
'.PSD e UON pessívelmente marcharão com um candidato Turismo, Agricuttura e
PORTO ALEGRE, 31 (v. de solidariedade" a

. que�ul tas ��uc!�oC�!�!n�ial�aeme��f!'����ndo a ,�:"�um cap"z de alc�n�ar Casa ,Popular.A.)' -'- Fálando a, reporta- que fosse, pois a Convenção I respondeu o presidente do sucessao presidencial, Os êxito n.as proximas eleições E 1
-

lítica! S t t 1 _ .

I I
. .xp oraçao po I ica: em- j an o pe a mesma coisa /egem sõbrea-Convenção :Na- fôra convocada única e 'ex- .PSD gaúcho:' '_.' ente.ndi�e�t�sjá fôram, in- nacion�is: Por enquanto, tu- pre entendi que fosse as- soma, este ano.

cíonal do.PSD, da qual par- clusivamente para_ tratar da I .

Pelo que pude ,observar, I clusive, iniciados por ele� do esta no terreno das co- .

'

't D
"

d"

.
- SIm. e aC'or o ,COJU o orça-ticipôu. como' integrante .da reforma estatutária.'

. há, de 'fato no Rio, uma l mentes de maior destaque gitações, E,. dentro dos par- Os jornais da cidade sem- .mento do Município, o Pre-
delegação gaúcha, o 'deputa- 'Quanto à posição do PSD' tendência, para promover político no país, os quais, tidários dessa tese está o

pre repetiram que o nosso feito passou-lhes à frente.
dõ Valter' Fêracchi Barce- em relação ao atual govêr- uma coligação do PSD com certamente, tudo farão para general Cordeiro de Fa-

atual Prefeito nada faz pe- Ainda no do ano passado,10$ 'ch��QU a 'atenção para 1l0, tive a satisfação de ob- a UDN e outros partidos,. encoutrat'um denominador 'rias".
la coletividade que dirige, outra verba era de, 100 milo fato de no decorrer de, servar na Convenção que �. '

',. '.
.'.

sem alguma vez explicarem cruzeiros "para
' i�stalaçãotodo- o conclave não ter si-- ,tendência da maioria das y.en'O'

;

r -Io ""Co'm' p' I-I' c'a
.

'se' porque: de luz elétrica no Distrito
, do,rel:ligrd� nenhuma moção representações �staduais era

.

,..'. '

.

.

'
. .,

Exigir realizações, enten- de Ribeir'ão da Ilha, a títu-.

de congratulações ao presí- no sentido de líbertar-se Q
------ do eu, sem q�e o erário pú� lo de contribuição para a-

derite Getúlio Vargas, como PSD, por completo, <!_o go-

Ad·' I d- '1 blico comporte, ou sem que. quisição de material"." ':
ocorrera enl_Convenções a�_1 vêrno do sr. Getúlio Var-

.

ponta o como' respons�ve Ir'e' o na os orçarrient�s .consígnem ,
O Rjbeirâo contínúa sem,

. ,,:._tériores. gas". r (" .' -

dI" verbas para- tanto; não é saber disso.
'

.....,... A.coligação llmloaçao e mpara o .-' crítica .eonstrutiva,' não é Mais 150 mil p!ira o fra-', Posição dõ-PSD Ferguntado se havia' no -RIO 31 (V. A.) � Em I mandante da morte do.Tm- tos do carro de onde parti- tecer considerações, enca- cassado .Plano- UrbanísticoE· justificou: .' RI'O, alzuma tendência p-ara idê
'

.

d d t T d C·
.

íd d t lha d
.

b d Cid d
.

1 b
-� sua reSI encia, resguar a o

I para o, U o que em �- ram as raja as, e me ra �- ran o o assunto apenas so a. 1. a e, cuja e a oraçao"Na-o 't·l'nh·amos 'q'ualquer promover uma coligação do "" . ,

t d t· de
,

, -.

dAI' d
.. . .,

'1 I' '500'1I ,,' � por inumeros amigos, eS-1
Xlas �on ece e mau, a '1-, oras, mas a prrsao e es seu aspecto 'a ministrativo. inúti evara outros

,

mi
motivo para enviar moções PSD com 'a UDN:__com vis-

tava o deputado Tenório ram à culpa sôbre minha" dependia de saber onde ,se
.

De modo' que resolvi cor- cruzeiros;
-

C f d
Na ocasiã� em que chega- pessôa. Não desejava a mor- ·escondiam.'·

.
rer os olhos pelo-orçamen- No orçamento do correnteA Pr-óxlma '-00 erência '. e mos, êle conversava com O. te dêsse -rapaz. �esejava và- Tim·Ório no Cinema co do Município, para tirar exercício, além de mais ou-

P· S "R Sr. Mário Guimarães, polí- lo, sim, entregue à Justiça, . dúvidas.'- tr.os 150:mil para.êsse extra-
az erá 'no ',i� tico udení�ta de Nova Igu'�-, a Iim de. acabai: com o am-: RIO,:n (V. A·f - �e- O caro leitor, C�),fllO eu, ordinário Plano

.

Urbanísti-

',�IO, 31 (V. A) -:- Tele- Francisco, ,Honolul� ou Rio çú. Recebia uma injeção de biente de terror; por êle' e .gundo nos informou um D�- também deve ser contribu- êo da Cidade ser executado,
gramas de Nova Iorque, re-

.

de Jan«:iro como sede da vit,aminas:'aplicada pelo seu outras autoridades' policiais putado estão sendo enca- inte dos cofres, municipais, há mais de 350 -mil "para
velam que a Coréia do. Sul próxima Conferência de- médico.rjá que êste verifi- implantado e� Caxias". Lo- minhadas negociações en-T pois não?", expansão de'fome�to do tu-
�uge�iu as cidades de São' Paz da Coréia. A conferên- cava a pressão muito. baixa -go após, se referindo a uma (ré o Sr. Tenório Cavalcan- Então terá, dentro desta rismo".
-----------.-- cia deverá reunir-se antes do dono da casa. entrevista dada pelo Gover-

.

ti e uma companhia cirre- nossa forma de Govêrno, tO-I" Para a abertura d·e·'fstl'a.�
Suicidou-se de 28 de 'outubro. T�mbem I Ouvido por vários [orna- nadôr Amaral' Peixoto a matográfica, com o objetivo do o direito de procurar sa- das que podér'iarrrIevaf -às

estão .sendo �itadas corno ! listas, adiantou o seguinte: um vespertino, comentou:
.

de reduzir em . termos de ber e ser in-formádo a I:es-, belezas riaturai.s da lJ}:la,
-

as

pelo �á ,

-

provavei,s.escolhas ?enebr:a, I -. N�� .é sur.prés�. ouvir I
,- D,i:� êsse meu adversá� fjta em série as, prodigIosas peito do destino d�do aQs ver]?as sãó as' mesmas ,do

'TEERÃ, 31 .(U. P.) -

Beirute, �stocolmo' e Co- o' que mUltOS dlzepl a meu. fl9 polItIco, �er �u o resp_on- �ve:nturas e desv!:ntur-as.:dai- ,nossos-.dinhéi�.()s erit)'e'gues Depar�amento Muniéipatde
S\.licidóu-se o major Abóle- lombo; capit'al '�e Ceilão. ,

I respeito, )stQ é,ser:.. eu. o': ,_:i,.ivel.. Pél� viêto"l"o ·çhafil.�:: c ::iy.t'úe parlamentm.'" hábil. na �COl�O impQ�ós. ". .'
Estradas 'de Rodagem:

�tll�hedrila, dá guarniç�o'
_.'

," , . "�, ".
. -"; r�Í" pa�a-·t-e11í;tM\lnha; ã'tJiJn .�l_avra 'como no g_atilho�'. Contrihqir caID.'Ímpostos" Mas'... con,timiando a lei-

'de ,Khorramad. ,Em' : B�!' IIOÍt.:i�qDIe ,:. ,de prov�r;:;:r�Qis.. ·c.o�Q_ :di.efe 'hQtnem.dé. sete,fôlegos.e dez I· afinal, nã�" é s�ldar di-vi:das tUfa do,:- orçamento,�':élá-se
..

Deixoli 'uma
"

declaração,· �,--� , de tôdas. as autoridades ,:xi metralhadóras,' capáz de' 'd�' . arrendamento, qu� a para desconfiar de!?sé 'turis-
•

'I,

datioZenddeOdqeUsees'pseer'om,a'�pavo.ra, nea�o I' .'80' ("r'ê'o'c·la .I,ô.b· re'_ a' .'eAI,d'o'
Estad0 do Rio, não pode êle ipnesIPI'Citrlal'ar. u'�.�'

..

substanciosa Munié'ipa-lidade talv.ez nos mo por 'aquí!'
.

U 'I jJ " V prejulgnr antes de um re-
l' fizesse, de nossas próprias I

Não é possíve1 que região'-
ter p�d�do estar �Ín Te�rli

I Br s'll "sla'dos Do·Idos sultado pósitivó fornecido Complica-se a sftuação, propriedades."
'

tão áridéf assim ,possa à)::lre-
no dIa '19. ,de agosto. e,' as-. .'. a· "'1'

,
.. "

, ... _., pela autoridáde Judiciária. O orçamento do ano pas- sentar atrativos turísticos,
sim" não ter, podido' verter: BELO HORIZONTE" 31 eira de Melo chegou ontem Ainda palestrou,.'mostrando RIO, 31' (V. A) � Com- sadó consignava verba de: além de àreias �scaldantes
seu sangue pel� rer e peÍa' (V. A.) -,O depufádo pes- a esta c�ital p.ara pronun-

.

na9a a, ter com 0, caso. ., pli�ou-se .a s�t�ação do de- 50Q mil cruzeirOS para inl- e, pouco hospitaleiras,. pe-
pátl'ia".

.

!,sedista baiano Tarcílio Vi- 'ciar sua anUnCla�q.,.. co�fe- Mesmo que fuju1J'b do >p�ís, putado Natali.clo Tenório cio das obr�s do Teatro Mu-! d.ras e um po'�o nabitando
. .,

.

"
. rênci� sô�re -�s. aspecto: in-I .'. p,,.�ndo-os" I Cavalcanti �pontado comq o nicipal. "'1 'Cliff-dwellings" pouco con-.

T'
"

.
·

.
,

constItucIOnaIS do acordo
I RIO, 3}' (V: A..) ::..... O de- autor inteleétual do assassi- '

Os nossos Deputados Es-
.

vidativas! .. � _
.

( ,

O· p. I 'e o· s· Bl'asil-Est�do� _Uni�o�. legado' Wilson Federici de-
1 niolde seu desafeto, o'delc;- tadu�üs parece que nã� sa-!

'

..

.,

.'
- Exploraçao poltctal darou-nos que irá buscar 'gado Albino lmparato, com biar_n disso, po�s discutiram � (Continú€. na 3a.·pág.)

.

'.
.

d' , A bl'· Interrogado pela reporta�, os responsáveis pela morte as ultimas diligenciàs lev�-O sr,_cMedeiros dos Santos, assessor, a. ,ssem eta
,Ab ue se tem di-' ,..

.

'

.
I ,." A' / LI',· L

•

I t.e ile�almente�ncostado no 'Palácio, empenh�-s�,em.d,e-s- gem so :e o q
'.

_

de I�parato, a .o�,�e quer das a efe.lto pelas autonda· ssemv ela egls a IY�
m(')r�lizar ó. poder. Legislativo, ao qual esta h��do por

I t� e� torno d� ;sua confe
q�e ele se homlzle_!9, "nem ,des flummenses, trabalhan-

u�t cantr.ato.de b,em. serv,í-lo, em troca de 7 ��tl. cru-. renCla, o sr. _Vlelr: de Me-
que �eja em 'outro país", I do em conjunto, com ele- '-'-Apesar da campanha de desmor�lização que certa

'zen'os mensaIS.
." ,.. �

lo declarou que nao tomou desde que lhe chegue ao co- . mentos do Departamento irnprensa vem éncetando contra o legislativo e os snrs.
No domíngo újtima incluiu nos seus ��aquef' ,tst,Q: I conhecimento de tal movi- nhecimento êsse Íugar. Federal de Seguranca Pu- legisladores, êstes continuam, atravéz as comissões e no
"Vemos, um deputado pensa,r qtt(� sena mUtt� que-,. ,me�to porque com 8 anos Adiantou a autoridade bl"

•

I plenário da Casa, trabalhando intensamente; no estudo
rido e'mimadó, por determinada locãltdade ou socmdade

d 'd 'bi:
'

I
já lca.

dos problemas !.lo Estado de Santa Catarina. Durante. a
carnavalesca, desde c[iLe 'oferecesse um projeto mandan- e VI a:pu lca par �men- ter identificado os ocupan- (Jrientaqo por uma de-

semana 'finda,. foram dis.cutidas 46�prêposições, sendo a-
, �cÍo o Estado dar 50 ou 100 mil cruzeiros para adquirir os tar,' sempr.e . com atItudes. nuncia, o delegado Wilson provadas 42, em sua maior parte de origem governamen-e�tandartes ou as fantasias, Záz, salta da máquiná ,um claras e definidas, não admi- TanCfedo Frederici

.

e.o cpmissário I tal. Como se vê, os .snrs. deputad()s de tôdas as banca-
proj�!o alinhavado e começa� os coc�ic"ho� c��. �s ?o- tia fossem levantadás dú- Pes�oa, estiv�ran'l, junta-; das, s?b � .lúci�a presidênci�. do snr. d.ep. Volney _Colaçolegas aos quais ,promete apmo pm·a ldentu�a tntCtattVa

VI'das quanto a sua convic- t'
.

t" 'd' G : de Ohvelra, vem dando o melhor dos seus esforços pelo_

,
, .,.. -

. men e com ecnlCOS o a-,
.

, .'dêle! Outro, pensa em entrar com um proJeto para cus-,
cão id.eológica.. \

.

.

