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,inegavelmente" uma expres

sã� de alto valor no parti
'darismo curitibanense, da

do- o seu longo trato, como

prefeito municipal, por
. [

.

grande espaço .de tempo,
com a população deste mu-

nicípio, e, ainda nas atitu

des tomadas, de trabalho

para a campanha politica

,Crise ICODômica
D,O,� Brasil
,RIO, 26 (V-; A) � "Não

--7

creio que estejamos -na pre-'

sença de uma crise polJti
ca de grandes proporções.
,A erice que estamos viveri-

, �.
-

,

do é, antes, de natureza eco-

nômica. Esta parece-me
muito grave, mas trata-se
da consequência dos pro-,
blemas que afloraram após
a guerra e ameaça em que

,

o unindo êsteve de repiti
_

- "çâo do'rconflito", declarou o

sr. Café Filho em entrevis

ta á "Tribuna' da Impren-
sa".

Adiante, afirmou que a Iexploração do petroleo deve

�H' a grande preocupação I
do govêrno, pois o futuro Ido Brasil depende do ouro,

,,' ,
t
t
t

ANO SANTO

Tempo _ Em geral ins- Morreu quando
seria nomeado
RIO, 26 (V. 1\.) _ Víü-

extraord in iirio

Há.i ainda, políticos que caracterizou pelo "não faz

pensam poder iludir o povo I nada".nas vésperas das eleições) Basta dizer que não che
anunciando realizações de I gou a efetuar o calçamento
obras de vulto- e que, até de uma única rua desta ca

hoje, nunca chegaram a pu- pital. Talvez fôsse 'o único
lar do papel. Prefeito de, Flõrianópolismando Dantas, irmão do sr,

que nem isso tez. ' Começou-José-Dantas, diretor da: Car- Assim está procedendo o -

, I . a rua Duarte'Schutel e pa-
teira de Câmbio 'do Banco sr. Paulo Fontes, o "pior
.J B

,I, ,rou na metade ...
�1,0 rasil.. ° sr. Armando', Prefeito do sul do mundo... "

A uand
.

'Andrade Dantas' ia, ser

no-,
Governando o município gor�b,.ql.udand °dse aln��cla-

•

• ,
)

A
-

•
a pOSSl lIa e e e elCoes

meado gerente daquela car-. quasi tres anos' consecuti-
-

1 ' . �

• .'

Em:M::i��O P::OG�:r��ar��,fO Riso "d�p"C���\;�:�ação
se

;�:,�:�:::�::::':::I�

Is Realizações· de· Ultila'
Hora- dó Prefeito-

do Norte.

cansativo mas eficiente, pró
d�senvolvimen�o e pr�stigio
das fileiras do pessedismo
catarinense. RIO, 26 (V. A.) _ Foi meses, mas apenas o prazo

d\.d anunciado que- o Papa Pio que for determinado peloAce e)q o prontamente -
'

- ...

ao nosso desejo, iniciamos
XII talvez proclame-: 1954 Papa. ° monsenhor Joa-

"

, corno Anó Santo extraordi- '" quim Nabuco, confirmando
este inquerito com s:s., com
a seguinte pergunta:

narro em comemoração ao a possibilidade da determi-

C d do
Lo- centenário da Institui- I nação papal,' recordou que

_ orno pres.i ente I
Diretório do PSD, que me

ção do Dogma' Católico da

I
em 1933 houve também um

póde dizer sobre a fôrça
[maculada Conceição. Ano 'Santo extraordinário

dêsse Partido, no municí-

-

I quando se comemorou o 19�
pio? \

° An� Santo, e�t�8tanto, J Centenário' da Morte d'e Je-
nao teria a duração de 12 sus.

-

_:_ Meu Partido está apto

o Tempo
Previsão do .tempo até às

4 horas do diá 27.

tável. .

Temperatura _ Estável.
Ventos - Predominarão

os do quadrante Sul, fres-
mado por um �nfarto' de
miocárdio, faleceu o' sr. Ar-

coso

negro.

Interpelado sôbre a OP�si-1
ção á participação do cani- i
tal estrangeiro, redarguiu: I
- "Trata-se apenas de,

-

u�a campanha organizada; I
explorando o sentimento I
nacionalista no problema". �-
�.. _'_ •...",...... ". .....__-_-..-.,...".&---..,..-_-&-_-_-_-�.- .

........,nzp _.w...- .... � _._ ._ ..�."..�.�-.-_-..._-.-_-.- -_-_-.__•._••• - ......-.-.-.-
- -4.....-_-_-..-.:..-w...

---.._-...-.-_-�_-_-�---w......",.,..�
O senhor Bornhausen jamais pensou que tiVesse de

P E R F I L' I'
rnssolvíua a tropa, cada um tomou o caminho de ca-

responder perante um singularíssimo tribunal, comoé' _.
I
sa, a decifrar o boletim do comando que a todos dera

aquele a' que comparece como acusado: o tribunal que' "I baixa. <

'<

lhe pede contas das promessas que fêz, tácitas e expli-
.

.

.

I E assim, ficou o Governador nas garras de uma te-

.citas.'
'...

,! naz ; ou faltou aos camaradas de luta pela conquista. do
A maior de tôdas, prestou-a quando candidato' da Não equivalia a só tirar partido de um Partido. Não equi- '

govêrno; ou iludiu o povo a quem fêz as declarações de

'n, D. N. � , "-valia a ir buscar votos para si; sem que, de si, .pagasse os haver deixado, de banda, os companheiros da véspera, os

A União Democrática Nacional não podia, de Jato, rributos de partidário responsável.
.

amigos do peito e irmãos de'jornada no duro e cansativo

Incorporá-Ie no seio, .sem o subentendido assentímentoj, ". Á. palavra d? Governador des:obrm, �o entant?, a trabalho pela posse do Executivo Estadual.

dêle em lhe respeitar o programa,. observar os princít' sorercia do candidato, Êste e' aquele, porem, proclama-' A União Democrática Nacional, pára êsse homem,

pios e crer na ideologia. Nem é admissível que, perten- ra� �em . .reb�uços/ aos ventos da pUbliéid?de" que, com a não foi senão \lll} 'InstrUmento, uma fôrça de que êle ca

cendo àquela grei, nela houvesse ingressado como cabe- el�'lça�, ja nao lhes era dado serem udenístas. O seu de- .recia para alqançar o triunfo.

ça devoluta, com particulares pontos de vista, com inde- ver, une obSl:ant�, era o de governal' com os postulados I - Foi ou não fõi isso?

'pendente e peculiar visão, à guisa de corpo estranho e da,U. D. N., _ penso eu.
,

,
.""",,'! - Eu compreendo que se governe com o, povo, para o

indigerível nó estômago de um organismo de doutrina A elástica exegese das suas conveniências lrn;:�m- povo e pelo povo, mas sem apostasia das crenças recente

política homogênea e âmbito nacional-expresso. .nos it coragem de conceder entrevistas nas quais se des",- mente professadas. A ocasião de realizar o melhor ude

Essa circurtstância é tão manifesta, de evidência tão compromissavam do udeni.smo. Falou, então, o segundo, llililmO
-

(que não foi nem é um conglomerado momentâneo
meridiana, que' dispensa;ia, aliás,' fôsse que comentár.io mais ou menos, nestes têrmos: Sou Governador; logo, de ambições), tinha-a o Govf,!rnante nas mãos.
Iôsse.

'

;
nada mais devo à U. D. N. Como escadá para eu subir à

;

Não comentarei, pois ... Apenas ousarei formular' governança, a União Democrática me fêz bom cabelo. A- � Sua Excelência, publicamente, achou que não de\.:iit
algumas-perguntas e porei de pé alguns pontos de admi- gora, eleito, estou acima - upa! ,_ dos partidos. Vou tomar essíl diretriz. Libertou-se. Deu, não pe(Iiu, ex(me-
ração.,

'

, pô-los na rifa, que já não me fazem falta�...
-

�'ação partidária., E sem motivo! " ;�-

• Sua Exçelência pertencia O;U não pertencia a ult). par-
!

_

* * *
,

! Que tal (l.xel!lplo, cuja adjetivação não consta dos
tido? Se pertencia,. a'O entrar nele claro está que lhe, cum-

I Êsse caso só não é pilhéria espetacular, 'porque, a. dicionários da língua, seja o perfil do "cidadão que vamoS

�)�? eriq_uadmr-s�, assi�il�ndo.:se,;,' pol�ticament.e, .às sm� evidência cJ,are�u,. de norte a s�l, o. ,���sil inteirô. s?frendo, d�rante um lustro, no ,andar superio� d� Pal�
ldelas, aos rumos e aos fms da greI a cUJa bandell'a JU� FOI compulsado o exercIto que lhe deu a vltona, porquan- CIO do Governo, enquanto o Alcacer da AgronomlCa nao

uva fidelidade. Ser udenista não, eqllivalia, �em dúvida, 10 êsse e-xército lhe, conferira, o pôsto de comándante estiver em condiç.ões de hospedá-Jo.
a ser' exclusivalÍtente candidato ao Govêrno dO' Estad-o, 'Hilmfl da::; unidades da Federação. Barreir'os Filho

RIO, 26 (V. 'A.) -_ ,Fo- assim dizer, palavra do .po

ra!? as seguintes .as pala- vo e o Exército, em sua

vras do .gener'al Ciro Espi- ação constitucional; é força
rito Santo Cardoso agrade- a serviço dos ideais deste.

-cendo a mensagem dos jor-
'

, •

nalistas brasileiros, entre- Por Isso ambos se harmo-
, ,

gue, ontem, em seu gabine- nizam e .se completam no
•. j \. .'

te, pelo presidente da ABI, ' exercício de seus mandatos

acompanhado d� numerosos' e nós recebemos aqui na

jornalistas e o Conselho
I
Casa de Caxias,' com a mai

Fiscal daquela entidad�: ',or satisfação, a in�nsagem
da Casa de Alcindo Guana':

"O Exército e a Impren- bara, trazida por vv. exs.

s� como emanam do po�o I seus dignos dirigentes.
VIvem e se robustecem com ./

I J conceito que grangeiam, Essa mensagem, elo da
Ela o merece elevado, quan- poderosa cadeia que acor

do sobria, digna e honesta- renta a Nação brasileira
mente éxerce o seu mistér, aos ideais democraticos, se

eles o desfruta quando ab- fá guardada em nosso reli

negada e
•

patrióticamente cario como um dos melho-

cumpre o seu dever. toes galardões com que te- UDENILDA -'- Você, Governildo, precisa comprar uma

A boa Imprensa é, por mos sido. distinguidos". grosa desse troço para apressar o CONserto dos

nossos' carros oficiais! ,

�
,

,Já anunciou que vai cons

truír uma porção' de hotéis.
Hotel' nos Ingleses, na

Lagoa, no Pantano do Sul j!!

mirarrts, na Lagoa .. :
Tudo isso. pelo que se vê

é miragem ...

Quem não fez nada em

quasi três anos vai fazei' tu-
do isso em poucos mêses?
o sr. PauloFontes não vá

,

pensar que o eleitorado' cai
nêsse engodo.
S. S. ficou assustado com

O seu próprio fracasso e

quer agora começar de, no
vo. Isto é, quer repetir as

promessas que fez no dia de
sua posse.

Não, sr. Paulo Fontes, o

senhor �ão pode mais pen
sar em fazer promessas de
posse, O sr. precisa anun

ciar o que fez, ou melhor o

que podia fazer é deixou de
fazer, entravando o pro
gresso de Florianópolis por
três anos consecutivos.
° povo também sabe'pen

sar, sr. Prefeito; e não se

deixa, enganar na ultima-- ,
..

hora com promessas e basó-
fias. '

Os seus hotéis e estradas
eleitorais já passaram de
moda. ° povo queria admi

nistração e o sr. fez polítí-

I cagem. ',,;,c-
'_, Agora, sr. ;Prefeitô� "que ()'

�ovo viu ,que em v.ez de
realizar alguma coisa não

I realizou nada, someilte lhe
. resta voltar para a Assem
bléia, para falar" sosinho.
Porq':le o Povo está farto
de falsà:s prOl:nessas e canti- ç/
lemts eleitorais... '"
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'Ca�lo$ aoe,pOk.' $.I'A.
,Um.a tradiçãO no, �onlércio e na In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i z - '�F I or 'i a n ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO _ SUL, TUBARÃO E -CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, lVJAQUINAS, PRODUTOS' AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA-

-

MARIA, 'fBRICA DE GÊLO.
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U�:P. ·Wl.AJ)YS1�\\lA. W. MUSSl
! DR. JULIO DOIN V,IEIRA!
I l!::::;PEi,.,lAL1STA EM DOENÇAS DOS OLHOS, I

DR. ANTONIO nm MUSS3 ' OUVIDOS, NAiUZ E GARGANTA!
.4Iü�

. I , Ex-Ass isten ten a Po l iclin ica Geral do Rio de Janet- I,
Ci:nr,lit.-ClÚ1Iu "ft&l··�"rk-. I ro, na Cu ixa de -Aposeu tadoria e Pensões 'da Leopoldina "

�7nf. �mplàto ....�.cilÜl;f1.o ti•• DOJiNCA@ �� flJlX!JI:, I Rallway e no �{ospitaJ São João. Batista da. Lty:loa. "u• .It.•�a :.aoti.nUGI m·'todo, <I.:. dlzln6.t1eol! • U'&tam••fiõ.· I
- Curso no Departamento Nacional de Saude '

tfnrOJlCOl"u, -- IHSTD:aO - !�J'INaoG:aAJ"..J.,� UTUO-\
Consultas di::;.ian:eute das 10 às ] 2 horas. i

.

LI61l0 ....S.A.L 3"s. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. . I

/ I . I

e.a.toMra;,ta ,or olld•• nrQII-_Jleu-'.I..... IIaI..

uivai Atende no Hospital de Carídade, de 8 às 10
. i

., ...1."" ';. 111fra VermQllló. ' horas. i _

('.IIUI.lt�ll.: It•• 'i't�jil\"G lO.. 1, I" 61l<DaT .; 1I41f\1l{.. �
_

....

11·1
Consultórto : Rua Vitor Meireles, esquina· com !!.,....,. Saldanha Marinho.

hI6,·I., D••• li> 11 aOl'M --- Dr.....1. l. Residência: Travessa Urussanga ,2. - Apt. 102. I

O;J�Q�4�:1I� �:::i��- �:��:-:� 84
o� ·_,._ ----.- ••��---_.- -----.--.-- l

DR. I. LOBATO FILHO I
I
---------------------------------------
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/

•

..

