 526 - Rio.

AVENTURAS ZE-MUTRETA ...DO

3

,._..._-_-.-_...•.•._...-_. ....._._._-.".;.

\

As :; -- Bhs,

S2�<,;) das Moças
Clau(�(Üe COLBERT

•

ÍL-rill1:ca 1: AKE - Paulct

(! (�UDrARD em:

.,. ";'1:-'1" O BRANt-' t'Lo •• \J A_ .Ll..

No programa:
tine Jornal. N3c. '

.J-':·,l'; .s : i,!:o;_ 2,00 - ;1 30

Ce-nsura .até 10 anos.

As :'j1/�hs.
S���&G das Moças

Claudette COLBERT
Veronica LAKE - Pauiet
I,,� �-:')LU:\RD em:

A LEGIÃO B�ANCf.
No programa:
Cine Jornal, Nac.

rr('�(,�: 1.50 - 2,00. - 3,:::1
1{" ;11 <' :J.4 anos.

As 8hs.
Lnurence OLIVER

.10é.L }t'O}�TAINE em:

_ '�s 8hs.

MESQUITINHA em:
'SllvI.AO o.CAÔLHO
No programa:
Atual. Warner' Pathé.

Preços: 7,6� - 3,50
Imp. até 14 anos,

As 7 - 9hs.
Lill:l'COn:'",,\ OLIVER.

."

rO:111 :;'ONTAINE em:

. HEBE'CA
No �'\rograma:
Filme Jornal. Nac.

!

Pre�os: 1,50 _:. 2,00 - 3,50
Imp .até 14 anos.

f3L��IÁ
ISstreUo

Louis

As 8hs.

HAYWARD

Judy LAWRANCE em:

HERANÇA MALDITA
No p�ograma:
No-ticias da Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
�mp. até 18 anos.'

_ ;; r .

Um bar snooker bem ins-

talado á rua Córonel Pedro '

Demoro n. 1.481 em frente
do Pôsto C. Ramos no ES-

o TREITO.
Tratar no SALÃO MO

�
DERNO com o Sr. Ermínio
dos Anjos.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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*__ ••:.. ::••._.,+.. ..... ; CATARINA, POS�UINI)O ORGANIZAÇÃO DAS MAIS PERFEITAS E MODELARES DO ESTADD. O ESTADO E�PORTIVO_FELI- ,: _.,+
..�. ··t· I CI'l'A'OS DIRIGENTES, ASSOCIADOS E DEFENSORES DO GLORIOSO GREMIO DA AVENlPA HERCILIO LUZ, FAZENDO .:. .:.
�F / :�: i . -V01'OS PELO SEU CRESCIMENTO E FORTALECI,MENTO NO CONCEITO DOS ESPORTES CA'rARINENSES. . t .:. ·1·
::: .!. . i ;. \

.

.�. '�'_. i
.

i:;: :::
.......- ...,..-.-..iY.-.,._-......,._,....,.._...- ..........;,..-....w.�._._-_-_-.. .:-.-_-...-.- ..._-...........-..-.-_-_._-•.•-...__

- ••_._._..........-............-�-_-.? ,._---....-_. .-_-_._...._••- ••.-_._.,_... -.-......-_-_. .-w-wr���-.-....._._.! ,_/ta._,. �-...-.,....;,.- ---....."..,J8...""...,.............-.r.........-.r.r.... '

.-. Salv8, �ssociaçao - -

.-. 1953
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st a-do
•

.

.,
o'

Transferido· o 'doge Bocaiuva I :Figueirense
...

raçàp, ·em serem as partidas
anuladas ,pelo Çónselho de

. Julgà�tos entre Grana
.

deirO$ >e'fAtiradores, .' joga
. r.d:::o" em canchas neutras ou

, seu curso normal. Insustentável a situação, o brilhante
oficial da nossa aeronáutica abandonou- o .cargo, sendo
seguido no seu gesto por- quasi todos os seus' colegas.

� ,
.

xxx

_Não julguem os leitores que estamos
. procurando

defender a todos os que fazemuso do apito. Ao contrá
rio. Há juizes que abusam de sua autoridade; perseguin
do determinados jogadores, quando estes não os agra
dam, só descansando áo vê-los expulsos da cancha. Há
os que a1rridem, como foi o caso do sr. Norberto Serratí
ni, já excluido do quadro de juizes por decisão do Tri-·
bunal de Justiça Desportiva, Há os de má fé que erram
por gosto, procurando inbramar o trabalho de toda uma.
equipe. 'Estamos falando dos juizes de toda parte.vfl há
também os que ameaçam, como é o caso do' sr. tenente
Tourinho que teriá' dito ante a presença de várias pes-

,. sôas após apúlio 'Avaí x Guaraní, que "daria um tir�"
na cara de Alemão (player, "bugrino") e em "qualquer
um que por ele doer-se" conforme consta da representação'
que o presidente do Guarani, sr. Newton José Garcês
enviou ao sr. Osni Mello, presidente da F.C.F., contr�
a atitude precipitada do referido árbitro e que motivou
a renuncia de quasi todo .o quadro de juizes da Capital.

.

x x x .

Domingo ficamos sem futebol. A Federação Catari
nense de Futebol houve por bem transferir ''o match en
tre Q "Furacão" e o "Garoto" até que as coisas voltem
ao normal. A peleja talvez venha a ser efetuada quinta
feira, á noite, uma vez que o Guaraní concordou em rea-

FEDE�BAOÇC·.�H.OASCA.EtT.BAORLINA-EONSE PE I Mal·s de Doze Cole'gl·os nns '10s. Jogos lizar su'a peleja com o Imbituba nos domínios deste, em
V Imbituba, domingo próximo, ao invés de-depois de ama-

o Conselho Administrati- horas, com. tolerância de 151
. da Juven.lude Cularl·o-ense ,�hã Q�::t�;��t:\laverá re�\nrão na F.C.F. para debate:'.

sôbre o 'assunto. Fazemos votos para que os responsáveis
.

vo ela F.C.B.B., reunido em .mlnutos, para a. Sociedade 1 d
.

.:» pe a sorte o nosso futebol encontrem a solução para o
sessão ordinária aos 17 (de- Carnavalesca Granadeii'ô,- Cerca de 300 jovens' reunir-se-âo em râo os Colégio Catarinense caso.

zeséte) dias do mês de A- da J1ha .s: Equípue "B" e

Blumenau para a' competição .,1 e o Instituto' Dias Velho,
-gosto de um mil novecentos I"A'" com os seguintes ele- ambos com possibilidades
e quarenta � treis, revolse�: I:mentos: Dante Bicocki, �el-, O' número de inscrições que se fundamenta nestas para conquistarem os tro- FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
Aprovar a ata da sessao

I
son Cardenutto, H'enrIque, /

ti
-

d
. I

ti
'-

't falta-
' féus instituídos para os cam-

,

'

, '. para a compe içao os JO-,' compe içoes, so es es

anterior Scherer EUrICO Oliveira 1" di
'.

f h " 1 d I t I f u t C N t or'" I 20 53c "
vens a rea isar-se nos las vam para ec ar o cic o e peona os. p e lzmen e o 0- . O a . lCla n. ._

Registrar o ofício recebi- Herondino Cardoso e Os-
5, 6 e 7 ·de setembro. em', treinamento, já que os gru-'légio- Coração de Jesus não" , ,

do do Conselho de Julga- valdo Braga {Equipe _ B) I . I· /
t f I 1 Marcar par d' 29 r 'd t'

-

• .

8lumenau alcançou sucesso pos escolares de algumas ':;12 mscreveu para a par e e- ..

-- a o la .N'-! a compe Iça0 as se-

n,ent? desta .Federação. no· .rusHno Avelino, Egon
.

0-
.nesperado, principalmente

I

cidades vem realizando anu" minina. Em outros recantos do corrente; às 19 horas,; o
I
guinlts Equipes:

quál o mesmo :pede seja liilger, João Vieira, Moacir.
em se tratando da primeira

i ()lmente competições de jo- do estado ainda prevalece a TORNEIO a) -,- Clube Atlético C'a-
marcado data para realiza-'I Silveira, Osvaldo Cardenut· .

.

l'
. i 'tl 'tO -

d t d norma de q'ue o sexo femi- InÍC:io do Campeonato tarjnense,'.

/ .'. vez que se reunem co eglO • i:':os e a e lsmo, en 1'0 o

ção -de nova partida d� Bo- to (' -Valnllr R�mos. (EqUl- de quasi todos os rin�ões' conceito moderno da educa- nino não pode comparecer h:bútil de Basquetebol, .; b) ---: Clube Doze de A-
Ião, para contagem de pon""- pe - A), desIgnando as

"t
. 1,,- 't I' 8. con1petições desportivas.. 2 _ Inscrever para ã re- 6"'éisto;-

..

cu annenses. >.,ao ln egra'. _

tos e vitórias, entre às E- segwntes autorIdades: .