. ;- . . � .povo que os elegeu.
tear a construçtlo d!?,dentadtítas .á�atônticas para o� se�s Em permaueotes bmete. �e:Exames PerlClals,

I I (Da "AI'(orada", de 30-8�53),
eleitores: C01·re a uma das duttlografas da Assembleta !

.

E acrescent9u: ..

'

.

no edlflcIO n. 178, da rua
.

'

Legislativa e· ma�,da �at,er 'uns três artigos .pi�oresco�, � ,-Por isso mesmo, extra- confe'r,enc,:la5 Marquês de Abrantes, onae ,Temem De·rder Is Orelhaspensando que o dtnh,etro do Tesouro deye satr aos,�o�- �hei uma nota da auto'ri�- ',', 'V" o deputado tem/um aparta- II
botões, ao.s jatos;-� lá gor�aç�, para que o se� �re�tt�w de p_olicial do Estado de Mi� com'· argas, mento. Na garage foi _ en- p,. O com'DOi t ).

" <.

uao.� evapore! Nao -falta aquele ?ue sabe da extstenct.a, nas, à.lertando 9 povo quan-
-

RIO 31 (V. A)' O t. d
.

t
,.,

1 tT-l or ,ISSO S ti as raOIBa,osem àete1;minada práiá, de quanttdades 1-t!e sam'baqws. '. . I con r a p o au omove u 1 I; _.

t
'

.

. '. "

IRascunha, em cima da pe'rna, uma: lei para qu_e o Execu- to à possibilIdade p,e vir m�- da Justiça t�m zado pelos matadores do. oao se a ralem 8, ,mostrar o rOI O-:'

tivo dê u:ns ,100,<,ou 200, aos folcZÓ1"icos, qtbe recolherão o nha conferência a ser explo� mantido, nas últimas sema",

delegado,Imparato e

d.e..A.r-11 IAm'
.

Po·,bl."co . ..
.

legado pr,ecwsoJ .',., i rada' por elementos . extre- nas, além dos despachos naldo Bereco. Trata-,se de li"
.

'. 'Como se �ê" o.qu�,�e �ti�·a ao �egtsla_üvo e ? .de�: : mistàs. A propósito, posso! normais, vários despachos um "Hu'dson'" .pret�,' de, TEERÃ, 31,(U. P.) -:- Os I arranca,ram-lhe as orelhas eche rebu�:ado�.O fm� e Untco. lança1 ao despresttgwAu . info��ar que.le,vei o fato ao , e�traorcÜnál'ios com o Pre- cha a n'. 4-32-89 pedencen-' membl'os dQ Partido Comu- ,lhes rasparam a cabeçfl. .

pode1· Dat essas asmces de custear dentaduras anatom,t- I ' cV,� j '.
p ,

_

I' ('1" d h)
. 1 .,

"
..

cas e ·qué tais. Q'I.!-anto a auxilias a s_ocieda'des çQ;rnava- conh�cimento do governa- sidente da República.' te a Pedro Tenorio, primo msta ue" receIam
j Entrementes, o xá cOliti':'

. lesct;ls" pateée-nos que se trat� d: !niciativa .�o Gover-_ dor do Estado, de quem re-
I

Sábad�, () Sr. Tancredo do P!lrlarri.e�tar acusado, e
I
perder as. orelhas nas rU,as I n�a sendo alvo da admira

nadór, que andou <!:?ando. patrtmonw
aos folwes da sua cebi eXILlicações que me Neve�, foi cha�ado mais

I q�e :egundo, �.esterriunhas ,desta caPI�a1. os_,�om,u.ms-, ça� popular.
terra ... ,. . . _ . . cO}1venceram. uma vez, em caraterextra, fOl'VIStO no carro com uma tas cQIlhecldos �l}_9t�!?.!;;.:Jl!re- .. .._..,..._� _.

.

Um proJ�to de � aqut.Slçao d� _um quadro de

V2tor-1 ,.,. ao Palácio do Cateté" par� metralhadora.
.

vem a mostrar ór9sto .

em"Metrele$, testado, nao teve opOStçao ao�er ap.ro�ado. �e O ',Tem' p� .!. f' Ch f público por temor,d�""qu -O RISODA CIDADE...fôsse tela duvidosa, que um pând�go eXIstenCIalIsta aÍlr-. ..
,

..
t,

.

.,
I con erenClar com, o

"

e e
. :, . ..,.. e;..

ma.ra ser' do' famoso pintor por certo que o sr, lrineu Previsão do t�mpo �té às do Govêrno. os partIdanos do xa ,Reza' ::_-_.....:.,�"".,.-"."_,,
Bornhaítsen, ':0 c01_tpocar, 6, I7'egislativo, n? a�o últhh'o, '14 horas do dia.l0.

. I O Ministro 'da Justiça,
.'.'

Pahlevi os reconheçam e
I

1;1ara:, em sessao ext1..a�r.d�n(m�,. vO"t.ar pro!etos �e alto 'TeJ;Rpo � Instável, sujei-! que ..
é ,. tão' �ineiro quanto Chegará 110J8" DI �omam rep��sáliàS cwn.tr;atn,tel es.se

do Es�ado, nao· mcZttt":_t!l esse na pautq., .

.
to a phuvas e melhorando discreto e VIce-versa, nada

"B' 'ti'" ,

I d
eles, por motivo d� partIcI-

'l, �,sr. 'Ml�det1·os_dos S!ntooss, naOrgeUnmtaennttOo'sqUe,aa�sdoc'oQnUsee1 I no filll do período.'
.

iI quis adiantar sôbre os as- IIOVO . m 8. 19 or)
I
paç�o que tiveram no b�eveca untar aguem nao meue .

.

- , -

I' "
.'

.

I ., '

_ ,.. A .
_

quências: vai mentindo a torto � a direito, Sf!.,pl perceber 'Temperattlra ,-" Estavel.. i sunt,os tratadQs. Mas tudo S. PAULO, �l (V. A. e;xllIO Imposto ao sobera�lO, 1'-<:We está (tcusando até aqu,ele �ue .proc;tra defendep" 'Ventos :- De. Nordeste a', indica 'a conferêncif\ �ntre. o - Está sendo esperado nes-' por MohammedMossadegh.
,

.

E o �iiis �nteres�ante' de tud� tSSO e q'!-Le o prestden- Sueste, lpoderados.· .,J Pre.sid�nte e Sr. Tancredo ta capit�l" no P,tó:"hno dia 3 Soube-se, hoje� que' \os!te do Leg-tslattVo, ate Q"!:t�m, nem�qu�r se l�mbrou de I Temgeraturas.....;., Extre': Neves tenhl}_ ,girado sôbre de setembro, o sr. Giovanni monarquistas pegaram vá- 'Idefende1: Q poder que dtrtge dos �otes da cobrada cobra ' .' .

,. f. - • ,

h ·'f'.J' ,

' .

'.,.

d l d' l h d
"

zalh ;. t····ando a do 1r;o mas de, ontem: Ma�lma ';.questoes lIgadas a' C e la Fornari, novo embaixador rIOS mdlvlduos pertenoentes
;.
a

.
en (t, que o en a or aga Ot., l. - . '..

,! • _ ! " .
.

.

ie d(L fome, c, a cujo v!,!neno devem a nW1'te.. i 21,6, Mmlma 18,2, ' de PolICIa. italiqpQ .e� nosso país. ao.Partldo Tudeh, nas �uas,

'"

-:- Foto psiCotécnico do

Professor Medeiros dos

Santos
""""'�.......Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o leitor encontrara, nes-

.
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OBA. WLADY�VA �. MUSSI DR. JULIO DOIN VIEIRA;
ESPEUALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS. IDR. ANTONIO om BUSS] - OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

.

•6a_ r Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-lOlr.".ta-ClIlllCII ..r.l-r....... Iro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina '

"rY1....mpl.to ...,.ci.li....... DO.NOA' D. IDIIO- Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
........0"'1l0. m6todo••• dia'1l6.ücoá • tr.tam..... Curso no Departamento Nacional de Saúde
toLPOIOOrLl - IlST••O - ULPIN(lOG� - DTUO- Con�ultas díár íamente das 10 às 12 hotas.

. LlSIO .AS.&.L 3as. e' 5as. feiras de 15 às 18 horas.
a..l."rapl. ,or o.... nru.-.l.trocN••Ia", ..,.. Ulb. Atende no Hospital de Caridad.., de 8 às 10

,..1.... I»1r. T.rmeUlo. horas. I

c.u.l&6rl.1 :a..
,
Tr.J•••.•. 1. �•••••r '- "Wa. .. I.. Consultório: Rua Vit(}r Meireles, esquina com

......
" Saldanha Marinho,

....in.1 D••• 'la li flor•• - Dr. I.ul. Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

•

D.. ·lI l. 11 hora. - Dr.. I.nt

a""'.eIa A•••14. �.,.".Id. ..
.

v
•

DR. A. SANTAELA
,'.l'JII... ,.Ia ".cal.... N.aouI •• •..lclá. .. Oal•.,.. ·

j -

.... � .r.dl).
I641.. ,.:r .....rae •• A�.I."••1a • Pd..'.... .. Dtatd.k,

'....r...

b-l r••� ,u•• r.t,.lAtr1 �.t1.urae ••:

�,'''I "".r.L
.-liiul'llo •• Sa.u Ca.. •• 1Il••rl....... .. lIle .. '1......

Cllal.. I641a - DoeD,.. N.n...,,-
c.u••&6rl.s ••Uldo .Am6llÍl N." - "11 •

.......d.1 a.r ..ea1.... 1"-.
Ceu1llaus Du 11 ... 11 1l0r&L

Oe••.rUlrlo I 1..... &n1U.clal 1.1..

DR. JOSÉ BAHIA S. BrrrENCOURT
•••-. C.

afaI.. "ral - P.DIATaLl
a..111 •• 1Ial.. II - I..... -

ro.&ICULTUU - P.DIATIUA - OLllQOA ••1l.&.L

.,.....*1 d. - a•••111 T , (Lup '-',
.ao ....) - r.rla.6JOlIa.

....,...... I" 11 Ilor•• - Diu........
,

OLIO' - OUVIDO' - lfüD • a.......&lftA

, ,DR., GUERREIRO 04 FONSECA
".-cI.u... •• _.._tal

-

....,.. A.uelllap.. '

.

.

......... r•••• - a.fraflor - Tone•••r. ........ 1. (r.
L

.

-.r...... P.beca) - a.w.... 0.".. 1I:dr........ hIaa.

........
....... )lira •• CdlM.

c.-••Mrl. - V I... O.,. .,... •. I - 1.&1_ .. Oua

.... .,.....].
.

.......dá - ".11,. 1Iõa•••• 'lU. - '1'''' I"L·

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO

Or.......

an.1IIUrlel '''' PIa.., li.
... II .. 11 �rlaao.". •..... ata UII......

..... ......,..111. "..... fi"

\
DR. ALFREDO CREREM

i C.,.. If.eloaal ....

b,·=n"r ,ital o.ll.ta ,'.lu.

....ca•••" taIa.

..,.......
__
..naJ.

... 'I'InIe." .0 I.
) .

o.••W:l"•••, 11 ... li br...
'roPI .. "•.
..... a•• Ia.... Iaral••• 14 - .thIl...

.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CHaI...6tla - DMacu •• erI.....

(Tr.u••Dto •• BroDqai". •• •..lto. • .,..••••).
:c.;...It6r1.s Vitor ••l-rel... 1. ..:... 1· .D".r.

_.rArl.:. D•• lO••' 11,10 1,.1 li.raa.

.......d.s AYI.id.- aio Branco, III � "0•• 1.141.

DR. ADIANDO VAI-.ERIO DE ASSIS

..... "�'f1 a. CUaI.. 1at 1 ...
.11al •• CUI....

OLDIIOA ••DIOA D. oauxo.u • ADUL�'
- .&.1.rll. -

c.u••Nrl.1 a....... "cU", I - Ile..al... lu II .. II
f'.' 1.... l' laeIu.

-

.......d.. a.. "NÓ.l GaUIl.na••• _: m••. I.L
--_..... - -�---_..

DR. I.. LOBATO FILHO
Doe.�.._.. .pr.u.•. r..,lr."rl.
TUB.:aCULO'.

.U.DlOGIlAJ"U • RA.DIOSCOPLl DOS PULa0" ICI ...,�a d. T.ras

"onnd., p.la r.culd.d. N.cioD.1 •• I.diei... TalAi......

.1rt.locirurilo do Ho.pital Nor'. .....
'

:.ra<> '0 ••pociall..çio p.la S N. T. k-iDwrno • k-•••l........ I
Ci:ru�i. do Prof. Uro Pinla.iro Gllim.rt•• ( ..,.)

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3S01
Atende em 'hora mar�ada
Res: Rua Sã� Jorge, 30 - Fone 2395

DR. MARIO WENDBAUSEN
ClIa1ea lIl6tlea ....111.... al.....

Caualt6rl. - a.. loA. PIa'" 1. - 'l'eI. .. 'III.
c.u.1_t :o I U_

.

-,

.....Iaei•• a ,.. IUI." 41. TeI. .1&

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

3.153

Corpo de Bombeiros
,

. Serviço Luz (Recla-
mações) .

Pollcía .(Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gabo Dele-
gado) •.........

COMPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO

TAC .....••......

3.313

2.404

2.038

2.591

3.700
Cruzeiro do Sul .... 2.500
Panair ••..........•

\'arig ' ...•..

Lóide Aéreo .

Real .. '.,; " .

Scandinav..as ..•....

HOTÉIS
'

,"Ore em Keral, Recursos ,erante o Supremo Trlb. I

i
uI Federal • TribuJl&1 Federal de Recuraoa. M���8ii�' ; . .. �::;! , .

DR. WALMOR ZOMER GARCIA ESCRITóRIOS Metropol
•..•..•••.

3.147

Diplomado pela ,Faculdade Nacional de Medicina da Florlanópolia - Edifício Sto J$)r,., rua Traja.. La Porta ::: ::.:::: .