DR. A. SANTAELA

.......... lIóruU).
.",,,:ao ltor 'i01o'l"'Si'N �.. .111I1il.",..1a • Pai",I".. • Dlairttoi

, .�:.�
ú.lll�rn. ;lu 1f�5l!11ul l"�I'i ..i"J1.. II •••,..... hllaut....

<,

"'� 1 ,,-.j J!".rei..
.

h:-IIlt.rDO ... �.. I1"· C...y h illIUie6J'iUa d" 81" .. blllaJ.1IS

Cl1:Ql.�.I.•. '<liA � D�DIl.1! N$n..IIlI ... ·

êeu....rl.: _,U11el0 .ÀJn411. H... - 1à1& •
, �

a......d.1 aa, Jl<)eala... 11..

c..nUUI D... II- la 11 }tona.
.

t.lete•• 1 &ea1CIII.ta. 1.1.

Dlt· JOSÉ BAHIA S.. BITTENCOURT
•• B I C O

�e. &lerlÜ - raDUTau.
)lu; 11 d. Ib!a. 1. - 1..,Dl

I"O•.uCULTUaA - l'�UílA.T:au - OLIlUOA ••a.u.

c-....de e llM1l1laeJlI -._ a...al... T...... , (Lup Iii

.. lh.ts) - J1é:r1aJlõ,,,HI., ,

."2'-111 • li 1.1 ltora. -- D:àr1alllleIl3
.

,

fiLIOI - OUVIDOI - 8••01 • 8Ü8.&RTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
�raa "'J&l'.a.'.lIII.
1.&111,.4.4.. reDi. - ••frd&r - Y.na••,,,, ........ X. (ra

-ardia. ia C.h.,,&) -' aefud& I. OefJI08 Ib.••lúi. •• hlab
........

a...lta )Ara .",.. CaahMI..

C."llI*,r�•.._ VtàeenC. 4. Qu. �.. a.• - !� .. CaP,
..........].

.

lf.eG.bd. - l'eÚ.. 1:z.l!ul!Ili1� 11.t., - 'I'eL 1....
......._...---�----------�_.�
DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO

Ore.......
eoR..INrt.. Ie&. Pt..., II. _

.

'

� 'li � 1'1 m:r1am$.k.
...._, __1.... 111. VofoJlie .. fi"

DR. ALFREDO CREREM
c Naeieaal II ....

ti; !:I:r..tiit de- .BoB�I$al Colhia ha.

lJ,,'•.,;.oaa ••n.,..•• IDOIIU1a.

l.iIl.,ownd. Sexul.
·1 ... Tu"..... ao I.

o...,..lta. '&11 11 .. li '.0'_

,"uQ, :C. U'

1.... 1 :Sli� GSl!ilios &ral.", a. - .tH!�

DR,. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUme. HUiea - OH.cU •• m..eu

.

°'t'rdamanto •• �ronq1llit.. .m alaIto. • ma.t••}·
C....Jt�rI.: Vi.tor .alnI.I. 11 - 1· aRilar.

".:1'Ar! .. : D•• 10,10 la 11.JO e ...... ,11 la •••• lI.oru

e.."lliillela: .t..••nida ..10 Branco. lil � rODe 1.'41.

DR. ARMANDO- VAI,EJUO DE ASSIS
11I8DIOO

.!>Mo h� ..IP!I 'e CU.la lafaRUI .. AuI eí... • .,...
lldtaJ •• Cad .

CL.l::tl!CJ. ��DICJ, DIi {):aII.lI;Q ADULTO'
.

- AI.rll....
(:'qal�rI.l a.. Nu•• I!1acll.a.", , - g...altu ... J... J.

, ...... Ia ... 11' Uni':· .

&.s1.'.eta. au ••l'IÜ.l GUlJI..naG, • - mal 'u.

DotIIlÇ" oi. 1i9&rtlt.... r...lra"tl. '
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;hD1()ükAJ'U • RADIOSGOPU DOS PULJiOH

ADMINISTRAÇÃO
llt,(.l:J.IJen e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 16()

'te} :m2� - Cx. Postal, 139.
Diretor: HUBENS A. RAMOS .

Gerente : DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

.

Representações A. S. Lara, .Ltda.
Rua Senador Danras, 40 - 5° andar.
Tel.: 22-5924·_ Rio de Janeiro.

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

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . _ .... " .... '.' ......
- Cr$ 170, .. ·-1

Semestre .: . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 90,00
,
• N o Interior

An,� . , _ , , . Cr$ 200,00
Semestre ;.......... "Cr$ 110,00
Anúncios medin ntes contráto.
Os ol'iginai's. mesmo não pulillcados,

serão devolvidos.
-

� A díj'eção não se responsabíllza pelo ..
ceitos em itidos nos arttgos _assinados.

6(1 andar

con-

l'llf�"f'mações
I () l:it�le�!�ran�. nes-

ta ('01111111: informações que
necessü a, diàriamente e de
imediato:

.

JORNAIS Tele(onól
O Estado ::..... 3.02.l
A Gazeta ;..... 2.656
Diário da Tarde 3.579

I Diário da ManhA 2.463"'

I
A Verdade.:.:..... 2.01(1
Imprensa _ O�lcIal .. ; . 2.68�

I HOSPITAIS
I De Caridaae:
(Provedor) , 2.31-1
t Portar ía) . . . . . . 2.036
Nerêu Uamos·...... 3.831
'l-ilitar . . . . . . . . . .. 3.157
são Sebastião (Casa

de Saúde)
Maternidade Doutor

-

Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

3.153

3.121

Corpo de Bombeiros

DR. MARIO WENDHAUSEN ----, �crviç? Luz (Recla-
..

_ mações) ..

CHalea...1R6eea .e ... 1.... at..... n I" (S I . C
.•

_ 'I o ICI:t a a amIS-
c.ullt6de_ - 1010 Pt.... II - Tel. .. fia .

c-.i•• D•• 4 UIII..
.....a.ea ".. 1"'.r. a. 'I'aL III
f _ -----------------

I

trôrc •. reral, Recursos J)erante o Supremo "I'l'lb.
.

uI· Federál e Tribunal Federal de Recurlo•.

DR. "VALMOR ZOMER GARCIA i ESCRITóRIOS.. I

Diplomado pela Faculdade NacionaT de Medicina da! Florianópolia - Edificio Sio 1orre. rua Traja..
Universidad.e do Brasil _ '112

_;_ l° andar - ula 1
.

Ex-interno por concurso da Matern.idade-Escola Rio de Janeiro - Edificio Borba, Gato. ATai4&.

(Serviço do- Pr(if. Octáyio Rodrigues Lima)
.

; Antônio Carl08 207 - sala 1008. �

, Ex-interno 'do Serviço de Cirurgia do. Hospital I
.

.

L -'\. -P. E. T. 'C. dó Rio de Janeira IMédico do Hospital de Caridade·
.

DR. CLARNO G. GALLE'ITÍ
IOENÇAS· DE SENHORÁS - PARTOS,_: OPERAÇO_ES - ADVOGADO ...;.

. Cons: Rua João Pinto 11. 16, das 16,00 às 18,00 horas. Rua: Vitor Meireleil n. 60 - Fone 2.46.8 _ Florianópoli•.
c

. Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade .

Resü!: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.

I"
1

!
.

tG!",u;d" Dela .J'Ac"ldad� Nildona! d,". a;dlC111r" '·tal.il"'iI.ek ",
n.loch'uriló., elo Bo,pit&I Nulti �Dl'" _ ·1

--'l r� ii"" �.p;l-=1:iaZAÇi.{\ pe':& S N. T. Ji:I, .. ln\6rll() • !ix:'••�'p,*,-...ab .t.
"

(�jT"t'&,j."do Pra!. UII'? Pi;DhllireJo (}ciim..... i ��,
-

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
/ Atende em hora marcada '.

r�es: :Rua São JOl'ge, 30'� .Fô"ne 2395' ,
__ i ADVOG·ADOS

3.313

2.4(1·1

sário) .....••. " 2.038
Polícia '<Cab. Dele-,
gado)

'

2.591
COMPANHIAS DE
TRANSPORTF
AtREO

TAC
-

, 3.700
Cl'uzeiro do Sul 2.500
Panair .• .- ; 3.553
Varig .' : 2.32.5
Lóide Aéreo '" . . • .. 2.402
Real .•••........... "2.358
Scandinavas .•. : .•... 2.500
HOTÉIS

.

Lux· •.............. 2.021
�agestic •.....•... 2.276
Metropol ••..... .. 3.147
La 'Porta . • . . . . . .. 3.321
Cacique 3.44.9
Central ...• . . . . . .. 2.69�
Estrela J.3i1
Ideal ; . . . • .. 3.659
ESTREI'rO

(isque
. " . " . ""

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO .BOR'GES
ADVOGAD'OS

1

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

DR.. NIJ;WTÚN D�Avn.A·
GI.r .uil1'" "fô�a' _- D.OoelloÇU •• Seôor.. - "r�leletri.

J:letrlclcblf. IIUlca

c..ji"oüP.o!'I .. : ltú'à Vitor I.ireI•• II. IIi' - T.i.foa. 1-'C1

.C.lUlt!l��: A., -ll.�O 11;01'&11 o • tardo du 1i kora. _, Il ...�
Ililaloil'!lcla: :R1I8 VidaI :Ramo,., .- Tel.folla 1.69. '

LVIARIO DE LARMO CANTIÇÃO
- MÉDICO-

06

DR. JOSÉ MEDEIROS' VIEIRA
- CtINICA . DE CRIANÇAS

ADULTOS
DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO _ FIGADO - RINS --INTESTINOS
.

Tra:amento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentlil!!; 9

HORARIO:

Advocaci� e Confabilidade
i

farma·c· •ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - eausas I la_s
cíveis e trabalhistas.

.

. de PlantãoCONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

_
MeS DE' AGOSTOAssuntos fiscais em ger.al.

,

Edifício "IPASE" -;- 50 andar

Lavando com Sabão

\iirgem Espe_cialid'�de�-
Ida Cla. WITZIL .INDUSTRI1L-JoloviJle. ·(marca ,registrada)

1 ecoDo-miz'a-se· telJlPó e dinheiro
.

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

� ADVOGADO :=-
. Rua Trajano.CaIu r.taI IH - ltaJaI -..... Catarl..

________-,-__________________ __
2 - Domingo - Farmá-

,Navio-Motor« Carl . Hoepcke»' ;�:�atarinense
- Rua,Tr�-

I .

RAPIDEZ - CONFORTO.- SEGURANÇA I. 8 - Sábado (tarde) -

VIagens entre FLORIAN6�OLIS e RIO DE JANEIRO Farmácia Noturna - Rua
Escalas intermediárias em ltajaí.e Santos, sendo I

Tra'
'

,

_

t 'l' .

d
. - Jan�.·

nes e u tImo apenas para o mOVImento e passageiros. )..
.

.

,
. 9 - Dommgo -: Fal"ma-

NAVIO-l\10TOR CARL' HOEPCKE eLa No�urna - Rua Traja�
. , no .

.

. IDA
.

VOLTA, � ·�5 - Sábado (tarde) -

iVIédico do Hospital -Nossa Senhora da- Luz - de Fpolis. de Itajaí , d.o Rio -: de Santos

'I
Farmácia �sperança - Rua

Consultório: Rua ,raSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665 Horái-Ío de saída: de Fpohs., as 24 horas Conselheiro Mafra. .

Residência: R. 'BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 do Rio, às 7 horas .. .' 16 D
'.

F
..

CUHITIBA - PARANA' ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
- ommgo - arma-

ESpecialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953 cia Esperança - Rua Con-

Doenças da pele: Eczemas, FurLlnculo�(>, Coceiras, Man- 20/8 22/8 27/8 28/8 selheiro Mafra.-

chas, espinhas; etc. - Glândulas. Falta ,de regras, Ex- 31/8 2/9 7/9 8/9 22 "7 Domi�go (tarde) -
.

eesso, -Flores B�'ancas, Frieza sexual, Impotência, Este- 11/9 13/9 18/l1 19/9 Farmácia da ·Fé - Rua Fe-
rilidade, Desonvolvimento físico e menfal,

.

etc. - Do- ·22/9 24/9 29/9 30/9 lipe Schmidt.
enças crônicas em geral-: Reumatismo, Val'izes, Asma, Para mais informações dirijam-se à

Malária crôn_ica, Hemorroidas, etc. EMPRÊSA NACIONAL DE-NAVEGAÇÃO-HOEPCKE
ATENÇÃO: Consultas em Blumenau -nos dias 26 a 30 de Rua Deodoro- - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

.

- cada mês; no HOTEL HOLETZ -, -I
_ .. _._-_.__.�---._.----'-----'--------------

/.

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telef'ône - 3.415 - Florianópolis -

CLINICA MÉDICA 'HOMEOPArrICA
"��':1:'1}:"
-- Dr. Mecesbo Szani'awsk _._

1 - Sábado (tarde)
,I
Farmácia Catarinense

-�

23 - Domingo - Farmá-
cia da Fé· - Rua Felipe
St-hmidt.
29 - Sábadó (tarde) -

Farmácia- .M{)derna - Rua
João Pinto.

30 c- Domingo - Farmá
. Pinto.

O serviço - noturno será

J_oão Pinto e Trajano.
- Modema, Santo· 'Antônio e

Noturna, si uadas às ruas

efetuado pelas Fa·rmácias
cia Modema - Rua João..--_ .. --._-.;...--_ .._-_.�---_... _._._--�-,_.:.._----_.�--_._-----_._----------.------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'o ESTADO

'.

Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Agôsto de 1953

BSTAD'Y�
NO ,LAR E NA� SOCIEDADE /

I as gemas uma de 'cada vez,
- Sr. Humberto Macha-

.
mistura�do ,bem 'depois de, - em 1..795, em Vira Ri-

Vê transcorrer, hoje, mais do, destacado esportista c cada adição, ca (depois Ouro Preto}, Mi-
ul�a data natalícia, o nosso I

pessôa muito relacionada 3 - Ponha o sal nas r.as Gerais, nasceu o notá-
culto e prezado conterrâ�eo I nesta Capital.' ,claras e bata em ponto de --;:'el estadista Bernardo Pe-
Dr. Renato de Medeiros neve. Junte a essência de "eira de Vasconcelos;
Barbosa, alto funcionário da - Sr. Jairo Vaz. baunilha e o açucar restan- - em 1828, teve lugar no IConfederação Nacional das te, as colheradas até a mis- Rio de Janeiro a convenção"
Indústrias, na Capital Fede- - Sta. Iete Philippi. tura ficar ,espessa e macia. .ie paz entre o Império do

Inií, e lente catedrático da ,4 - Ponha a mistura de Brasil '

e a República das'lFaculdade de Direito dêste Sr. Arlindo Gonçat- gemas gradualmente na ela- Provincias Unidas do Rio
Estado. ves, ra batida, batendo depois Prata, hoje República Ar-
Homem de letras, dos de cada edição. ge"ntina, que ren�nciaram IO'mais destacados .e brilhan-I - Sr. Amaurí Callado 5 Asse em fôrma de vi- mas pretenções sôbre a

tes da atual geração catari- Júnior. dro ou barro bem untada. Banda Oriental do Uruguai
,

.

nense, orador de invulgares I .

que, possa ir ao fôrno, 'de que na 'ocasião era chamada

recursos, bem como talento- - Sr. José Maia, uma hora a uma hora e' Província Cisplatina; ;.�� i, �,
so advogado, o emérito pro- --0-- um, quarto. Sirva bem - em 1849, em Rio Par- ,

féssor de Direito ver-se-á, BILHETE DA SEMANA
quente com creme de bau- do, Rio Grande do �ul, on-I 'I PI • ii'nesta data; cercado de cari-

I " nilha. (APLA) de nasceram em 1709, fale- I - -_ ,

nhosas e significativas ho- Quando pensamos em to-, ccu o Marechal João de

Imenagens que lhe serão tri- das as alternativas por que ._ , Deus Menna Barreto, Vis- As 5 __ , 8h5.
butadas por seus amigos e

as pessoas passam, compre-
I conde de São Gabriel; John DEREK

,admiradores. endemos como é melhor
i I

- em 1859, o Coronel E. -LAWRENCE em:

O ESTADO cumprimen- não dar nunca opiniões: ! L, Drahe, perfurou o pri- A MASCARA DO VIN-'

"Ele" chega para nós e se I
'

1ta-o, cordialmente. I melro poço de petró eo no GADOR
queixa '''dela''; conta-nos

mundo, em Oil Creek, Pen- No :::,rograma:coisas 'amargas. "Nunca
nsylvania, E. U. A, sendo I Atual: Atlantida, Nac.

mais nos veremos!" dizem

Transcorre, hoje, a data os dois.
E' claro! Nem poderam ,

d
.

-d
I

se tornar a ver epois e

tudo aquilo! Depois do que'
"êle" d' d e V d"ela" se l�::i:ar: ...

o

Seq�o en e�se
,

Iescutá-los nos pomos de Um bar snooker bem ins-Ium dos lados, tomamos talado a rua Coronel Pedro

Ium partido qualquer e da- Demoro n. 1.481 em frente
mos uma opinião é certo do Pôsto C. Ramos no

ES-1que na hora da reconcilia- TREITO.
ção ficaremos em evidência, Tratar no SALÃO MO
quer dizer, estaremos sem- DERNO com o Sr. Ermínio
pre mal. Dirão que fomos dos Anjos. I

ANIVERSÁRIOS

Dr. Renato Barbosa

Dr Henrique Stodieck

aniversâria do nosso distin

to conterrâneo Prof. Henri

que Stodieck, brilhante.gid
vogado e lente catedrático

da nossa Faculdade de Di

reito.

Dedicando-se; de hã mui

to, à Sociologia, o ilustre

aniversariante tornou-se

uma das figuras mais ' bri

lhantes da terra "barriga
verde", tendo exercido as

funções de Juiz do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral
dêste Estado, onde

_ !:el!lpre
teve atuação brilhante.

Às muitas homenagens
de que será alvo, no trans

curso de seu natalício, O

Menino Luiz Augusto

_Nossal) felicitações.

FAZEM ANOS HOJE:

- Sr. João Stendal Areão,
Sargento da Fôrça Aérea.'

Brasileira.

� Menino Rubens Ramos

Filho, encanto do lar do

nosso conterrâneo dr. Ru ..

bens Ramos, serventuár.o
da Justiça no Distrito Fede
ral.

- Jovem Benjamim José

Arantes.

, Faisca, esposa do _:;r. Herrní- car, Cozinhe, mexendo sem

I nio Faisca.' parar, até engrossar. Junte
I

A data nos recorda que: I'
27 DE AGÕSTO

á torre, que ergueu a 10 me

tros, chamada "a maluquice
1e Drake.

André Ni.lo Tiulasco

traidores!

Quando alguém nos con

dena áo suplícío de escutar,
_.

---�------------,,-,---

Oonvítedevemos', apenas escutar,

que a pessoa fale; 'é melhor Inão responder nada, não

dar opinião nenhuma, pois

AVENTURAS

Família Andrade
Florianópolis, 26 de agôsto de 1953.

,A diretoria do C. R. LIMOENSE, convida os

seus associados e exmas. famílias para a soirée que
realizara sábado com início às 21,30 horas, denomi
nada "FESTA DO PESSEGUEIRO". Na marca que
será tocada às 0,00, horas de domingo, será ofereci-
'da uma rica jóia a Senhorita que brindar o cava

lheiro com a maior surpresa da noite.
A Diretoria

CHOCOLATE

t ·AGRADECIMENTO· E' MiSSaINGRED!.ENTES
,(.

3 colheres de manteiga ,AMBROZINA VJEIRA SIMÕES
ou margarina

60 gramas de chocolate
3 colheres das de sopa

de farinha de trigo
1 xícara de leite

2/3 de xícara ,de açucar
3 ovos, separados
1 pitada de sal

1 colher das de cHa

SEVERO SI�ÕES E FA!V[ÍLIA convidam aos 'seus

parentes e pessoas de suas relações de amizade para as
sistirem à SANTA J\'!ISSA que em intenção à alma de
sua sempre lembrada mãe, s6gra e avó, será celebrada
na Catedral Metropolitana, no dia 28 dêste mês, 6a. fei
ra, às 7 horas, Antecipam seus agradecimentos a quan.
tos cor-iparccerem à éEse i.te de fé cristã.

•
_ Jovem Antônio Grillo. essência de baunilha

de

- Sta. Elia Eulália Fer

reira ..

- Sr. Celso Vieira.

MANEIRA DE FAZER

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

"

í

n ema ss A 5 A

,

Participam a seus pà;ent�s e -pessoas de suas rela-
ções, o contrato dec'asamento de seus filhos Dr. RUBEM
'e IRACí.

I RUBEM e IRACí

I
'Noivos

_Programa Duplo Florianópolis, 26-7-53
-Jonnhy WESMULLER - ! _,

I

Brenda JOYCE - Jonnhy, -,-------,----�------------

STEFIELD em: ITARZAM E A CAÇADO-
RA I

MANOEL MAURICIO

As 8,30hs.
John DEREK Jody

�A::SEC��:Ae�� VIN- I Participação
SIMÃ'O SEMENOW E NELLY GONDIN SEMENOW

I 'p_a_rticipam aos pa�entes e pessôâs de suas relações,
o nascimento de S1.].a filha '

NA D I A

! ocorrido no dia 22-7-53 'no Hospital da Aeronáutica,
j do Galeão - RIO.

I
I

�......����.!
rrn(lftpm1,I, ,Curso de Corte e CODfec�ões���-�, " «RENASCENça»,)I Leciona-se o curso completo de Corte e Confecções .

, (Modas femininas) pôr correspondência - Método mo

derníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec-
tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126

, PORTO ALFGRE - (Rio Grande do Sul).

Preços: 7,00 - 3,50
C\ usura até 10 anos.

'--'�' e.x

Vende-se uma casa re

construida sita a Rua Ruy
Barbosa n. 92, (Próximo ao

Abrigo de Menores). Aceí-
ta-se troca por um auto-

ESTADO se associa, cordi

almente, transmitindo-lhe
I
ninguém consegue conser

forte amplexo com votos de tal' nada. Se nos colocamos

ininterruptas felicidades. entre dois que discutem e

se apunhalam mutuamente

o coração, estamos nos es

pondo e receber punhala

Faz anos nesta data o in- das gratuitamente, sem be

tcressante menino Luiz Au-
I nefícío nenhum, a não ser

o t flh d comandante de fazer inimizades e con-
_bUS o, 1 o o ,

.

'd' "

João Schneider e sua exma.
I
quistar o lOS.

esposa d. Luiza Nóbrega Além disso, os que se

Schneíder, queixam não precisam d�
reposta: o que querem- e

apenas lamentar-se, falar
: mal "dele" ou "dela"
i
para isso basta que tenham

diante de sí uma pessoa:__ Menino Carlos Augus
to Franzoni, extremoso H- que os escute, é o suficien

ihínho do sr. Plinio Franzo- te para fazê-los felizes ...

ui Jr., assistente chefe da
I

SILVIA - (APLA)

Inspetoria de Estatística. ' -) (-
../ SOUFFLE' DE,

�:=.I-�., ••':1
I

-
,

I
!

Os Filhos e Espôsa de ARLINDO A DE ANDRADE
têm o grande prazer em convidar, a todos os parentes e

pessoas relacionadas com sua Família, para assistirem
no próximo dia 30- (domingo), às 10 horas, a, missa em

ação de graças pelo restabelecimento da saúde do seu

Pae e Espôso, que será celebrada na Igreja do Senhor
dos Passos.

A t�dos que comparecerem a êste ato de fé e gra- "TELEFONEMA FATAL"
tidão, antecipamos os riossos penhorados agradecimen-
tos.

' -

!
, , I.

O O N V I ,TEi:tJ'hH: n llJ

As 8h8.

MESQUITINHj\ em:
SllvL3.0 O CAõLHO ,

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
1 ' ,.li é 14 anos.

As 8hs.

No programa:
O Esporte na Tela, Nac,

Preços; 7,00 - 3,50
�mp. até 18 anos.
\

GADOR
No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8,30hs.
MESQUITINHA em:

SIMÃO O CAÕLHO

móvel.

Tra-tar com Carlos Vieira

(Marreco) no ponto de au

tomóveis n. 2.

Jody -

f3L�IQIA
Es.reUo'-

'

AVISO
DR. JúLIO nor» VIEIRA

Acaba de receber o .

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

Para tratamento do ES

TRABISMO em crianças.
Rua Vítor Meirelles, 14;

De 9 às 12 horas diària

'mente.

DO

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

As 8hs.
Willian LUDIGAN

Susan HAYWARD em:

UM HOMEM E SUA
ALMA

No programa:
Noticias da Semana. Nac

Preços: 7,00 - 3)�0
Imp. até 14 anos.

"

Partdcípaçao
SALOMÉ GREGÓRIO
VIEIRA E ANA MARIA

VIEIRA

RAUL SCHMIDLIN
E

EDWIG SCHMIDLIN

Joinville, 26-7-53

Partlctpaçêó
DOMINGOS CARDOSO

ROCHA
e

e
.

CECI'LIA ROCHA CAROLINA CARDOSO
pessoas d� suas relações o

seus filhos
participam aos pa"entes

I co�trato de casamento

e

de

TEODOMIRO .e ZENILDE

Fpolis, 8-8-53

ZE-MUTRETA ...

/

/

1 - Derreta a manteiga
e o chocol'ate em f�go len
to. Junte a farinha, místu-

_._ Sr. Rodolfo Paulo da re bem e deixe cozinhar __.

Silva. até fazer bolhas.

I 2 - JU,nte o leite de I- Sra. Maria de Bem Lima só vez e 1/3 de açu-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chega -II,oje o "Fogo Simhelieo"
.,t n,

" I ; , .+. .:+
�: :i: i INFLÁMADO ESTE ANO NA HISTÓRICA FORTALEZA DE SÃO JOÃO, O "FOGO SIMBÓLICO'!' DÁ PÁTRIA VEM' PERCOR- : I ·1·,' ''':..
+i. .:. � RENDO OS ESTADOS DO S'UL, DEVENDO CHEGAR A PORTO ALEGRE A' ZÉRO HORA DO DIA IODE SETEMBRO, DANDO i - .:'+ .:.

, �:., .�+, t INICIO·A SEMANA DA PÁTRIA, ORGANIZADA l'ODOS.,OS ANOS-PELO DIRETÓRIO DA LIGA DE DEFESA NACIONAL, DO i! ::: :f:,
�:. .:. I� VISINHO ESTADO, HOJE O ARCHOTE DEVERÁ CHEGAR A ESTA ,CAPITAL PELAS 19 HORAS, DEVENDO SER RECEPCIO- "1' .l. .:..
�:. -:* . NADO PELAS AUTORIDADES E POVO� �

'.f. �:•
••"* +.. �t� ,� '.:. ti••
•:. .!..>J./ , t.�•

..........._ -.-_•.-_ _-•••- _ -_- 6a-. ,..........-.-..,. -."..,....,..._••'!'_ -.-_._._-_-.___..-..-.-_ "'! _- J' w.......,._-_· _ _·�.·.-_-.-__._.._·.·_-.,."..,._-_-_ ."I.!I. -.-.- -J"rZ ' � � _-- - .....
.. , /

"O -E s t· a do E s P o r t i'v
- o"

-.c)..-.()�()._.(l._,()-..('�()_()._.()-()_()��� ' II•••••••••••••••• !II•••••• --(,_(�,-(-->4IIIIID-(��(��{�>411
"

•
•

Para Mirin�o IVAN·E�l�I��Tg�T��ÓRIA
, " I

,
.

.

-

_

'

I Como o jornal "A Gazeta Esportiva", de São vitória do seu clube cum-

Altamiro Silveira, com seus.39 anos, ainda demons- e de assombrar num futebol tao manchado como o nos-.
PI' d h d d" di � I prindo uma atuacão

tra qualidades no contrôle da bola. Vendo-o correr [1- soo Mirinho, o amadoríssimo, sempre pronto paraentrar ! au o, VIU O esempen O O gran e me lO! .' -.

�
sim--

traz da pelota, manejando-a com a mesma habilidade de em campo, sem ganâncias, sem "bichos", 'sem sabotar I catarinense, domingo último ,plesme�te de�tacada... Dos
um "crack" de primeira grandeza do futebol citadino, partidas, sempre - coisa louca! - para servir ao seu ! :.s�us,pes, partiram dois gols
podemos dizer que tão cedo êle não ab�ndonará a prá- clube. Mírinho esportississimo, sem queixas, sem sabo-: Publica "A Gazeta Espor-, retornar ao quadre do Li-: que vieram dar o triunfo
tica do esporte das multidões. O mais velho dos jogado-

.
tagens, sem resmungos, dando, em cada p�rtida, essa de- tiva" de São Paulo: O mé- nense, já que a sua posição ao time local.

res catarinenses em atividade, se não estamos engana- monstraçâo de "sangue" a uma mocidade que, com raras .

di
"

d I teri t t d
d ind dá li

-

d f b 1 ,- 1
'.

ind
10 esquer o van, ena na era para er oma a por N

..