-

P
. t' d '. D' 'd d t' c) - Lira Tênis - Clubé,'_ )1 _

'" ara o espor e ama 01', e nossa Cl a ,e compe 1-

quipes Soe. Carnavalesca Hepri:sentante da F.C.B.R, r80(�(",,(_(�_()..-.<��)-�.
d) _ Ubiratan Esporte

Granadeiros da Ilha e Soc, -- sr. Major Mauricio S. de .�--..<)._.{)-�)�� AINDA NA LIDERANÇA COLEGIAL E _Clube..
Atiradores de Florianópolis, Souza 3 . - Manter aberta
ré'tificando a decisão daque- NÍVEA. lVIARQUES NUNES ELEITA IRIS I . -

'd
]e conselho ao protesto dos Juiz _ sr. Osni Scheidt RAINHA DA A,A. BARRIGA VERDE

.

c:��::;:�s ate o ia 25

-' . /

A:irqdores. Arnntador - sr. Anil�al Colegial e lris continuam ,No segundo tempo o jogo 4 _ Poderão ser inscritos
Constar 'em ata a consul- A1hnide. Hoje a solenidade da coroação 'irmes na liderapça do Cam- foi dado por terminado, vis- atJeté.s que ainda não te-

ta feita ao sr. Apolonio li. Marcar para o dia 2'8 do
. .. ,: " . ,

peonato da.,Segunda -Di�i- to � expulsão de'unl joga- nha:rrí tomado lparte em
G·.

.

D' t' d B 1-
.

t (S t f' )'
Sexta-feIra ultima, efe- que em rapldo lmproslVO 3ão .(Amadores), Sábado, á dor do quadro vencido.('n7aga, Ire OI' e O' ao I corr\�n e ex a- eIra nas .

_. I -

_ ,omp€tiçoes o{iciais até a
1 A.A B

'

V d
'.

h d S
.

d d C I
�uon-se a apurac.ao fmal do . agradeceu a cooperacao tarde ambos triunfaram O Iris enfrentando o Uoa . . arnga er e, so- .canc las a OCle a e. ar-
, r "

,

.' "

''"
-

idade íná.xj.mo de quinze .,

b
.

�'b'l"d" d d'
.

. 1 G d
.

d
. mteressantIsslmo C o n- prestada por todos quantos, comodamente riião colheu um belo resul-

e 1'e a pOSSl lIa El. a par.:. na"::'iJesca rana elros a
. .,,'.

.

.' ..

I" . t15J ano'S ccu,lpletados em-,
t',';;a entre Gra'nadeI'ros '. Ilh

. , . ,

20
curso Ramda da Asso- de qualquer forma, contn- i O "team" do Colégio' Ca- . tad0:' 5 x O. O rubi·o�negro· /

v e a, com InlClO para as
). _

",. _
. .,.._ .

_
. A i _I _.

. ! ." .' ..'.. '1953 e n1ín�I'<l dé doze anos. --...)
'A tiradoies ser' J'oO'ada na horas, a d. isputa da Equipe claçao �tletIca Balnga II b.,unam p';lra, o ex to alcan

.

tarmense enfrentou e ven-
f d� Av_enIda Trom�.OW�1 es-

<'I V d
�

d 1 d . 1 1 C ,_ Fl->olis., 21 dE' agosto de
,

cancha da mbsma Associa- da Scciedade de Atiradores! . er. e, se,n o
. pr.oc ama a

I
"ac o pe o oncurso.

ce�l por 8 a O a,o onze do Ra- I,ta em forma e dIsposto a '

- '1" t' 1 FI '" l' I vencedora a candIdata da
I

.
,

.' l..dium o qüal jogou com a 'não peráer este ano a 0-
_Itl:):.�. .

IÇ30, o qua negou erml- (e . onanopo IS, com os se- i -

d
.

h' A 'f 1· d
J

A
.

_',' .

. -I
' ,-'" &:1.) Nívio' de

n:mt'emente em' sedeI' a guintes elementos: Équipe I secça� e esgrIma, sen orl-I. segUIr. a o� o. r. 1'-
i penas 7 elementos, o_u, seja portunidade' de' -vir a ser Sl)�i"2hirio.

.

mesma. R _ E'dio Fedrigõ, Helio ,ta. Nlvea Marques Nunes mando KalII Bulos que, em com 4 jogadores de menos. t campeão. (as.) Osm�l' Cunha, Pre-,

que aleançou- 8.294 votos. eloquente improviso, sau-
Constar em ata a a.pro- Ci�1aàe, Augusto Kiel, Val- . s.Lbnte.Foram eleitas princesas dou a Rail1�la recem-eleita. �>.-.' _1'-',_(��I��.dir Kuenzer, Evàldo Mossi-

mam, Georges Vildi. - E-
as senho�tas Aure_a Peixo- Se�u�do �os·informou a, CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

quipe A _ Hartwig Beck,
to (Secçao de Bola0), çom, C;omlssao DIretora, a coroa- .

3.765 votos e Sulamita B'on-j ção e i�lJósição das faixas ./

Lorival Schmitt, Aqalbe1·to - - Foram os seguintes os re- x' São Cristóvão 2, Vasco 3

1\". E
.

M II nassisc (Secção de Volei e· simbólicas terão lugar hoje, sulta'dos da ro·dada'. B 3 /FI
.

, 'JOl'ltz,' ugenlO u er,

I
.. x onsucesso; umlnen.se

Anu'.ndo Sa16ino e Floris- Basquete, com 2,226 vot0S._, .

data da fundação ?o clube.
Sabado _ Botafogo 3 x 3 x América 1, Olaría 2· x

belo Silva, designando ªs
O resultado _foi procla- i .

Pa.ra a solenidade a A.A,
Bangú 1. ,'" Y

Port.uguesa 1 e Madureir:l
d d mado pelo sr. CeI. Antônio li'Barl-iga Ve.rde teve a genti- D

. FI' 2 �)., x C''anto do Rl'o 2.seguintes autori a es.
. omingo' _ amengo . .

. 'de Lara Ribas, presidente' leza de convidar a ImprepsaHppresentante da F,C.R I
do Conselho -Delib!;ra1ivo,' escrita e falada.'

Situacâo das mais críticas atravessa o Departa-. Não concordaram os dois clubes com a de- Imanto de 'A'rbitros da' Federação Çatarinensejde F'ilt�-!
d d d I signaçâo de juizes principiantes _. Reu- Ibol. Desde sexta-feira que esse órgão da enti a e a rua- ..

Joã�) Pinto se �nc?ntra acéfalo, t:ndo apres�n!ad(} se�s I
niâoamanhã para resolver sôbre a cri-

I

pedidos de renuncia '0 tenente Manoel da Paixão Touri-
se no Departamento de Arbitros .

-

'

I

nho, seu diretor, e todos os membros com execçâo dos: I .

senhores Gerson Demaria e Clarisdino Santos, justamen- equipe. Sofrem os maiores ataques, sendo tachados de.
te os mais I:OVOS do referido Departamento, e aos quais Ignorantes e parciais e,em muitos casos alvos de pala-
a F. C. F. deu a incumbência de orientarem as pelejas de vras de baixo calão, agressões- físicas, .etc. Mas o públi
domingo entre Figueirense e 'Bocaiuva, pelos certames COi aficionado do popular esporte bretão deve saber que
de aspirantes e profissionais. Incrível! Ou será que a F. eles melhor que ninguém conhecem as regras do bali-:
C. F. não dá a devida importância ao Campeonato da podo. Se uns as interpretam mal deve-se á falta de me-

,

Primeira'Divisão. lhor visão do jogo em muitos casos á falta de coopera-
Mas, os clubes acima reagiram contra tais designa- ção dos "liriesman", ou fiscais de linha. De quasi todos

ções e assim tivemos que 'passar um domingo "em bran- ouvem-se queixas de perseguições por parte dos- senho
co", sendo a peleja transferida para data que será re- res que orientam os clubes. As entidades não tem procu
volvida na reunião de amanhã, quando 'os clubes e a en- rado prestigiá-los, criàndó," com isso, um clima e revel
tídàde procurarão encontrar a solução para o palpitante ta nos.seus Departamentos de A'rbitros, E nisso tudo o

assunto.
.

prejudicado é também o público que é obrigado a pre- .

x x x senciar os acontecimentos sem nada poder fazer. Aqui,
!