�U2]
Univer'sidade do Brasil 12 - l° nur - .ala 1 Cacique •••••.•••• '. 3.449

E
.

t d M t 'd dEI Rio de JaDeiro - Edifício Borba Gato, Av.. i., Cent I 2.691: ,.' • X-lU erno por concurso a a eml a e- sco a ra • • • • . • • • • • • ..

(Serviço do Prof. 9ctávio ROdrigues Lima) A.tO.io Carlol 207 - aÁla 1001. Estrela •.•.•...•.• 3.371
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital I

Ideal .. .. .. . .. . . •• 3.659
I. A. �. E. T. C. do Rio de J.aneiro . DR CLARN.O . G. GALLETTI ��TREITOMédIco do :Hospital de CarIdade

.

I • Isque . . • • . . . • . • • 06

IIOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES - .&.DVOG.IDO - ICons:·' Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. .

Rua: Vitor .!.Uelrelell n. ,,_ Fone 2.468 - F.orlanópoU••

Pela manhã atende diàriamente no Hospital '. 1·--------------------

He�id: :�aC��!:::i Bittencourt n.-101. Te). 2.692.

-

Advocacia e Confabilidade! farmaCl·aSADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas .,

"

cíveis e trabalhis�as.
'

de Plan-ta-oCONTABILISTA: Acácio-Garibaldi S. Thiago � .

'

Assuntos fiscais em geral. MeS DE AGOSTO

Edifício ,"IPASE" � 50 andar
1 - Sábado (tarrle)

Farmácia Catarinense
Rua Trajano.
2 - Domingo -- farmá

cia Catarinense - Rua Tra

jano.
8 � Sábado (tarde)

Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
9 - Domingo - Farmá

cia Notu,rna - Rua Traja",
no. I��

IDA VOLTA 15 - Sábado (tarde) ....;.

- Médi�o do Hospital Nossa Senhora da Luz - de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos Farmácia Esperança � Rua
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665 Horário de saída: de F,polis., às 24 horas' C Ih' Monse ·elrO afra.
Residência: R. B!.-RÃO DO RIO BRANCO N. 529 do ,Rio, às 7 horas

CURITIBA - PARANA' iTINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953
Doencas da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- 20/8 22/8 '27/8 28/8
dIas:" espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex� 31/8

.

2/9, / 7/9 8/9
cesso, Flores Brilnqls, Frieza sexual, Impotência, 'Este- 11/9 . 13/9 18/9 19/9
rilidade,. Desonvolvimento físico e mental, etc. - 'Do- 22/9 24/9 29/9" 30/9
enças Ç!rônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Para mais informações dirijam-se à

Malária crônica, Hemorroidas, etc. . EMPR:E:SA NACIONAL DENAVEG.ÀÇÃO HOEPCKE
ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de Rua Deodoro ,-' Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

'cada mês, no HOTEC HOJ...ETZ I

DR. NEWTON »'AVILA DR. MARIO, LAURINDO
Cl ....,.t. rer.1 - Doe.çu i. S."or.. - Pree.......

,
In.trtd........a

C....I"rl.: Itll. Vitor I.lral•• a. li - T.I.to•• '-1"".
c....ltu: AI U,IO laõr�•• l urde da. 11 liorá�' •• fi.... ,

a••'.d.: Blla Vid•• Bamo•• _!. T.I.fo•• 1.411.

Hoepcke»
RAPIDEZ - ,CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimen!o de passageiros.

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
- MÉDICO -

CLINICA DE ,CRIANÇAS
/ ADULTOS

.

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILlS
'

Consultório - Rua Tiradentell, ,9
HORARIO:

----_ .. _- -----�-------------

DR. JOSE MEDEIROS \'lEIRA
- ADVOGADO -

e,_11I& r�... 11. - ItaJaf - ..... ea"rl..
_

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône ..:.....3.415 _- Florian6polis -

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA·
·NAVIO-MOTOR'<"4';"-'."" o<-- .,'''''..... ''i'� ;':�f!�� .

- Dr. Meceslao S�aniawsk-
CARL HOEPCKE

f Lavan'do com Sabão'-

\iirgem' Espeeialidade,
da ela. WBIZEL INDOSTR_IAL-JeluvUle. (marca registrada),

.
economiza-se femp�,

-

e dinheiro
----------------------------��.�----�--------------------

S�6���:RCtA,
Esp ECIAlIDt.DE

3.553
2.325
2.402
2.358

.

2�500

16 - Domingo '- Farmá-
cia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.
22 - Domingo (tarde) ...::.

Farmácia da Fé ...:.. Rua Fe
lipe Schmidt..
23 - Domingo' - Farmá

cia da Fé '- Rua Felipe
S\..hmidt .
29 - Sábado. (tarde)" -'

Farmácia Moderna -."Rua
João Pinto.

30 � Domingo - Farmá
Pinto.

O serviço noturno' será

,J'oão Pinto e Trajano.
Moderna, Santo .AntônIo e

N'oturna, situadas às ruas·

efetüado pelas' F,armácia·s
eia Moderna - Rua loJoAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, lO de Setembro de 1953:--
--------------�----�----���------------------�---------

��'--'"g
'NO LAR E NA SO(;IEDADE

ANIVERSA'RIOS:

SRA: Mh.NOEL GALDINO
VIEIRA

, Ocorre, hoje, o aniversá

. rio' natalício da exma, sra.

d. Julieta Vieira, espôsa do

sr. Manoel Galdíno Vieira,
J

qo alto comércio local.

O ESTADO, com prazer
e respeitosamente, se asso

cia às, homenagens que se

rão prestadas à ilustre da

ma aniversariante.

·SR. UBALDO�ABRAHAM

"

Passa, boje, o aniversário
Jiatalí�io do' nosso prezado
conterrâneo, Sr. Ubaldo A

braham, do alto comércio
local. e elemento destacado

:-"
e estimado na sociedade lo":

cal.
,Às muitas homenagens

•

que será alvo, as de O ES

TADO.·
.

LU1Z fERNANDOMELÓ

Fest�ja, hoje" .. mais um I

aniversário n_atalício: o inte- �.ligente menino Lui Fernan

do, filho do nosso. presado
colega-de-imprensa, sr, Ma
noel Ferreira de Melo, alto
funcionário" da Prefeitura

Municipal.
.

Ao Luiz-Fernando, no dia
de hoje, o abraço de quan
tos trabalham em .0 EST:A.-•

, �I,

-� D0. -,

}- MENINA REGINA'

Festeja; 7hoje, seu primeíí
ro aniversário a interessan
te menina Regina, filhinha .

do sr. Bi:mto Oliveira e sua

espôsa lVIária Izábel L. de
Oliveira. Por este motivo

seus pais oferecem ilOS pa
rentes uma festinha intima.'
Os cumprimentos �e "O

ESTADO".

FAZEM ANbs, HOJE:

- Sr. Rodolfo Silva

.,..- Sta. Jarína Gastão'

-Menina Rosa'ngela No

rOl}ha, filha 'do sr: Ivo No
ronhà

- Sta. Luy Costa
'. '

- Sr. Otto Schaefer

- Sr. Fernando Marques
Filho

- Sr. Amaury
rães Born·

i
G'-

I
l,uma-

- Sta. Zerai Marques

. vio Fraga-Cecy Fraga, com e que recebeu o nome de
o nascimento de um galan-' JQRGE-MURILO .

. te menino, ocorrido na -Ma_l "O ESTADO" apresenta
ternidade "Carlos .Corrêa" felicitações.

I

.��� ...._.,-�,.,_,(- -�-

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

I
I

frlquezu em geri I

Vinho-Creo50tado
.

.

(Silveira)

- em 1585 �� Câmara da Vi.la de São Paulo uma

r,epí:ese�tação ao Capitão-mór Jeronírnc Leitão;,

mostrando à necessidade da guerra contra" os
-

'"

<, ���:rl�:'e e",;:r!���.�: :i:!�li:d:'::�':: rT-u-r-i-s-,-J-II--O-'�-:--'
.-.

-a-:'g-'-r-icô Itu ra e
:..._ em 1645,nnas proximidades de Teberi, afluen-I

C�.sa· Popul.a·r/.te do Paraíba, onde se encontravam acampadas
algumas-tropas vindas de .Pernambuco por Vi
dal de Negreiros, ficou assentado para o dia se-

guinte o grito de rebelião contra ,os holandeses;
.A Municipalidade já de- mo, que temos nós com is-

_ 1700;, D, Maria Ursula de Abreu Lem:astro,- sistira de .continuar tentan- 50? Não seráporque prefe
'nascido no Rio dé' Janeiro, assentou praça, em do a agricultura e a pecuá- riu êste à agricultura!
Lisbôa, 'contando.l8 anos de idade, sob. o falso ria na Ilha�...por certo. Não Será, por ventura, atra
nome de Baltazar do Couto Cardoso. -

Desta- : fosse por isso, .e 'não fala-, tive turístico apresentar o

ria em "recuperação econô- povo, amarelo
_

e barrigudí-1° DE SETEMBRO, ,

cou-se .na India; , I mica cio município", quando
.

.
..

I,classifica aqueles mingua--- em l'704,._quando �ra defendida pelo �rigadei- -dos' 40 mil cruzeiros que a
. 1'0 Sebastião da Veiga Cabral, a Coloma do Sa- Associação Rural de Flo-
bastião da Veiga Cabral, a Colonia do' Sacra-! .,' ,

li b h'.
.

. .

d 1 h h" rranopo IS, .se os rece e, amento começou a ser sitia a pe os espan OlS

'de Baltazar Gracia, Ros, nesistindo até 15 de de .tomá-los mais como uma que

Março do ano' seguinte; . .ubvenção para ajudar em cessárias
mas despesas de. expediente quinas e

e administração, do que

noHoj.�
'A data de hoje recorda-nos que:

J
•

nho, catando tatu iras nas

Ii:raias, r�rqu� a Municipalí
dade nao orienta a produ- '

çâo agrária 'r§l Ilha em ba-
. �es. cooperaiivas, de modo

'\
»<

......................
/,

,

I,

;.�?J����%::
r'

� em 1811, a frent-e de 60 milicianos, Bento Ma�
- ríuel Ribeiro 'surpreendeu e tomou Paissandú

. aos orientais' comandados pelo Capitão Bicudo;

,1 •.•••
As 5 - 8hs.

Doris DAY =: Gordon
Mac RAE em:

.

,MEUS BRAÇOS TE'
ESPERAM

_(Tecnicolor)
,No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 -'- 3;50
Livre.

As 8,30hs.
D�riS' DAY - Gordon

Màc �AE em:

MEUS BRAÇOS TE
ES_PERAM
(Tecnicolor) .

No ::'l'ograma:
Cine Jornal. Nac.

'

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
.. -r. k

Imp. até' 14 anos. '

)J
ESCOVA I.e . - --

-

�"5 _. :.J .:ri�, I.J:�1
os 350 mil do turismo '

As 8 1/4hs.ela entré com as ne

inversõ�� em má
assistência técni-

,propri<imente "contribuição
destinada. a incrementar,

.- .em 1842, Caxias chega em Ouro Preto, sendo com máquinas, produtos a�

';rários e pecuários", a tal
recebido cõm manifestações de grande r�gosijo;' recuperação entregue a ter-

.... -

- em 1845, Caxias, por Carta Imperial, foi desig-
nado Senador do' Império, pela Província do
Rio Grande do Sul;

.

Participação

ceiros.

que nunca irão para agriCUI-,
'

tura - já se pode ter me- Doris DAY
.

- Gordon

ibor idéia do que seria a
i Mac RAE em:

ea?
"na de casas populares da! MEUS BRAÇOS TE

Não se trata de explora= Prefeitura, lá no Estreito. I ESPERAM

ções políticas... isso. por- A própria Municipalidade
,

" (Tecnicolor)
que nos orçamentos estão' as � teria contribuido efetivd-: No programa:

__

verbas perfeitamept� de�ti-I m�nte para o progresso do' Cine:.Jorna� Nac .

......;
.

nadas nara as realizações, . bairro. Preços. 1,50 2,00, 3,50
necessitadas e esperadas pe-

'

Mas, enquanto isso não Irnp. até '14' anos.>
.

Chega-se a' essa conclu-
ía povo da Capital que en- faz, parece que a. Prefeita-350, depois de ver-se que o

-
.

, : 3 "1
che as. arcas da Municipali- ra está esperando que os

, ·_rçamento consigna O mi
d d

'

iculares o-asauem rt d1866 b d d G Ic"l" fi. e. , ,partIcu ares rasguem o as- eln , sO,' p ç_om.an 0_ .. o epera:n egre, o
. cruzeiros SOXuel)te, . 'para a,: . , ,',' , , ". _

I -:- 2.0 Cor,po 'do Exércite Brasileiro. embarcou, na , . _ a;�" '.'
-

-". E 'sé=executarç- segmr,. a as ruas-necessarias, puchem•
• • _ I qlllslçao e maquinas, pro- . . ,...,

,.

;..
"

foz do Paraguai e.atacou, de combI;taçao com a
c1 '

' :;. ;.' �,. rísca
:

a .leí orçamentária! .lUZ e agua" ,,:,alol'lzem ·as

Esquadra' do . Almirante Tamandáre o Forte de lutos agrallos e pecuanos.
[

. ,

1
' ,

.

,
, -ei e ei, I terras.C

' Nem para comprar um tra-
. I

.

, •
uruzu; .

'I
Mas a falta mais lamen- I Então ela ai desapropl'la-tor. ..

I
...:... em 1919, -"na residência do sr

.. F�anc�sco Mar-, ,.

,táv,:! é a qUe s:_ vem cons-
!
rá por q�alque� �leia p�ta�. tins, a rua Tiradentes, em Flo1'lanopohs, nasceu i Em todo caso, em fíSIca tatando com as casas popu- "a, em. atItu.de üplCa de es-

um pi�to f�nomeno, com �,�ernas, sendo duas carrinho de mão é máquina, : lares. . 'I, cl�recido(s administrado-
de galmha e duas de peru,

.

.