1
.

1os, am a a Içoes e' ute o. . exceçoes, pouco uta em campo e menos am a sem paga.
'

•
" , , .

o pnmelro go ançou
Mirinho teve os seus momentos gloriosos e também I Mírmho, exemplo de esportividade e ingratidão, De tarde de domingo a sua '0- Fuad. E o ex-médio santis- explendidamente a Ameri-

as. s,uas máguas e dec�p�õ�s, Ma§ nunca deixou de ser o esportividade �ara os atletas de hoje e i_?g:-C\tidão pa�� portunidade maxima par� I ta foi um dos baluartes da I co na boca do gol para este
-Mirinho querido e disciplinado que estamos acostuma- o esporte catarmense que lhe deve o premio "Belfort "

'
'

f a cabeça e marcar.
dos a aplaudir. . I Isto mesmo, general. Para Altamiro Silveira o Prê- )"'(���(>'-'<�(�(�{"_'l)�"_

en lar

Começou com uma bola de meia, como todo rapaz 'mio "Belfort Duarte". Segundo soubemos, o Atlético já II
.

começa. S�a.estréia num Campeonato foi integrando o 'fez a solicitação á F,C,F, Dentro em breve Mirinho es- AMÉRICA X FLAMENGO, ATRAÇÃO DA No terceiro tento, tam

"onze" do extinto Barriga Verde Futebol Clube. Jo- tará de posse da medalha de ouro e do diploma que pO-l PRÓXIMA RODADA DO CAMPEONATO bem atirou um passe longo
gou depois pelo Iris, 'I'amandaré ,e finalmente no Atléti- derá ostentar com orgulho, mostrando á mocidade o ver-

I CARIOCA para Alfredinho que se a-

co, onde àtua ha mais de vinte anos.
'

dadeiro caminho a seguir.' E airrda, terá ingresso livre I chàva deslocado para a es-

Rapaz de atitudes simples, sempre revelou o maior em' qualquer praça esportiva do país. I
I

1 d d
. RIO 26' (V A) A t d S- (�. ra.1erda e completamente

respeito pe os man amontes o ;;adio esportivismo. A- .���(��_()�� -0-''';''1'
,

_

. .
- se- prome e agra ar, ao ,flS- --

mador cem por' cento, deu o maximo pela vitória dos, tima rodada do primeiro I tóvão e Bonsucesso preta-
desmarcado para emendar

clubes que integrou, Por �iversas vezes chegou a inte- PRIMEIRO CAMPEO�ATO INFANTIL
. turno apresentou dois re-: gonistas prmcipais da ro-

como quis e marcar o ter:"

grar o selcl'cblOnaEdo da CaPlrtali'se11)p�e lcom bra�,:r� e DE BASQUETEBOL ' I 'sultados deve.rãs surpreen-I dada qu. passou defrontar- ceiro gol para o Linense.
amor ao c li e. • nunca sorreu a mais eve purnçao: D is d hã , , " _. .

Mirinho é um exemplo de espostísta digno de ser epOls e aIUan a o InICIO. : dentes. O Vasco da Gama,. s�-ao em Figueira de ME:1o. Se não' bastasse tudo isso,
imitado. Houvesse mais jogadores do naipe do veterano Depois de amanhã, o es- tlético e Doze de Agôsto. I franco favorito, não foi a- Jcgo co isíderado como {los nos minutos finais da luta,
cra?k colored e o nosso futebol estaria num plano bera

. t�dio "Santa �at�rina", se-I Nos �eios ,cest�l:)olísti�os lém de u� empate de três I mais interessantes, Fir;�L Rubens aplicou uma estu
mais elevado.

,

' ra palco do Primeiro

cam-I
da Capital rema grande m-', tentos, frente ao Bonsuces-I·11ente, teremos no gramado penda bicicleta, aparecendo

I Mirem-sd�' �ovl,ensd' nesse �eldo ehxe_mplo de djogador peonato Infantil de Basque- terêsse pelas disputas, po- soo O campeão. carioca esta- ' (�e Bariri, a partida B'itafo ..

va oroso e ISClp ma o, que am a oje, perto a casa
.

'_
.

"

. I I . Ivan para 'salvar de cabeça
dos quarenta, sabe brindar o público com futebol de boa tebol, �ue a Federaçao A-I dendo-se pr�ver, um públí- va perdendo por a 3 1,. go.X Olaria, .Nâo res'tt du- quando a queda do seu ar-

qualidade. Fute�)QI c,omo �eve ser praticado..
.

tlét�ca.Catarínense promo- co numeroso no �1>:�diO do �ua�do n�s 'quatro .minutos I vida, um compromisso .. di- co estava decretada. Aliás,
:Um d<_:s mais bn?sos frlhos de Santa Catarma, pro- vera co� o. con:urso dos Largo General OsorIO. fmaIs, assmalou dOIS ,tentos I

Hcilimo pára o Botafogo iá identico lance se de'.1 tam-
movIdo, nao faz mUlto, ao posto de general do nosso . clubes LIra UbIratan A-I Aguardem relampagos que evItaram que o 01"r'a em s

_. d 1 b f'
..

1 d
invicto Exército Nacional _ Vieira da Rosa _ em sua

" .

,

.

.

.

I ,. J;'
l , eu:"" 0-, em na ase InICia, quan o

1 "M' IA "d "A G ".
. o reve\s, e, .com ISSO, perma- :n.ln.los, e. �ntagonist.a dos I Fiume salvou um gol certoco una Isce anea, e azeta , aSSIm se expressou .������,..,

sôbre o irmão de Bráulio: i
neceu na lIderança. . maiS peri.gosos. em cima-da linha fatal.

"MIRINHO" - Jogo Atlético - Paula Ramos, Três. O VASCO VENCEU A REGATA
.

O Flamengo outro líder'
A . A .

d'f Ab' Q'
I .

d t t b d ••.....()-ee.<���)�()4_.(�>.-.<,..
crOnIcas; tres <;onceItos 1 erentes s� re o Jogo. u�tro,' RIO, 26 (V. A) . __ Patrocinada p"lo Botafogo, foi o ceI' ame, am em ecep-
com o meu, hOJe,

., '. _: n:alizada na Inanhã de (:omingo, na enseada do B::>�'lf)- cionou os seus adeptos, em
Jog� p:rna de pau; ,desconJuntado: que nao. valeu go, a Ter.:eil'a Regata da Tempora <:la, que foi VC .1(::.ia patando com o São Cristó

n�m o pmhao_ quan�o, maiS a entrada. So numa cOisa me pelo Vasco da G1lma, O grêmio cr),E!TIc.ltino, que Hí;� o vão, uitimo colocado, por 'IVI pa�o, e b.ez:n: Mlrmho! i auinto !)áreo lideI (lU à n,gata - quaü·(). primeiros e 1'm
S M h' I • dois gôls. O grêmio rubro"-
I�! Irm o,, ' . ,I �:eglln(lo - COme,�(l1 a cé:ir de' produç'io �raças à. re,:l';'lo

�Irln�o, VieteI an.lsSlm? de 23 �o�gos ano� d: t_Im f;l- i de seus competidores e si não fôra a dispersão de pri:'
t�bol mtehgente, sadIO e l�Ja1.po. Mll'mho, o dlsclp�madls- ,meiros lugares, pelo Botafogo, Flamengo, Icaraí e São
SImo, que nesses 23 anos nao teve a menor mancha o que Cristóvão, não teria vencido a regata, porquanto do

I, quarto páreo em diante o Vasco só logrou três segun-����� ! dos, um terceiro e um quarto lugares. O Flamengo, que
I vinha tendo uma atuação discreta, melhorou no final,
conseguindo três primeiros, inclusive o Campeonato de

• v. . "., ' .

!N<;lvissimos, classificando-se em segundo l�gar na 'rega-,O ext,dT'.U (,PlICO, clue fraturou ° braco numa \,as ta A t
./

1 d t'
-

't' f' 1
"d . 1) '"

' "',,,
.

1, 1
�"

..,;'.
no a sensaCIOna a compe Iça0. aqua Ica 01 a ( ",1'-

pai ti as que () )·�I,dlU ••l c.sputou no .. 0 turno, Ja se t',�- rota' d F
.

V 1 d" V 'd "k'ff"
1 1

.

I
"

'

.' e ranclsco e na, o asco, no pareo e .SI·
contra re�ta X' e.eI( o e ('l·vera retorn:!r ac' quadro ainda bt d t

.

1 g d d d 1 C
. '.'

, d' '., ',' .
. 10 en o, o ercelro u ar, per en o para a up a 'oncel--

nest� seg,I�, o .�l:n,?' •. eu 1 etorno e esperado.- com i:!n�l.e- ção e Sereno, As guarnições do Botafogo e do Flamengoda:.e pel.l Ll'!'CHia bO"",lf:n"e.

If d 1 'f' d P Cl" H
'

'O. . oram esc aSSl Ica as na rova aSSlCa. ennque 0-

dsworth, por terem se abalroado a uns 50 metros da
.'�""(�o""",,,,,o�""'()��(�)411 'meta de chegada.

Prêmio "8elfor! Duarte'S

en,volver por completo.
b Fluminense�' por

•

CLUBE NÁUTICO FRANCISCO.
MARTINELLI

negro vencia folgadamente,
por 2 a 0, quando se deixou

Com êste VAI".. ti.S.

seu

turno, confirmou à ;;ua boa

atuaçã� do Flamengo, der-!
HAando o América, por 3:
c. 1, numg peleja em que foi
mais pi:,l'itivo nas ações. Es
se resúltado levou o grêmio
tricolor à comparUlia do I�áSCO e do Flamengo na li-'Iüerança.
Novas sensações pú.n�ele

�-�. '

.

,

'I
a nona rodada do ce':"tamp

CONCURSO RAINHA DO BOCAIUVA guanab:u'iI1o.
Recebemos e agradecemos o seguinte ofício: Prossegue em rítimo ani�ado o Concurso para a Na tard.! de sábado, de-

"IlmQ. Sr. Diretor da Secção Esportiva do " O 'Estado" ,eleição da Rainha do Bocaiuva.· As concorrentes, duas frontar-se-30 os quadro;; do
Florianópoli�, 20 qe agôsto de 1953 :lançadas pelos rapazes da Marinha e apoiádas pelos Fu- Vasco da Gama e do Bnu- •••••••••••••••••••••••••,. �.

De ordem do Sr. Presidente, apraz-nos' comunicar a zileiros Navais e Marinheiros. Outra forte candidata da gú; Os vascainos tel.�tariioV. S. que, em sessão de assembléia geral, realizada a 5 União Operária e a quarta, apresentada ,por seu pai, an-
do corrente, foi eleita e empossada a nova Diretoria dês- tigo presidente e fundador do clube, sr. Agapito Veloso, rehabilitaçãü perant� os'

,te Clube, que o regerá durante o período de 1953 a 1955, disputam ardorosamente a conquista 'da corôa, como s�us adep,1os, enq'l!amo .0
ficando assim constituida: ' be� demonstrou o resultado da última apuração cuja Bangú procurará marcar' a

Presidente d� Honra ..- Irineu Bornhausen d�stribuição foi a seguinte: .

sua prirw�:ra e grande vi!ó-
Presidente - Jairo Callado 1° lugar - Sta. Marlene Müller - 1,925 votos [. 't O'

-

10 V· 'd -. 1
.

.
na no rei ame. carr:pca·)

Ice PresI ente - Joao BatIsta dos Santos 2,0 ugar - Sta, Doracy Silva - 1.717 votos , ,

2.0 Vice Presidente - Manfredo Leite 3,0 lugar - Sta, Isaura Barbosa _ 1.700 votos
carIOca de' 1952 e apontado

3.0 Vice Pre.sidente - fIumberto Machado 4.0 lugar - Sta. Nilcéa Veloso - 701 vot�s.
'

como favorito.
1.0 Secl'etário - Pedro José Bôsco Espera-se fia apuração marcada para o-dia 9 de se- Don,in�o, àtarde, 'o f.!8rta-
2,0 Secretário - Leocádio Barreto tembro, grande descarga de votos, pois os caQos eleito- me pross:"guirá com �l rea-
1.0 Tesoureiro -

Jraé Tolentino de Souza rais das candidatas estão deixando para apresentar na- ] ização Ue 5 pelejas, al)al'(�-2:0 Tesoureiro - alvato Vieira quele dia os milhares de votos já acumulados..
Orador - Dr. Ruoens de Arruda Ramos

' , cendo C"'"10 principal l:l�:�-
.•��------- -

bDiretor de Galpão - Elpidio de Souza çao, o �om ate entre ,)3 qUJ'l-
Diretor de Regata - Edilon Pereira dos Santos NOVO INTERMUNICIPAL DE JUVENIS, dros do Ardérica e dó F1a-
Diretor de Natação -- Fefix Zaguini DIA 5 NESTA CAPITA'L mengo. A luta prOmef(' EPr Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
Diretor do Material Flutuante - ValmorVilela' urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias ·para
Representante junto a FASC __ Luiz O. de Carvalho Enfrentará o Atlético o Ipiranga, ile I das mais empolgantes. agricultura, além dê maravilhosos, lotes úrbanos elíl'
S 1 d R

' I '

S'"' F
'

d S I O FlUlr.inense defend·Õ'!'á .

up ente o erl'esentante,_ Felix Zaguini
'

ao ranCISCO o U GoiânIa e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
DIRETORES DE PROPAGANDA:

.'

Apurou _a nossa reportage� que o e'squadrão juve-
a sua posição de lídcl', '�n- d.e Mato Grosso., próprias para· cultura do café..

Falada - Hamilton Alves nil do Clube Atlético Catarinense, que retentemente frentando; em Alvaro Chn- Informaçqes: - Edigício São Jorge ,_:_ 1° -:::- Sala 4.
Escrita - Romeu José Vi:ira derrotou o do Hercílio Luz por 2 x 1 nesta Capital, voto ves, o ql�a/lro' do Càllti) fio

'-,-
,

,CO�SELHO FISCAL: LUlZ Oscar d� Carvalho - ,tará ao estádio da F. C. F. na noite do próximo dia 5 de Rio. Jogo facil para o. qt.�a- 17 d Ad I
'

Jose ElIas- T:odoro Bruggmann - LUlZ _Martinelli Setembro para enfrentar desta feita o conjunto do ipi- cIro de Ze7.é Moreira. En' Ixames e m ssão '80 Oloáslo
- Manfredo LeIt�.