Os nossos juizes 'fêm sido mal compreendidos . na os juizes permanecem pouco, tempo. O Departamento
sua ingrata tarefa de dirigir 'pelejas de futebol. O traba- estava composto de três juizes de primeira categoria, -

lho é dos mais espinhosos e requer perfeita visão do [o-
-

dos quais um foi excluido. Os restantes eram ainda prin
go, máxima atenção nos movimentos dos jogadores e a cipiantes, com menos. de um ano de arbitragem. TOUl'i- I
maior energia. Não há árbitro que não deixe passar OI> nho, o diretor, 'teve de enfrentar todos os obstáculos, in-

I

seu senões, muitas vezes em prejuízo de uma ou outra clusive voltar ao apito afim de que o certame tivesse ó :
Manoel Tourinho

...()._.()�()�()---()�.�-��

as

do,

..,c���.��)����)... ,••
,

.

An'lrade,

va�ão unânime da proposta
do sr. Presidente da Fede-

'_

,
i

- SE-j�, Socittoode Carnavales

'ca Gra�adeiros da Ilhá jo
g�d:

.

na.s éanchas dã Socie

dade Atiradores e více-ver-

sa. (

:l',/farcar a data de 27 . do de Souia cu(k e f'lâm�la:, remetendo. solicitada, para excurssão
.

corrente (quinta-feira) pa- Apontador --'- sr. Aroldo cÓ;Jia ao Conselho Regional do O/upo de Bolão ZI<1-1·
ra,a realização da partida }'e�sj. De,;portos. Z,\':'';, a Blumenau, em 5-de

nas canchas da Sociedádé Ol:iciar- a C.RD. pedindo Toímlr conhecimento do Seiembro p. vindouro.

dos Atiradores de Florianó- fUi ação anexando original ofício da A.A Barriga Ver- FJ,olis" em 17 -de agost(l"
, 20 E f t t'os c desenho' es- d·e, ·�Qnced.endo a ll'cença I de J 9.53,polj�, com início para as s a u , om .

�-

Jlliz - sr. Airton João Expresso São Jorg�
...................... IIJ•• ,.� .....

D. -- sr. João"Cardenutto

- DIARIAMENTE _

/

FLORIANóPOLIS -,-- BLU.MENAU
_ AGENCIA _

.

._ CACIQUE HOTEL -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'CONCURSO '1

I
.

I

na Faculdade de Direito I

Obegaram,' Ontem', .

Os
. Prols.'

Arruda.e LiuEU de Mello' .

A fim de participarem do caes, chegaram, ontem, a

CO:l�urso �ue terá início, no Florianópolis, os eminentes Iproximo dia 24 do corrente, I Professores Dr. Braz de
na Faculdade de Direito, Souza Arruda, diretor

.

da I
para preenchimento dá cá-" Faculdade de Direito da tj,

I I
tedra de Direito Internacio- niversidade de São Paulo e.'

.

•
-

•

I !
nal Público, para o qual se

.

dr. Lineu de Albuquerque
I

.

acham inscritosos conheci- I Mello, Catedrático da Fa-'
dos advogados desta Capí- cu1dade de Direito da Uni
tal, srs. Desembargador AI- versidade do Brasil e da
cebíades Valéria Silveira de Pontificia Universidade Ca

Souza, e dr. Walde�iro Cas- tólica do Rio de Janeiro.

------

SíLifis!
A taca todo o organismo

EM SIFILIS OU REUMA
:rISMO DA MESMA ORI

GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

1·::1I! fJ I :&êJ,r:J
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxíltar no

tratamento da Siiilis e Reumatísmo da mesma

origem. ..

Inofensivo ao organismo', agradável como li·

cor.

,
..

�,E�poca Para Pauamento_
..

-

I -I!IIIIL."._�••�!
.."(.; '. � ';;;a;;;;:�JPPTL� � !'h'-...-.

�o excesso de arrecadaçao
aos Muoici'pios

Viagem com seguril·nç,8
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

, RIP'IDO, {(SOL-BRASILEIRO)
.

FIQrianóPolis _... Itaja! ._ Joinville _ Curitiba
� --,

»

, Age"ncía; Rua Deodoro esquina da
• Rua Tenente Silveira'

ti"
-

-

Soleóidades, Comemora,Uvas
PALESTRAS _ ,a) NA �.ÁDIO GUAB,UJA.

tins. '-
.

Dia 25 - Deputado Dr. João José de Souza Cabral.
b) NOS ESTABELECIMEN_:rOS DE ENSINO.
Dia 25 -_ Palestras focalizando a figura do Patrono

do Êxército. .

RETRETA - Dia 25 - Na Praça 15 de Nov.mbro
-;- Bandas deMúsica dos 140 B. C. e Polícia Militar do

Estado.

.r .'

----_._ .._-_.__ .__ .

IclurianÓllolip, Terça-feira, 25 de Agôsto de 1953

"

.".:.

:-:

A Voz do Brasil, Panorama
do Mundo, Paisagem Bra- "ENGENHO DE SERRA DE FITA PARA DESDOBR.O
sileira, Aqu�rela Mineir�, I DE. TOROS, COM COMANDO AUTOMÁTICO

'-Temas Atuais, Fuga Qm- .

'.

tandinha, Acontece Cada i Vende-se o 'seguinte maquinário com muito pouco
Coisa. .. Modas, Cinema, uso.

Um engenho de serra de fita para desdobr.o de toros,Culinária, Decoração do
marca "Faga e Castellazo", com volantes de 1,20 m. de

Cal', Caixa de Segredos, diametro, carro de 5 ms., capacidade para serrar toros
etc. . . de. 1,10 m. de diametro, produção diária -da ordem de

30 m/3 de serrado.
�

. Um motor elétrico de 40 HP., 220 volt-s, 50/60 cyclos.
Uma chave automática de Partida.

cem cruzeiros e os interes- .

Uma máquina de afiar folhas de serras do engenho.
. sados poderão enviar essa Uma máquina de bolear as folhas de serras.

importância, juntamente U\U jogo de ferramentas para soldar folhas de serras.

com seú nome e endereço Um engenho Francez para desdobro de couçoeiras
.

"B " ,

completos, para a Soc Edi- marca
.

urton .

. . ,,'.
;A. AI.

.

. Os mteressados podem se dIngem a Serrana Inde
,ma teI<_)sa Ltda., CaIxa: pendência Ltda.", flua Galdino Pimentel 25, Bingen, Pe-Postal 279, Belo Horizonte. I

trópolis, Estadó do Rio de Janeiro.
.

A seção de contos,
excelentes trabalhos,
mados por nomes consagra- ,

dos na ficção l!acional e es

trangeira, continua mere

cendo especial referência,
ilustrada ainda pelos dese
nhistas de maior classe no

pais.

Na seção de artigos e re

portagens, podemos desta
car agora os seguintes tra

balhos. Os Mistérios do Mar,
O Corpo Policial Feminino
de Tóquio, A Rainha das

Vovós, Como Desenvolver

� Imaginação Criadora, Bo
.ieca, Na Terra de Ninguem, .

na 'China, Boa Aplicação de

Capital, A História de Joa
na a Louca e Dick Turpin,
o Romântico Bondoleiro In

glês.
Continuam ainda exelen

cés as secões permanente"

,de Alterosa, entre as quais
.cdernos destacar:

l-
t..
�-.

..K'

com

fir-

------��---------

I 'Baoco do Brasil S.l.
CARTEIRA DE EXPORTAÇAO E

IMPORTAÇÃO
AVISO N. 318

Importação de sebo bovino
A CARTEIRA DE ÉXPÔRTAÇÃO E

IMPORTAÇÃODO BANCO DO BRASIL S.
A., em cumprimento à resolução da Comissão
Consultiva do Intercâmbio Comercial com o

Exterior, em sessão de 3-8-53; torna público
que, até 31-8-53, acolherá, pára estudo, pedi
dos de licença destinados à importação, de pre
ferência do Uruguai, de-sebo bovino para fins
industriais, formulandos por importadores
tradicionais ou firmas do ramo.

Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1953.
Coriolano de Góes - Diretor
Luiz Pedro Gomes - Gerente'

pressão nos meios médicos
Vende-se uma casa re- locais.

-,

construida sita ii Rua Ruy Chama-se Alicia esta cri-
.

