
Revela-.se· estar asilado em (lqualquer lugar da América Latina»
NOVA IORQUE, 21 (U.! ria, o ex-orientador geral I' Segundo os mesmos jor- Essas notícias são trans-, conceder asilo político aO_I prisão de Béria,' em Mos- P.) - O "Daily News", des-

P.) - Dois jornais, - o da política soviética e um
I nais,

Séria estaria pro�u-: mitidas sob reservas. ex-chefe de polícia da, Rús- cou, foi procurado por 'um ta cidade, informa que "o

"Daily News", desta cidade, ! dos sucessores, de Stalin,! rando obter asi�o ,político' PRIl\IJEIRA SONDAGEM ,I �ia, sr. Béria. Isto foi o ?�e d.escon�ecido q�e l�e soli-: coron,el �moss, "ex-a�e�te
e o "San Diego Morning derrubado e preso pelo seu' nos Estados Unidos, em I WASHINGTON, 21 (U. informou o coronel JulIo citara mformaçoes sobre se dos serviços de Inteligên-

Un�o�",. de = Die�o .,da : c?mp�nheiro Malenkov;, es-I t:oca �� "i�formàç_õ�s co�- i P.) -.O ,govêrno d9� EE.1 Amoss, ex-oficial do �ervf- 'o ���mo Béria poderia ser
I
cia" estratégica, declara ter

Califórnia, veiculam mfor-, ta presentemente em um
j
fidenciais sobre a situação UU; !Ol/ha poiÍco, sondado, ço secreto norte-americano. recebido nos EE. UU., co- estado em contacto na ci-

mação de que Laurenti Bé- país da América Latina". na Rússia".
,

I sôbre ��ossihilidade de-� Acrescentou que, antes da mo refugiado político. dade de Munique; na Ale-
---------------'-'-,..---- ----

'- O coronel Amoss não manha, a 29 de [ulho, com�� _C�C)._.()....()�)....(a

DIRETOR
"

I�' ,
'

, quís revelar mais detalhes

lC?m-1is anti,o D.iá- ,� a respeito.
Rulten. d.

I riO' de S. Ca,_ ta,'lna_, ,c,
CONFIRMA 'A FUGA,

Arruda R....o.
,

NOVA IORQUE, 21 (U. em avião da Rússia".

IEREllTE I Ano XL i
DominlO. F. i ..r ,
cI A· , n. 11..7. 3 I�• qUino "

,
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..._ilI'...�O._O....()�

, Edlçlo de t.ole - 8 pipo �

um comandante �oviétic(j,
que o procurara e lhe dis-'
sera que Béria tinha fugido

A ESTRÉIA DE O IDIOTA

b1'Üt o pequeno teatro-la- Oliveim e Silva, acadêmi
boratório de Santa Teresa. co Barbosa Uma Sobrinho

C�, 1....
Vitória de um-jovem, eatarinense

RIO, 2Õ (V. A.)' -/ Rea- Souto de Almeida, senhor

.J

Os Vencimentos
,

..._----

da Magistratura, 00 Pa(aná
CURITIBA, 20 (V.A.)

,
DECRETA: buida uma gratificação P.) - O sr. Edgar Hoover, cordes de criminalidade, niz de Aragão, erilbaixador

Foi aprovado ontem em Re- . mensal de Cr$' 1:000,00, a. diretor do "Federal Bureau Frizou o sr. Hoover que, Maur'ício Nobuco, embaixa-
dação Final 'o Projeto de: Art. 1° - Os vencimen- título de representação. of Investígation", anunciou em razão -dessas cifras, um dor Barros Pimentel, mon
Lei, de autoria 'do deputado' tos dos membros do Poder Art: 2° - Os vencimen- sábado à tarde que . '., ...... crime era cometido em ca- senhor J. Nalnico, escritom
Accioly Filho, que fixa os Judiciário passam a ser os tos dos promotores' públi- 1.047.290 crimes de impor- da periodo de 14,9 segun- Carolina Nabuco, senhor e

vencimentos dos membros s�uintes: cos, curadores e promoto- tância foram cometidos nos dos, dos' quais um assassi- senhora Çarlos Perru, depÍL-
90 Poder Judiciário, o quâl Desembargador -,- ..... res substitutos passarão a Estados Unidos durante os nio em cada 4,40 minutos, tado Jorge Lacerda e se-

foi à sanção governamental Cr$ 20.000,00. ser pagos r com os acrésci- seus últimos meses do coroo um de violação em cada 2� , nhora, senhora Sara Cabral
e que transcrevemos: Juiz de 4a entrância mos necessários para cum- rente ano. minutos e um assalto a mão CéSa1' Borba, -eenhor e se-

"A Assembléia Legíslati- Cr$ 14.000,00. primento do art. 77,. n. V, Declarou êle que, á 'man- armada em cada 9 minutos nhora Marcos' de Mendon.
va do Estado do Paraná, Juiz de 3a entrância da Constituição Estadual. ter-se essa tendência, o ano ça, senhora Mariá ElisCi

Cr$ 12:500,�0. 'Art. 3° - O poder exe- Barcelos, senhor e senhora'
Juiz de 2a �ntrância cutivo abrirá, quando ne-

VAI PROCESSAR A Tomaz Ribeiro Co laço, se-

Cr$ 11,000,00.�
-

cessário, créditos suplemen- nhora Lena da Silveira, se-

Juiz de la entrância' - ares, às respectivas dota- Dr. Luiz ACADEMIA
nhorua Célia Neves, ser;.hoCr$ 9 5QO 06 ções orçamentárias, atéo' ,

.

_" O ra Maria Rosa Moreira Ri
Jui� Subitituto da la valor de Cr$ 4:ÓOO,00 para Do'm'.'oguec. RIO, 21 (V. A)

'beiro, senho�a Regina SanUm gr�po escolar, em .., ,)oeta da Costa Santos, de
Secção Judiciária execução da presente lei. Juan de Ouro"'Preto, senhorLajes, está demorando por- Minas, declarou que vai re-
Cr$ 9.500,00. Art. 4° _;__ A presente lei

d
' e senhora Magno dê Carne-

que o govêrno espera o ter-
'

Acaba de ãssumir as al- correr ao ju iciario para a·
Juiz Substituto entrará em vigor na data de

reno, 'a ser_doado pela Pre-

I.
- - - d

- tas 'funcQ_es de Presidente -nula» �'a decisão da Aeade
Cr$ ,8.000,00..

- sua=publíeaçãó revoga as' -" �

, ." .' .,., c
-

feitur-a. Vários já: foram in-
P' �f ' .

A ..l' ,� " do Instituto de Prevl<!ene13. mIa Mmell�a de :Letras, qUE:
aragra o unleo - o as plspOSlCoes ·em contra-' '

...
' .,

, ,--
"

' '-
"" ,dicados. Um, segundo se

.Juiz. de Direito .da Capital, rio.
�

J

,,,do Estado do Rio Grande do

J
concedeu um premio Jitera

, sabe, foi ftceito. ,Com mais, �

Sala d C
. - . Sul, o dr. Luiz Domingues, rio de 20 mil cruzeiros ,'àque exerce as funções. de as omlssoes, em, ". .'. .

de 3.000 metros quadrados. 14 d
_

t b' d' 19'53" ex-asseS'Sor tecmco-adm1- poetlsa SuelI Machado AI-
C>iretor do Forum,' é atri- e se em 1'0 e

"

'"
.