I ranga,
de São Francisco do Sul. ,

.

P'
, V Ih d' t

/'
'V S Ccllnpos �<Jles, a POl'hlf,'UP.- reparam-se candidatos para 'exames de admissão

a o-me o enseJo para apresen ar a , . os pro-
• As negociações para a vinda do grêmio sanfranc:i,,- 'G'

, .

testos de apreço, e admiração. ,I quense já foram conduidas Agora é só aguardar o dia 8a recebe"'ú a visita do 1\1

&-,
ao

���CI,O. 1
.

f
_

Leocádio BaT1'eto) 2° Secretário. 'do sen�acional match dos f�turos craques' dureira Outro' qu)
A

t
� rICU

pas de InRormaç1°2e2s, di�ia�e�te, �té� 31 de
I �

,

' ,.. Jogo t.: aos o, ,a rua a re orna .

AGUARDADO O RE1'ORNO DE CARRIÇO

OLHOS - o� - ft'AIUZ • a.u8.A.l1(1'Â
DR. GUERREIRO DA FONSECA

".-e1alWa ••.•-,MaI
a.ceita de' Oculo. - Eum. d. J'uado da Olhe pau

Cla••1fieaçlo da Pr....o ArteriaL
Modera. Apanlha••m.
CellUlt6r1. - Via.olida �. Ouro PreMo I.

�xpresso. São Jorge�
- DIARIAMENTE '-

FLORIANÓPOLIS -.-- BLUMENAU
- AGENCIA -

CACIQUE HOTEL -

----�--------------------------------,------

.'f)ende-se

7
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.� . P_elos Municipios PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO Hoje� no Palácio da. Jus�tiça

)._. _ .. _-----
'
-------

.. "

De " Riol ' do . Sul
Por

I'
DiretórioMunicipal de Flo,ría9óPolis', Novo 'Ju 'ga nento de

SINDICATO DOS CON- I alizáda êsse Sindicato. dia Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As- I Crl'me dei Homt'CI'dttloDUTORES AUTONOMOS nove dezembro mil nove- cipreste 'Paiv,a �o 5,' sobrado, está fu�ci?n,aI1dÕ;- da·s 9, às I '_, � ,

.DE.VEíCULOS ROPo."". ,�,centos çíneoenta dois.pt $.<;>- .11 .�. das,_!4 a�, �l horas, o Po.s�o de ,�hstame_nto, El,elto-, Reune-se, '-amanha, no ,nu� Gcliotti, que-se acha em

VIÁRIOS DE RIO DO SUL licito vossas providências ral, pa,r<: mscrJyao de novos eleitores, tranf'erência e su-. Palácio da Justiça, o T1"ibu-1 goso de férias.
'

. I D' t 'f bstituição de títulos. - I ,I l d
,.

b 'd'A A
'

-

-

" •. ,

13
-

, ,'1 posse nova Ire orla orma
A b tit

'-

d -t't I ti
,

br i tó sem' na o Júri, so a presz en-I sessao, tera tnwtO as
h d 1 S d

su S I uiçao os I u os an igos e o rrga orra '. , . ','Logo que foi recon eci o
I
ei pt au ações (ass.)

pre que nos mesmos esteja esgotada a página destinada Cla do dr. Marto de Carva- horas, sendo_Julgados, pela
o Sindicato dos. Condutores' João Goulart, Ministro Tra- a rubrica do presidente da mesa receptora. lho Rocha, que substituirá ,�egUnda uez, os réus MOll;
Autônomos de Veículos Ro-1 balho". - . Os interessados deverão 'juntar ao _r.e.querimellÍo o respectiuo titular da 4a. cyr Coelho, por crime de
doviários- de Rio '<io Sul �-I' Ao registramos êsteacon- duas fotografias de 3 por 4. Vara d'l" José do Patrocí-I morte no Mercado PúblicoMais esclarec imen tos serão fornecidos na séde do ,.

,

lo Sr. Ministro do Trabalho, tecimento que veio premiar
Partido, ou pelo telefone na 2.(570.-em dafá de 9 de outubro de os esforços do-sr. Oswaldo

1952, determinou aquela au- Manoel de Olíveína, a quem
toridade a realização de se deve, inegàvelmente, a

uma_Assembleia para a ele- iniciativa 'da fundação do

ição dos membros da Dire- ,Sindicatq dos Motoristas
toria e Conselho Fiscal" I desta região, levamos-lhe e

dentro do prazo de sessen-
.

aos demais membros da Di-
,

ta dias. reteria, o nosso abraço con-

Assim é que 'no dla'9 de gratulário, com votos
,

de

dezembro de 1952, perante pleno êxito na atividade

grande número de associa- sindical.

dos, teve lugar na séde da (Do Correspondente)

Rádio Guarujá de F'lorianó-
estatutários: Fizeram parte polis
da mesa coletora de votos Rádio Difusora de Urussan-
o dr. Orlando Bertoli, como

ga "'. .

presidente, e Raymundo I Rádio Farroupilha de Pôrto
Mayr Sobrinho e Jaime Pe- Alegre

letora e apuradora, tiveram Caixa Postal, 45 _ Florianópolis - Santa Catarina

,in���Uo:d:ra�:�:��imos a-IC'era
A

1- ·IC·a Sa-0- Caetan°o IVEI�' DO SUL
��:sa�o�:::e,a�:Uc::t��S:�:� , o 'temporal
mentos que não se confor
mavam .corn a' .atitude aus

tera 'e .resoluta da presidên-
r--( cia, na pessoa do ilustre
( causídico dr. Orlando Ber-

Associação dos Motoristas,
nesta cidade, a eleição den
tro dos princípios legais e

reira, cmo secretários. Co
mo fiscais, os srs Walter

, Baumeyér e Adalgídio Sar

dá."

.
Na mesa apuradora de

vo'tos, funcionaram '

os srs.

. Walter Roussenq Primo, co
. co pr'esident�,. e Jaime Pe

reira, corno secrétário.
Constituidas as mesas co-

toli, negando o direito do

voto a, associados não qui
tes com a' Sociedade, , 'por
encontrar fundamento em

Portaria Ministerial. 'Daí

,surgiram inúmeros protes
tos que motivaram a celeu
ma. Nãoobstante, o proces
so de votação decorreu nor

malmente, devendo-se sa

lientar a ação enérgica e de-
c cidida dos componentes das
mesas coletora e apurado
ra que se mantiveram sere

nos.

, Apurados os votos, saiu

vitoriosa a chapa na 1, as

sim constituída: Diretores:
Oswald� Manoel drOlivei
ra e Arlindo Serpa Scherer;
e suplentes: Pedro Antonio
de Souza, José Simons da
Rocha e Pedro �izzi. Conse
lho fiscal: Alberto Cast.e
len, Hedvin Fortunato Ne
ves e Antonio Franco; e su

plentes: Elzide Scoz, Jo�o
Rosa Gonçal�es e Luiz Nu_'
nes Pereira.

Ante o protesto encami
nhado ao Sr. Ministro do
Trabalho pelos candidatos

, da chapa derrotada, ficou a

Entidade aguardando uma

solução para o ca·so, o 'que
'veio entravar, até agora, o

seu funcionamento.
Decorrido oitó meses, . o

Sr. Ministro do Trabalho

h�uve por bem homologar
a eleição realizada, confor
me tel�grama que trancre
�emos abaixo:
"Presidente Si nd ic ai o

Condutores Autonomos de
Veículos Rodoviários de
Rio do Sul.
N° 426-10-8-53 Tenho sa

tisfacão comunicar' nesta
..:lI

__
•

•

-

data homol�gU'ei �leição re-

Réus

ç João Dias, por hom'icidio
em Capoeiras.
Os Jurados convocados'

são os srs. Adão
'

Mira!,-da,
Ada'uto Vieira, Acari Silva,
Aro;;'i Natividade da Costa,

/

Antônio Romeu Moreira,
Calvi de Souza Tavares,
Ca�melo'Faraco, João Cânr

-

dido Rodrigues, João dos

ROMA, 25 (U. P.) - O
"Giornale D'Italia" afirma
em sua edição de hoje, que
foi resolvido o mistério e-

C:URlTUIA _

Santos A1'eão, João Texei
ra da Rosa Junior, Jayme
Carreirão, Lauro Luiz Li

nhares, Lidio Ma1·tinho Cal

lado, Luiz Osvaldo �'Acam
pora, Luiz Osvaldo Ferrei
rct de Mello, Mario Virgilio
Abreu, Osmar Dutra, Q_s-.
valdo Silveira, �Raul Olim,

pio Bastos, Roberto Waldi1' -

Schmidt e Thiers de Lemos

.Fleming:

-------------...."..----- -�--

Contador
CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,

aceita escritas. Tratar das 11 ás 18 horas, á rua Itajaí,
32 - nesta capital.

--_._-----------
. CLIENTESREPRESENTADAS

Casa Londres Na Promotoria Pública

funcionará' o dr, Rubens
M07·it.z e, como advogados,
os ârs. José Benedito Sob

gado ele Oliveira, Aldo Avj-

l-la
da Luz, João Batista

Bonnassis e Custódio Cam-
.

.:
DESCOtllRTOS
OS despojos de

I Mussolini

A C I T E Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind. Ge}'ais Cássio Medeiros

I S. A. .

•

i

I Electrolândia .

I
Modas Clíper
A Elcctrôn ica

I Est. José Daux S. A.

I'waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind.

I S. A.
I

Agência
Rádio Sulina de Capinzal
Rárl io Difusora de Tijucas
Rád io Difusora de Laguna j
Rádir' Caçanjurê de Caçador \

Rád:o Difusora de Itajaí I-

I

':�I�:�:�:: Ijl Pu blícida,de"O Vale do -Itajaí"

de
Com.

I

i Escr itórios Ronalan Ltda.
, I Lóide Aéreo Nacional

Distrfbuídôr
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolls

xistente há oito anos, a res-

ULTRA·
.

SONO peito do paradeiro de Beni-
.

,

'

. • to Mussolini.
portagem foi informada no

Num despacho datado em
Serviço de Meteorologia que TERA_P IA. Salerno, o jornal diz que o
o temporal que ontem de-

cadáver do ditador está en-
sabou sobre a cidade foi I O MAIS MODERNO. E EFICIENTE TRA'fAMEN. terrado em uma fossa co-
uma consequência de per- TO PARA INFLAMAÇõES E DORES.
turbação atmosférica oriun-II. TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS
da do sul do país, onde mas-

SINUSITES
.'

sas quentes e úmidas de ; ,

. '

I . A. versão. é atribuida a
pressão baixa se chocaram, � INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GA«GANTf..

uma jovem que disse ter
com massas altas e sêcas I TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

'.
' ,, OUVIdo que reputado médi-

pro�'ocando �al coisa alte-,DR GUE R IR -: co da localidade fora cha-
raç�o d� temperatura e o

• : mado a examiqar os restos,
consequente temporal pesa-

CONSULTORIO _ VISCONDE DE OURO PRETO ! mortai�, antes de serem jo-do que varreu a costa. ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.' I gados á sepultura.
.'RESID�NCIA - IfELIP'E SCHMIDT N. 113. A noticia tem encontrado

pouco crédito entre �s ita-

. Curso Pré -Universitário I �:�:::'::a���:::�:E,�
. I dinária de algum jornal, di-VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

j
'zendo onde está escondido..-:oirecão e orientação dos professores 'J.

DR. J. J. DE' SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA
o corpo do lIder fascista,

SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU / I Depois �a execução de
, �ONTADORES' E NO�l\�ALlSTAS., co�pletern suas

I
Mussolini, ao norte de Mi-

carreIras, estudando Farmacla e OdontologIa. \

ião, em 28 de abril de 1945
.

Não percam um ano de estudos. �proveitem a 'opor- I JS restos forarh enterrados

"unldade, assegurando a sua aprov::tçao. I -
.

b d .

"

.

AULAS DIARIAS '

I E:�11 uma tum ,a o cer�ll�e-
LOGAI,,: Academia de Comércio I rw daquela CIdade. VarIas
INFORMAÇÕES: diáriamcnte das 8 às 9 horas,

'\cademíà-. de, Comércio.

r

JERÔNIMO ,COELHO, 14 Caixa
239 _. Florianópolis
DISTRIBUIDORES'

Postal,

-

.

O' MELHOR JURO-

TIJOLOS PRENSf\VOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E l\lATERIAL REfRA·

TARIO
PJ{ÓNTA BNTREGA

<

RIO, 25 (V. A) - A re-

OsnyGama Bt Cia. rnum do cemitério de Pra

dapion, terra natal 'de Mus-

solini, perto de Forli.

PREGUIÇA E FRAQ_UEZA

VANADI9L
MOÇAS DES.l.NIMAi)ÀS

HOMENS SEM ENERGIA.
....Não é sua culpa:

�

t a fraqueza que o deixa cansado, pe lldc

com moleza no 'l!orpo e olhos séru :',il)',,,,

A fraqueza; atrua a tida porque roulu

as fôrC813 para o traoalho.

VAN�IOL
aumenta os gló�ulos sanguineos e VITALIZA o sangue en·

fraquecido. It de gosto delicloso e pode ler .usado eu. toda

'u ldadu

"
.

,'>5%, " O.,
. �

.,

DEPOSITaS POPULARES

BÀNCO . AGRiçOL.�
" RU4 :TRAJANO� ui

na I'
noites ?�pois, 4 desconheci-
:105 �e introduziram no pan-

I
leon e desenterram o cadá
ver, levaram-no a um es

I conderijo próximo e, depoisI '

de enrolá-lo em uma mor-

� ;-1

Vende-se

"'-'.�"
..
:. ,;�

.....
. nôRIMi,6pOLlS ,

-

com

Viagem com, segurança
e rapidez

SO-NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-B,RASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Telegramas
retidos tdha, desapareceram

ê1e.
Os ,autores de tal' pr�fa

n:1�ão foram, segundo os in

clicios, membros do Movi
mento Néo-fascista.
Após oito meses de pes

quisas, a polícia encontrou

I os despojos, em um fUQ.s��
I ro de Milão, de onde os :re:..
tirou 'para tor�ar a 's�j�i�'
tá-los, em lugar ignorado.
Interrogada sobre a vera-

cidade da informação apa
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com, residên- recida no "Giornale D'Ita-
cita em Capoeiras.

lia", a Chefatura de'PolíciaDois lotes em Barrei�os cita á Rua de Moura 20x35. ,.. d' dUma casa na Vila São João em Capoeiras. I coment�lOs, lU lCan o que
Vêr e "tratar com o proprietário Braulio Silva em I

se propoe a mante�' seu se

CAPOE,IRAS. , gredo. .