Barbosa n . .92, (Próximo ao
ança. Numa idade em que

Abrigo de Menores). Acei- outras fazem rodas infantis
ta-se troca por um auto;.. 'e brincam com bonecas, �_
móvel. cha-se esperando a visita da
Tratar -com Carlos Vieira cegonha. Internada, no Ins

(Marreco) no ponto de au-. tituto de Maternidade, de-
'tomóveis n. 2. "

I pendente do Ministério da
Saúde Pública, para onde�wtlllle' ,� ,. GU,

I_________

'
__

- -_'_____________
-----

foi trazida por ordem [udí-
I cial de SUq aldeia natal ,de

- Aeromoças e Comissários ALTEROSA : �osé C. Paz. �l'cia, cujo fí-

I N G L E S A 'J SICO e mentalidade tem per-
Sob n. 89, foi promulgada a seguinte lei: de Vôo Em 'cirCDla�áo o . feita consonância �om sua

"Dete1'11vina época' pa1'a paga,mento

iII. de AgO"sto [�iJ,lt:r,·' 112] JC'ollgrot: iedabuoen'edciaVse,rtael-hSeE"iaCOanOlaos municípios do excesso da arreca-
Companhia de Aviação está ampliando o seu qua- fi _� � l '_ "

. dação estadual de impostos.
.

dro e oferece, ótima oportunidade para jovens brasilei-.

O
. ,. de excesso T O- H'I C A . A P·�E R I T I ti- A interesse qúe despertou seuArt. 1° - pagamento aos ��mcIplOs . ros, de 20 a 28 anos, rapazes reservistas, e moças, falan- Comemorando agora o

'

arrecadado pelo Estado, na conformldade do disposto .!l0 • do corretanrenté porbuguês -e' inglês ff também . outro .
. 140 ..... .

,.

d
._ : c�êo, único nesta provincia

art 140 da Constituição Estadual e do egulado pelo ar-
di O did t d

�'. .

it
seu amversario e CIr- e décimo desta natureza a. - /

T"
I ioma. s can 1 a os everao pOSSUIr os .requIs� os, es.,. _'. .

tigo 80 do Ato das Disposições Constitucionais ransitós,
senciais de bôa apresentação, personalidade, pendor es- culaçao, ALTEROSA apre- ocorrer no mundo. .

rias do mesmo Estatuto Político, será efetuado, 'sempre, pecial para tratar com o público e no mínimo ter o curso senta-se, em edição aumen-

no exercício seguinte, dentro do primeiro semestre.
, 5inasia1 ou equivalente. Sómente : serão consideradas as tada, trazendo, como sem-

Art. 2° ......:. E' defeso ao Estado computar para o cal-
d id IA' d' hrespostas re igi as em ing es, e proprio pun o; consi- pre as maiores atrações quecu lo da diferença �revista n�_ artigo 20 da Consti�uição I derando os detalhes pessoais e uma fotografia recente,

Federal, contribuiçoes da União, do Estado e doaçoes de I Responder ao Departamento do Pessoal, Caixa,
�e encontram na imprensa

quaisquer naturezas. . '

.

Postal 694 - RIO DE JANEIRO. periódíca nacional.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
.

Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de San

ta Catarina, em Florianópolis, 18 de agôsto de 1953.
.

Volney Collaço de Oliveira -'- Presidente.
Lenoir Vargas Ferreira - 10 Secretário. '

Elpídio Barbosa - 2° Secretário.

A assinatura anual de
ALTEROSA 'custa apenas

'"""'"---------..-----------_._---

• �L�CAS SIFILITI�AS.IVal Dr'f à Loz
!ll!!!.��.!�.9�!"t�� Aos 911 Anos

.

tamento da sifilfs. -

- CIDADE DE EVA PE-

RON, 22 (U.P.) - O extra

ordinário caso de uma me-
-------- ---

nina de nove anos, prestes a

dar a luz, suscita '?Í'\'a im-

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

Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
ele Mato Grosso, própr ia s para cultura do café.

Informacôes : - Edizício São Jorge - 10 - Sala 4.

CASA

-_ ....

--:---.---",-----.
-----

\iende:"'se
--------------------------

cia
Vende-se bôa casa de secos e molhados com residên
cita errí Capoeiras.
Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura '20x35 .

Uma casa na Vila São João em Capoeiras.
Vêr e tratar com o proprí etárto Braulio Silva era

CAPOEIRAS.
•

Pintor
ABELARDO ELIAS

.. SUMAR.

Oferece seus trabalhos.

Estreito, Rua Thel'�l.;

Cristina, 456.

Apartamentâ '

Com 8 peças, entrada in- W'
dependente,

•

instalações sa- �
. ./

nitária e eletrica de primei
ra --- Edifício novo ---' In

Iorrnações nêste jornal.

ORGAMISADQ
é_
EDITADO
POR

l)O!l.4Lif?IOe/?(J4@
ecIX'Agfl'[TTO
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

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

-,

VIVER! MORRER!
De'oe nde do 'angUf". O sangue é e vid.

Tonifique-se' com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos', tais como:

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de Sódio, etc.

• I

Aviso
DR. NEWTON'D'AVILA

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

Auxiliar de Escritório
I Precisa-se €le uma moça desembaraçada, bôa -dacti

lografa e que possúa, pelos'menos, noções de Contabili
dade. Ordenado a combinar, após Q. Test de prova. Tra
tar na casa "A EXPOSICAO", Rua Felipe Schmidt,"54,
diàriamente, das 8 às 12 � das 14 às 1'8- horas.

Contador

ATENÇÃO MADEIREIROS

CO:-JT ,ADOR, dispon'do de algumas horas
. dial'ias,

. :Icei!;) escritas. Tratar das' 17 ás 18 horas, á rua Hajaí,
32 - nesta capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Então vá até à SUBRAL ' \

Alí na Rua Trajano, EdifíCio São Jorge,
.

Sala 4, que sua pretensão será satisfatoria-
o C�ntro �e_ I�adia�ão, mente ,realizada.

Mental Amor e Luz reahza:
S· d d I h"I'" S 1 B '1'

'

sessões Esotéricás, todas as se-
I

" oele a e mo I IarIa u· rasI eIra

gund�s ieiras, às 20,30 à rua � "SUBRÁ.L"
�&r�lheiro Mafra, 33 - 2°

I Garant� presteza,' e sigilo nos negócios que
II ENTRADA FRANCA

I re!lliza.

Curso'fré�Universilário AVISO I�.-I'. ---��==,-.

,

,/

Distribuidor
C. RAMOS S/A

romercio - Transportes
Rua' João Pinto, 9 Fpolis

Ministerio da·Marinha·
, '

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE S�NTA
.CATARINA
ED'fTAL

EXAMES PARA O PESSQAL DA MARINHA
.. MERCANTE'

De�õ�dem,do Sr. Capitão dos Portos do Estado de
.

,.

Santa Catarina, faço público a quem. interessar que a-

cham-se abertas nesta Capitânia dos Portes, as inscri-,
I;óe, para os exames, de:' Mestre de pr-queria cabotagem,
l 'rnticos, Praticantes de'Práticos, Contra Mestre, Ar
tais; lOs. e 2°5. G.ondutores Motortstas e Maquinistàs,
desta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo com as Ins
truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Marinha.

•

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

Nelson do Lumimento Coutinho
'Escriturário-"(3" -- Secretário.:

( (_.__ -

CANELLA EM TABUABO DE la.

A "SERRARIA INDEPENDÊNCIA LTDA.", Rua
Galdino Pimentel 25, Bingen Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro, deseja receber cotações de madeireiros para
o fornecimento de partidas mensais tle canella em tabua
do de-30mm. de grossura, solicita base da ordem de 20m/3
mensB;is preço pôsto, Rio de Janeiro (eH.),

'l'O

"ULTRA SONO
TERAPIA

O �JAIS 'MODERNO E EFICÍENTE TRA'fAMEN.
PARA INFLAMAÇõES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERRE�IRO
f '

CONSULTóIl;JO - VISCONDE ,DE OURO PRETO
ALTOS nA' CASA'BELO HORIZONTF)�
RESID�NCIA FELIPE SCHMIDT' N. 113•.

Florianópolis, Terça-feira, 25 de Agôsto de 1953 o I':S'I'A 1)0

I R'di:E:"::j:Nd:A':�,�""ó_1
I poli, I �A C' I 11
Rádio Difusora' de urussan-I.ga .

Rádio Farroupilha de \Pôrto; AgeADCI'aAlegre IRádio Sulina de Cap inzal I
F\á,�jo Difusora de T'ijucas
Rádio Difusora de Laguna i

:1ádi" Ca çanju rê de Caçador:
�á(�:o D�fusora, de Itajaí I

I rU blicidade

CLlE;\lTES

Cac,a Londres

Pereira, Oliveira & Cia.

I
T5d: Gerais Cássio Medeiros

, S. A.
,

i

I' ElectrolândiaModas Clíper

I A Electrôn ica

Est. José Daux S. A.