.zw:as, dizem os udenistas, nistrativo do Departamento meida, O-poeta fez tr.emen- Convidado.a visitar
por lá, êsse é pequeno. XI CONGRESSO NACIONAL DE de Portos, Rios e Canais. O ::lo escândalo por ocasião Pernambuco
Querem outro, com _10.000

,

"

HIGIENE, EM CURITIBA dr. Luiz Domingues é filho. do resultado do concurso,

·de tradicional família cat.?- n30 se conformando com a

CURITIBA - 21- (O reunião dos sanitaristas ri�ense, tendo inúmeros pa- decisão do juri que acusou

ESTADO) -:- A imprensa I brasileiros, ,
represent a d o rentes em Florianópolis, on- ') presidente da Academia

local vem ressaltando o de- por uma delegação de, seus de nasceu.
'

-

I
VCário Casasanta, além dI?

cidido apôio que as pastas técnicos, conforme noticiou O novo presidente do Ins- outros. imortais mineiros,
de Saúde dos' Estados e or- correspondência n�sse sen- tituto de ,Previdência do de terem feito cabala p'ara
ganismos nacionais e es- tido; do Secretário de Saú- Ifstado do Rio 9rande do ,� poetisa. Da Co�ta Santo!'

trangeiros relacionados com de e Assistência Social, Dr. Sul gosa de larga projeção está s�ndo ridiculariz9-do
i Saúde Pública, delibera- F'ernando Mello, ao Secre- no est-ado visinho, sendo os no meio literário

,
mineiro,

ram emprestar ao XI CON- tário Geral, ,'Dr. Benoni' seus estudos técnicos larga- por causa da sua atitude,
3R,ESO BRASILEIRO DE 1:...aurindo Ribas. mente autorizados, que acham deselegante.

um
,. Sua noite, inaugural,- de ga- e senhora, m(!est1'o Francis-

Cr Im'e lla, teve. entre outros c�nvJ.- 'co Mignone '-e senhora us.
dados a presençu do embat-, dy_ ChiaflU·e.m Migno'lle, se�

de 1953 baterá todos os re- xador e da embaixatriz Mo- .nhora Dulce

,

;que também participamos,
pois Léo Victor de Oliveira
e Silva é nosso conterrâneo,
filho do' dr. Francisco de

,

Oliveira e Silva � .da. Dora
cí Costa O. e Silva. Ainda
há pouco J..,éo Victor obteve
o premio de Teatro da Aca
demia .

Brasileira, ,com· a

adatação . para o palco de
A -Máquina da Felicidade.

aeroporto
Francisco Agorá, igual trabalho seu,

sôbre a obra de Dostoiewos-

WASHIN'GTON, 21 (U.

..,. - - --

ETERNA PRO
MÉSSA,

lha; senhôra-José Jobin� se

nhor � e se'nhoni Alfredo

metros.
•

Pelo preço que a própria
U. D. N. di a imóveis de-

�ocupados e não construi

dos, lá nos fundos de quin
tais, .para aumento do pa

teo da Escola Normal
'esses 10.000 metros iriam

custar mais de três milhões.

Dentro dele, o govêrito,
com verbas fede.rais, poria

pelas autoridades sanitár-l:as

trezentps mi{ cruzeiros - �-lIGIENE, que aqui se rea-

10% - de grupo e aquela .izará na segupda quinzena
placa do contrato: Esta es-, le novembro.

cola está sendo construida Segundo êsse noticiário,
com recursos

--..

da União. :ambém o Estado' de Santa
legrama procedente de' Ou

Depois, de tudo isso. o sr. :::ata:r;ina estará presente ii
Bornhausen entraria com

cis 'festas inaugurais:, uma

caravana de 60 pessoas -

,2% - e, na Revista do Va

le do Itajaí nada menos de
V' medidas de precaução, pro-

30 poses ,.- 1% de

S'1
RIO, 21 ( . A) "\ A cedendo-se á vacinaçãó de

Exa cortando a fita e fa- 9rodução prasileira de car-
d

'

d.

_
_ . ," estu antes e emprega os

zendo outras de mao no "ao, relatlva ao prImelro 'd f'b' O
' ' de março dêste ano, do Con-,

,,' e a rIcas. s casos consoo
,

bolso e cigarro à- Osvaldo semestre deste ano, alcan-I d b selho Nacic)Ilal do Petróleo,- tata os estavam so contro- "

_

Ar-anha. ' ,çou pequeno aumento em
le.,- que fi:?Cou uma parcela adi-

Enquanto isso, aqui na comparação com o volume tiva de Cr$ 0,0751 por litro

inauguração do '''Jardim da de igual período do ano NENHUMA INFORMÃ- /

i
aos atuais preços ,de venda

Infância Murilo, Bràga" to- passado, Segundo informa, çÃO NO SERVIÇO NA- de gasolina comum, em to-
dos os oradores aludiram à o Serviço de Estatístiça da CIONAL DE MALAÍUA do o país, destiriada a co- Eis os novos preços do convidar o sr. Nerêu Ramos
tlma velha promessa do sr. Produção, do Ministério ," -.----- ,

"
" combustível, de acôrdo com a visitar/Recife a 25 de se-

80mhausen, da doação de da Agricultura, o país pro- DEZ NAVIOS DA HOLANDA a mencionada resolução no tembro, pedindo aindé.l que
um terreno para a constru- duziu, nos primeiros seis

I
' PARA O BRASIL

"

� Rio, Capital - Cr$ 2,48, e, insistisse :no convite que,

ção do centro 'SESC-SE- meses de 1953, o total de HAIA, 21' (U. 'P.),.- O também toma'raro parte no no interior, Cr$ 2,52; Belo ao que se adianta, teria ca-

NAC. A �nst�tu';ça-o tem �a' 992.094 tonelada,s de car- sr. J. R. Macedo' Soares, J·antar. A seguir, o embai- Horl'zonte ca'Pl'tal 't l't' D'
'.

d• • • J

I '
-

,.... ra �r po 1 ICO, lsse am a

o,s recursos para, a grande va-o" no valor de Cr,$ .... embaixador do Brasil na xador brasileiro, e sua co- Cr$ 285' 1'nter1'or
_

Et 1 'no L'n'

-, ,
-

.•..• o sr. e Vl 1 S que
constmção, qtie virá embe- 198,254.000,00. I Holanda, ofereceu um jan- mitiva seguiram para Kin- Cr$ 2,89; Juiz de Fóra, ci- qualquer dificuldade pode-
lezar a Capital, como as São produtores de �r- tar em honra' do ministro derdikj, perto� de Roterdam', dade - Cr$ ?,69, interior rá ser superada, pois já tem

construção do 5° Distrito vão os Estados do Rio" G. Levi Carneiro, juiz da Cor- onde assistiram à batida da - Cr$ 2,74; Vitória, capi- prioridade p;:tra a passa
Naval, no, govêrno passado. do Sul, Santa Catarina e te Internacional de Justiça quilha do primeiro navio tal - Ci$ 2,88, interior - geni naquela data. O sr.