_

.

Télegramas retidos do dia
17 ao dia 23 de Agôsio.
Ceramica Almerval -

MandeI Brigido - Rodão
Rocha Reis - Otavio No

brega - Ato Nilo Hoselof
- Valtrades Neto - Nor-.,.

-Agência: Kna Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

berto Soares - S. Simas

Aviso
- Pedro Reis - Mário Ba
ranna - Rubens Genardt
- Editora Vozes - Oscai

Nogueira - Hélio Brigge
monn - Joinvilime - Sul- c'ia

tra - Redeletrica - Rosa
Amélia - Antôqio D'Avilâ

,
.L- Maria Farias.

, DR. N�WTON D'AVILA

, Ausente durante o corrente l)tês, fazendo curso

d" aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



importante adesão, no mu-

��c;���;�eb�:;émcO�:;:i� I Ministerio da Marinhatoral, qual sera a atitude I -

do PSD, nesse sentido? i --

_ Ora, meu caro jorna-
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
,

lista, naturalmente que não I E D I T A L
podemos, de fórma alguma, I EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
d e i x a r de receber, de MERCANTE'

braços abertos, toda adesão De ôrdem do Sr. Capitão' dos Portos do Estado de

que venha fortalecer, ainda
Santa Catarina, faço público a quem interessar que a-

cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri
mais, as nossas fileiras, ções para os exames de: Mestre de pequena cabotagem'
principalmente quando se Práticos, Praticantes de Práticos, "Contra Mestre, Ar
trata de nomes que, embo- n'ai�� lOs. e 2°s. Cond�tores ,I��tori3tas ,e Maquinistas,
ra nossos antagonistas, mui- dest� data a 31. de agosto proximo, de acordo com as Ins

tos deles nos merecem res- truçoes,do AVIso -3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Marinha.

"Meu Partido
Major-ilário"

,

eo

assunto novo, no cinema,
recebeu entretanto, um tra

tamento vivo e alegre, com
I Pinlor

um ritmo de ação conti--! 'ABELARDO ELIAS
nua, e por-Isto mesmo cum- SUMAR
pre 'com exatidão a sua' Oferece seus trabalhos.
função de comédia: diverte i E treit R�

t s reito, ua The;_'('!L3
e, não chega em momento C' ti 456'

1
'rIS lna, ' .

a gum, a ser um espetacu- __,. _

lo n:on�ton�; F,lquezl. em -ger.1
Direção discreta, porém VI b C 't d'

acertada de HENRY LE- 1 D O reolo a o
,

VIN, q�e já assinou, na 1 (S�.'!eíra) _

Columbía, algumas obras p
_

,- ;. _

GL�, razoavelmente bem cons- arílClpaçao
ATENÇJÚ1--MADEIREIROS---I truidas, entre elas: TOR-I SANTINO AN��ADE E

I '

-Ó: ,I MENTO (The Guilty Of SENHORA participam aos

: LNGENHO DE SERRA DE- FITA PARA DESDOBRO Janet Ames) com Rosa-' parentes e pessoas das suas
.

DE TOROS, COM' COMANDO AUTOMÁTICO lind Russel e Melvyn Dou- 'relações, o nascimento de
I

-
,

-

glas, Misterio do Oriente mais um herdeiro que na

com George Macready � I Pia Batismal receberá o -no-
o 'I

Jim Bannon, O TRANS- me de ROSALVO, nascido

VIADO (Night Editor) : à 6 do corrente.

com Willian GARGAN' e
----...::.----:=..:�-

Conheço de perto a respon-
.

mos, de vez em quando,
I

�

I

sabilídade, a árdua missão um_ pouquinho de política. i

e o sacrifício que pesam nos Admiro a conduta politica I

ôrnbros de um homem pú-
I

dêsse meu parente, demo-!,
blico, principalmente ná-: crática e serena, e com suas I

, queles que não gostam de qualidades tem angariado I
se afastar da 'lei e do direi- �rande parte de simpatias,

•

to. Nesse sentido, de ante

mão posso afirmar ao elei

torado dêste município que

o PSD saberá escolher um

candidato a Prefeito na al

tura das suas aspirações e

que saberá' avaliar e sen

tir as necessidades coleti

vas.

- Está o PSD bem arre

gimentado, aqui, para as

próximas campanhas elei

torais?
- O Partido Social De-,

mocratíco, neste municí

pio, é o majoritário e mar

cha para um futuro vito

rioso. Ainda' mais quando
se sabe que grande maio-

:-':',

•

Santa Catarina,

, Vende-se o seguinte' maquinário com muito pouco
uso.

Um engenho de serra de fita para desdobro de toros,
marca "Faga e Castellazo", com volantes de 1,20 m. de
diametro, carro de 5 ms., capacidade para serrar toros
de 1,10 m. de diametro, produção diária da ordem de
30 m/3 de serrado.

'

Urr� motor elétrico de 40 HP.,-220 volts, 50/60 cyclos.
Uma chave automática de Partida. <,

.Uma máquina de afiar folhas de serras do engenho.
Uma máquina de bolear as folhas de serras.
Um jogo de ferramentas para soldar folhas de serras.
Um .engenho Francez para desdobro de couçoeiras

marca "Burton".'
Os interessados podem' se dirigem a "Serraria Inde

?c;1dê?cia Ltda.", Ru� Galdino Pimentel 25, Bingen, Pe
trópolis, Estado do RIO de Janeiro.

1

CINEMA
--------

I "A· Venus . Moderna"
I
. Titulo original: 'Í' H E todo o filme centralizando

I GIRL OF THE YEAR as atenções.
'

l Fotografia: WILLIAN: Elsa Lanchester (Mrs.

,;-\ SNYDER A.S.C. j Charles Laughton)
-

bem,
:.',:-; Direção: HENRY LE- corrro sempre, colaborando,

,

.

,

VIN com um papel que não es-

Elenco': - Robert Cum- tá a altura de. sua capací
mings, Joan Gaulfield, ÉI- dade.
sa Lanchester Melville Co- Aparecem ainda. Melville
oper, Auàrey Long, e ou- Cooper, vivendo o tipico
tros mordomo e Audrey Long,
Um Filme Columbia em como a "outra", sem opor-

I Tecnicolor. tunidade.

I Nesta epoca de "vacas A VENUS ,MODERNA,
magras" é um prazer' a pela maneira como con

,
i gente deparar com uma quista a simpatia da gente,

, comédiazinha leve e des- é como se fora um refrige-
,

pretenciosa, porém cem' por rante em um .dia de, calor;
; cento agradavel, ' como' é em .outras palavras, é cine-

.

esta A-VENUS MODER- ma-diversão, que agrada,
NA. de um mode geral; a qual-
Apesar de não ser um quer plateia.

D. Costa.

até mesmo na ,apreciação
dos meus correligionários

(DQ Correio dos Campos,
de Curitibanos)

ria de pessoas residentes,

Janis Carter, etc.

Fotografia, sem, nada de
especia1. porém, de ponta
a ponta, otimamente ilumí.
nada. Robert Cummíngs,
apesar de uma sequencia
um tanto exagerada, den
tro do barco, não chega ,

comprometer, pelo contra

rio, chega a ser engraçada]'
----- de verdade, naquele mo- f

mento da confusão, no pal- �,�
'1'
co

-

do teatro de v�riedades
Joan Caulfield, muito sim-

VENDE-SE
�U'-- b f do.i si

patica e bonita, e otima-

,111 lem a regueza O,_SI- mente fotografadato a A ameda Apolfo Kon-
'

der n. 3.

Nelson do Livramento Coutinho
Escr íturário , "G" --: Secretário.

peito e estima.

�,O que me póde dizer, Capitânia dos Portos do Estado de
ao feeharmos esta entre- em Florianópolis, 22 de julho de 1953.
vista, sobre os boatos de

um entendimento politico
entre o amigo e o sr. Alze
rino Almeida, grande pró-
cer udenista?
- Sobre esse propalado

acôrdo entre nós e o sr.

Alzerino, tal não existe. O

gue existe é que nossa a-

- mizade pessoal, presente-

atualmente, neste murnci

pio, com procedência .de di
versas partes do país, prin
cipalmente do Rio Grande

do' Sul, ingressam, aqui no

_PSD, fortalecendo, ainda

mais suas', fileiras, como

também diversas adesões

recebidas da UDN, de gran
de valia, e responsabilida
de eleitora1.

-.,- E no caso de alguma

• PLACA[3 8I�ILITICAS.

,Elfllr,de NOGueiral
Medlcaç',o :uxUiar no tra C

ramento da; sifilis.

-----188r

$f�mRI�nD
Cafée

o Sangue é a
ELIXIR 914

Vida

mente mais aproximada,
embora militemos em cam

po politico oposto dá-nos
também o direito de falar-

INOFENSIVO Av ORGANIS�i(l
AGRADAVEL COMO UM LH-:OR

REUMATISMO! SIFILIS!'
Tome o popular depurativo composto de

\
HermoCenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.,
�. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSi!'i1is e Reumatismo da mesma

origem.

--. � (

��
:\_)..,�"-�

....�() ",,\_"-Q,.,��

��

v, S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU COMPRAR

UMA PRO�íUEDADE?
Então vá até à SUBRAL

-

Alí na Rua Trajano, Edifício São- Jorge,
Sala 4, que sua pretensão será satisfatoria
mente realizada .

- Motivo da venda é o pro-
-

prietário ter de residir em
I

I Curitiba.
..

'

Vêr e tratar no local.
I
I

i -'CI"_CI_O_rl_'I_

ji-i ACITE �

I � A G � N :� �� DE- i
i I PUBLICIDADE' 1,_

,

fIJiJ i I RADIO -=-:�:JORNAIS I'

O Centro de Irradiação! I REVI�TAS ,�
I Me�tal "A�o.r e Luz" realiza i _

. sessoes Esotencas, todas as se- ..0_0......0_0_0_0
I

gundas feiras, às 20,30 à rua
; Sociedade Imobiliária Sul Brasileira

Conselheiro Mafra, 33 - 20 CASA l\fISCELANIA distri-,
'

"SUBRAL"
andar.

I
buidora dos Rádios R. C. A.

!

� ,

II ENTRADA FRANCA : Victor. VáJvula� e- Discos, ,- Gar.a,nte presteza, e sigilo nos negócios
,

Rua Conselheiro Mafr_a_ _ realiza,JBANSPffifES AÉREOS CATARINEN�E S/A.'

Real Valor, Sim
Aneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Naciolal�

Japoneza e Cüinez8,. Faianças e. Muitas·. Outras .. Novidades. .
�

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

Presentes
que

�,
•

Preferir N01sa Casa, é Preferir .. Melh�r
OTICA MODEL...O - FEi.IPE·SCHMIDT-

de

FONE 2280
/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E d i t ::t. JO'

vUlZO DE DIREITO. DA temunhascujo rol segue a

COMARCA DE TIJUCAS baixo, r,rotestando,. ainda;
Editai de citação, com o; pelo depoimento pessoal de

1)ra�o de tri2.1ta dias, de in- : todos aqueles que, por qual
te1·essa.dos ince1·tos e d!sco- quer motivo, se apresentem

. nhecidos. .

. I como interess��os e se, opo-
O Doutor Clovis Ayres ' nham ao J*dldo aqui 'for-

Gama, Juiz d� Direito dai mu�a�o; além de tô��� as

Comarca de "I'ijucas, �.o' Es-. \ demais provas perrnitídas

taao de; Santa Catarina, na em direito. 7°) Que, nestas

f�rma da lei, etc.
.

condições, o suplicante re-

Faz"saber a todos quantos quer a V. Excia., de acôrdo

interessar possa o presente com o artigo 455 e seguintes

edÜal de citação, com o pra- do Código de Processo Civil

zo de trinta dias, virem ou Brasileiro e com' ciência

dêle conhecimento tiverem, prévia do ilustre Represen
que por parte de Júlio Mi- tante do Ministério Público

, guel Leal, lhe foi dirigida a da Comarca,' se digne seja
petição do teor seguinte: determinada' dia e hora pa

'Ex�o. sr. dr. Juiz de Di- .

ra a realização da justifica:
reito da' Comarca de Tijll- ção initio litis, através da

caso Júlio Miguel Leal, bra- qual, com o. depoimento das
·

s;Jeiro, casado, lavrador, re- testemunhas' abaixo arrola-.

sidente e domiciliado no lu- das, que comparecerão in-Igar Domingas Corrêa, no dependente de intimação,
· dístrito de 'I'ijipió, municí- fi�ue positivamente

-

[ustifl- tpio de "I'ijucas, por seu As;
.

cada a posse do suplicante,
"�;stente judiciário, . abaixo ':le m�do contínuo� e' pacífi- i

:). g,ssinaoo (Dec, n. 1), com co, a fim de que, a seguir I.
Escritório à rua Conselheiro se tida. a posse como plena
Mafra n. 27-, em Florianópo- .nente provada, sejam cita

lis, Capital do Estado, ins-> dos pessoalmente os men-.
crito na Ordem dos Advoga- cionados confrontantes, re-

z-: dos do Brasil, secção' de sidentés nas vizinhanças do

Santa 'Catarina, sob n. 4�:'; ;móvel, o representante do _

i�óvel em �preço, utilizan
do-se da aç�o de us�capiã(),
com fundamento no art. 55;0
do, Código Civil � pelá. for
ma estabelecida no art. 454.

do CQdigo de Processo Ci

viL 5°) Que é·princíllio cor

rente no Direito Civil Bra

sileiro que aquêle que :por

:ime-se o requerente a soli·

�it�r a citação do Domínit

la União. Tijucas, 17-7-5.t

(a) Clovis Ayres Gama". E

c.ara que chegue ao conhe

cimento de todos, mandou

expedir· o presente edital

']ue será afixado na sede
- .