'I Waldir Losso & Cia.
Elédro Técn'ica Ind. Com,

I S. A.

I
I

I E;�ritóri�s Ronal�n Ltda,
,

I Ló ide Aereo Nacional

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

'de
"O Fstado"

"Alvorada"
"O In victo"

. ,

"O Vale do Itajai"

Caix'a Postal, 45' - Florianópolis - Santa Catarina

I O
-

mausoleu de
Soàres -filho

RIO, 24 (V.A.) Com i�)a� candentes, v. excia. que
a palavra, na sessão da Câ- do dia.

, ,

mara, sexta-feira última por foi, esse companheiro oe
----=:;:;;;;;;;;;:;-------------------;TõS'5'D.<:lJ:r��'.=__� delegação do líder dá mino- � Soares Filho deu, a nós; da

TB.ANSPORTES AÉREOS CATARINENSE ·S/A. ria o deputado Luiz Garcia UDN, esse conforto do 50:"'3-

_______
'.... comunicou ao plenário ha-! to oue nos cativa e que el1�

ver sido inaugurado, no 1 grundece, principalment:-", àSofre de asma � PARTIDO SOCIAL cemitério de São João Ba� Câ-r ara dos Deputados.
So a expectativa de um

.

D"EMOC'RA'TI'CO' tista, o mausoléu, mandado' '. E os partdos que acolhe-
.om o seu cortejo aterrador, .

abate o espírito mais resis-
.

,
'

.

,

construir pela Câmara dos L'fUT.. a �d�ia e que votaram

ente. Ser asmático é viver Dlretõr·lo uDn·I"·IP�1 de Florl"anõpoll·s Deputados, .para encerrar

.ernpre de baixo dessa obs-
,

,

'iI
.

li � ,. � , ,os restos mortais do ex-cepo
.éssão nervosa e dissolven-I Na sede do Partido SOCial Democrático, a Rua As- rC F'ilh D' _

.

t Pa i ° 5 b d tâ f
.

d d
,ooares I O. isse, a pro

icesso de asfixia asmática

IdPres
e aiva n ,so ra o, es a uncionan o, as 9 as

,. " .

.e. O remédio do dr, Reyn- 11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito- pósito, o orador: FOI uma

Jate, a salvação dos asmâti- ral. pa.r� inscri�ão d� novos eleitores, tranferência e su- homenagem oue a Câmara

.ios, combate efícazm'ente bstítuição de títulos, '

• .10< Deputados, pela unâni- as ::rmás dos cornbateselei-
não só a própria asma, co- A substituição dos ,títulos antigos é obr igatór ia sem, ,Y1Í�1ade dos partidos que a

mel qualquer bronquite crê.. pre que nos mesmos esteja esgotada a página destinada '" .

I' .:!c:npoem," r'eso, veu pre"tar
rica ou não, tosse, chiados, a rubr íca do preeidente da mesa receptora: '

O ";1{) eminente rvulto da poií-
�tc. Com' o remédio do dr- s interessados deverão Juntar ao requerimento

.

I '1
. \.

.toyngate, as gotas antias- duas fotog raf ias de 3 por 4.
.

::ica r.aciona , ao
) ustre par- dar ú exemplo de suas' Vil-

náticas, puramente vegetal, Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do lamentar que honrou, 8'J': tudes de sua honradez � (fe

J doente adquire imediato Pal'tjd��lo t�lefone nO- 2.570,� Lretudo, as tradições de sua tenacidade no mandato
clívio, voltando sua respira- � cultura, inteligência e poli- legislativo". Ditas estas pa-
çãc logo ao ritmo natural. _,_._�. dez do Parlamento Brasilei- lavras, passou o orador a
Nas boas casas. Pelo raem-

PiA" f'#
-

Oti'rol so. caix�;;stal 3.685, PI·. 'S'
.�, . '111'

1'0.

.", ;e:�::v�: :r.�s:�S�!��. �'��
I

'

".

A
'., -

Tanto mais '§ignificativ�, 1080, e dar �o -plenárío: nb--

/ ,
es�a homenagem, sr. presi- tícra circunstanéiada da, ..

Fllquezl. em g�rll �_
,

_ OURA/'ITE TODO DItA dente, quando partiu da es- lenidade 'de ínauguraçáo

Vinho Creosotado /T"" nos VAf)�JOS '� �::t:ásn�:a::v:o�e:�:r�:l���� ��:::ur::n:x:::o�n�u��:

-I--'�------,--
'Sub_'_I

c aprovaram, unânimeme.r

te, o crédito para o mauso

léo de Soares Filho, dera:n
à nação um exemplo �; ,'i
va democracia, ensarilhan h

torais, para homenagear 11m
'que, dentre nõs.vdesapare-.
ciclo embora, continúa a Il')S

quP.

E, concluindo sua oração,
<lpciada pelos representaa
tes de todos os partidos, re
prf'f'entados" na Câmara,''''-
disse o deputado Luiz Ga;:-�

dia ern que, se vivo fossi,
em todos nascia de homena- completaria mais um �.rVJ
gear Soares Filho" parla- Scares Filho.
rnentar que soube dar co .

SeU mandato aquele br'�ho
�

de inteligência e aquela fvr-

cia: "A unN'. por meu in

termédio, sr. presidente,
ve:n trazer seu reconhed
mento pelo gésto generôs') e
fidalgo, e ao mesmo tempo
::0 . preensivo da vida denie
cdüca brasileira, a v, exch. .

';'1' presidente Nerêu P,a-

!na oe cultura, que enalte��'
� cngrandéce o Congres;;o
.\m,ional. E fõi, por isso, fI.
[)l'f'�idente, que nós, da LI,

!VInis, ainda, sr. presidi!:')." m"'�, pelo muito que fez I.�!ll

:�, porque veio de V. exeia l,rr.!a da memória de Soa
sr. c,eputado Nerêu Ramc3, l'(;!S Filho.
a l'limeira lembrança de Os que fizeram da inteli-

I 'flmenagear o nosso saud'J- J'&ncia mn tronco de culti'!o
:;0 e ilustre �ompanhe:ro" nal['; o bem ,público, tiVI!-·

J que mareou, com seus pa3- l'am em Soares Filho uln f�e

sos sutis, mas sempre fir- Ç! .idui"; os que passarem porI, '--d'b C hd 1
\
mes, a onentaçao a anr:a· �sh asa ão e re embri.l.l'-
ia udenista nesta Casa. V 5e da figura e memória, �o

'xl·ia. sr. presidente, ql.e ,�.lo exe�plo que não per,,
ioi, de Soares Filho u.·n r:el {_" como exemplo r{ue

!rande amigo e partilhUl,l m,'reou uma época dentro
;om êle dos mementos hla:� da agitada vida pública

Hi(� da vida públ'ca bra- bt<1sileira e dentro do P<L'�

ildra, embora colocad,ls l:,mento Nacional"
.. Ap1",:;

'rn campos opostos, em li- deixar o sr. Luiz Garcia, a

,:les plrtidárias fronteiriç'1-;;, tábuna, passou-se à orde:n

I -

I
D. N. recebemos e acobe
,110S essa home�agem, m,ü�

.:!()mo um preito ao político
)ra�ileiro do que mesm� a.

Im filiado de nossa COrl'e'l,

.o' partidária.

'_,-
�".- .

"��. '1 -' -- ., ,-

,", .'
.

'··--:f".,rt"�d'l ">I "���''': ��......
-

�/

� ;, _�� ..A· ',.,tiiT'(1,\
.

V. S. 'ESTA' PRETENDENDOVENDER
, OU COMPRAR ,/

UMA PROPRIEDADE?

Vencimehtos inici�l Cr$ 2.920,00,

VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA DR: JúLIO DOIN VIEIRA

,Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas diària-!
LOCAL:' Academia de Comércio '

!
INFORMAÇOES: diáviamente das 8 às 9 horas,.. ria· ín�l!te., "

Academia de Comércio. ------?'�-
_().-.(l'-'()'-'()_(l__

,� A C I TE,::: .. """',.... ..,.".

�

-:0:-
_

' "

/

�'�i:�"O"���!;n�!������C��f�:Õ" : R:::��::::::IS : OSny'Gélma l Cia.
(lVIodas femininas) pôr corre.spoJldência - Método,mo-,.! e � ,'f:I!OKIMO COELHO, 14 - Caixa Po�tal,
derníssimo - Conferem-se dIplomas -,- Peçam prospec- , REVISTAS' 2:19 - Flpriariopolis
tos com modêlos "Gratis" _:_ CAIXA POSTAL, 2.126 - : j'
PORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul). :()__ (,)__()._.(l.... ()....� ,

DISTRIBUIDORES

� '.