A doação prometida, co-I Paraná. Do p:imeiro �esul- i e sua esposa., '

de .uma �érie de dez, que Cr$ 2,92; Niterói"capital - Nerêu Ramos, hoje ouvido,
brana e sempre protelada tado a maior ,quota de pro- .Os membros da

delega-,
devem ser construidos pe-, Cr$ 2,50;-:-interior - .. ,.... disse não se ter avistado

acaba por não vjr �,o pré-,� dução pr�cede�te. das mi-' ção brasileira que, atual- los �stalei�os �av�is -"Van Cr$ 2,54; e São páulo, ca-, ainda com o sr. Francisco
dio terá a construçao trans-, nas de Sao JeronUllO e Bu- mente se encontra:q1 em Ssmlt. & Fllho , para a ma: pitál -: Cr$ 2,56 e interior

I

Gallotti ignorando o as�
ferida para outra Capital. tiá. ' 'missão nos Países Baixos, rinha brasileira. -

- Cr$ 2,60. I s�nto.
' .

I

Febre' Amarela Em Ouro Preto 1
RIO, 21 (V. A) - Te- A propósito, ouvimos o aÍi nao chegára qualquer

Serviço Nacional de Feqre notícia-sôbre casos de -febre

Amarela, sendo-nos infor- amarela naquela cidade mi

mado que até o momento neira
Transitou pelo
local o senador

1'0 Preto informa ter ali ir

rompido um surto de febre
amarela constatandó-se d�z
casos. Foram lógo tomadas

RECIFE, 21 (V. A.)

A PRODUÇÃO Dó
CARVÃO, NO SUL Noves Prêços' da, Gasolina

.

RIO, 21 (V.A.) - Com brir a diferença de custo de

-

com o governl'\dor_ Etelvina
Lins; tendo êste incumbido
o sr. FranCisco Gallotti de

}allotti, voltando da Suiça,
)Ilde representou o Brsail
'na Conferência Mundial de'
Rearmamento Moral. No

próprio aeroporto, o sr.

Francis�o Gallotti manteve
uma' conferência telefônica

a publicação no "Diário 0-
fici"al" da resolução de 27'

::lepósito entre álcool ani

dro, entregue as Compa
nhias Bistrib�idoras pelo
S. A A e a gasolina por
aquelas importadas, entra

ram el1l vigor, em todo o

'território nacional, os no-

--Vos preços da gasolina.

Drumond e

senhorita Ecila Drummond,
'

cantora Nylza Drumrr}ond,
senhora Lásinhci Ly.ís Ca.l'
los Caldas ,Brito, senhor
João Fonseca e senhora Di

di Fonseca, "senhor e senho
ra Sálvio de Oliveira, se

nhor e senhora Mário Ca

bral, senhor e senhora J.

Penafiel, senhor e' senhora
Edler, senhorita Danuza

Ledo, senhor Mkhel'Simon,
profeSSO1_: M.atos Peixoto. e

senho,,:a, projessor Spinelli,
senhor Dirceu, de Oliveira
e S·ilva e out�as figuras
ilustres da nOssa sociedade
e das nossas letr(!8. "O Idio

'ta", de Léo Victor, estreou
ontem para a crítica qúe'
�m pêso compareceu ao. tea

tro de Santa Teresa,- esti
m�lando com a presença a

diretora Nina ROnf!w,sky, o

cl!'lt6grafo. �vóm, a figurinis
ta Rosa Carlos Magno e os

intérpretes Ana Edler, Ed
son Silva, Geny Borges,
Celso Borges, Hélcio de

,

.
..

Souza, ,Luctana Peota, J01'-

ge Chdia e Nelson Bal'ian
ni. "O Idiota" será repetido
hoje, às 21.horas.
N. R. � A est1'éia de O

idiota fói u111 suc-esso, de

ki" recebe um premio ainda .

maior,: o apZauso da crítica,
que destaca com os mkis
consagrados elogios aT sua
péça.

HOJE, NO SENADO

RIO, 21/ (V: A) -;- So
mente na, próxima terça
feira, dia 22, ás 15 ho�as,
serão. ouvidos; na Comissão
de Relações Exteriores do

Senado, o ministr�' Orlando
Leite Ribeiro é o s�. Moa-'

,

cir B�iggs, indicados, res

pectivamente para embai-
..; : �'.

xadores 'na ..f\rgentinà 'e no
.

.
.

. '�.. I

Earaguai.
Ambos prestarão esclare

'cimentos julgad�s indi�pen
sáveis por aquela" Comis
são.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

c _ � I 0 __ .• o�pol$ O '$. f'A�'l_
Uma tra�i�çao no'�omércio e na \jn�usttia �e' 'Santa Catarina

M a tr i 2,: - Fto r i a n Ó po I is'
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA,

. JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
. \.,

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGA&., MAQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA
MARIA, FBRICA DE GELO.

---._�------------�------------------------------------ ---�----------------------------------�------------------

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI' DR. JULIO DOIN VIEIRA.E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.
DR� ANTONIO Dffi 'IrIUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

•MleM Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
\ O1rarria-CUá'ie. ..ral-p...... .1 ro, na Caixa de Aposentadoria .'e Pensões da Leopoldina

....VI,. eompl.to •••peeialls••o .a. DO.Na,&.! 08 ••JlmQo. RaIlway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
,.J. _llII lllloi.rao. m6todoá ce. di••n'4.üco, • b'aam••u. Curso' no Departamento Nacional de Saúde
IOLro.cOI'U - IIlST••O - iALPINaOGLU'U - "TUO- Consultas diár íamente das 10 às 12' horas.

LIS.o llA8.AL 3as. e 5as. feiras de 15. às 18 horas.
s..t....ra.fa ,oi' on.a. taru.-.l..�••la.....i.. Ullra Atende no Hospital de Carídade, de 8 às 10

".1.'" • ID.tra ."'.l1D4lllo. horas.
ç-..altérllH ]laa Traja•• e a. 1, 15 all4.r ,- IliUtcle ... .... .Ccnsultõrlo: Rua Vitor Meireles, esquina com

...... Saldanha Marinho. _

.

.

•...irI•• �,.. la II 1I0ra. :-_Dr. ......
.

Residência: 'I'ravessaUrussanga 2. - Apt, 102.
Du 11 li II lI.ra. 7" Dra. Ra.... - .--.----

a..l.... Av,..i•• �J."'NI....

.C1nrda i. T.r�
II'Onillid" lIeia l'ae'Qldad. NaCional .e ••didD.. Tlaial......

aiTl.ioclrtlr�o '0 Bo.pital M.rl. .....
C.r.. d. "p.cialllaeio p.la B M. T. Bs-lJiwnao • JIz- ..

,

C11'Urtria d. Prof. U.o Pid.ir., Gaba.rh. (&ia).
Cons : Felipe Schmidt, 38 -;-- Fone 3801
Atende em hora mareada
Res: Rua São Jorge, 30 _:_ �one 2395

DR. I. LOBATO FILHO
Doe.ça. 4. ..,.r.o..,r-.lr."rl.
TUB.aCULOI.DR. A. SANTAELA

\I'.�." p.la ".,"I1••i. N.d...... / ...ia.. 41. Oal.......•

.....,,' .Ir••U}.
, .••6411.. ,or .....rae 'a J.àaia...... • .11..'.... .. Dlabl..

'-''''aI. '

Ib-la..n......,It.l "Ii,.ittrl.. • ".'''.1. 1.1Ii� ••

,.,1'" I'''.ral.
.

ab-li..rao 'a la�u Ca.. •• '111..1'116,1" .. ... .. I•..ar.
O�.i...Hl.. -' Doo.... �J"-
3culiU6rt.: ••Wcio J.m6lla X." - .la •.