_ I, (;U eu muito me engàno. I No_ orçame.ntp para. o ano Ires!. ..

. _

'

,

1939- - P IA. f'" d'd t I Ou será' que fomento ao passado, h::nlla 300 mIl
cru-, . 1'4as, enquanto ISSO

_

naoem a . o oma 01 -mva I a pelas ropas _

_

.

_
.

nazistas alemãs. 'turismo aquí é construção zeirc:s "!_lara construçao de
I acontece,

é de perguntar-se,
de restaurante no de.sprovi- casas populares"; no deste, do destino daque,las verAndyé Nilo Tadasfo
do Rio Vermelho com me-

.

<:110, a verba é de 340 mil :' bas.'. I· ,

finhas onde comer os far-' ,Lamentável porque, en- Um milhão e 50 mil cru-
I

nés levados da cidade, e ho- quanto aprova plantas de, zeÍros no ano passadó, e ..

tel no morro da Lagoa cer- loteamentos lá no Estreito, 840 mil neste exerCício!,
I - .

t3mente' com funicular ê o nosso atual Prefeito não "Foram suplementar ver,

iÍguá encanada nos quartos
i
lama a iniciativa de adqui- bas estouradas, provavel-....... "

i .

somente quando aparecer. l'ir uma boa gleba para rr,ente � ..

. algum particúlar que não
I

construir a vila, o que se-' Isso não é mais lei orça-, - i
saiba mais onde meter di- 1 ria fácil de agora conse- mentária! .

nheirO?1
'

guir. '. I .. Criar' verbas que não te-
Turismo dêsse jeito, dá, Com a verba do ano pas-

"

l'ãG execução, como a luz de
para rir!

.

I saga, teria adquirido os ter- : Ribeir�o, o fracassado Plq-
Entre turismo - ainda: renos; ! no Urbanístico e as Casas __ . ,_

mais dessa forma - e agri- com os 150 mil cruzeiros
i

Populares, para' q'ue depois
'

.;
,- I

cultura, prefere esta em do Plano Urbanístico, teria. os saldos sejam aplicaoos a

I nossa Ilha, porque não me aberto aS ru�s,
.

loteádo e. bel prazer, como fora pre
. interessa que os forasteiros I feito os jardins; I �neditado; isso é t�peação,
r.quí cheguem para nos ver

I
com os 100 mil da luz, le-, 'E' de notar-se, ainda) que, O Esporte na Tela, Nac.

opilados, e' indolentes, ou r'varia ágúa e luZ para a vi- � neste exercício, estamos Preços: 7,00 � 3,50
metidos a espertos, esmo-. la; . I dispendendo mais 300 mil Imp. até 14 anos.
lando pelas l'uas e lojas da

I
- com �s 500 mil do "início

I

cruzeiros para á Caixa E- _�

cidade, numa quantidade das obras -do Teatro", já C'onômica Federal, logica-
impressionante, e' vivendo II.poderia. inaugur'ar o pri-, ,TIent�d��orrentes de algum{__ Sta. Zúlmia CeryLTei� De preferência AUSTIN - ANGLIA - PREFECT Em casas de bainbu e barro meiro lote de casas. ! empréstimo de 3 milhões de Bar e Caféxeira, espôs� do sr. Noel

- VANGÚARD - RENAULT - FORD ou CHE- com o interior de chão ba� r . Este ano, cõ� mais os . , : cruzeiros, legado funesto a�
T�ixeira' VROLET:- ...

I
tido.

"

" 31:0 mil para casas popula- ; sucessor, feito no ano p.-as-Embora necessitando de reparos.
Si Montevidéu se man� res os outros 150 mil '.do sado e de que pouca notíciaTambém interessam camionetes.

_

'
' i' _ �

,
- Stà. :§:li Cunha Tratar com�ALEXANDRE _:, Lux Hotel. tém com a l;'enda do turis- Plano -Urbanístico, e mais se tem'., .

• I. ,

MUl'ilo Rodl'igues e Sra.' participa� aos parentes e

tmigos o nascimento de seu filho LUCIANO, ocorrido
la M.aternidade "Dr� Carlos Corrêa" no' dia 26-8-53.

\

.

Fpolis., 27-8-53.
'

,Participação'
JOSÉ WELLINGTON CALVACANTI e f!EL8NITA.

CALVACANTI
Participam aõsp-are;tes e pessoas de suas re

lações, o nascimento de seu priI].1ogenito que na pia
batismal recebeu o nome de Marco Antônio. .

Florianópolis, 24�8-53.

-Sta. Maria Gomes

� Sr. Aderbal Machado

Menino Alfredo, filho
do sr. Údaín Schmidt

......

� Sta. Luiza Camili.

.

NASCIMENTO:

Encontra-se em festas"
desde o dia 11 do corren,te,
o lar d� distinto casal Ota-

• ·Pagã-se - à VistaAutos

AVENTURAS
,:. VIM E511< cAf)lt. ve.� MAIS ,CM
COMPRE HOJE o DE QI.IE
vAI PR�C/SAI?
AMANH�!

DO ZE-MUTRETA...

POMPAS FUNE

. \ :

"'.' '., As"' 8hs.'�,
Robert TAYLOR ., Elea-

1:)1' PARKER em:
3EU NOME SUA HONH.:L\.
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

,

Preços: 7,60 - 3,50
-

Imp. até 14 anos.

As 7 - 9hs.

Errel- FLYNN - Greer
CARSEN em:

A GLORIA DA AMAR
No programa:
Filme .JornaI Nac.

"

-....
-.....

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

.

f3L�VIÂ
EstreUo

.As 8hs.
Dan DUREYA em:

ENTRE O CRIME_E A

LEI

VENDE-SE
Um bem àfreguezado, si-

00 à Alameda Adolfo Kon
-1der n. 3.

Motivo da venda é- o pra- ...

prietário ter de' residir em

Curitiba.
Vêr e tratar no local.

Pintor
ABELARDO EI.:.IAS

SUMAR

Ofe1'ece seus trabalhos.
Estreito; Rua Therezl

. Cristina, 456.
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AVAl F. C. 30 ANOS DE GLORIAS,
�.--=- '='0 DIA·DE HOJE E GRATÍSSIMO PARA O ESPORTE DE SANTA CATA�INA. ASSINALA ÊLE O TRANSCURSO DO 30° ANI-

---

.....

..�. VERSÁRlIO DE FUNDAÇÃO DO AVAl FUTEBOL CLUBE; UMA DAS EXPRESSÕES· MAIS RADIANTES DO FUTEBOL CATA-

..�.' RINENSE. O'''CAMPEONÍSSIMO'' NESTES SEIS-LUTltOS DE VIDA DEDICADO AO PROGRESSO "ESPORTIVO DO NOSSO ES-

..:. TÀDO, TEM OBTIDO O� LOUROS MAIS CONSAGRADORE�, TANTO EM PRÉLIOS' INTERESTADUAIS COMO EM INTERNA-

�i· NAC10NAIS. E"O CLUBE QUE MAIS TITULOS DE CAMPEAO CATARINENSE POSSUE. SUA MAIOR PROESA .FOI LEVAN-

:�: TAR O TETRA-CA�PEONATO DO ESTADO, ·EM1946. FELICITAMOS O FAMOSO "LEÃO DA ILHA" NA PESSÔA DO NOVO

.!. PRESIDENTE, SR. MIGUEL HERMÍNIO DAUX, ALMEJANDO-LHE NOVOS" TRIUNFOS EM PRÓL DE SANTA CATARINA
ESPORTIVA. SALVE, AVAl F. �C.!

. .'
'. .

'!_•••_-_•••_-••_ -:.-_-.-_-••••••_._ _._ ·_·_..v--_·.·. ,r.-•••••-.- _-_._-_-:.-_••••••_.••-._.-_•••_._-.-_---_-----_- -_- -_-_-_-,., ,._-_._ -_-_._••••-_-�_.'!!_,••._-&._._._-_..-_._.��..,._ -..-.-.! ' -_-.-_-_-_-_-J""",.._-
-

-_..- -
_ .

I
-

" ,

,

Sob as, ordens do árbitro' disciplina, valorizando ain-: 1 O JUIZ dres de aspirantes, verifi- frega, S.s. deixou de
,

COU.

d/L J' '1' A t
I

d
_ "

tri
" do; Afastado da Iideranca na sabatina ,o Fi� .

ld d
:/ 1 • -,

. a: íga . oinví ense, , r ur a nao mais o riunro �

,
cou-se igua a e �10 marca- sígnar um tento para o nO.-

Hau'lo Lange, teve· lugar' na' adversário. gueirense que se apresentou sem Garcia, Bôa � arbitragem do sr, dor, com um tento para c8-1 caiuva, vi�to a pelota ter
'

. 0/ ..sabatina, ,0_. encontroBo-I· Néde, Laudares, Pacheco
-

e Gumer- Arthur Paulo Lange. Con- da lado. Krich, árbitro gau-,' ultrapassado a linha do

cai_uva;_;'versus" Fígueíren-" OS MELHORES cindo - 2 X O, O escore, golos de au- duziu o prélio com !'el'eni-I c-ho, foi o dirigente da re- goal.
.

.-se,' em' prosseguimento ao toria de Ildefonso e Zack _ Ar- dade e acêrto. Seu trabalho \

'. Campeonato de Profissio- No vencedor destacaruus bitragem tranquilae imparcial [oi facilitado cem-par-cento
��

nais. o trabalho de Oscar, U:11! Tdo ótimo comportamento :>
, , I

.

do sr. Artuhr Paulo Lange
\
A assistência não foi das valor técnico de amplas dos litigarites. Que os pró- NOTICIAS DIVERSAS

melhores-para um prélio qualidades. Zacki realizou
I - Empate entre. os vice- .ximos jogos 'sejam-per ele

.

dos _ chamados importante seu melhor desempenho no líaeres dos aspirantes crientados são os nossos vo-1
- Não será realizado, hoje, á noite, o jogo intermu-

corno .foi' a pugna entre um certame, apesar de fork-' tos. nicipal entre Avaí e Clube Atlético Carlos Renaux, de
1 T.-.

. I Brusque, visto não concordar o, bi-campeão ela cidadedcs três líderes é o vice- 'lí- mente assediado por Ti-ilha. íonso e .Ródrigues cxtrea- voltou- a. fazer ti público vi-
!i

.; 1
J com a proposta de oito mil cruzeiros livres do campeão

er, tendo' as bilheterias ar- Tatú, mesmo pouco empe- ram bem. Com melhor amo , hrar com suas maravilhosas OS QUADR0S da Liga Blumenauense,--
A

d h d b Ih A R 11, '

'. I '. _

d'.recadado a íriiportâncía e n a o, ri ou.' zaga 0- )lente com os companneu os
I
Intervenções, senc o o. me- _:_ O Avaí acha-se em entendimentos com a .lele-

Cr$ 3.440,00. A am�aça de .neu - Bonga com altos e·1 poderão produzir muito lhor dos 22. Trilha e Gale- BOCAIUVA - Tatú Ro- gação do Internacional para uma exibição nesta Capital
chuva' deve ter influído bas baixos. A intermediára es- I, mais. Adílio esforçadíssi- eqmr '�·wE'.la;mêlAuo:' of< meu e Bonga; Adão, Ge!'al-

. aproveitando o retorno 'do Campeão Caucho de sua. ex-

d'
. cursão ao norte do país.

.

tante na fraca arrecadação. teve firme no prímeu-o tem- mo. média regular. No ataque o e Gato; Ildefonso, Oscar, _',.'

1 I . . , : I
� Nao foi efetuada a segunda partida "melhor de

O Bocaiuva 'ansiava por oo, decaindo rio final. ]lde-. No Figuelrense, Alcides destacou-se Dany.l',qn(', cm- Rodrigues Ad I Z'• , 110 c ...UCl\:l.
I
três" entre Imprensá oficial e A.D. Ponta do .Leal, vis-

bora .�esadão, possui urr. [o- FIGUEIRENSE __ Alei- �o t.er solicitado adiamento para outra ocasião, no que

110 preciso e desembarar a- d T ,'lh
'

G 1 � . J ,1 I foi atendida pelo grêmio rubro-negro da 'rua -Ierônírno
v c<_" es, Il a e a ego; ' ...1-. Coelh d d

"

b t d f' 1
•.

um dos ponteiros do certa- IRIS E COLEGIAL CONSEGUEM d
.,

, ,I" o,. vence ar o primeiro em a e· a re erre a serre.
.

.

i 'o. Fernando _lutou muito nho, Verzola e Cherubmi; - Na próxima rodada do Campeonato de 'Profis-
me. Conseguiu-a, afastando dmas 'o in ividualismo com- China, Ferriando, Vh bcy, sionais, a realizar-se 5a. feira, á noite, serão adversá-
da líderânça 0- temível "Fu- NOVAS VITÓRIAS prometeu-o. Wolney estreou Danyr e Herrera. 'rios Atlético e Figueirense, co-líder e co-vice-líder, res-
racão Negro", com o qual 'pect' t O I' t b t ' .

com altos e baixos. China e
ivamen e. a vi-pre o para o em a e com os 'Li-

divide agora o segundo pos- Radium e Bangú os perdedores da roda- , ,

--: PRELI'MINAR gl'es'; espera contaê-coir, as presenças de Ne.'d.é.'.,1Gumer-
. Herrera regulares, tendo ....

to. da de domingo - empate entre Postal t,_. \
. ., oe - cindo, Laudares e Pacheco, ausentes do últh'nô encon-

tste l.íltimo melhora '10 no'
. .1.::. " tro com os boquenses. '-: ,

.

':: ,r
Não fez bôa exibição de Telegráfico e Ipiranga: OxO. 3egundo período.