Direção e orientação dos- professores
DR. J',J;,DE ,SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES QA

SILVA E ACADÊ1\HCO HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" complet�m suas

car.reiras, estudando Farmácia e, Odontologia.
Não percam um ano de estudos� Aproveitem a opor

tunidade, assegurando a sua aprovaçã,o:
AULAS DlARÍAS

CURIT'BA rEUCRAIIÁ:' PROSE8R" PAII4NA '

Acaba de receber O

AMBLIOSCOPIO DE

Para :��!��� do E�-' \P:ar'_aAII·ea ;t;'Sa-O Caetano"TUABISMO em cnanças. bIi
,

'

.'_
-

.

.--
",

TlJOLOS PRENSA tJOS, "TELHAS, LADR1·
JJIOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ,ENTREGA·

I •
.

�

Estilde por correspo�ndência c sob a' orientação técni-
ca do Professor LUIZ ALVES DA .cOSTA alto funcioná-
rio do Ban-co do Brasil.

-

Matemá_tiç;-Comercial '-- PortugUês -.,.. Contabilida
de' Bll;llcária - Inglês e Francêll (Traduções).

'
.. Enviaremos as primeiras lições, para que- seja veri

ficado a eficiência do Curso; mediante a .remessa da im-
portância d'e' Cr$ 15,00.

/
.

-

•

Informações: - CURSO CARIOCA. Av, Rio Branco
147 - 2° ando RIO,

.

,

' ,

ESCRITURARIO - AUXILIAR DO BANCO DO
BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

I
I

.

na· Federação dos Marítimos
,RIO,22 (V,A.) _ As por- ventor para 'o qual o Minis- A cerimônia de posse teve .

"

'S INUS ITES
tas da 'sede da Federação tro do Trãbalho o nomeara lugar, mesmo antes de pu- E, INFLAMAÇõE� DA CABEÇA E GAf(GANTA.

,

�

dos Màritimos foram ontem €, não encop'1Tando/"quem 'blicado o ato de intervenção' ,,- TRATAMENTO, COM HORAS MARCADAS.,
,

. "-. 1 ,_ """..::li:_.i '" � "-1..,; •

laêrãdas

P'ê'IO'''sr,:"Main�d'e'-lhe,'''transü1i.vsse"< � 'cargo;' rio !.'Diário Oficial" ,- no Ga-

D:R GU'E�RE IROCaetano Teixeira, que to- ,I mandou embora os funcio- binete do Ministro do Tra-
,

d I r de i ti, . '.. d"t '

b 11 I.,mou posse o ugar e ln er- narres e ln Ler 1 ou a casa. i amo,
'

! CONSULTóRIO' _ VISCONDE DE OURO PRETO
--�- ---,-----�----�----- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.'

,

.

,
'

I REPRESENTADAS, 1 �

I CLIENTES RESIDf:NCIA -;:; FEt.ÍPE SCHMIDT N. i13.

Ministerio .di Marinha RádJ� �U",Uj, de FIOdanCo.:, .8 "I' I T'�.'E I Casa Londres .

,

I polis , I'" l Pereira, Oliveira & Cia.
'

. Cera
A

II·ea S' '8-D CaetanoCAPITANIA>nos PORTOS DO ESTADO DE SANTA

.

Rádi� .Difusora de U�ussan-
.

\ I�d, Gerais Cássio Medeiros.
,_

.

" .' , ,','
'

, ,
.' CATARINA I ga /' S. A. '

,
,

'

,

.

/

I
Rádio Farroupilha de parto AgeA

�.'" "O OS P N 'OS
I. ·ELH ""S LA/DRE D I T A L ,.. Alegre /

nela Elech:olândia9', TIJ L
,

RE ,Sl\tJ, ' , T ,

,.t1 ,

)

1-

EXAMES PARA O PESSOAC DA MARINIL\ '

Rádio Sul ina dê Capínzal Modas Clíper LHOS, RODAPES. R,MATERIAL REFRA-
,

, MERCANTE -
I
R' I' Dif d T" 'A Electrônica -;: TARIO

De ordem do S1'. Capitão dos f>ort�s do Estado de' ,,�: �o . � usora e, uucas

Santa Catarina, faco público a quem interessar que a-
Ra'11O DIfusora de Laguna de Est. José Daux S. A. J PRONTA ENTREGA

cham-se abertas riesta Capitânia dos Portos, as inseri- "Rádifl Caçanjurê de Caçador' .Wald ir Losso & Cia. I ''';*�''Ir�" !

ções para osexames de: Mestre de pequena cabotagem, �á(�;o Difusora -de Itajaí ,I Eléctro Técnica Ind Com

10 "G"' I C·Praticos, Praticantes de P�áticos, .

Contra
. 1VIe;>t�e,. Ar- -. "O Fstado" I'

-

,,'
Q A

.,

'sny a'ma Ia'la'ais, 1dos. e ,230s1· d�ond}lttor�s ,�otor';d,�tas ,ed :V�aqUIlllsltas, "Alvorada" Pu bll' C' ·Idade I

u. •

.

I
';
•

esta: ata a .ce agos o PtOXlmo, e acor o com as ns-" ."

I Itruções do Avrso 3.122/1951 do EXlnO, Sr. Ministro da, .0 Invicto
,

,

Escritórios Ronalan Ltda.·
' ,

I '

_. (O V I I' ." I L
' , ,JERONIMO COELHO,. 14 - Caixa Postal,Marinha. .

I
� fi (! do, tajaí '

,

' óide Aéreo Nacíonaê "

,

'

239 - Florianópolis
-

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

I
- Caixa Postal, 45 _;, Flol'ian6polis - Santa Catarina DISTRIBUÍDO�ES

em FloríanópolísçBâ de julho de 1953. .', _---_

��:r.:,1�i�i,�;��:';i;,���,U.:hO Curso Pré--Universnário:_' .

c

__-,--
I VESTIBULARÉS PARA FARMACIA 'E ODONTOLOGIA i

'i
Djreção e orientação dos professores', I

DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA ISILVA E' ACADf:MICO HARRY GROCHAU
I

.CONTADORES K NORMALISTAS" completem suas I
,
'carreiras, es�ud�ndo Farmácia e Odontologia.

.

i
-, I Não percam um ano .de estudos. Aproveitem a opor- i

tunídade, assegurando a sua aprovação: 'j" AULAS DIARIAS
LOCAL: Academia de Comércio

'

_

.' I "
Tõ:"'EI�,_

INFORMAÇÕES,: díârlamente das 8 às 9 horas" na
. .' TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE siÃoAcademia de Comércio. "I I--:':_ '_'__

,
_...:.__

"

__ ., ,_ _

.
, '__,_'_' _

Presentes de ,Real ValQr, $im 2
Aoeis, Pulseiras Diversas, Relo.uios, CanetafParker, Porcelanas Decoradas Nacional,
-'

.

Japoneza e Chinela,' Faialças e Muitas Oulras' Novidades. .

.

PARTIDO �OCIAL "IDEMOCRATIC·O·
DiretórioMunicipal ,de florlá9ÓPOUS

Na séde- do Partido, Social Democrático, à Rua As
.:ipreste Paiva nO 5, sobrado, está funcionando, das 9 às
11 ,e das 14 às 17 horas, o Posto de Al istamento Eleito
ral para, inscrição de novos eleitores, tranf'erência e su-

bstitu ição de títu l;s. '

A substltuiçâo dos títulos antigos é obrigatória sem, ..

p re que, nos mesmos esteja esgotada a página destinada
a rubr-ica do presidente .da mesa receptora. /"

) Os' interessados deverão juntai: ao requerimen to ,

duas fotografias de ·3 por 4.
Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do

.. Partido, O? pelo �telefone nO 2.570.,

V. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU COMPRAR 'j

UMA PROPRIEDADE?

Então vá âté à SUBRAL
Alí na Rua Trajano, Edifício São Jorge,

Sala 4, .que sua pretensão será satisfatoria
mente realizada.

,

Sociedade Imobiliária Sul Brasileira .

"SUBRAL"
Garante presteza, e sigilo 'nos negócios que
realiza. ...

, ,

.... "'G�';"."D,�.,�'3"'. J .•...fla. "'''''\'
: .•0'

.. FONES;;.� 421' Cabe P•.,.r.. s.,

'CURITI. rIUC'''U'A PROSIl8R" PARANA '.

Expresso' São J.orge
_ DIARlAMENTE_,-

li'LORIANóPOLlS --, BLUl\'lENAÚ
_ AGENCIA,�

.