.......d•• au li_i..... lU.
c.u...... Dal 11 111 II lUru.
. t.lafo:à.. -. C.li.alt6rtOI 1.1.1.

1.4DlOG!tllU :I UDIO�COPlJ. Doa Í'UUlO.. �

�·/\,�:DB� JOSE BAlHA S. BMENCOUBT
.'

' --.,
"..' JIl •• I c. f

'

-

';
.

CUalea ..,.. - r.DUTàu \

> ... '11' ••1 ..... 11 - I.....
ro."CULt:1J.A .:..... ••DUTAlJ. - OLDIIO.l ••IU.L

: c.u.í..ã••
'

.......ad. - a•••1... 'fia...',' (Lal'I:- ':'
» ....> -. I'larla.6,éna.
••''!I.I I la 11 lt.orÀ. - Di1rtaa..... .

OYOI - OUVIDO. - XDOI • 8DGJ.lITA

DR. GUERREIRO DA FONSECA·
.....an ...

, .

...... A,.ralka••••

...,••••• r.... - aafra"r - ........m.............. 1. (i.
, hI,aIIa••• C.bota> ::;: a.tir." .. Oerp.. Jldraallol .. h.a.
,.........

/

....... Jara ec._
, CeM.INd. - Via ii. O.ra � � - (AlW .. o...

1__
......_,.}

1IaIitI.... - ...11,. ........ llL� '1'''' ll1L

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAG.lOé

\
\ 0.•••1..1'101 I.... Pia.., II.

ftu· II la 17 41àrialll.ak. •••0lI0 ... .'b.�... :

.

.... 1, ....1..... 111. 1'0•• a. Y14.

DR. ·ALFREDO CREREM
c l'fad.....a laJe

.

b-:sretor 8o.,llal 001••1. Ia.t' ..

"".�.I •.,vo... • ..."t&1a.
1IIl,"'ada 1Io�••J.

.

/.

lu Tlral.._ a.•.
I

O'...lu. ia. 11 k .III ••rall-

,f'ONllI •• TIl. .

··
.... 1 a.a B&I1_ Saraiva, ., - .......

--Dr. Meçeslao Szaniawsk-

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

--DR: .

JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUllla ....0· - .,........ ed....

(Trata•••to •• Bronq'llllH. •• "'J� .' ........).
0....1"1'1.: Vitor ".1'1'.1•• , l� - 1- ••Iu.
••ArI.: Da. 10,10 la' 11,11 • ... 1,1' la 1,1' uraa. .

.

......... A....nl&' &lo Brane6, lU _. 1'0•• 1.141.

DR. ARMANDO VAI-.ERIO DE ASSIS'

.. I_'fi.. I. CIIaI_ 1aI ,..
,

__ .

.I&" •• Carl4aI.
OLliIlOA lI.DICA D. C&IJ.J!i(lA' • j,DULTOI

- J.lu.... -
c.ualt6rte. a.. x.......ul.. , - '00••111'" ... 11 aa li!

. ..1 II U 1'r. laoJaa. �
.. -..

......ad.: a.a :a.raeIt.al GaWk.riI...
·

I -- ..... 1 tIL
_.�-�.----_._--,..-- .. -._-;.,..

ESTADO)"«0 I�formações
Ufeis

O leitor encontrarã, nes
ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e' de
imediato:

'

JORNAIS, Telefone
O Estado ..•.....•• .3.022
A Gazeta .,........ 2.656'
Diário da Tarde·... 3.579
Diário da Manhã ... 2:463
A Verdade ...•..... 2.01(1
Imprensa Oficial 2.68R
HOSPITAIS·

.

De Caridaae:
(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portária) '. . . .. 2.036
Nerêu. Ramos 3.831
Militar . '.' . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) .. �. . .. �.153

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .. '. 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.813
Serviço Luz <RecIâ
mações) ••••••••• '2.404

Polícia (S�la Comis-
sário) ... r • • • • •• J.O�8

Polícia (Gab. Deie�
..

_Jado) . . . • . . . . .. 2.59.•
COMPANHiAS DE
TRANSPORTF
AÉREO ,

TAC .... ) .•...... J3.700

DR. NEWTON D'AVILA PR: MARIO LAURINDO Cruzeiro do SÍil ...• 2.500
- .

.

, Panair .•.....•..•. 3.5�3"'l.'�.�Cla ·.era. - Doeaça. 41. le".r.. - Prae�I",. e '

Varig ... � . . . . . . . .. 2.32,)
, .�. J:letrid �

,

R �LA'U 10 BORG SC....I"rt.: !tal Vitôr ••irel D. II - T.lefo•• 1.1.,.
+ ,O . � D· E' Lóide Aéreo .....••.. 2.402

-

L·' -

'ADVOGADOS.�
. Real �.:............. ·2.358,'c....uu: A, )1.10 �ora. e l urde da. li 1I01'a. ·iii !IA.'"

I
� <.

, ."_I·DI·_R_d.a.
:

v!t'fÍlA•�LV'iMdaloltRamzo.o'-MET'·Rl.tOGD·Al·R41IC·IA. .

.. _._'_1 !Ia' I ,.Ôro em ceral, Recura�1 ,eraate õ Supremo 'rrlb. Scanditiav8s ..•...• 2.500

. .Federal • Tribull&l-Federal de Recur.o..
... I HOTÉIS

ESCRITÓRIOS
Lux. • - ••.•••. 2.021

- ,
• Ma.reatic ...••••••• 2.276

D· I d' ,ii F culd d Na'cI'onal de Medl'cI'na da'
FloriaDópolil - Edifieio SIo Jorc., rua 'I'raJa.< Metropol ••..•..• u 3..147. lp orna o pem a a e

. 12 ...... l0 udar - laia 1 La Porta
. Universidade do Brasil \

Rio de JaDeiro _ Édificio. Borba Gato, Av.. l...
• • . • . • • •. 3.!:!1

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola AIlt6Bio Cario. 207 _ .ala 1001. . �CiqUe .....•..... �..t t9

(Serviço do Prof. Oçtávio Rodrigues Uma) ntral •.....'. . . .. 2 r,9�
\ Estrela • l :r-tEx-interno. do Serviço de Cirurgia do Hospital

Ideal
. . . . . . . . . . . ...

-

1. A. P. E. T; C. do Rio de Janeiro
DR" CLARNO G GA'I' 'I' 'Ii'PI'ft'iw ESTREi······

.... •• 3.659
Médico do :Hospital de Caridade •

.

.

-�. .. ,�.I..I.& .
TO

IlOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES.
- J.DVOGJ.DO -

I
Disque_ .. . • . . . . • • • ., ,06

C R J
�

P' t 16 d 1600 à 1800 h Roa: Vitor Meireles D. 60 - FODe 2.468 - Florl.nópoU•• ·

-

ons! ua oao m O n. , as , S , oras.

Pela manhã atende diàriam�nte no

HosPitaljAd
'-

e I' • b··'-d d" de Caridade. '

.

' 'VOCaCI8 "oo.a I I 8 e
Resid: Rua General Bittencourt n. 1�1. Tel. 2.692.

.

ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Cau,sas ,P.'ensãocíveis e trabalhistas.
,

Ma' rl".O de Larmo Ca· ·ot·tça-o CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago --
Assuntos fiscais em geral.·

Edifício "IPASE" � 5° andar_- MÉDICO-

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOF::NÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS' .

Havl·' Motor Carl H'oepc'keCons�ltório - Rua Tiraáentes, 9 - «
.

J»
_

, HORÁ'RIO,: / I RAPIDEZ. -- CONFORTO -=-- SEGURANÇA .

.

Das 9 as 11 e das 13 as 16 horas
. , _. Viagens ,entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Te!.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 -- Florlallopoh�. Escalas intermediárias em' ltajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINER:Á,RIO DO NAVIO MOtOR CARL HOEPCKE _

, \ .. '

NO ULTIMO _TRIMESTRE J?E ,1953
'

�
,

IDA
, VOL'I;A

j

de Fpolis, de Itajaí do Rio - de Santios·
.. Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

'

...... Médico do Hospital Nossa, Senhora da Luz - . 'do Rio, à.s 7 horas
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 -:- Fone' 2665 .24/9 26/9' 20/9' 21/9
Residência: R. BARÁO DO RIO· ,BRANCO ,Nó 529 5/10 7/10 1/10 2/10

'CURITIBA _:. PARANA' 16/10 18/10 23/10 . 24/10
Especialidade: DOENÇAS NERVO�AS, E MENTAIS 27/10 29/10' 4/11 5/11
Doencas da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- 8/11 10/11 15/11 16/11
chas

>

espinhas, etc ....... Glândulas. Falta de regras, Ex- 19/11 21/11 26/11_ 27/11
cess�,' Flores· Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este- 30/11 2/1'2 7/12 8/12
l'ilidade,' Desonvolvimento ,físico e mental, etc. - Do- 11/12 -13/12 18/12 � 1!)/12
enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes" Asma, 22/12 24/12 _. 29/12. 30/12

Malária crônica; Hemonroidas, etc,' -

'. Pal;a mais informações dirijam-se à
, __,._ --�- _

ATENÇÃO: Consultas em Blumenaú 'nos dias '26 a 30 de : EMP�1tSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
cada mês, no HOTEL HOLETZ '. i Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92' - TelefOJie: .,1.212

ADl\UNIST�AÇÃO
Redaçâu e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

l.'eL 3022 - Cx. Postal. 139.
Diretor: RUBENS A. ·RAlHOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
'

Representações A. S. Lara, Ltda.·
Rua Senador Dantas, 40' - 5° andar.
Te!.: 22-5924 -'- Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

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

.
ASSINATURAS
Na Capital

6P andar

_Ano : .. '
.

Semestre .

No Interior

Cr$ 170,u.,
Cr$ 90,00

Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .

'

.... '; . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados, não

serão .devolvidos,
A. direção não se. responsabiliza pelo. con-

ceitos emitid'os nos artigos assinados.
.

DR� MARIO )WENDBAUSEN
Clflllca ..�a •• "III.... ai.....

.,....1"1'1. - a.. ,... Pia'" II - 'lei. .....
c..a.leu.•••• 41 111 • Uru.
a.'Iad.: a.. "�11''' Ibtor, a� Tal. �l&

ADVOGADOS

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
, - J.DvhGADO - •

Ca1:u F_tal· 11. - luJII - ..... Catarl..

Lavando com Sabão

-V>i'rgem ..Especial ida.d�
da Cla. \V'TIBL INDUSTBIIL'-J8ID,llIe�. (marca. registrada) ,

<

economiza-se 'empo' e. dinbeiro
------------------�------------��-----.-------

160

Dispõe de quartos para
rapaz dando bôa referência.
Avertida Hercílio Luz _no 2.

SÃO PAULO·
·RIO?

.

�
'C�;'

-DR. - JÚLIO DOIN YIEI'RA
Acaba de recebei' o

I·
.. 1"
i

AMBLIOSCO;PIO DE

WARTON

��6Ã��!"CtAt .

EspECIAUOAOE

-Para tratamento do E�
TRABIS'MO em crianças.
Rua Vitor Meirelles,. '14.

. De 9 às 12 horas diària- .

. ;...._---' _..,.......
,mente.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,NO LAR E NA SOCIEDADE

DENTRO EM BREVE:' Vitorià da técnica e da libra
o JUIZ

I Embora a F.C.F. tivesse escolhido para apitar o jo
"go o sr. Salvador de Lemos, de Blumenau, o clássico dr)
'futebol ilhéu teve por apitador o sr. Manoel Alencastro

I'GUimarães, da Federação Paranaense de Futebol, o

qual segundo consta, fora convidado antes. Seu trabalho
, não foi dos bons' mas também não foi dos maus. Teve
falhas, mas não influiu de modo algum no ' resultado,
Garant�u o ê�ito da pugna.

i

I
NASCIMENTO: ' I

Encontra-se em festa o lar do nosso prezado conter- I

MENINA ,R,EGIl'{.A PIRES râneo sr, Agamenon Noceti e dígníssíma esposa D. Hiria
Noceti, com o nascimento de uma robusta garotinha que

, na pia Batismal recebeu o nome de SONIA,Completa hoje .sua pri- Ao distinto casal, residindo na Capital Federal, a-

mavera, a elegante menina presentamos felicitações.
�.Regina Pires, filha do sr.

I.

'--p-----.--.-----_--Ja.ir Pi:es e D. OncÍina Fe- a rt.c Iparaoreíra PIres. y
A elegante menina as fe- Agamenon Noceti e senhora participam aos paren-

1··
-

d "O ESTA
tes e pessoas amigas, o nascimento de sua filha SONIA,ícitações ,

e

-I' ocorrido dia 19 do corrente. '

DO". RIO 19-9-53. ,
.'

ANIVERSA'RIO:

OS ,QUADROS
, AVAl - Adolfinho, Barbato e Danda; Nenern

Bráulio e Jair; Manara, Amorim, Balão, Saul e .Lisbôa,
FIGUEIRENSE - 'Alcides, Trilha e Garcia: .Iulí

lho, Galego e Laudares; Fernando, Néde, Herrera, '03-
l1yr e Pacheco.

.

'/
.

,. ""Turismo e Transportes em Santa Catarma
J Turismo, rodovias, ferrovias, e demais
meio de transportes nas terras barriga-verde.