'

I. Na pantida entre m; qUd-
I

- O tenente Carlos Dantas já deixou a direção téc-
)j

técnica o, auri-celeste da .

nicã do Figueirense, onde permaneceu por quat;·c. anos

Marinha, mas venceu com·
,

O Campeonato da A$e�unda Bivisão p:oss�guiu" rjo� .�)4".<>"'()4"H�����'_' dando o melhor dos seus esforç&s pelo prestígio,' nunca
entu§.Íasmo e fibra, mere�i- mmgo passa�o, com ,tres JO�os, p�la_manha e � tarcl,�'. _ , ,p�s�o em dúvida, do "Furacão Negro". Por :ste,'3.dias tl

damente aliás. Os dois goalsl'
Na parbda mab?al a .�ssoc!açao IJesporbva C.me, INAUGURAÇAO DE RETRATO NA SEDE. efl�lente preparado,r técnico rumará para o Rio, trans-

d 'd
l

'd d' �lallevou a melhor sobre o Bangu pela contagem de .3x2._' DA SOCIEDADE AMIGOS DO AVAl fendo que foi pelo Ministério da Aeronáutica. ·A9'rade-a partI a, surgI os as ex- A' t d 1" I' l'd
.

t 1. ' , ' '.:> •

ar e, na pre lmmar, o ns, 1 er Jun amen e com \ , cemos smceramente ao Dantas todas as atenções que,tremas, apanharam despre- o Colegial, goleou o Radiúm por 9x1 e na peleja !)rin- A Sociedade Amigos do Avaí, que tem como sen
nos' disp,e�sou e fa:�em_os vot?S pela sua f�licidad� e de

'venidos os contrários
..... que' cipal da rodada, o Postal Telegráfico empatou com o

presidente e fundador o gmnde avaiano sr. Ivo !V01'O- I sua famlha na Capltal do paIs. .

mais espel'avam por passes Ipirimga por,OxO. nha, festejará, hoje, (l lJas-
I

.

- ,O sarg�nto,Cláudio Filomeno foi escolhido pe�a
centrais do que pelEIs "pe- d 300

.

r' ,.' dlretona do FIgueIrense para prepa.rador técnico dos
"1IIH)4I�()�()4IIIIH)�()�().-.<�>4IIIIIIH)4I_.()_( sagem o antVe'fsarzo ele d f t' l' f

-
.

tardos" desferidos por Ilde- _ A' .

seus qua ros e e IVO e sup entes, unçoes que assu:l1lu

fundaçao do gremto ãl'ln-ce- na semana passada. Trata-se de um "entraineur" do:! qua- ,

leste, inaugurando em, sue lidades e que muito auxiliou .Dantas na organizaç:=io
.

e

séde social, o retre.to- do preparo das equipes do querido clube dos éalçõeJ ne-

d
.

t' t
.

I gros. Nossos votos de prosperidades· .,

gran e espor tS a e conCet- .'
•

• r,o" .-
- O Vasco perdeu maIs um pontinho, deseendo pa-tuado comerctante JJsped,- ra o segundo posto, ao empatar com o Bangú, ,na �:aha-

dião Amin, um dos lJen(;'· tina, por 1x1. .Flamengo e Fluminense continUap.l na li
méritos do clube da ,faixa derança, 'pois venceram na tarde de domingo, o prime!�
azul. ro por 3 a 1 frente ao América e o segundo por 2' x O

A l 'd d d ' frente ao ,Canto do Rio. Nos duelos dos pequenos C1'lOCSso ent a e evem C'on- S- C' , - '.
., ,

t' ! o, a�. nstovao superou o Bonsueesso por 5 a 2 e a Por-
. ar com iI presença de gran-

, tuguesa 'baqueou frente ao Madureira pela contagem mí-
de número de simpatizant€'s ,nima. O Botafogo i!. duras penas sob�epujou o Olaria
do Avaí, representantes elos ;_;leia contagem de 2· x 1. .

-

clubes co-irmãos, imp1'ensa I - Em Curitiba o Atlético Paranaense derrotou, do-
.

't f l d
'.., mingo, o Bloco Morgenau por 2 x O

escTt a e a a a e .::on�'!d,a- A A .',
•

•

I
- Em Porto Alegr�, GremlO e NaclOnal empataramdos. .

sem abertura do escor-e. . .'

Agntdecemos ao s", Ivo Noronha o g�ntil conv-de, -:- �m Blumenau_jogaram Paysandú, de Brl1�qlle'
p omcte'i1do Cl)mpa1'e(�('r á festa. e OhmplCo, local, vencendo. o ptimeirô por 3 x 2.

d O E s P O r t i v o'
�Q�(��)4IIIIH)4IIIIH)�04llllH)4IIIIH)4IIIIH���••••••••••••�••••••••••••••••�•••••••••�(����(��(�(�

"O �D'
-

�S t
,p

a

, .O Bócaiuva Obteve a Vitó�iaQueQueria

uma vitória de' expressão
...()4IIIIH)�()_()__()�()_() () ()4IIIIH)__(.

nete-Campeonato, frente a

.

0 �I Campe?na�o �scolar I� ��mpe?�ato Normal I Os jogos de Volei prog�amados para hoje 7 - Voleibol masculino - Jôgo 1 da chavl:! IV: A
RegIonal de Flonanopohs e MUlllClplOS vlzmho3, promo- h"" t' d·' "8 t 'e t ."

x B (C.N.R de S. José x C.N.R de Palhoça).
'd 1 I t' d Ed

_

F" d' d' e aman a, no es a·lO . an a a arma E'VI os p� a nspe Orla e ucaçao lSlca, coa Juvaa','
o seguinte o programa para hoje e amanhã. no

pela Federação Atlética Catarinense, em comemol'ac;üo mesmo local:
'

á Semana da Pátria, está empolgando todos os L!leios I treito), Abrigo de Menores (Agronômica), C.N.R. Du-,
escolares da Capital e municípios vizinhos. . art� Schutel (Palhoça) e C.N.R. Brigadeiro Silva Paes

(Trindade) .

Sãó os seguintes os grupos escolares e Cursos Nol'· Ontem foi iniciado, no estádio "Santa Catari.na, con-
mais'Regionais participantes dos gigantescos certanH�s: forme o programa abaixo:

,

Grupos Es€olares - G.E. Getúlio Vargas, G.B Pr:e- 1 -'- Desfile e formatura na· quadra do Estádio.
sidente Roosevelt, G,E. José Boiteux, G.E. Mock:-lo Dias 2 - Hino Nacional.
Velho, Abrigo de Menores, G.E. Silveira de Sousa, C,E. 3 - Saudação à Juventude Escolar e Declaração
Olívio Amorim, G.E. Laura Muller, G.E. Arquidiocesa- de Abertura do 2.0 Campeonato Escolar entre Grupos
no São José, G.E. Prof. Venceslau Büeno e Colegio Co- Escolares e Lo Campeonato ·Normal RegionaL
ração de Jes}Ís. .

4 - Juramento do atléta escolar.
Cursos Normais Regionais - C. N. R. Romualdo de

. 5 - Voleiból feminino - JÔgo 1 da chave I: !\ x B
Carvalho �arros (Coqueiros), C.N. R. Joaquim-c-le Oli- (Presidente ROQsevelt x Getúlio Vargas .

veira Costa (Saco dos Limões), C.N.R. Manuel Ferrei-! .

6, - Voleiból masculino - Jôg.o 1 da chave II:
ra de Mello (São José), C.N.R. Haroldo Callado (Es- B (José Boiteux x Arq. São JÓsé).

Dia,l-9153 (Terça-feira) - Início às 8;30 horas
1 - Voleiból feminino - Jôgo 2 da Chav� I: C x

D (Venc. Bueno x CoI. Coração de Jesus). .

2 - Voleiból feminino - Jôgo 1 da chave lI:' C x D
(Silv. de Souza-x Get. Vargas).

Dia 2-9-53 (Quarta-feira) -.Início às 8,30 horás
o 1 - Voleiból feminino - Jôgo 3 da chave 1: E x F
(Silv. de' Souza x José Boiteu�). "

2 - Voleiból feminino - Jôgo 2 da: chave TH: C'x
D. (C.N.R. de Palhoça x C.N.R. de São José). .

3 - Voleiból masculino --:- Jôgo 3 da chave II: E x
F (Venc. Bueno x Abrigo de Menores).

.

A x 4 - Voleiból masculino - Jôgo 2 da chave IV: C
IX D (Abrigo de Ménores x C.N.R. de Trindade).

fonso, aos 22 minutos da e· DUAS GOLEADAS DO GUARANI EM
IMBITUBAtapa inicial e Zacki, aos 3�

minutos da fase derradeira,
recebendo ótimo passe de

Rodrigues,
O Figueirense pGderia tel'

4 X O nos efetivos e '9 X O nos aspirantes,
frente ao Imbituba A.C., ante-ontem.

conseguido· pelo menos. '3 Domingó, em Imbituba; teve sequênci\ o Can'.peo
�eu tentb de honra. Faltou nato de Profissionais da Capital. O Guaram, preferindo.
"chance" ao alvi-negro, Í!:- atuar naquela cidade em desacord? com a Tabela que

t . t f' . " mandava fosse o prélio efetúado na ilha, sofren .contun-
o nos arrema es lna's (;... -

d "d' d 'CI b AI" I b' b' 1.

, ,'d Il
ente rev'es lapte o . u e t ehco m 1tl1 a, PL'_�

ante da meta guameci a
contagem de quatro a zéro.

por Tatú. - Desta forma, o "Bugre" dista�ciou-se três pontos no

O "Furacão" está se� último posto.
.

.

sorte neste Campeonl1to. f\.S . Nos aspirantes registrou-se a maior goleada do cel'-

t· -

d seus d ,r.�Il")
'tame: 9 x O, pró Imbituba, o qual continua firme na li-

con usoes e ele, {-
d d" d' 'd

.

d' l'd
.

_

d d' � oe] eran�a, lstancla, o ag_?,ra
'

.

OIS pontos os v.lce-.l e �'es
les estaQ suce en o Co. t o

que sao o Boemuva e E 19uell'ense.
momento. Massita, Morací,
Justino é. Gumercind'3 difi-

.

cilmente poderão dar seus

concursos ao clube do dJ·.
Thomaz Chaves Cúbl'al con

tra o Atlético e o _<\vàí.
'

Sábado, mais 4 elemen
tos deixaram de seI' (>ng;,

Jados ná equípe agora sob a

orientação do súrgelllo
Cláudio Filomeno. _r,lctivo:
três no "estalein": Garcia,
Pacheco e Néde €; um que
contraiu matrimôuio Lati·
dares. Daí a derrob "[,'eC:é!'
" -d· tnp por OIS ento�;.

Mas o quadro mistJ do

Figueirense não decl;pcin- '

nou. Até fez bonito, pois 0-

br,igou o "Garoto" a empre
gar o máximo para vencei'

a luta. Caiu de pé o Figuei-
.

rense. Tombou após lu�ar

muito, com vontad,�, fibra e

Prossegue· o Segundo,'Campeonato ISEolar
'-

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Terça-feir�, I? de Setembro de 1953

.

PARTIDO SOCIAL Antologia de Contos
DEMOCRATICO 1..Brasileiros .

que ora são divulgados em sas fases por que passou a

na séde do I b I btradução para .o idioma es- iteratura. rasi eira, so o

DiretoriaMooicip.d de Florialópolis
.

Na séde do Partido Social Democrático, à Rua 'As-

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

'bstituição de títulos.
.

.

A substftu içãs dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que nos mesmos jeateja esgotada, a página destinada
a rubrica do presidente da mesa receptora.

O!! interessados deverão juntar ao requerimento
duas' fotografias de 3 por 4.

-

\

Mais esclareéimentos serão fornecidos
Partido, ou pelo telefone n? 2.570.

/

ii", t

�<., '

1)� 2.� à 22 H.P.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

I Comercio - Transportes
Rua Joio Pinto, 9 FitoUs

I
•

'. "

MiRisterio
.

da Marinha

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

,."'"
.

Nelson do Livramento Cantinho
Escriturário "G" -- Secretário.

•
•

Com êste vele .. V. 5,
Ab .. i ....i.. ume, cootll. que
lhe ..ende ..... ju ..o com·
pens6.do..

·

e

leVA"''' pA..II. SUA residin-
I eie, um lindo e útil p..tse,.,te:

um BELíSSIMO COFREde ;4�O CROMADO.
.

Aprocur! boje o NOVO

NCO GRI.COLA
___...'_- FL.OR'ANÓ� c7��:! CATARI� H.�

eontador
.

.'

CONTADOR, dispo�do de algumas horas diarias..
aceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,

32 _ nesta capital.
,------------------------'---------------

Vende-se
da

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên

citá em Capoeiras.
Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35.

Uma casa na Vila São ·João em Capoeiras.
-

Vêr e tratar com o proprietãr!o Braulio Silva emo

CAPOEIRAS.

Acaba de ser publicada' das", de CarlósMagalhães
pera'Academia Brasileira de

I

de Azevedo, e o dr. Eugê
Letras, em colaboração com

I
nio Doin Vieira, que passou

a Liga Brasileira de Espe- para o Esperanto" o conto

ranto, a "Antologia de Con- "Uirapurú" de Osvaldo 0-

tos Brasileiros", que in- rico.

clui 33 narrativas de auto-I Na introdução da obra; .o

ria dos mais famosos escri-
I Presidente" da Academia

tores nacionais, seleciona- Brasileira de Letras faz um

�as pela citada Academia, e estudo descritivo das diver-

aspecto das influências e

xcrcídas na mesma pela
cultura de outros povos.

, Esta realização editorial

perantista,
A obra compreende tra

balhos dos valores mais re

presentativos das diversas'
escolas literárias de nosso representa, pois, interessan

País, Jde�de Machado de As- te e eficaz propaganda di

sis até Osvaldo Orico, des- vulgativa- das, letras nacio

de Coelho Neto até
-

Gusta- nais, em todos os meios cul

vo Barroso. E acompanhada I turais do globo.
de prefácio escrito pelo Dr.

,

Barbosa "Lima Sobrinho, a-
-----------

tual Presidente da Acade
mia Brasileira de Letras.