_ CACIQUE ,-', HOTEL -

ECONOMIA absoluta
.Grande CONFORTa

CONFORTO .absolute
Grande ECONOMIA

GARANTE o QUE FABRICA

�-t.�:",�;:-. -. -;_� :r,<
...��.---'--',

������I.,.�:". '

) .

/

AQUECEDOR fE��TRICO �ENTRAL
Capacidade:

109 ,a 1.000 litros

AQUECED,OR

ELÉTRICO

1��4-
IMERSÃO P, CHUVEIRO
)�, Cr-'

Capacidade' 30 LITROS

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

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

• Controle automático de temperatura por; TF.RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOMIA,.

..

• . Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratuea desejada,

Fabric,ádOs nos tipos
horizontal, e vertical.

O MISTURADOR DÁKO. de reçu

togem _instontoneo, permite a

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.
, I
J

r. ti AMOS S/I.-Comércio e &gências
Rua Jcão Pintol 9-.Fpolis--Sta. Catarina

"

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

IDter·veD�ã8 .
ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS' MODERNO Fi EFICIENTE THA'rAMEN
TO PARA INFLAMAÇõES 'E DORES.

TRATAMI:NTO SEM OPERAÇW DAS

'.

Preferir' -No1sa� Ca'sa, é

OTICA
"

MODELO
Preferir a 'Melhor, ,

.... .

- FELIPE SCHMIDT - I
,FONE 2280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sesquicentenário do Nascimento do Duque· de Caxias
And'í'é Nilo Tadasco VEZ o pálio auri-verde pane- bom comportame.ito e agra- . :lade militar, seu profundo zões, a "Estrela-Guia" do t:f-utiu o trávo de uma der- t"é�'� os extraordinários fei-.

(Espeeíal para "O Estado") jou nos céus da Pátria Bra- ciadas com a Medalha da �espeito à ordem, seu acen- Exército Brasileiro, pois sua rota. tos, como Soldado e Cida-.

. sileira, para ouvir o seu to- �'lmn';nha do Paraguai. drado amôr à Terra, tor- gloriosa espada jámais ser- Jár.iaís se manteve na dão.
No quadro atual da vi- que de silêncio, coberto de Pela sua elevada capaci- nou-se, com [ustificadas. ra- ,':':1 a insurretos e nunca cr nfusâo dos ,partidos poli- E hoje, ao transcorrer o

da nacional tor.na-se neces- glórias, quando o Brasil já t.cos e nunca caminhou por sesquicentenário de seu

sáriq reafirmar' que o Povo estava preparado e anciava veredas tortuosas, pois o nascimento, quando a segu-Livre do Brasil ainda póde por suas reformas políticas �EU dever militar apontava- rança, a t�anquilidade e a�
comemorar, corno comemo- ,L1ue não mais lhe abalariam 1111' o rumo certo a seguir, soberania da Pátria necessí-
ra, uma de suas mais sígni- lt unidade nacional, a sua cerno que lhe presagiando o fam ,da união de todos os
ficativas datas nacionais,! continuidade consolidada futuro de glórias que have- seus filhos e um sentido de
qual a que relembra o nas- pela espada invencível do ria de conquistar. vigilância em torno da sa-
cimento de LUIZ,- ALVES cravo Marechal, os seus ali- Não hoU've título nobiliar- grada Bandeira, vamos bus-DE LIMA E SILVA, Mare- ,'t�'ces solidificados pela te- quico, pôsto hierárquico, cal' no Par.teon Brasileiro e'

chal do, Exército, Duque de nacidade cio grande éstadis- dignidades e ordens honori- trazer sob as aclamaçõesCaxias e Patrono .dó Exér- . :.c1 que fci o Duque de Ca- cica�ue não' lhe fossem populares, essa figura imor-
cito, cujo nome, nimbado de xias.

'

conferidos, pois recebeu tu- tal de LUIZ ALVES DE LI-
glórias imarcessiveis, Inscri-" Nascido em 25 de Agôsto do quanto a Nação agrade- IV!A E SILVA - cuja vida
lo nas páginas imorredouras .ie 1.8)3, veiu a verificar cicia podia lhe ofertar, sen- prodigiosa constitue, como
de nossa História, podemos ,·caca em 1.808, contando 5 do at

ó

agraciado com a 01'- sempre e para sempre, um
e devemos .aporitar à valo- anos, como 1° Cadete; com dcrn.de Pedro I, que lhe da- dos mais nobres exemplosrosa Mocidade, como um 18 concluiu o Curso da Aca- va honras de Principe. de dignificação à Unidade
perfeito SIMBOLO, porque demia Militar; com' 19, re- I '::"'UIZ ALVES DE LIMA Nacional, de senso daor-
sômos, no dia de hoje, cívís cebeu a Primeira Bandeira E ·SlLVA foi o General que, demo de respeito à Lei, de'
e militares, responsáveis pe- Nacional, prestou o Jura- � ,Já na avançada idade de 63 . sacrífícío, de coragem e de
la preservação dos bens que mente para em seguida re-

I �JlO'S, empolgou seus Solda- fé -- a fim de consagrar ne-herdamos de nossos ante- ceber o seu batismo de fô- aos, tomando-lhes a diantei- le as vi�tudes de que o Bra-
passados, ! go; Alferes aos 15, Tenente % í'a rlu�ndo pare.ci�� indeci: silo l�lais do que n.unca, hojeCom o coração sobressal- JOs] 8, Capitão aos 21, Ma- sos diante do imrmgo; fOI precisa para triunfar no
tado na inquietação dos dias jor aos '25, Tenente-coronel

I hOll1e�n de guerra, mas. foi I pre-sente, corno triunfou, no .

que se passam a gratidão aos 34, Coronel aos 36, Bri- também o homem de esta- passado, fortalecendo as es-
nacional rememora os feitos �,:deiro e Barão de Caxias

; 'J�'): cuja clarivi�ência, pro-j
pc ranças "em no�e do pro-brilhantes de um dos mais lOS 28, Marechal de Campo I bidarie, operosidade e ho- gresso e do porvir"!destac�dos de seus filhos, �l'aduado aos 39 e efetivo nest-dade o indicaram a e-

aquêle que se iniciàt-Fna car- (105 41, com o Títuló de CQn.. vercer funções de govêrno Diante da figura homérí-
reira das armas e teve o seu de: Tenente-general e Mar, nos momentos � qúe as. cu de CAXIAS - Soldadobatismo de fôgo, quando se quês aos 18. Marechal gra r.ecessídades guerreiras do. E' Cidadão - prometamostravaram nos serros da Ba- duado aos 59, Duque aos 6::' Br ;;<1 não exigiam a sua lUU'lS, velhos e moços, civishia legendária as batalhas anos e Marechal efetivo aos (lJ'e!::ença nos campos de ba- e militares, que jámais nos-
da emancipação política, o 63 anos de idade, falecendo té,1I1a; foi também aquele [,1)5 ideais comprometerão a
que significa dizer, ao alvo- aos 77, em 7 de Maio de que, por suas virtudes iná- sorte desta Pátria, que foi
recer.do Império Brasileiro. 1.880, depois de ser galar- t::1� e serviços relevantes feirr, para ser livre, mages-LUIZ ALVES DE LIMA deado com tôdas as conde- prestados ao Brasil, mere- tosa, amante na paze inven-
E SILVA, amanheceu para, corações' nacionais que lhe CE'U, depois de morto, quan- civcl na guerra.
r' '''grandeza e a servidão" : ornavam o peito, quando ,J,') seu corpo baixava à ter- i Hr-nras e glórias 'ao imor.da nobre carreira, em 1.822, I proferiu sua última - que ra que tanto amára, tal co- i tal LUIZ ALVES DE LIMA
c ntando apenas 19 anos, de t seu corpo fosse conduzido 2 !1'0 os'Capitães valorosos do E SILVA Marechal do E-
idade, quando pela primeira I sepultura por seis praças de passado, 'a honra de ter,

I

xorcito, Duque de Caxias e

1;'1\1('11', em frases perpassa-' Patrono do Exército Bra�i
das ele saudades lhe exal- lc'ro]!'

o
-------_.-----------------�----- '---,-.

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

O,,

Ouvidos Popúlares' ê· Parlamentares., -- Prós e Contras
da amô Efetivamente, a questão I democráticamente, porque povo. Esteve com o seu mio. nifestou o seu ponto de vis-

I ção
dos municipios de Flori-blico? E a cancão e amor

I ,:,

da autonomia da Capital e
.

democráticamente por ele crofone no Bar Americano, ta, favorável. Fina.lmente, o anópolis e de. São> Francis-O Governador Bornhau- (pêrfldo}, intitulada Paz e

I.