O guia de turismo, onde seu anuncio vai
valer, o dobro· Será lançado simultâneamente
na capital, Curitiba, São Paulo, Pôrto Alegre,
Montevidéu e Buenos Aires·

A PRELIMINAR

A partida preliminar teve- por vencedor o Figuei
rense' por 2 a 1, sagrando-se vice-campeão de- aspirantes.FLA,GRANTES DO RIO as CRiaNças

) PREFEREM A RENDA
Rio (Agencia Nacional) ceu o comparecimento do

- Com a presença do pre- presidente Getulio Vargas. I

sidente da República, rea-
I Encerrando a sessão, em

I

. I

lizou-se, em dias.da sema- nome da Presidente da Re- I

na. passada, no Ministério pública, o ministro Vicen
das Relações Exteriores, a te Ráo congratulou-se,' com,
solenidade de formatura os dirigentes e alunos'do
dos alunos do Instituto Rio Instituto Rio Branco pelos 'IBranco '

que concluiram resultados alcançados, de- ,

neste ano, o curso de -iliplo- sejando aos novos diploma-' 8"'. A data ,de hoje recorda-
mata. tas uma carreira brilhante, I ------------,17108 que:,

O chefe do Governo,' que ,a serviço do Brasil. I
'

presidiu á solenidade, sen- Deverá sair dentro de

'*��nlfRI�nD I' -, "" 1645) ,o FO,rte h.o.tou-se á mesa ladeado J1e- alguns dias a "Revista Aca-: LJU
'

J i lnndês �le Sergipe d El-Roylo vice-presidente da Re- dêmica", que voltará as- (S:1o Ciistovâo}, sob o co-
pública, sr. Café Filho, si� á circulação, Ainda sob

I mando do Tenente Ha.is
ministro das relações Ex- a direção de Murílo Miran-' VogaIs, rendeu-se às tropas"'â ' Iteriores, sr, Vicente, Ráo, a, apresentar-se-á em sua da i>.ahia.' sob o comando
general Aguinaldo Caiado nova fase com nova apre-' do Cap D. João de Souza;
de Castro, chefe do Gabi- sentação gráfica, obede-

__ em 1645, continúa nes-
nete Militar da Presiden- cendo, porém, quanto á 0-

se dia o combate em CO'l- do ,l6°; Falr.cio de Matos,
cia da República, embaixa- rientação ao mesmo crité- ceiçâ» de Itamaracá, el1tüo do 32°� Hipl'i;t�:'Mendes da
dores Mario Mimentem rio de seleção, que fez de- chamada Vila Schkoppe; Fonseca, do :16°; Souza 'de
Brandão o Lafaytte de Car- la uma das mais sérias pu- _ eru )S16, o Capitão Vfe10 elo 29° " Castilho R�lS
valho e Silva, sendo este blicações do genero apare-

I
},l(:x:ll1dI'e Luiz de Queir >z do 4 c:ê. (�Wu àa Nacional.

ultimo diretor do Instituto cidas no país. com :'.30 cavaleiros deuo ' A. 'ldri,; Nilo 'Tado,s "

Rio Branco e ainda o em-. 'Trazendo como matéria i Í')1.� ern Santana um desta-
baixador Hildebrando Pom- principal um longo ensaio I zanuntc ot. 200. orientai'.)
peu Pinto Acioly, paranin- do critico amenicano Robert '

se-ndo cm seguida persegui-fo. C. Smith sobre a arquite-I O Centro dê Irradiação rio por um outro -destaca-
Aberta a sessão, o presi- tura col9nial brasileira, o Mental "Amor e Luz" realiza menta de SOO orientais que .

dente Getulio Vargas en- proximot numero da "Re- sessões Esotéricas, todas as se-, [(I);al,n�dwLdô§; por uma.-i:'J:J'
I -:

).,
tregou os respectívoa.diplo-" vista Acadêmica" reunirá guridaS'�f�iras, às 20,30 à rua I boscad . do Coronel Bento

I

mas aos recem-formados. artigos e poesias de Ru- Conselheiro Mafra, 33 - 20
Ribeiro;andar.Dada a palavra ao ora- bem Braga, Carlos Dru-

I t ENTRADA FRANCA -:- em 'H<35, na Vila de
dor da ,turma, consul Ernes- mond de Andrade, Her- Cachoeira, na Ilha de lVIa- ,REPRESENTADAS

l'
to Alberto Ferreira- de Car-. man Lima 'e Murilo Men- rajo, o Major da Guarda ." ,

valho, este proferiu o dis- des, alem de uma série de Nacional, Cherrnont, foi Rádio Guarujá de ;lori:mó�curso de despedida, real- notas, e estudos sobre Ma- E'p",li.o.:> l:( los "Cabanos" polis •.çando a obra daquele esta- río de Andrade, trabalhos (UE' ,aí estavam fortifica- Rádio Difusora de Urussan-belecimento. Profedu a se- esses que se destinavam á' 10;;;; gaguir sua oração o paranifo uma h?menagem a ser --=- í'!1l1 J tJ\ durante a Rádio Farroupilha qe PôrtoEmJ:>aixador Hildebrando prestada - ao grande autor
(uerra de,,; 'T�lITapos", no AlegrePompeu, Pinto Accioly que, de "Macunzima" ainda em

I q:o :;rande de Sul, o Tl!- Rádio Sulina de Capinzalapós agradacer a honra de' vid� � que, entretant�, só- ';'len!,e-cnremd Silva T l,'ra'- Rárlio Difusora de Tijucas \parani�ar mais uma turma mente agor'a serão publi- 'es deri'o�l �i1t,tO a Cape,lla. 'Rádio Difusora de Laguna ido Iristituto Rio Branco, re- cados.
ORGAHISADO ia Erval o Coronel Rafael Rádi" Caçanjurê de Caçador

"feriu-se ao entrelaçamento Pascoal Carlos Magno E _ ,Vercbn que cumandava UL). Ráf.:o Difusora de Itajaí

I
da' diplomacia com o Direi- recebeu merecida homena- EDITADO je�t:.!Cé1me!1tG de gaú;::h:;s "0 Fstado"to ,Internacional Publicar gem da Sociedade Brasilei-

PO� rev0Juciu!1álios; "Alvorada"salientando o grande p,ro- ra de Belas Artes,-pela sua.
.,

- EHl 1M2, Bernardo la- "O Invicto" Ig
,

o alcançado' por este atuação em pro'l da I I'de'l'a 1}(JIlÁLré'/(] /J(J4J([g . •

\. :n' P 'd l' I
.. "

ress
-'

gEl v Á g9;,'.['TTO CIIW) oa. �'ca, r:s1 el�"e "O Vale do taJaInós _últimos anos. Conclu- do Retiro de Artistas Plás- A,.., IY'
C!D PrOV1l1CJ3 de Mmas 'Je-FLORIANÓPOLIS_SANTA CATI\R}NJ\

Fraca para um cotejo de tamanha envergadura
'''0''<'0 mais de doze mil cruzeiros passaram pelas bilhe
'orias: No turno a renda foi superior a 14 mil cruzeiros

PassadoHoje no
22 DE SETEMBRO

_�prl,rfi', -c .

ULTRA SONO
,TERAPIA

SINUSITES

das-nacionais os' serviç'-s
-irestados '.:1 pacificação ::'la
'Pro vincia;
'- «m 10f 6: argentínosc
brnsi leiros, sob o Comando
C,L' Ge;ter,.' Ps.rtolomeu Mt,

tre e do General Marques
�r./l> �J �r • ...;

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA·fAMEN·
TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.(1e Som:". essaltararn Curu-

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS
r�;i1�, morrendo, no cumpri
mente do ;;" ver-rnilitar os

'segu'ró s .:)1'J<leiros: So.rzr. '

Barreto, dl Hl(', de Volun- ,-
.

t.uios Antunes- de Abreu E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO con HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSU�TÓRIO - VISCONDE DE OURO -PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
-: RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

Viagens D I R ÉT A S
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d',
FPOLlS.-S. PAULO ·-RIO " 4,.,
FPOllS.!. CURITIBIl.;..RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

18ANCO
de C�f�ITn POPULAR'I' .� z AGRICOLA, . ,. 1-"

Rw:l: �ttaiQlYl.O', 16 ' ", , ,

, f'LOrllANOPOLIS - SJo..(>õ�o.rln6. '

leiTE
-CLIENTES

Casa Londres
Pereira, Oliveira & Cia.

i In�: ��r�is' Cássio- Med�ir08

Agência Electrolândia
,

I
Modas Cliper
A Electrônica
E-st. José Daux S. A.
Waldir Losso & Cia.
Eléctro Técllica Ind. Com.
S. A.

de

Pu blícidade \
I

I
,Escritórios Ronalan Lt�a.
Lóide _Aér"eO Nacional-

indo suas palavras, agrade..: ticos, em,Campo Grande.
--�--------'- -- I
�� ',', .' "

�A_.l,$CO�,�/_�II 0UIIAIfTE TOIJIJ DIA '

/ "'. .. "OS \tAPeJOS

'."'·D}"ta"�.% .' �
•

"'li' t.. �.-

-------------4 ra:p, agrudc;,;tH aos gllar- Caixa Postal, 45 - FlorianõpoÍis - Santa Catarina

AVE·NTURAS DO 'ZE-MUTRETA�..