Representá, sem dúvida,
esta realização, interessan

te e eficiente trabalho de

divulgação da literatura na

cional, através do Esperan
to que hoje penetra acen

tuadamente em todos os

países cultos 90 mundo.
A traducão de cada . um Ilos 33 contos de diversos

autores foi confiada a ou

ros tantos esperantistas de
ado Brasil, em: original
;i'abalho conjunta. Dois es-

-eranüstas catarinenses fo-

-am distinguidos com con-

fites para colaboradores do

mpreendimento: o sr. Gio

-anní P. Faraco, que tradu
,U o conto "Páginas Reli-

o Sa_'gue é �a
ELIXIR .14

Vida
'INOFENSIVO AV ORGANlSM()
AGRADAVEL COMO UM LJ(�OR

REUMATISMO! SIFILIS!
Tome o popular depurativo composto de

Hermorenil e plantas medicinais dt alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.

y. como medicação auxiliar no tratamen

tú d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

. Saneamenfo -; dos Portos
Cajarinenses·

ICurso Pré-Uoiversitário
VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

Direção e orientação dos professores
OR. J. .T. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU
CONTADORES 'E NORMALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
Não percam um ano de estudos. Aproveitem a opor

í

un idade, assegurando a sua aprovação.
AULAS

. DIARIAS
.

- - LOCAL: Académía de Comérci
'

INFORMAÇõES: diáriamente das 8 às .9 horas, na

Academia .de éomércio.

ESCRITURÁRIO __:_ AUXU.IAR DO BANCO DO
BRASIL

Vencimentos inicial Cr$ 2.920,00.

Estude por correspondência sob a orientação técni
ca elo Professor LUIZ ALVES DA COSTA alto funcioná
'rio do Banco do Brasil.

Matemática Comercial c-c- PortúífUés _ Contabilida
de Bancária ---:- Inglês e Francês (Traduções).

Enviaremos as primeiras lições, para que seja veri
ficado a eficiência do Curso, mediante a remessa da írn

portâuc ia de .cr$ 15,00.
Informações: - CURSO CARIOCA.. Av. Rio Branco,

147 _ 2° and: RIO.

Publlcido� WiI&lig "1

)
, ou

alô, Estudante!
I

UM AVISO PARA VOCE

QUE GOS"rA DE TROCAR I
CARTAS

, O Serviço de Correspon
dencia Escolar Internacio
nal da CASA DO ESTU

DANTE DO BRASIL, com

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

_

E D I TAL.
EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA.

MERCANTE
.

De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de I
"

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

cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri-

ções para os exames de: Mestre 'de pequena cabotagem,
Práticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar
rais, lOs. e 2°s. Condutores Motoristas e Maquinistas,
desta data a 31 de agôsto próxímo, de acôrdo com as Ins

truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Marinha.

cia.

Por este meio, esse Clu
be avisa que recebeu en

dereços de estudantes ex

trangeiros, qu� desejam
muito corresponder-se com

colegas brasileiros. Estan- "VI'agem com segurança:lo a mesma fundação pron- \ U

RIO, 29· (V.A.) _ Acom"'l barão, dr. Arnaldo Bitten- ta a atender - pedidos de ( e·
f

d
panhado pelo deputado Jor-] court, que aÚ fo(tratar com c,orrespondencia, bastando I rapl ..

ez
ge Lacer..da,. esteve hoje no I aquele conhecido engenhêi- para isso que os interessa- SO- NOS CONFORTAVEIS '?Y.tICRO-QNIBUS DO

gabinete do diretor do De-I ro da. construção da mura- dos, se ?irijam a: Srta I , RAPIOO �(SUL-B.R4SILEIRO»
partamento de Portos, Rios lha do rio Tubarão, da dra- EDMÉA DIAS _ -CASA '

I '.. Florianópolis - Itaja! - Joínville '_ Curitiba
e Canais, em conferência gagem do Rio Morto e dos DO ESTUDANTE . DO

.

I

com o dr. Hildebrando de' serviços de sãneamento dos BRASIL _ RUA SANTA

Araújo Góis, o prefeito da
I

rios Lageado, Sertão dos LUZIA, . 305 _ RIO' DE
. I

cidade catarinense de Tu-. Correias e Cubiculo. JANEIRO.

séde no Rio de faneiro, tem I
'

por finalidade, dar uma

chance, -que facilita a União' E
dos Povos,
.ima sólida

por . meio de

corresponden-

Coopere pois amigo epis
tolografico, para a grande
za de uma amizade Uni

versal e particularmente a

brilhante organização do

S,C,E.L, criada exclusiva
mente para elevar a CLAS
SE ESTUDi}NTIL BRASI
LEIRA.

• PLACA8 SIFILITICAS.

Elixirlde Nogueira
Medlcaç&o z:uxUiar no. tra.

tamento da sifilis.

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

Vende-se uma casa re

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

Abrigo de Menores). Acei
ta-se troca por um auto
móvel.
.Tratar com Carlos Vieirà
(Marreco) no ponto 'de au

tomóveís n. 2.

, ,

ULT.RA ,SONO
T-ERAPIA,

� .

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

'

TRATAMENTO SEM OPERA�40 DAS

SINUSITES
INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO _ VI�CONDE OE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. -

nESID�NCIA FELIPE SCHMIDT N. i13.

A'gência: Rua Deodoro esquina da
.

Rua Tenente Silveira

Express�o São Jorge.·
- DIARIAMENTE _

FLORIANÓPOLIS -.- BLUMENAU
_ AGENCIA -

_ CACIQUE HOTEL -,

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

\

V. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU COMPRAR

UMA PROPRIEDADE? '

Então vá até 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.

c.� '"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flerianópolís, Terça-feira, IOde Setembro de 1953 ' o ESTADO
:;:::::::s.

\
REPRESENTADAS .

, I
Rádio Guarujá de Florianó-

'

polis '. ,1 '

Rádio Difusora de Urussan

ga

Rádio Farroupilha de'Pôrto
Alegre

._

I C LI E
,

\

AgêQcia
Rádio: Sulina de Capinzal
Rá0io Difusora de ,Tijucas
Rádio Difusora de Laguna I

Rádio Caçanjurê de Caçado!'
I

Rá(�;o Difusora de Itajaí I

·1. Pu·blícidade
de

"O Fstado"

-;
"Alvorada"

"O Invicto"
. "O Vale do Itajaí"

éLIENTES

Casa -Londres

Pereira, Oliveira & Cia.
,

i IlJd. Gerais Cássio Medeiros

"I s. A.
[',

",

I �lectrolâ�dia
I Modas Cl iper
A Electrônica
Est. José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.
,

Eléctr o Técnica Ind.

S. A'.

'I Escritórios ,Ronalan Ltda.

Lóide Aéreo Nacional'

Caixa Postal, 45 - Ftnríanõpolís - Santa Catarina
./'

�----------�--------------

-TBANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

'--·,Ministerio da Marinha
ICAPITAN;A DOS POR'FOS DO EST�DO DE-BANTA

CATARiNA

I N G L E S A EXAMES PARA EODp��s�kL DA ,MARINHA

[fi ;",�r;Jlll] De ordem do Sr;�����N� 'Portos 'do Estado de

, 0- N I' C A . A P E R I T rv A Santa' Catarin.3!' faço, -público a qUem interessar q1;le a-::,"
cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri-

�ON�l!RSO A SE REALIZAR EM DEZEMBRO,' ções para os e'Eames de: Mestre de pequena cabotagem,
com m�cr��oes em Outubro.

.

' I Práticos, Praticantes de Práticos, 'Contra Mestre, Ar-
,- Cole,çao co_mt;l�t� de pontos, rigorosamente dentro

I
' rais, lOs. e 2°s. Condutores Motoristas e 'Maquinistas,dos programas oficiais ,., Cr$ 300,00. --- desta data a 31 de agôsto próximo de acôrdo com as. Ins-

AV ISO' truções do Aviso 3,122/1951 do Exmo. Sr. Ministro dá
BANCO DO BRASIL Marinha.

�

Exames
0..

I
I

de Admissão 'ao Ginásio
f

Preparam-se candidatos para o Exame de Admis
,

são ao' Ginásio.
e

Tratar à Rua Nereu Ramos, 57;

,OFICIAL ADMINISTRATIVO
,
i

• 'f �

"'--
---_.-

Distribuid�r
. C. RAMOS SIA

'.{.'

,.comercio - Transpertes
Rua Joio Pinto,)� Fpolis

-. L.

UMA PROPRIEDADE?

cipreste Paiva n? 5, sob-rado, 'está func ionandordas 9 às
11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento" Eleito-"
ral para- inscrição de novos eleitores, tranferência e su-

bstítuição de títulos.
"'"

,

,A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem
pre que nos mesmos esteja' esgotada a página destinada
a rubrica do presidente da mesa receptora.

Os interessados deverão
.

jun tal' ao requerjsnerrto
duas fotografias de 3 por '1.

M;is esclare�imentos serão forneaidos na séde do _/

Partido, ou pelo t�efone 'no 2.q70.
e

-

'18AHCOdeG�fI)ITO POPULAR

I'I z "AGRiCOlA' � I I'
I Rv..o.. ""rrn1nMr1 16

'

. . ,
tJ
-"-d'-

,-- ,
• I

'.
"

FLORIANÓPOLIS - Sro..('Õr6.rlnó, -

.../' ,

! IJB!!!�!_,"d!n!!!I!!�Oex!!'€s,!!D!!t�o
\
ao Ginácio. ",� r=

�Matrículas .e, informações, diàriamente, até 31 de
aôsto, à rua Padre'Roma, 122. '

:_-em,-'",
,��IWZ;;allllEll_I"�.frr �'{ �al:JBC

-

-

-,

- Pensão
�re

'

Dispõe de quartos : para

rapaz dando bôa referência.
Avenida Hercílio Luz n. 2..

C..AS A
Vende-se, O-uma casa' re-'

construida sita á Rua' Ruy
3arbosa n. 92; (Próximo ao

\brigo' de Menores). Aêei-

. Coleção completa de pontos (Port., Mat., Conto
Banc., Francês-e Inglês), para esta importante carreira DR. JúLIO DOIN VIEIRA
... , , , . ,. . � , , Cr$ 300,00. I Acabã de receber o .'

Porte aéreo, mais Cr$ 50,00, Pedidos ao 1. N. ·C. A. ......

,

- Prata de Botafogo, 526 - RIO.
'

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

'a-se : troca por' um auto-
,

• A • ", • PLACAS SIFILlTICAS: '

I
'

, Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina, I •• ,

'

•

•
move.

em Florianópolis, 22 �: julho de

',1953.
- ',- " Ellllr�deNoouelra I

Tratar com Carlos Vieira

:; '< " .:" ,e"'" ,

. .' Medicaçlo 2:1Jxlllar no ira, (Marreco) no ponto de au-

,
. iNeleon. do Lioramenio Coutwho, tamento .da sUiUa tomóveis n. 2.
'Escriturário "G" -- Secretário.

' •

-

Para tratamento do ES-

CerlAmel·c'a'
,

Sa-"o Caetano
[ TRABISMO em crianças.

,

"

.

Rua V,itor Meirelles,,, 1�.
, 'De 9 as 12 horas díàría-

TIJOLOS PRENS.a'uOS, TELHAS, LADRI- mente.

'LHOS', RODAPÉS E MATERIAL REFRA·
TARIO

PRONTA ENTREGA

OsnyGama Bt Cia.
JER01\1:MO COELHO, 14 - Caixa Postal.

239 - Florianópolis
DIS�RIBUJDORES'

OLHOS - ouVm08 - ftAIUZ • GAKOAlft'.A
,

DR. GUERREIRO- DA FONSECA
,

.•,,� •• ·B..,u..
Reé�lta d. Oculoa":'_ Eume d. Fudo d. Olho pari

j'Clalaifieaçlo da Pr••alo Arterial.
Modera. Aparelh••e�':

-

_

C....lt6r1. - Vt.eoliid. d. Ouro Preto. L' -s �
-

- ,

Aviso i
DR. NEWTON D'AVILA ,I

Ausente durante o corrente mês, fazendo éÍlrso I
de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro. " I

i II... ..,..,,,AaI D.Hef.� J.U. J.tI .,.11.,
\>

...."" ,
fOHf.J,.� 4ui QaIi. P�.� Ia

'CVIllTlu .... TEU,,,,,,,,,���'Ron,illiM . f'� �

�._�.....
...".,.�

•o....()__.()....()-()�(

ULTRA SONO
/ ".. ':

>

�t:: -:u:t;,:a��!��fício São Jorge,

.

TERAp, I .

, Sàla, 4, que .sua pretensão será satísíater'a- o MA,IS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAf\1EN-
'

.

mente realizada.

'I
TO PARA" INFLAMAÇOES E DORES.

Sociedade' Imobiliária Sul Brasileira
-TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

" . �'S:UBRAL" "

� I' SINUSITES
Garante presteza, � sigilo nos negócios .que E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

r
I

I TRATAMENTO COM HORXS IMf'\RCADAS •reanza, •

---- -i DR>GUERREIRO
,

" eOnf'a d'o' r', 'CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO'PRÊTO
ALTOS DA CASA 'BELO HORIZONTE.
RESID1l.:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. I13.

/

� �__��_� l

\ie-nde-se !
Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes

'urbanos, casas, grandes áreas de 'terras próprias parl\ I

agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em,

Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado I
de Mato Grosso, próprias para cultura-do café, :

,
Informacões : -'- 'Edigício São Jorge, -:- 10 - Sala 4.-!

V. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU 'COMPRAR

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,Viagem' é,om, -segurança
,

.\

e. r�pidezf" .'
c,

so NOS CONFORT-AVEIS !\1ICRO-ONIBUS' DO
, 'RAPIDO �(SUL-B,RASILIIBO»

Fh>rianópC?lis -- Itajai - Joínvllle. - Curitiba
-

Agência:

Expresso São Jorge,
rr: DÍARIAMENTE _..:.