, de São Francisco do Sul es- t
escolhido, entre muitos can-

i
no centro da cidade. Alí, ou- sr. Dep, Cassio Medeiros, do co do Sul, únicos, no Brasil,sen não acerta uma, Nem Harmonia? Em que oasis .

I
-c, �

.

.á empolgando, dia a dia, a didatos, que surgirem. viu em entrevista-relâmpa- PRP, atendeu ao reporter : que ainda não são governa-Para remédio, Azar dêle
.

e :e .enconde o homem que .

� II d que êle NO BAR AMERICANO o, os srs. Oswaldo Carione, da Guarujá a favor. dos por si mesmos, sob ad-dos eleitores. Azar.' maior, jovernarià acima dos parti- a ma o p,?vo,. no
los? E a afirmacão de que

tem de mais representativ.o A batalha pela autonomia que se manifestou indífe- Assim, a alma do povo vae ministração de homens eseo-contudo, dos eleitores. Que .

_

e de mais 'expressivo. er tá encetada. E' Iniciativa rente ao assunto; Umberto sentindo e fazendo sentir a lhidos pela vontade expres-esperavam muito, do dinâ- '10vas nomeações não seri-
.

Todos, até aqui' ouvidos exclusiva da Guarujá, para Machado, contra a autono-', necessidade da emancipa- sa do eleitorado.mico industrial itajaiense. ún feitas, que o Estado já
Homem experimentado, que : S t a v a sobrecarregado? pela reportagem da. Radio !ue o público Tenha. se mau- .,mia; Livio Andr�de, � .fa-,
faria tudo isso e o céu tam- .)ois anos e meio ,de engo- Guarujá, com exceção do sr. �er sempre em contato com I vor; Jones' Celestmo VIeIra, '

.

d Gercino Silva, lideI' da UDN o movimen. t.o, que, efetiva- favoravel; Academicos

Ha.-I\ .bém, a varejo e por ataca- 'lo. De absoluto, escaso pe-

Ina Camara Municipal, . são mente,'não poderá ficar a- r<ildo Bez B��tti e Ary, Jbr·do. Negócio à vista, Sem di- lo, povo e suas, aperturas.! I'
lações. Acontece, porém, )e tentativas malogradas, 'pela emandpação dêssc·.s iheio ao que interessa nêsse decde Melo,. o primeiro con-

'

que dois anos e meio já são :arentes de conteúdo técni- municípios, oue constituel�l partic.J.llar. A autonomia da tra e o último a favôr.

passados, dêsse fenomenal ;o-administrativo. Aí. está (>xfeção enh' � (JS demais do Capital é velha espiração. São opiniões isoladas, não

govêrno. Que não conse- ) caso do' leite, antes abun- BrasiL E' matéria que está liga-la há dúvidas. Mas, -são a voz

.

l'
. A l.an'te 'e hOJ'e' escasso. E A marcha pda autonomia, aos objetivos populares. Por do povo,. que se vae emllclgUlU rea Izar, Impor-se, a- a Iexpontânea,. serena, vae, aos isso, não se pode·ria compre- ,

gando pela causa democrá-
I

parecer, afinal. Nem à vis- :onsequente fila das 3 da

ta, nem à, prestação! Enca- :1adrugada! A decantada li., poucos, granhando teEreno, endcr que, isoladamente,. ! tica da emancipação. Ipara que Florianópolis te- fôsse tratado o assunto, I NA ASSEMBLEIAlhado, apenas! Inflacionado (ação Florianópolis-J�ra- 'Inha. o seu Prefeito, que seja uma vez que o povo, futura- Outros deputados tôram,no crédito público, por (uá, que libertaria 14 mu-
I

a expressão da vontade po- mente, vae ser chamado pa-I também, ouvidos, ontem ril .emissões contínuas, -a jato ücípios, do :mplicio da fa:l-,.
A bl" I

de promessas. Promessas ,a' de energia elétrica. Li- pular e que, livre do Execu-
I
ra escolher o seu governa-I

ssem ela.

tivo Estadual, posso ser,. de dor para Florianópolis e

r'
Já f.alaram os lideres cvelhas, dos- imemoriais tem- bertação que durou vinte

pos de candidato. Promes- :lias, escurecendo o farol fato, administrador da res-: São Francisco do SuL Daí

I
Presidentes, nos Legislati

sas novas, do Govêrnador '5overnamental, apagando, ponsabilidade do povo, que a oportunidade dêsse movi- vos Estadual e MunicipaL
eleito. PromessaS novÍssi- todas as esperanças de uma

;: êle de�osit<:
A

as suas espe-: mfllÍo, em -bôa hora lança- i D�sta feita, quatro repre-
,

t
.

d t' I' A J ancas, que dele possa eSl)e� Ido.' I sentàntes do povo fala,ram,m�s, para e cabala' eleIto- Ias a zona 111 us na . es-

J
.

t d f d 1 N ra1' os resultados positivos Ontem, pela manhã, a .ontem: Olivio Nobrega, -doral. . Os porões de palácio, 1'a a e era parou. as es- I ,.
'

abarrotados delas. Arquiva- taduais, os buracos maio- de U111 homem que. governe, Guarujá auscuHou a voz do
I
PSD e_ Francisco Mascare-!

das, inúteis, cheirando a res tomaram conta dos me-

"D. d
.

S Id d
"nhas"da UDN, ambos repre-,

mofo. Abandonadas, esque-, no1'es! Os impostos atingi- Ia O" o . a '0 1 �::�:;::oo d:U;:I�:p�::et�!� ii'cidas definItivamente, pelo ra111 o teto da capacidade \ .

. I' .

, hém luta pela sua, autoll!)' I,'mais prometedeiro de todos tl'ibutá!'ia dos infelizes con-

R t f h· \

os governantes ca-tarinen-' lribuintés! s. Excia, nã'o ga- , ( rf a, o J e
.

-

mia, c�m a,CapitaL? autor I
scs� Onde o aumento dos! nha um veto! Enfim, não P R O G R A M A

do prOjeto a emenda a Cons- i

vencimen�os do funcionalis- acerta uma! Agora, então, la PARTE: tituição, Dep. Ylmar de AI� j
mo público? E o fim das com o Panam.á eleitoral, de . Duque de Caxias - Hino por Francisco Paula

GO-,'
meida C?rrea, do PSD, ma-I

I 'Ifilas? E aquela história 50- nada menos que 2.340 novos mes. i
.

'f Siqueira Belo - Dobrado por A. Cardoso. 1
nora, aliás, do pouco azer I cargos criados, para aten- .

Q d"
'

Sôbre às Ondas"':"" Valsa por J. Rosa. uem per eu "muito? E as estr�das asfal-, deI; �omprç)l�1Íssos políticos, Ruy Blas - Ouverture por F� Mendelssohn.
.

• l.,tadas? Em que bIbocas' eS-1 descoberto pelo nosso jor- La Secchia Rapita - Fantasia por J. Burg�ein. À disposição de seus do-
.

conderam as centrais hidro- nal, é de se gritar, face ao 2a PARTE:
.

cU-t1'icas, tão enfaticamente,
.

descalabro governamental: Florianópolis nana et crorea - Fantasia per Alvaro
prometida's, que eletrizaram Padiola pam um!!! E já!

-C. Souza.
, F1'Clsquita - Pot-pourri por Franz Lohar.a opinião do respeitável pú-
'

BUM'," , Majo)' Lemos - Dobrado por A. Martins.

-

Florianópolis, Terça-feira, 25 de' Agôsto de 1953

�IM. • •

PADIOLA PARA UM!

nos,. encontram-se nesta re

dação, algumas chaves, en-
'

contradas à rua, nesta Ca

pital.

A bela Mariane Turgeson, turista britânica,
divorciada, ladra profissional, planejou' um assalto
ao Banco do Brasil, na sua'agência de Mafra, neste
Estado - descrevem os jornais cariocas.

..Aliada a um Muliterno, velho frequentador das
cadeias brasileiras, apaixonou-se pelo catarinense

- Caridido Maia, envolvendo-o na trama criminosa,
O assunto,. evidentemente, é da alçada da po

licia, que lavrou um tento frustrando o assalto e

engaiolando os artistas.
Queremos, aqui, tão sómente, lembrar que, nas,

penúltimas eleições, o sr. Maia foi candidato à pre
feitura de Mafra, pela União Democrática Nacional.

O eleitorado mafrense, todavia, não o elegeu,
contrariaado, assim, a vontade do sr. Bornhausen,
que se bateu pelo sr. Maia, fiel ao seu slogan·: de
homens lla?'a os cargos!'
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