Presentes de Re�1 Valor, Sim,2
Aoeis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canelas Parker, PorcelaoQs Decoradas "acionai,

. Japoneza
�

e Chineza, Faianças
.

e Muitas _Oulras Novidades. '

Preferir li Melhor
FELl�E .S,CHMIDT -

Casa,Preferir
-

NOfJsa
, ,

e -

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imbltuba A. C. Campeão d'e Aspirantes
COM A DESISTE,NelA DO PAULA RAlVI OS DE LEVAR SEU QUADRO DE ASPIRANTES A HENRIQUE LAGE, O IMBITUBA

.

ATLÉTICO CLUBE OBTEVE O ALMEJADO TITULO DE CAMPEÃO DA CATEGOlíIA, COM APENAS UMA DERROTA. PA

RABENS, POIS, RAPAZIADA DO DR.,BRANDAO, SOLEDADE, PELA EXPLÊNDIDA·CONQUISTA!

-
-

"O . ]�� s t-a d O E s P O r t i vo"
�).-<)�()--()--q--()..-<)�).-<�(�._•••••••••••••••••••••••••••••••••••••�M.III�()4..H -) _'0 I111!!17(MIIIIIH��

-Vitoria Da Técnica E=ibr:a
Sf' l.ouvessern obtido o C'E'- es.rondosa vitória, ger,;·o·'''w-

.. ------ --..___

t ro máximo do futebol r_j_: "":,< .. merecedor dos mais \
a_ar.oPA? ._-�

tadino. Muitos - deles che- Ú1t0f. louvor es, O vestiárlo

r'
Ir,'

'

/ .I?
[;U;, m a ve:ter lágrimas, do Avaí mal. poude conter

'

bl c contentamento. A;é
I
a avalanche ,de torcedores

'11eSn"O os jogadores e di � 1.- que foram cumprimentar
�enf( s do Figueirense fo-

t
os heróis da grande peleja W

carn dar a Nizcta e seus 1 u-I· \ic C:(�mingo,
1,i'o:, as fe'\dtações pela;

.

./
VITóRIA DA TÉCNICA E DA FIBRA

e Da
Imponente o espetáculo

I
ioram poucas, o "match" Por 2 a 1 o Avaí superou seu tradicional ri-

_

de domin�o, á tarde, . no
.. ��')ri1.jnical teve �s· s�us mo-

I vaI, numa das lufas mais empolgantes e' sen
velho stadíu-n -da rua Bo-l mentes sensacionais que I • • 'd· h' t" d f "CI" dos
caiuva, em que foram pro- arrebataram ai "hinchada", I sacronais a IS orra o amoso iassrco os

tagonistas l·��ai e Figuei- ocasionando instantes dé Clássicos" _' No primeiro período vencia o

rense. suspense, natural�ente 1e- Figueirense, graças .ao tento relamp�go de
; o famoso "clássico dos vando-se em consideracão a Herrera, aos 3 minutos

.

_ 'Saul e Amorim
� clássicos", reunindo os tra-I rivalidade existente ;ntre marcaram para o bi-campeão _ Manara,
dicionais rivais do "associa-

.
os dois queridos grêmio, Bráulio e Trilha, as maiores figuras - Nos

tion' ilhéu, em toda a sua

I
rivalidade que data dos aspirantes a vitória sorriu ao Figueirense _

,

primeiros anos do futebol .

Apreciação individual _ Os quadros -I insular. . Aqui na Capital,
! possuidores das maiores Arbitragem - Renda.

I2ITZ

UMA GRANDE PELEJA

Emboraas falhas que. não

As 5 - 8hs,

i., "toi cidas", Avai e Figuei- " "

azzurra", Pacheco da esI
H'n�2 sempre que vão á
" _

, , ,querda centrou a Danyr..
nça para decidir uma JUS- E t d B b

I
, ,

s e, acossa o por ar ato :

ta, o fazem com O maximo I
. ,,' I

..1 ibilid d
-, com presença de espírito

.

ae S"UétS pOSSI uma es tec-l _

1 f
'

;

,- , ' ,
nao tocou a pe ata que

.

01
rucas e físicas, proporcio- ,

'd H·
.

I, ,

'

aos pes e errera, o qua:12n4o aos aficionados ver-
1 1 d' I

! '

.

,

.

-:lem· co oca o atirou sem';
I dadeiros . espetáculos de !

h . ,_ .:
d b

.. '

b
'

id d esitação, .consegum o UI'-
técnica e com atíví a e, , 'A '

_

d d d d I lar a vlgilância do vetei-a-
tao o agra o e to os, diâ 1·

, ,

, , .
no guar Iao a VI-azul. Mi-·

mesmo dos 111aIS exigentes, I
,,""

D:· "CI'" d R' I nutos, depois, dOIS shoots Iommgo o assico a 1-·
d f id Mes eri os por anara e

va.idade'' não fugiu á regra.
Bráulio, êste cobrando uma

falta, foram chocar-se edm

Sessão das Moças
Bing CROSBY - Nancy

OLSON em:

A SECRETARIA DO

MALANDRO

No programa:
Cine Jornal. Nac.

NENEM

Emusiasmo de sobra, em

penho, máximo cuidado nas

jogadas, coração e muito

majestade, deu ao público sangue

,:, tão sequioso de bons emba-
--; ---Ó, �

tes futebolísticos, .
a grata

oportunidade de ver, mais

uma, vez frente a frente,
avaianos e figueirense, num
choque de raras propor

ções.
A cidade esportiva em

peso compareceu á conten

da, compreendendo a sua

alta importância, pois iria

decidir a sorte dos dois

grandes clubes no certame

de profissionaís de 53,· uma

(J Figueirense foi o prí
nu-iro ::J entrar na liça. Lo
�o d- pcis o clube de Mi

'sueI Hermínio Daux. Am

b(�s foram �strondosamen
le aclamados por suas tor

'<.Idas" bem justificando o

[Il'p.stígio que desfrutam
no esporte floria_?opolitano
ç catarinense.

S::J'J as ordens do árbitro
v.€z que, líderes juntamen-, '

parar.aense Manoel Alen
te com o Atlético e o Bó-

C<l,o'·n Guimarães, -foi dado
caiuva, o máximo teriam

que empregar -pela vitória,
afim de conseguir classifi

cação para os prélios deci

sivo�,., Un: empate teria pa-j
ra ambos o sabor de urna

"derrota, P?is 'os coloearia
fóra de combate, ficando

para -decídir o título os au

ri-celestes e os tricolores.