.

lêste 'Juízo, no lugar do cos·

tume e por cópia 'publicado
na forma da lei. Dado e pas·
.3ado nesta cidade de T�Flo
cas·, aos dezoi�o dia:s do mês
de julho do ano de mil n6·
\'ecentas e cinquenta e três

(5) Gercy dos Anjos, Escrio
,ao, o dactilograJet, conferi
� subscreví. (a). Clovis Ay
,'es Gama; Juiz de Direito

.

fi�stá' confOl:;me o original
:ífixado na sede dê'l�e Juízo

trinta anos, sem interrup-
ção, nem .oposição, possuir,'

· como seu, um imóvel, ad

quirir-lhe-á o domínio, in

dependente de título e boa·

fé, que em caso tal se pre;.

sumem, podendo requere,'

ao Juiz que assim o,declare

por sentença, a qual lhe se"c

virá de título para a trans

crição no registro de Ímó

vei� (Cód. Civil, art. 550i,

Nest.e caso tem decidido os ,[;0 lugar do coshim� sôbre

juizes e tribunais do País, :' qual me repor.to e dou fé.

ao :usucapiante 'só cabe a . qata supra. O Escrivão:_

prova de posse,' contínua' e G€Té-y dos ATIjos.
pacífica no imóvel c'om âni-

_..;._--------

mo de dono, por mais de

trinta anos. Os reqüisitos de

justo título e boa fé são dis

pensados (Clóvis Bevila

qua). ·6°) Que, como prova

d() alegado, o suplicante re

quer sejain ouvidas as tes

Vianens DIRÉT AS
FLORIANÓPOLIS '. RIO ÁS 3d'.
FPOLIS.-S. PAULO·o·-RIO " 4",.
FPOlIS.!. CURITIBli-RIO A9S 5ABS.

SERViÇOS AÉREOS.
CRUZEI.RO° DO .SU

ECONOMIA absoluta
Grande CONFO.RTO,

AQUECEDOR

ELÉTRICO
I

jn4V��.
.IMERSÃO e CHUVEIRO

�

C-o
Capacidade 30 LITROS.

• Construido inteiramente de

cobre,

.. Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante ria' ternpe
ratura desejada.

�MI5TURADOR .DÃKO, de reçu

togem i.ns.tontaneo" permite a

maior escala .e graduações de

TEMPERATURA.
/
I

CONFORTO absoluto
v

,

.:
I

'

Grande ECONOMIA

ÀQUE�EDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacldade:
100 a 1,000 litros

'�abricQdo, nos tipos
hari.:ontal e vertical •.

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

revestida de material altamente ISOLANT'E <lã de vidro).

.
• Resistência do tipo tubular,' inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. r�_RMOSTATO.

que proporciona granoe �CONOM.IA.

-_

.. �:�:------..�._

C. fiAMOS ,8/A.';'Com·ércio e &gênvias
Rua Jeão Pintol 9-.Fpolis--Sta. Catarina-

','em, mui _respeltosamenk Vrinistério Público da C,)- I-----�-".L.._o_----o�----=- _'-_ ....__

·

perante V. Exéía., expor. €: narca e por editais de trin- I. .

' ',. _

· �::::e:uP�ic:d!�i��:�:!s �:r�:'sp::ai:�:��s�:�:� in.: I BaRCO·' do 8··ra5·1·1 S·II
de trinta anos, possue'corIll! ")lIo·epser.na-ztoedaeÇãdoezded·l.ua'ss,oqc.auPeiãs'f'1

.

_ .,'

. .M·
seu, no lugar Domingas-Cor-
rêa, distrito de Tijípió, nes- .eguirem ao término,do pra- CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E

te Município, sem qualquer :0 edital, na qual se pede IMPOR'rAçÃO
interrupção e sem oposição seja declarado o domínio do AVISO N. 318

- um terreno com. a área 9f' .uplicante sôbre o aludidc Importação de sebo bovino
]16.160 metros quadrados, terreno, prosseguindo-se,

. A CARTEIRA DE, EXPORTAÇÃO E
constante do croquis. anexo como de 'direito, até final . .

\Do�� n. 2). 2°) Que o refe-. 'E'ntença e execução, ao) MPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.'

lido terreno tem ,.aiS \seguin- Dá-se à esta ação o valor de \.., em cumprimento à resolução da Comissão.

�;>"�·conf'1'oota�.es:.Jr�Ilte, ao ::r$ 2.100,00 para os efeitos �onsultiva do Intercâmbio Comercial com o

�õi·te· com o travessão do ü,cais. N. Termos E; Defe' �xterior, 'em sessão. de 3'-8-53, torna público
(' 'mei� banhado; -fundos, ac ,�imento. Tijucas, 23 de' ju-. jue, até 31-8-53; acolherá, para estudo, pedi

Sul, com. terras de Alvim; a
.

:�o de 1953
".(a) The.odócio "dos delicença destinados à importação, de prc-

Leste, com .terras do supli- vliguel Athermo, Assistente f " .

d U
.

d b bovi f
cante; a 'Ôeste� também com Iudíciário. Rol de testemu-

erencia O ruguai, e se o OVlUO para lUS,

terra�_ do � Suplicante. 3°) lhas: 1°) FranciscO'Domin-. .ndustriais, formulandos por importadores
Que, embora possua o' ter-

'

�os Sgrot, lavrador, reste radicionais ou firmas do ramo·

reno er� questão.como seu, lente e domiciliado no dis· Rio de Janeiro, 14 'de agôsto de lSS3.
.

l1ianSa e pa�ific�mente--;--com Tito de Tijipió. 2°)- Herme- - Coriolano de Góes - Diretor
o "a'uimus sib hàb�ndf:, por -,egildo . Zunino, inem. 3°) Luiz Pedro Gomes _._ Gerente

,

mais de trinta' anoS, não dis- \oque Zunino; idem". Em

põe o suplicànte de. qua�- Ma petição foi e'xarado '(.

9uer títulq formàl, pelu 'eguinte despacho: "A., co

qual possa provar sua qua- 'no pede. .
Tijucas, 23-6-53

lidade de proprietário ,do' (a) 'Clovis Ayres Gama"

meS)TIo. 4°) Que, por êste t"eita a justificação foi exa

motivo, deseja o suplicante, . 'ado o seguinte despacho
perante V. E�cia., J;egulari· 'I ----:- F'aça-se as citações re:
zar os 'seu.s dir�itos �ôbre o. ,!ueridas na inicial: II ..:__ In

'"

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

UMA PROPRIEDADE?

Então vá até à SUBRAL
/ ,Alí na Rua Trajano, Edifício Sfio Jorge,

, Sala 4, que sua pretensão será' satisf�tori�
mente realizada.

Sociedade Imobiliária Sul Brasileira'
"SUBRAL"

, I

Garante presteza, e sigilo nos negócios que
.

realiza.
.

E_C,IT-AL.
CAIXA TELEGRÁFICABENEFICENTE DE

'DE SANTA ·CATARINA�

ASSEMBLKIA GERAL ORDINA'RIA

De ordem do Sr. Presidente convoco os

S;'s,. sócios da Caixa Telegráfica Beneficente
'de Santa CatÇtrina, para em Assembléia Geral' �

Ordinária, a realizar-se no dia 31 do corrente

mês, �s nove horas, na séd� da Caixa, nesta
capital, eleger ,dnco Cónselheiros e cinco Su

plentes, por término de mandato, de acôrdo
.

com o que dispõe o Art. 19, d0s Estatutos. I. rlõrian5polis, 25 de agôsto de 1953

(Arru'ahy Campos, Secretário) !
,

---- =r-r-r-r--r-r-: -- - -----_._---

DELEGACIA REGIONAL DO ESTADO DE
.

SANTA CATARINA
rnoss-

Guara-mirim-Agôsto de Edital
1953 O Delegado Regional do Instituto _de 'Aposentado-
Ilmo. Sr. Redator do ::ror- Iria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas,

. nal O ESTADO 1 faz saber aos srs. segurados, que a partir da publicação
FI

. , li
.

II do presente Edital-e durante quinze dias (para a capi
,

iorianopo IS
tal) e trinta dias (para o interior), estará aberta, nesta

. Levamos ao vosso conhe-;".Delegacia Regional e nas Agências de São Francisco do
cimento que, em reunião' Sul, Joinville, Rio do. Sul, ltajaí e Blumenau a inseri

realizada no '-Salão .Paro- : çâo ao empréstimo .imobiliário para aquisição de casa

chial São José em presenca 'própria, por: iniciativa dos associados. '.

1 d
'

.

d �,
.

São condicões preliminares para habilitar-se ao em-
.

.e. gran e numero e asso- \ '..
� .

, .

�� _

.' •
.

• A'.. préstimo:
;lados, fOI eleita por una!u- a) Haver contribuído doze meses para o Instituto.
nidade de votos a seguinte b) Contar igual tempo de serviço ativo para o mesmo

Diretoria para gerir os des- empregador.
�jn�s do novo Hospital San-

.

é) Ter menos de sessenta anos de idade, na data de

to Antônio, a ser construi-
i apresentação da pr.oposta.

Qualquer informação será' prestada na Secção' de
do. Aplicação de Reservas desta DR, a Praça 'Pereira e Oli-
Presidente Rodolfo veira, Edifício Ipase - 3° Andar, das 12 às 18 horas e

Tepassê - Industrial
:
aos Sábados das 9 às 12 horas.

Vice-Presidente - José Florianópolis, 21 de agôsto de 195a
Amim Ghanen _ Industrial

Thales Brognoli
.

Chefe da Secção de Aplicação de Reservas.
VISTO: Rafàel Gomes de C1'UZ Lima

Delegado Regional.

merciante.

Com a qlais alta estima e Capitânia dos Portos do Estadp de Santa Catarina,
muita consideração. em F!?rianópolis, 22 de julho.de 1953.

...

'João Lyra

DospitatS8utô
Antônio �

Recebemos . e

1° Secretário - João Ly-
ca - Farmacêutico

2° S�cretário - João Ma
luta Junior - Alto Comé�-
cio

1° 'Tes9ureiro - Padre
Maria Stein - Vigário Pa

rochial
2° Tesoureiro José

Oequêch - �lto Comércio.
COMISSÃO FISCAL

Eugenio I?únzer - .Den
tista

\ Reinoldo Roters - Juiz

de Paz
.

Alfredo Neumann - Co-
,

merciante

Genuino Maiochi - Co

merciante

Sanü Lunardine - Co-

\Seçretário.

ilost.· de
o

Aposentadoria. 8 Pensões
I dos Emp. 810 Tra.Dsporles 8 Caro JS

agradece: lo I

Minislerio· da Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

. ;
CATARINA-

.

EDITAL
EXAMES PARA O PESSOAL -DA .MARINHA

MERCANTE
De o�dem do Sr: Capitão dos POl.'tos do Estado de

Santa Catarina, faço público a quem. interessar que a

cham-se abertas nesta Cllpitâni� dos Portos, as inscri

ções para os exames de: Mestre de pequena caboiagem,
Práticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar
rais, lOs. e 2°s. Condutores I"lotori.;.,tãS-· f. .;vlaquinistas,
desta data a 31 de agôsto. próximo, de acôrdo (�om as Ins
truções do Aviso 3.122/1951- do Exmo. Sr. Ministro�da
Marinha.

Nelson do Livramento Coutinho
E 't

,',
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SCrl. urarlO -- ecretano .
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concedido Mandado de Segurunva-
Contra ..Ato Ilegal do· Oovêrno

I O egrégio Tribunak de �!elo, Se,cretário d� Educa-, oniário d? sr
..
Irineu Bo�- -Ialhos de �e�po��abil�dade e i Ponhamos, contudo; nos.

I
Justiça do Estado; em sua çao e Saude que, ha tempos, '\nhausen se decida a resper- de auto-critíca, ja teriam so-1 sas esperanças em que

o.
sr,

sessão de ontem, por unâni- o suspendera do cargo, por! bar os direitos e as garan- licitado demissão dos cargos I Bornhausen, diante de mais

i midade de votos, concedeu oito dias, tias individuais, posterga- - 'ao qual, infelizmente, se
I
essa decisão Judiciária, cha,

I o mandado de segurança Anulado êsse ato ilegal, a i�� pela raiva po�re de au- agarram como ostras, neles I me os 'seus conselheiros ii.
impetrado pelo Prof. José ,,1, permanentemente viola- xiliares que, se. nao f(\)ssem. vendo apenas um, emprêgo, I razão.'

'

Martins Neto, contra ato ar- da jelo Secretário bacharel, .'

·FFlor_ia_nÓP�li" QUind'ta'fei';;::ii7
de Ag�-st-o-d-e-i953- bitrário do dr Fernando

E�t:;���!i:'::fE,�r:�o: O «Ooutorzin_o» Fugiu .

un aça.,O - >rÉd;:,:'�:�i:��V;':;"d� Ateou lago ao-firro· da cadeia de Tubarão
.antas decisões unânimes da e lá se loi ...

da Casa' do Peq-ueo-o' Jornalel·ro ���;::�: Romeu Farlas.:o célebre.Tuga espetacular. Óe:'a fei- bUTaoOOO' onde pudesse'

_ _

'

"

V. "doutor:_in.
ho" que. aportoU'1 ta, 'segundo �otícias que no�

,

escapar."
E' 'oportuno, lembrar, quando se tomam providên-

.

ísíta
,

.1 Tubarão, consegumdo tor- chegam, nao
: estando la - E, assim, Romeu Farias

eias para a fundação da "Casa do Pequeno Jornaleiro" : Jogoo-se do Visitou-no+, ontem, man-j
nar-se benquisto nas rodas muito satisfeito com a pri-

I

agiu, conseguindo, mais
nesta capital, que .o desembargador Alves Pedrosa ao I O tb

endo conosco agradável.'p,l-1 sociais, �caba de viver mais são., porqu.anto era vigiado I' uma v�z, a fuga. de .maneira _.

tempo em que exerceu o cargo de Juiz de Menores, deu' O . OS it 1 bIt d 1 ld d
- - '\"I

d d p.stra, o sr. Alberto Eme-j u.l11 �apl u o rocam. o esco nO,1 e e la pe os so a os espetacular como' as duas 'I

os prirqeiros passos para a concretização essa i éia, ten-' � _

do mesmo contado com a colaboração de importante Iir- As 23 horas de ante-on- -ke, funcionário dos Cor- de toda essa Sua VIda de a- que nao querem complica-
f

precedentes, de' que dêmos
mas do Estado. .ern, quando viajava em um tios e Telógi afos em Lajes. ; ventureiro. Pela segunda ções com a Justiça, o quê se

I
notícias detalhadas.