FLORI�NÓPOLlS _'-- BLUMENAU
- AGENCIA -

- CACIQUE . HOTEL-

!tceit�O;:�t,��RTr��:�o��: 1�e á:l����Sra��r:,sru�d����:t �c'urso 'P're':' 'Unl';ve,'s',1·1'a' '·0.

.

" 32,
- nesta capItal.

.

'
�

,

' '_.
. I'

VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODON.TOLOGIA

V
.

d
'

' .., Direção e" orientaçª-o dos professores, "

'.

'I
DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL' HENRIQUES ,DA \

en e-se . SILVA,E ACAD1l.:MICO HARRY GROCHAU
'

,

, ,'. , '

.

'

"

-

. �ONTADORES E·NO��ALlSTAS�, co�pleteni suas
. '!:" ' ,,',',

I carreIras, estudando Fal'maCla e Odontologia.
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-, ' Não percam um ano de estudos. Aproveitem_a opor-
cita em Capoeiras. -

"

\

I' tunidade, nsseguJl'ando a sua aprovação.
'

Dois lotes em BarI'eil'os cita á Rua de MolÍra 20x35. " AULAS DIARIAS -

Uma casa na Vila São João em Capoeja'as. I LOCAL:' Academia 'de Comércio
Vêf e tmtar com o prolJrietário Bl'aulio Silva em'�' INFORi\lAÇõgS: diáriamente das 8 às 9 horas, na

CA.POEIRAS.
.

. Academia de 'Comércio.
-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florlanópolís, Terça-feira, 10 de Setembro de· 1953
' .
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V.,S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU COMPRAR

UMA PROPRIEDADE?

Então vá até- 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.

\

Viagem com- segurança
e

.

rapidez
so NOS CONFORTAVEIS .MICRQ-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B,RASILEIRO»
,Florianópolis - Itajaí � Joinville - Curitiba

-

Agência: B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

'Ministerio .

da 'Marinha

'Preparam-se candidatos para exames de admissão
ao Ginácio.

'

Matrículas e informações, díàríamente, até 31 de
aôsto, à rua Padre Roma, 122.-

,,--
.

"

ECONOMIA absoluta'
Grande CONFORTO

.AQUECEDOR

ELgTRICO

/

·1.ún,�4 ...
IMERSÃO e CHUVEIRO

..;,dó--.�

, Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre ..

• Aquecimento ultra rápido.

• Jato abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de reçu·

(agem instantoneo,
.

permite Q

maior escola de graduações de

TEMPERATURA,

7

CONFORTO absoluto
f

Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR ELéTRICO CENTRAL"

Capacidade:
I 00 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizonte.' e verttcct,

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE I'

revestida de material qQamente ISOLANTE (lã de vidro),
.' Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático .de temperatura P;f: tF.RMOSTATO.

que proporciona gra�de ECONOMIA.'
'

,:,1
/

G,ARANTç O QU� FABRICA
.,._._-:;:; ;:;;:,-

f.1l4 MOS 8/1.-Comérvio e igeuelas
Rua João Pintol 9.-Fpolis..;·Sta. Catarina

.

Vende-se'
DR. GUER'REIRO da

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EDITAL

EXAMES PARA O PESSOAL DA .MARINHA
MERCANTE - 'I

'

De ordem' do Sr. Capitão dos Portos do Estado-de AV ISO Cera
A

I-l-ea Sa-O Caetano I Che"ou a ocasião de podarSanta Catarina, faço público a quem interessar .que a- ,.' ti"· , I, � ,IJ

.

•

:cham-se -abertas nesta Capitânia dos Portos, aS,inscri.,. ,I ,_'

seu Jardim horta ou pomarções para os exames de: Mestre de pequena cabotagem, DR. JúLIO DOIN VIEIRA· TIJOLOS PRENS1\\JOS, TELHA�, LADRI-
-

.,
.

.

.

.
.

Práticos, -Praücantes de Práticos, Contra Mestre, Ar- . Acaba de receber o LHOS RODAPÉS E MATERIAL REFRA. I. ,

.... ,

rais, l°s._ e 2°s. Condutores Motoristas e Maquinistas,

1
" \ I DIERBERGER lembra-o que atingimos a epoca do '

desta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo com as Ins- AMBLIQSCOPIO DE TARIO ano própria para poda e limpeza de jardins" hQrt�s e po-

truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo, Sr. Ministro da WARTON
J'

PRONTA ENTREGA mares e.orerece-Ihe, com desconto especial, êste útil con-
Marinha.

_p t
'

�t d ES - ' junto de 13 artigos que o sr. irá precisar em seus traba-

em �:�::{;'I:;,'2�0�0;"t�:at;5;eSanta Cat�in�; 'f���:�i�����:::�:�:�: Osn y_Gama Bt C ia. Ih".�; �:���et:: �Z:'en'�ê,;�;':::::::::::::::: �i:��
./', Nelson do Livramento Coutin,ho 'mente.

.

.3) Tesoura de' podar ". �. . . . . . . . . . 70,00
-

"Escrjtúrár'io "G" -- Secretário.
._ " - .. ' -JERONlMO -COELHO, 14 - Caixa Postal, 4) Ráfia ' 20,00

2:39 - Florianópolis 65» Cêra para enxêrtos ..
"

. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00

DISTRIBillnORES 7)
Adubo "Hortodier" .. .. '. ,.. 10,00
Garfo para afofar a terra ,......... a9,õo

8) Fungicida C�O-C-S ' .'.. . . . 13,60
9) Inseticida sulfato de nicotina .•... ; _. 22,00
10) Hormonio "Seradix" 25,00.
11) Colher para transplantio � . . .. 39,00
l2) Vidro de Vitamina "Vitaflor" 25,00
13) Pulverizador ."Sears" ...•... , :..... .10,00',

-�. 'Pensão I
PAI.","S�OJ ,S�7.n::b�:·:�:'ê�::'!-\-v·-'-d""'-----

-,-.

I/ fI/l.'A'
.. Avenida H"cilio Luz n. 2. I

e I" e se'*_'�" .IJUIIAIlTETODODtA.
.:

.

.

, I· .... I, I -.
-

./
I '" nas \!APl'JOS Bar e Cale .

.

Serrai-ias 100 mil pinheiro" madei'., .de 10i,101" Bon if icação, "peeiallO% 3�;::�.
I.. �".,

'ft,",."
� , VENDE-SE . urbanos, casas, grandes áreas, de terras próprias para ,� .

M'
.

D/. - .�; .

Um bem afreguezado, si- ag��cl�ltUl'a,_ além d,e, m�ravilhoso,s. lotes urbanos. em
_

316,00
:-..

".., -::
== t 'AI

.

d Ad lf K '

Goiânia e Sao Paulo,

.asslm
como ótimas 'terras no Estado As despesas de frete, corremo 'por conta do compra-

::; -'

»�
" , o a ame a o o on-'d M t G

" 1,
"

, '

d D"
.

-; '" �.
-c � ��' . e a o rosso, propnas para cultura do .eafé. . ,01'. IrlJa-se a

,

� �I .� "der n. 3.
.

_ Informacões: - Ediglcio São Jorge - 10-- Sala 4.' DIERBERGER '- Agro-Comercial Ltda,

• ,.J' Motivo da venda é o pro-
,

'<",
. R. Líbero Badaró, 499 - Te!. 36:-5471 - Cx. 458

, I prietário ter de residir em i
--- \ Av. Anhangabaú, 392/Sg4 - São Paulo

-E-I-am'-e-s-d-e-A-dm�i-ss-ã-O-a-o'-Oi-O-ás-i0- : C����"tratar no local. I

Curso Pré-Universitário I

•
VESTIBU�AR�SP��A FA�MACIA E ODONTOLOGIA I.

Direção e orientação dos professores,
DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRiQUES DA,'SILVA E ACAD-eMICO HARRY GRpCHAU

, CONTÀDORES E' NORMALISTAS". completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
Não percam um ano -de estudos. Apí·bvelte..m a opor-

tunidade, assegurando -,a' sua aprovação. I' \,
AULAS DIARIAS

LOCAL: Academia de Comércio, I '

INFORMAçõES: díáeíamente 'das' B às 9 horas" na .!������
A�ademia de Comércio; ,

.
I

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-
cita em Capoeiras. ,.z

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35.
Uma casa na Vilál São João em Capoeiras.
Vêr e zratar com o proprietário Braulío Silva em
CAPOEIRAS.

/

Presentes dce Real -Valor, Sim' 1
.(

ftlei,s, Pulseiras Diversas, Relogios, Canelas Park,er, Porcélanas Decoradas NacionQI,
... .. Japoneza· e Chineza, Faianças e. Muitas -Outras Novidades.

ULTRA SOlO
JERAPI'A

o MAIS MODERNO, E EFICIENTE TRNrAMEN·
TO PARA INFLA.J\<lAÇõES E DORES.

TRATAMEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
R INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TJL\TAl\1ENTO Ç_OM HORAS MARCADAS�

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE•.
REsm-eNCIA' - FELIPE SCHMIDT N. 1l�.

'

, '

----------

,.

Aviso
/.

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

de aperfeiçoamento nô Rio de janeiro.

Preferi, a Melhor',
F'ELIPE" SCHMIDT - FONE 2280�

Prefer'ir . No�sa Casa, é,
,

..

f=---",�..,...,..."....."..."......,..QTIOA"�MODELOAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• •

a 8 8·· a U IDOmlft Or�8m �o Coman�o �os Marítimos:"

;Votta à GtéveHoje, ,elementos "das classes
produtoras serão ouvidos, ii ;

A campanha em favor da, rujá já foram ouvidos, sôbre TES DAS CLASSES IUO, 31 (V. A) - O Co- não terem sido cumpridos tôda a frota mercante na- no erttanto, que a mobiliza-

autonomia de Florianópolis! a autonomia, vários repre-: PRODUTORAS mando Geral da Greve dos los têrmos do acôrdo firma-
'

cional. L
ção da classe exigirá o pra-

s- F' .

d S 1
---, I t t das classes soei I A 1 h

.

berá Marítimos decretou ontem a
I
do com os empregadores! Não foi determinada a da-

'

zo mínimo de dez dias, don-e ao rancisco o u con-, sen an es as c asses SOCIaiS.
, pa avra, oJe,' ca era I .

I
tínúa. A Guarujá prosse-I À exceção, de mínima per-

I
aos comerciantes, industria- volta da classe à greve, por I (inclus-ive o Govêrno) ,'para ta da execução da greve, de' espera-se o movimento

gue, certa de que está pres- 'centagem, todos opinaram I rios e outros homens de ne-
,

cessação do movimento'quet que poderá eclodir a qual- para os últimos dias da 1.a

tando relevante serviço de I e� favor da medida, isto é, I gócio, São os representantes TIM • ., '.
paralisou, em junho último, quer momento. Calcula-se, I quinzenã de .setembro.

divulgação à coletividade os municipios devem ser, au- das chamadas classes pro-

D· G d P f· J
A.

Q��:;17:,d:x��::Ul�:,�e�:: ��:::: e!u:�: :::n':: :�!o:::ãod:ueF:;:�óP::�� O VERBO AGREDIR OIS- estas a re elta aDIO. uadras
mocráticamente, o seu pen- Florianópolis e São Fran- êles também exercer o di-

Em Santa .Catarina, n� Pediu' a devoj lução do quadro da
. Marquesasarnento sôbre o palpitante cisco do Sul constituem ex- reito de expor os seus pon-
.

govêrno bornhauseano, não d
-

S t N-' hc caíx! h-'.problema, I ceção. tos-de-vista. Falarão, funda- oe conhece o verbo adminis- 'e
-

ao os.- « ao ,eo ','O calXIO a, nem '

Através da Rádio Gua.;.11, HOJE, REPRESENTAN- mentadamente, sôbre o pro- traTo Os homens do 'poder hblema da autonomia. E à C aVâ nem casaca ....
' I

.onjugam muito o prome-
' '�I" ","

resposta deve ou não ser
ter. E agora, o aqredir, está S. PAULO, 31 (V. A) pos Elieos, o sr. Jânio Qua:. que? A cidade está aberta.concedida a autonomia, tal- .

em voga. Desgastados pela - O prefeito Jânio Qua- dros respondeu: - "Não te- O presidente Odria poderá
vez a maioria dirá 'que será

inércia, vítimas imbeles da dros exarou este desassom- nho caixinha. Nem chave, andar por onde muito bem

imprevidência e da falta de brado despacho num pro- nem, casaca. E chave para entender".
sincer-idade nos seus' propô- cesso instaurado para

-

apu-

Dr. Vlrgl·ll·o .itos, os udenistasque des- rar o ,desaparecimento de 9a. Convença-o' _
Bra,SI·'el·'rl!lmandam no Estado, cairam um quadro da Marquezá

'

de _.
�U lbrrto zerticalmente no descrédito Santos, trabalhado em PQr- de farmacêujicos'
Por ato do sr. Desembar- público. Surgiram as erítí- celana

-

e adquirido por dez _ ,

- E SEGUNDO SEMINARIO da Universidade do Paraná
gador Florêncio.de Abreu, cas. 'Nas esquinas, nos _ca,' nil cruzeiros pela Secreta-

DOS PROFESSORES
. ,

'

,

DE e Vice Presidente da Co-

O D B M· t Presid t d I tit t B' fés, nas escolas. No Merca- .ia de :t:clucação-da Munici- FARMA'CIA
ep oman,o 'asslgman COD ra "re.sl en e o ns � u o ra- - ��:� .. ;l<) Executiva.
• sileiro de Geografia e Esta- do, então, a� queixas de uns ialídade, na gestão do ex-',

T' t tí
.

I
•

d O C I
.. "lvemos a gra a no reia -- A comitiva paranáen-

OS ndostrlals O este átar D8nse tística, foi o nosso prezadc :ro.uBtorornS'hda?uisaemn emmantdodouos'reO_ prefeito Lineu Prester: 0-
de quer no próximo dia 5 e s;,� se fará acompanhar "d,os

, ' v terrâneo D V· '1' , ficie-se ao ex-prefeito Lineu-
6 d t j'

-

Sessão de 31-8-53. I to de lei n. 124-53, têrmo a- con erraneo, r. irgr 1(,
, .;.,

.> o corren e, re s �.t ar-se-ao senhores Farm. Júlio, Pe-
Presidência - Volney C. Jitivo ao acôrdo celebrado ;ualberto, designado para o t�rç�r o policiamento da' \restes, convidando-o a de- "1esta' Capital; respectiva- sr+eh da Costa 'e Licio B,ley

,

14 10 52 M" -Ievado cargo de Secretário' �apIta!. A Praça 15 era uma volver o quadro adquirido",
os audde Oliveira. em - -

, entre o mis-
. h;(flte nos auc itórios da Ca- V!('ha, membros destacados

,

«: ,. da Aarí lt E _
leral do Conselho.Nacional praça de guerra, talo apa"

"

Secretaria - Elpídio Bar- cerro a . grrcu ura e o s
'1' d ibuíd

E' interessante .regístrar �a Santa Catarina e Facul-' da Comissão Executiva, 'a-
d d S C

. . le Estatística. rato mi itar, lstri UI o nos ' '

bosa e Enory T. Pinto. ta o e anta atarma, VI- ainda esta outra atitude do dade de Farmácia e Odon- l�l:l de vários farmaeolan-
cantos e recantos estratégi-

sr. Jânio Quadros: O chefe tclogía 'importantes confe- dos, A Associação Catari-
.::o.s do formoso jardim. In- ,

do cerimonial do Palácio rências sôbre os temas.a se- r.ense de Farmacêuticos a-

d,ivíduos importados do in- '

,dos Campos Eliseos, sr. rem tratados, em CUl;itiba: cI- 8· se em grandes atlvídaterior do. Estado, caras in-
Francini Neto, telefonou ao por ocasiao do 1° centená- des j,ri tendo organizado a

teiramente desconhecidos,
sr. .Jânío- Quadros, dando- �'io daquela formosa Capi- .ua comissão permanente e

postavam-se sorrateiramen- ' /

. lhe pormenores do progra- tal. o seu pro,grama que oportu-te, à escuta, como-quem-,
'

vos da Semana da Pâtria ma a ser observado ama Serão os conferencístas.j r arrente será'publicado.' ., oão-quer-nada, junto a gru-
-

,

ceve a gentileza de dirigir nhã, domingo, por ocasião OP senhores Professores ca-

pos de políticos, estudantes, d Ii d tedráticos dr. Otávio Perei-�onvite ao diretor de O Es- f
. ,.

d"
a c egado o presidente SubmarI-no' unClOnarlOS" que, Istral-, . .

siç�o de Uma área d� terra, triais do Oeste Catarinense. ;ado pam, do palanque ofi- d b'
do Peru, general Manuel ra 'dos AnJOS, PresIdente da

. , ,
� os, abam papo, nas ruas . .' ,

C
. -

E
.

P j
Ao •

por doação, no município E' o 'que deixou patente cwl armado a Praça Getu- -

.

d 'd d . Odna, taiS como a presen- omlssao xecubva e re- A omlc'o'

'
, :::entrals a CI a e. Essa Ino- I . . _

U
de Turvo, destinado à cons- em seu discurso de ontem, lio Vargas assistir ao des- -

f d L ça do prefeito para oferecer
t
sldente da Assoclaçao Para- WASHINGT"ON, 31" (U.'

vaçao ernan ome eana, co-

r
" d F A'..:l

trução de uma escola rural. ao refutar· a entrevista do Jile Militar que se efetuará -

d' d' d _ A a cidade ao i"lustre visitan- naense e armaceutlco; ...1'. P.) - O Departamento da ;_
-

_ I
mo nao po la elxar. e ser, I,

.

Também, na "Ordem do sr. Ornar Fontana, ao matti- às 10 horas do próximo dia .

r 'd' I b
te. I Eduardo Valente SImões, Marinha, anunciou que' a' )-;

Dia'\ foi aprovado o proje- tino "A Gazeta", 7 do corrente. .

I fcal�l �go no n. �cu o, so a
'

Presidente de Honra da IX
,

'I UZI ana esplntuosa do ..
_ '. "

cerimônia da construção da
--

C'
.

'

Ih
O Estado agradece. 'lh' A

.

d .

d·.
' DepOIs de OUVIr atenta-

t
Cotwençao BrasIleI�a de quilha do g d b'

V- '"

d d
.

11
eu. s pIa as mva Iram

' ,
.

A
se un o su ma-

ISI a O oose O e _.

'd d T d' '. mente o que lhe dizia o che- Farmaceuticos; Prof. dr.".. . -.] I'

R Od·
a CI a e o os tmham uma I

'

,

rmo amerlcano, ue propu-

E egro�sob ria ,. fe do' cerimenial dos Cam- Carlos Stellfeld, catedrático -

àtA •

1'"

P t g I" (lu nova para contar. E os fi- ,

sao omlca, se ,rea lzara a

. as ores, van e ICOS- RI.O, 31 (V. A),' :-. O guroes do govêrno, passa- '0
.

-I V·
·

.

·

C de Mello
15 de setembro� em lugar

• ',.
PresIdente da RepublIca do ram à' figuri�has., Na bôca

. ce. IrUIOIO •
_

.

de 1.0 de setembro _como es-

I O I t d f f d Peru, general Manuel A. d h Ih d d
- ta' t

(, ,s a O») 0.1 � eleCI o ,um Odria, encerrou, ontem, sua c�:a�:� m�:ibr:o:�. I:�;�� assome, boje. o Comando do 14 H.C �:!r::;u:da :unidade a-
, exemplar da Sibila Sgurada visita ofici�l ao Rio de Ja- t!fera a coação policial, de- centeIllente nomeado Co- Procedente da Capital tô�ica da Marinha Ameri-

O ESTADO recebeu, à Hollanda de.-Oliveira, Wady neiro: sandou a UDN, nas páginas mandante do nosso tradicio- Federal chegou, ontem, a cana, batisada com o :nome

tarde de ontem, a visita Bechara e Waldemyr Aires Às 10 horas o sr. Getúlio do jornal· do sr. Governa- nal 14° Batalhão de Caça-' �sta Capital, ,pelo n,avio "!ta- de "Sea Wolf", será cons-

honrosa dos Revmos. Do- I de Oliveira, membros do Vargas e sra. Darcy Var- dor, atravez de vários títe- dores, aqui sediado. i berá", o sr. Coronel Virgi- truida, como a primeira, nos'

mingos Ferna";des, Abel de , Co.j�selho de Pastores Evan-I gas estiveram ao Palácio res, a insultar os adversá- Hoje, às 9 horas, aquele nio Corde�ro de Mello, re- estaleiros navais de GrotQn.

Siqueira' Furtado, Jonas
I
gé,licos desta Capital, recen_j'das'baranjeiras, de onde a- rios. A provocar 'e cáluniar, distinto oficial superior as

... .......:.. •� _......� temente creado. corhp�nharam o chefe do go- os. que ilão lhe seguiam a sumirá s�as novas funções,

Afolado no Os ilustres visitantes,que vêrno peruano e sra. Maria cartilha. Vieram as biogrã- recebendo-as do Tenente-

I I pe1·tencem a várias denomi- Delg-ado, de Odria, ao aero- fias. Enxurradas de irrfâ- coronel Sylvio Pinto da

(C8S a to" ••� J?ações evangélicas, como o porto San�os Dumont.
, mias tôrpes e soêzes. E os Luz, que vinha comandan-

declarou o presidente do Os dois chefes de Estado inquéritos policiais; de ne- do interinamente.

O "Diário da Manhã", vez Conselho, Rev. Domingos i passaram revista à tropa ,fanda. memória, onde a ví- O novo Comandante do

I
.'

por outra, à falta, por certo, Fernandes, s� entendeu per-I formada na praça Salgado tima era transformada em 14° B, C., nascido em 11 de
'

de matéria mais popular, feitamente pois têm um só! Filho. No aeroporto, aguar- agressQI(No auge do deses- Julho de 1903, verificou I
noticia as realizações do sr. Chefe, que é Jesus Cristo e

I daram o general 'Manuel pero, a raivosa (cognome praça a 29 de Novembro pe i

�::f��:�:�lo de Tarso ,da um só princiPi�, a Bihlía.

II ��;t:r:sa'e�ii�l=:ta:.a� ; �:O)U��mecç��r�n�er;;;10d7: ��2��t:n�: 1��:!:��::: I
Ontem - já que,' possi- -OFERTA banda da Escola de Aero-! Aqui e alí. Comecou a �on- 8 de Novembro de 1930 e

velmênte aquêle órgão bor- Ao dr... Rubens de Arruda: náutica 'executou os hinos I
jugar o verbo ag;edir. ' No" efetivado em 2 de ,Março de

nhauseano não terá espaço Rámos, diretor dêsté diário, nacionais do Perú e do Bra- � porrete. "'Braços de muitos, 1933; promovido a Capitão
para outros fâtos adminis- ofereceram os pastores um si!. Em seguida, o presiden- !

no corpo e ca;a de um. Ta-' erri 2 d� Outubro de 1934, a
b'ativos daquêle- dinâ1)tic� ,exemplar da Bibli�, co�o I

te per�ano aprese�tou suas
.... : cões de sapatos esmagando' Major em 25 de Març.o' de

administrador - um dos sua homenagem a ,.este or- despedIdas ao presIdente da a liberdaede de pensaménto. 1946, a Tenente-coronel em
caminhões' da própria Pre- gão da ímprensa catarinen-! Repú_blica, embarcando no.Depois, �s raivosos mandam 25 de Setembro de 1950 e a

I

feitura ficou atolado; na es- se.
" ,I avião da FAB que o condu- o mais raquítico do bando, Coronel em 25 de Julho de

trada da Lagôa. Não haven- �. REUNIÃO

I zi,u
a ,São Paul.o, onde fica- queixar-se à polícia, de que 1953, sendo estas duas últi-

do possibilidade de o veí- ra ate terça-feIra, quando tinha'sido agredido. E a au- mas pelo principio de mere-

culo safar�se, por forçar o No próxi'l'lW dia 7 de Se- I viajará de volta o seu país. toridade inicia um inqué�i- cimento.
motor ou arrebentar-se todo tembro, à rua'Visconde de

A to, que tQdo o, povo sabe, é Possue as Mede,lhas' de
e:n face de 'o atoleiro não Ouro Preto, 61, nesta Capi- VONTBA_B NDO

'

uma'farça, um desrespeito à Ouro, por contar mais de
5er sopa, o motorista maIJ.-1 t.al, serão 'empossados, os BELE'M, 31 (V. A.) Justiça. E ;;êsse clima de 30 anos de relevantes servi-
dou um recado ao Prefeito: 1l1embros do Conselho de O contrabando de canetas- -raivosos, vai se vivendo, ve- ços; Medalhas de Campanha
man.de :ebó�ue ?U, :ntão, 0I Past01'es Evangélicos desta tinteiro apreendido no avião getando, embrutecendo. A- e de Guerra, por ter integra
cammhao ÍlcaI'a ate que o' Capital, pam cujo ato nos internacional da "Aerovias gora' a campanha é contra o do � F. E. B. na segunda'
sol queira. . . fú'i �p.dereçado gentil convi- Brasil", está sendo apontado Legislativo. O órgão csti- grande guerra.
Esse fato deveria merecer te, que agradecemos. como o maior já 'registrado pendiado pelo sr. Bornhau- Fez os cursos de Infanta-

a presença de um reporter COLABORAÇÃO em' todo b -norte do país.' sen, resolveu desmoralizar ria, Escola, das Armas, Mo-
do "Diário da Manhã" para O Estado publicará, a Foram cor�fer,idas até agora os representantes do povo. to-Mecanização e Estado
que êle mesmo se certificas- parti1' de próximas edições, 13 mil canetas e 9.000 ca- Começou, a campanha. Maior.
se como se encontram as es- uma coluna coni noticiário pas completas ,de canetas Quem sérá a próxima víti- Ao CeI. Virginio O Esta:
tradas da Ilha. evangélico, eU1'a matéria o "Parker-51", restando a ? A d d' t d

.

dma. guar emos... o cumpnmen a
. eseJan o

Asf-alto, dessa espécie, não Rev. Jonas Hollanda orga- conferêilcia de milhjlres de felicidades pessoais e admi-
nêsse mundo. . . I nizará. peças, BUM i nistrativas.

.avcrável, ao projeto de é

rnenda à Constituição.
._ -,

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Setembro de 1953 '

Assembleia Legislativa

Não houve oradores para ,ando a construção de uma

a Hora'do Expediente. O sr. .rêde de armazens, para o ((Dia
presidente Pq_ssou ,à aprecia
ção da matéria constante da

Ordem do Dia. A Comissão Ç)rganizadora
dos Festejos Comemorati-

arn1azenaluento e preserva

ção do trigo em grão e dois
silos.

Contra os industriais
,

Foi aprovado, 'em la. dis- O deputado Romano Mas-

cussão, ü Projeto de Lei n. ,signan colocou-se contrário

95-53, que à'Utoriza a aqui- aos interêsses dos -indus-

\
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Dô interior che�am-nos vanas reclamações a

respeito das estradas. Até agora _.'eram buracos e
mais buracos, mas buracos secos. Agora são crateras
de lama, que se unem, se alargam e' afundam,' pará
lisando o trânsito· e somando prejuizos incalculáveis.

,

,
xxx"

Não há felicidaêle perfeita!, O nosso ilustre go.:_
vernador, desde que constatou que a sua solução di
finitiva do racionamento dera em nada, andava 're,al
mente aflito. Quando as chuvas chegaram' S.' Exa.
'exultou. Chegou mesmo a mandar abracinhos'a São
Pedro. A usina de Bracinho, co� água, el1,a um bra-..<I, •

ço...
'

xxx

Consertada' a energia, vai-se o transporte! O
jeito mesmo é o nosso governador cumprir seu pro
grama de candidato: asfaltar as estradas e fazer a�
centrais elétricas ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