Não lhe sendo possível levar a bOIT)' têrmo a 1111Cla-
d b O _;ESTAj-;O agradece a

I
vez deixou a Polícia a olhar 'daria se o deixassem fugir, 'I Agora,' a Polícia-do Tu-

tiva, por circunstâncias alheias à sua vontade, o desem-
os oni us da Emprêsa San� _ I R

r

,. ta Catàrina,' do Estreito, 'pa- gentileza da visita. : navios, levando a cabo urna omeu Fa:rias ateou fôgo ao : barão está procurando re-

bargador Alves, Pedrosa fez entrega da quantia então
C 1 h

forro do quarto onde, esta-
'

capturá-lo e, se o cohse'guír,arrecadada, no valor de Cr$ 15.687,50, ao .dr. Mario Ro- ra esta apita, a sen orita

A
'

d'_ cha, atual Juiz de Menores, conforme se-vê da carta que Selma Silva, com 18 anos de ten ta· .05
va �ustodiado. As chamas,

I pedir� � a�toridades a s':1a
a seguir reproduzimos: idade, filha de Albina da

I.
'

,

por ele preparadas, toma- transferência para a Peni-
"Florianópolis, 23 de agôsto de '1951.

Silva,' residente naquele .., .

_

ram �.r:en�s um circ;ulo da', tenciária, onde' poderá estar
',Exmo. Sr, Dr. Mario Rocha, D. Juiz de Menores

b di t't' d I madeira, ficando, aSSIm, um mais seguro...
'

Nesta. U - IS 1'1 o, jogou-se o. 'L b d d 'd- I
'

�

Tenho a satisfação .de encaminhar a V. Excia. o veículo, quando êste em a i. er a e ,e mprensa ., _

cheque junto, n. 4271162, de quinze mil, seiscentos e oi:" .novimento, no entronca-

F �tenta e sete cruzeiros e' cincoenta centavos '(Cr$ ..... -

nento da rua principal com
-,

d "1-' d'
_.

ve (!, a'15.687, 50), contra o Banco Indústria e Comércio de ,Jor'uull·sta 9Dr.o.�I'I, O e' «p acar· I» I..'
... .i

"

"

que demanda Coqueiros. U li
Santa Catarina, agência de Florianópolis.

Essa 'importância me fôra confiada pelas firmas a-o
Em consequência, sofreu

'
. confiscados l'

,

.
.

baixo relacionadas, com' o acréscimo dos respectivos ju- -Ia vários ferimentos na ca
Ontem, pela .mauhii, por do época nesta terra,?ta

1'OS, como auxílio à CASA DO PEQUENO JORNALEI- -eça e corpo, sendo imedia-
RO, que pretendi fundar nesta Capital: Cr$ te Jevad ao Hospital

duas uezes, o jornal1.sta Aor
.

qual, segundo a sencerimo-
, arnen e evade

R b f d d
.

b h "nunca.Otc Renaux - Brusque -:- .... '-._.
. . . . .. 5.000,00 lr- Caridade.

'- i eiro ai agre i o por pa- ma orn auseana

Emprêsa Industrial Garcia - Blumennau 2,000,00 . .
rentes e amigos 'do sr. Pre- houve tanta liberdade de

Casa. do Americano S. A. �, Blumenau .. 1.500,0 O motorista do oníbus.] f' M'··· l
" _I

r • I e2to umC2pa . imprensa . I
Organização Lage - Rio de Janeiro .,.. 2.0'00,00 I .erenuas Prates, ontem, le- -

t' I
'

Os agreSS01'es de agora, i

C-ompanhi.a Hering -. Blumenau 1.500,00 rou Q fato ao r-onhecimento Éssas agl:essões, estúpi� .

l
C H Bl 1 QOO

'resta lembrar, são os si en-
urt ermg - umenau . . . . . . . . . . . . . ,00 ia Polí-cia Civil. das. e covard�s, estão fazen-

Jur?s
,

,.................. .2.687,50(T· I .

M
ciosos solídários comqoUSauntdao·'ques que ontem,

, �OTAL: _

,

: �5.68�,50 .

_. • •
eram oposição, o jornal do

Como' ate a presente data, nao me fOl posslvel le- I IRINEU O GRANDE cordão do chaleirisrno: "O seu partido fazia aos ho-
vil-r a efeitó tão útil e humanitário empreendimento, nem p'RAÇApermitiuu, atualmente, as minhas ocupações habituais grande praça que é,.., o go- mens do govêrno. Àquele
cuidar do assunto com o intcr�se que êle e'stá a mere- vêrnador Irineu Bornhau-. te.._mpo esses atos de vanda-,

'

cer, achei de bom alv�t1'e passar, às suas mãos a 'referi-, Tímidamente, 'vão apare- .sen tinha os' -seus gestos li- lis.mo e �selvàgeria não se'
da importância de Cr$l5.687,50, a fim de que V. Excia. lhe .�endo as reportagens dos vres e o seu caminho aber- vil'am 'por aqui, embora a'

dê o destino que achar maís, acertad,o, uma vez que o "dias inaugurativos" (':Pe- to por todo o lugar ond� a- imprensa desses mEsmos
Juizo de ·Menores de que V. Excia. é digno titular, se

. :lro Gomes, em Manchete), pareciã. Conversava, dança- 1fdenistas chegasse ao ex",
acha empenhado nu;na meritória campanha de proteção
e amparo aos menores. .' :_Jrotagonisados pelQ, sr. Bor- va (e, como dança!) movi- tremo d'e l'etirar os l'espon-

Peço a V. Ex�cia. se digne acusar o recebimentb des-· lhausen, em Joinville. Qua- mentava-se, sem que· a che- sáveis dó cabeçalho para ar�
ta e aceitar os protestos de meu apreço e consideração. .

,i todos os enviados gratui- retice ·'lhe causasse o míni- tigos que ass!m 'começavam:
(a.) Severino Nicorl-lédes Alves Ped1'Osa". tos da ifnprensá carioca já mo tropêço". Certo, meú ca:' "Os ladravazes dêsse gover-

Estamos informados ainda, que o dr. Mario Rocha
recolheu a referida importância ao Banco Inco, à dispo-

�antaram o feito. As agên- ro colunista, por, dois moti- nicho que .aí está ... "

sição do Juizo de Menores, sob a rubríca - 'CASA DO �ia�locais, Mercúrio e Me- vos: a) ,S. Excia já entrou Agora, homens que P01':"
PEQUENO ,JORNALEIRO.

. :'idional, também graciosa- aa vaz!,!nte dà popularida- tam um título de ensino

suo,
,I Batal'b·a· da 8u' lonoml·a

mente, prestaram seu depoi- de; b) quando um cidadão periõr, aliam�se em grupo,

mento. Desta feita, 'coube à dança bem, toda gente se ao qual não faltou até agen-

Manchete.l. sua quota de sa- afasta, para vêr, para apr.e-i te poÚcial, para. um atenta-

80)-8, DO, 8a·',a-o 'Record, a, Ooaru)-ú·
c:rifício_' Pux_aIJ,9o a coluna, ciar e dizer:"e como dança! do que os nossos f01'os- de
�lm retràto do sr. Bornhau- E' um ãutêntico Fred As- Capital repelem. .

\OIVI·rá pO p.01ArOs so"bre a '-'en, sonolento. Sem it. Im- taÍ1'e! Dança pr1'l xuxú! E o
. Aindq ontem mesmo, o

. � " �
)lorando uma poltrona pa- jornalista carioca 'concluia delegado da Capital apreen�

momentosa Que'slão 'a fazer uma sesta. Mais o seu �studo biográfico, a-I
deu nas ruas os placards da

Entusiástica, prossegue a, p,ortanto, manifestação de ldiante, o repórter se per-, firmando sêr o inefavel sr. Verdade. Essa apreensão,

'campanha da Guarújá, co-
I f� àemocrática. -Já

.

friza- .5unta: Mas, o que inaugu- Bornhausen" anti-demago- sem se estribar e,m outros

lherido impressões do povo, I mos; çlestas colunas, a o�or- :ava· e o que dizia aquela,
I
;0, tl=mperamento objetivo, funÇlamentos que os da vio

'd� seus represe1't'trrntes sô-! tunidade que teremos todos ,5ente?" E, logo, sem respi-' que não quer saber de ama:" lê,ncia, vindo ,comjn'ovar
bre a autonomia da Capital :le dar à Capital de Santa ['ar, respondia: "Inaugurava �iamento. Meu caro· Pedro que, realmenté, nunca em

e de São Francisco do Sul. Catarina e a São Francisco novas usinas de energia elé- Gomes - Você já ouviu fa- ,Santa Catariná houve tanta

Hoje, pela manhã, no Sa- lo SuJ governantes que se- trica, dizia palavtas,da mais l�r em Paz: e Harmonia? liberdade de imprensa.
'Zão Record, à Praça .15 de ia,m, de fato, a expressão �a viva objetividade,· falqva de Porventura já leu as pro- No caso, resta destl_!:car, a
Novembl'o, essa emissora vontade do povo. ,Já acen- assuntos sérios e urgentes, messas do seu biografado, atitude do Delegado causa

ali instalará os seus· apare- tuárnos, também, a feliz e- vivia no plano da realidade na plataforma de govêrno? mais que espécie: é que o

lhos para registar o pensa- menda que aquêle parla- de éada dia.)' Dêsde quan- E ,!S realizações que não se dr. Moacir de Oliveira é co

mento de populares, inician- menta?' ofe_receu à Consti- do, uma ligação de luz, é objetivam, no terreno admi-, laborador e f-eporter do j01:

do-se, assim" verdadeiro tuição do Estado, para que, iniU.lguração de usina elétri� . nistrativo, mas que se avo- nal ofici�so e a sua ação se

plebiscito sôb1'e o importan-. em consequê-rtcia, 'escolhe- ca; seu repórter? Quanto à lumam- exclusivamente no ajusta perfeitamente a um

te assunto. . ---=:
mos os Prefeitos dessas co- 'usimt cl-e Bracinho, vá lá, subjetivo, no papel, na ima- processo oficial de fecha-'
munas. embora, as chuvas não te- ginação do sr. Irineu? Será ,mento da imprensa livre; a-

A
; que�tão da �mancipa- A campanhã, pois, me?'e-

.

nham chegado. Està é que é que isso é aquilo? Enfim, través da concorrênciá des-

ção política, já em estudos ce aplausos de quantos, de- a' realidade do dia. Esta e o como o sr. Bornhauseu' é leal, no 'sentido comerciaL'

na Assembléia, em' face 'da I mQcratas, desejam que !lo- racionamento das novas usi- um grande 'praça e dança Aqui fica,
.

veemente, o

emenda Ylmar Corrêa, do
I
rianópoUs e São Francisco nas inauguradas. �as o crô- bem, vamos aguardar o fim no�so protesto p01' esses atos I

Pm·tido Social Democráti- i do Sul não constituam ex- nista, que não viu puxa-sa- do baile, que, aliás, ja come- de violência, que se não jus

co, v e.m' movimentando
f.
ceção, elegendo os seus quismo em Santa Catarina, çou COl� o racionamento da titicam delorma alguma, rJ-e

quantos desejam que o po-: mandatá1'ios, que trabalha- dá a sua puxadinha, de Íor- ; energia em Joinville e

141
vez que, par'k possíveis ex-

vo eleja o Prefeito dêsses I'ão pelo bem-estar do mu- ma um-pouco-meio-bastante
,

municípios. .. .

_

cessos todos têm o caminho

Imunicípios, consiitu i n d o,
I nicípio. uisquisita, inaugurando

_

o ... �M. ela lei.

\

O último pseudônimo adquirido lá pelo Diário
Oficial do; Manhã é mesmo uma bola. Pula 'pra lá
e pula pra 'cá em busca de contradições nossas. Vai
acabar rachando, na dura.

. '.

",

Dissemos aqui, no mês último, que o democrá
tico dr. Aderbal R. da Silva assinara menos atos dê
exoneração do' que atos de readinissão e de reintec"
graçâo de funcionários. Isso é verdade incontrastá- �)
vel. Êsses atos" sabidamente; orçaram pela dezena,
se tanto. Contra esses 10 opôs o srvIr'ineu, conforme
rol muito incompleto que publicamos, mais de 1.500
demissões sumárias e remoções odiosas e mesqui- ,

nhas de adversários, e 'tantos atos de preenchimen-'
to de vagas quantas.. abertas. Por sôbre isso criou
2.340 cargos -novos e assinou mais de 10.0 nomeações
de udenistas sem a exi,stência l�gal dos cargos: Tu
do isso depoi� de solenemente afirmar' que em 195i, •

quando assumiu o govêrno, o Estado não estava em
'

condições de manter o seu funcionalismo!
Desse confronto de atitudes, o novo escrevente

bornhauseano concluiu que elogiamos o sr. Aderbal
por nomear muita gente 'e criticamos o sr. Irineu
pelo mesmo motivo!
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"---Parabens ao Diário pela inteligência Ido novo

'jornalista. Êsse yai longe .. '.
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Na obtenção de verbas para obras em nosso

Estado, não �s dividimos em prestáveis e imprestá- •

veis, �ómente porque umas decprrem de emendas de
udenistas e outras de pessedista&_. Quem as diferen.
cia assim é a imprensa oficiosa, menoscabando as

do srs. Nerêu Ramos, Leoberto Leal, Agripa ,Faria'
e Joaquim Ramos, e exaltando as dos udenistas!
Incoerência é isso! Nós, de nossa parte, suste�tamos
que a canalização de recursos para o Estado é ne

cessaria, é ótima, venha por-- onde venha. O que cri
ticamos foi o costume bornhauseano de imitir-se
nas realizações alheias. S. Exa. tanto fez,· nesse há
bito, que o Ministério da Educação, no Óltimo acôr
do firmado com o nosso govêr�o, �ra a construção

- de 14 grupos escolares, óbrigou o sr. Bornhausen a

colocar nessas realizações, ao
,
serem edificadas,

unJa pIa'Cá bem visível em- caracteres bem legiveis,
'assim:, ".ESTA ESC01.A ESTA' SENDO, CONS
TRUIDA COM RECURSOS FORNECIDOS PELO
GOVÊRNO FEDERAL."

\ Queremos auxílios para as necessidades do nos

só J::stado, dispensadas as farolé_lgens bornhausea
nas. Estim,ünos todo o trabalho' sadio e produtivo,
honesto e sincero, que propugne QS anseios da nossà
gente. Somos um Estado de orçamento pequénino;
Peçamos, pois, o mais que possamos conseguir.

Peçamos muito. Exijamosl Gritemos as nossas

precariedades, exponhamos as nossas deficiências,
confessemos a nossa, probresa. Não sejamos bobos
ou pobres-soôerbos. "
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Não façamos o que o sr. Iriheu fãz, como se lê
do Diá1'io Carioca, de ante-ontem:

"O QUE SE DIZ:,'
, .. QUE o gov�rnador de Santà Catari'na, sr.

Irineu Bornhausen, tôda vez que visita o sr. Getú
lio Vargas, no lUo, a'primeira coisa que diz ao pre
sidente é que Santa Catarina vai muito bem e não
precisa de nada ... "
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