WJlI'iíJ,. ".
,

!

Para o "choque-rei" "
de

domingo as duas equipes
treinaram com esmero,' fí-

.

sica e técnicamente. E nos

ensaios demonstraram evi

,dent� disposição de vencer. IOs comentaram surgiam,.

I
os-mais variados. A maior:

,
.

parte dos "torcedores". a-

chava que um empate seria Io resultado ideal para o co-

Jtejo que iria ferir-se no

Campo da Praia de Fóra.
E com muita razão. O equi ..
Iíbrio de forças era-paten
te- Surgia o Avaí coma de
fesa menos vazada e o rurival com· a ofensiva mais

.produtiva juntamente com

o Atlético. Já no 1.0 turno

o marcador acusou zero. a

zero, anunciando que a de

fenslva avaiana levara a

melhor sôbre a artilharia

alvi-negra..

As 8hs.
Doris DAY - Gordon

"

Mac REA em:

MEUS BRAÇOS TE
ESPERAM.
No programa:
Filme Jornal. Nac.

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

Às 8hs.
John GREENWOOD em:

FANTASMA DE IM-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(

eletricidade, represento uma

da- superior qualidade.
Peço lâmpadas G - E !

tM, �
� .. _

..•

�
...
'P

r�{)a!e )�i"'" ''4.houve mortos nas prrsoes . rc
de Argostólion (capital. de

1
G E N E R A L 'E L E C T R I C S. A.

Kefalinia _ Cefalônia), de
,

'

Ássos (pequena aldéia, si- I �IO DE IANEIRO - SÃO PA!JLO - RECIFE - SALVADOR - PORTO ALEGRE - CURITIBA - BELO H.O.f%ONTI.

�uada à norde�te da mesma I .

Ilha) e de Zakynthos _

CASA MISCELANIA distri.
Zante (uma das ilhas atin- btiidora dos Rádios R. C. A.

gidas pelos terremotos), A Victor. Válvulas e Discos.
j administração dessas pri- Rua Conselheiro Mafra.

. 1 Data do Nasc.: Dia Mês Ano

i . I
sões, a tempo, e antes dos

;
1
=Pr-o"""'fl�Ss�ã-o----�C�a-sa--'d-o�?---=Te-m�fl='lh-o-s�?

----1
grandes terremotos, orde-

0,'lça. como a voz
I Rua N." Bairro nau a- saída de tôdos os

II. \UIl &mi,o. & palavra do
I..

.

_ presos, inclusive os comu-

AI.aC. da Sul Ainerica. I
Cidade Estado

'. ,12-QQQ<H 78 �,_ �!:,::;'s: e/�� . transf�rehcia.. ' .". .

.

par� lugares ma;s' seguros.
Assim, não obstante as ví-

Nov. SAro: 4IiU-I"Parlamentares,. On.tem 1� Em· tirria.sf-mortos e feridos _

Bàtilco '...�. Volta Redond'a'·--'· :o:i���r::�!�:ç:�e::r:��:
ROMA,� 19 (U.P) - A

.

.

.

.

.

ço providencial das admi-

Comissão de Técnicos da RIO, 19 (V. A.) - O sr�' No Hotel Bela Vista, a nistrações dessas prisões,
luta contra a Raiva, da Or- Nereu Ramos, presidente direção da C.S.N. oferece- nenhum preso ou comunis

. ganização Mundial de Saú- da Câmara dos Deputados, rá um ,almoço aos visitan-:

de, reunida nesta' capital, acompanhado de numerosa teso

representação de congres

sistas e jornalistas. visitará -.c:��()�{)_ll4I

hoje Volta Redonda.
,i

A comitiva percorrerá
demoradamente as instala

paises _ precisou a Comis-
são _ vários casos de raí- ções da usina, detendo-se

.

,va toram tratados pelo no-I
nas obras de expansão, que

,

vo sôro, chamad� '''Hyperi- estão sendo tocadas em �iti- -.- _..- ..........

. mun" e' os resultados mos-
mo acelerado.

.

traram ser o mesmo del.o�)...(::....()....o.-.o.. IAperitl'o fino, o
grande eficácia.
Sabe-se que a' vacina de!

.

. Melhor da Epoca
Pasteur, empregada
preventivo dos' efeitos da

mordedura de um- dos ani-

, f

- Um teste para chefes de família-

Seus fi/Iros estão vacinados contra a varíola?
SIM NÃO

-

-

-

�

2 Você acompanha os estudos de seus filhos?
\ 3 Você lembra sempre todos os aniversários

{espôsa, filhos, casamento)?
4 Você participa com [requência das -brinca
deiras de seus filhos?

5 Você sabe qual é o pêso de cada um de
seus' filhos ?

(I Você 'os leva a uma reoisõo -rnéd ica e den
•

tária, pelo menos duas uézes por ano?

7 Você compra regularmellte aparelhos domés
ticos. e adornos para ° lar?

, Você faz de boa vontade as compras que
sua espõsa lhe pede? ,

9 Você conuida sua espõsa muitas vêzes para
ir ao cinema ou passear? ' .'

1,0 Você já assegurou o futuro dos seus?

Se você responder Sim às 9 pr-lmeir-as perguntas, e Não à 10a.
_ ainda não estará cumprindo complctamente o seu dever!

Não basta suprir às ·necessidades presentes da família. A vida é- cheia
. de imprevistos - e pode ser que, de uma hora para outra, sua espôsa
e seus íühos se encontrem no- mais completo desamparo. E sua obriga-
ção evitar que isso aconteça: é sua obrigação garantir aos seus, para
sempre, a tranquilidade que desfrutam agora. Faça-o logo, através de

.

' um seguro de vida. Um agente da Sul Ameríca lhe indicará, sem com

promisso. qual o plano' de seguro de vida mais adequado a seu caso,

Sul Ameriea
CClmpllnhill Nacional de Seguros

de Vida
Fundada em 1895

r---------------�
I

À Sul Amezice, Companhia Nacional de Seguros
de Vida, Caixa Postal 971, Rio de Janeil'o

1

I
��

------------------__

I F"0me

';

anunciou que uI!). novo sôro

anti-rábico dera resultados

satisfatóríos, nas primeiras
experiências. Em.direfentes

• PLACAS SIFILlTICAs.

Elixir de Nogueira'
Medlcaçlo z:uxiliar. no tra.

tamento da 8ifili8 •

, ,

À firma Irmãos,Mendes-
& Cia. Ind. e Comércio, de.
Eiguaçu, acaba de lançar à I
praça um novo produto de J
EUa especialidade. Trata-se

do Aperitivo Fino, saboro

,;;0, -que .nada fica a dever
dOS melhores do país.
Registando à gentileza da

oferta com que nos brindou
o st: Gerente daquela acre
ditada firma, sr. José Men

'des, 'consignamos melhores
agradecimentos.

mal raivoso, age apenas ao

cabo de certo tempo, dema

�iado Iongo para impedir a

eclosão da doença no. caso
.

de mordeduras próximas ao

cérebro, isto é, no pescoço
.e na cabeça. Há muito tem

po, assim. pesquizas são

realizadas, com o objetivo
de geseobri,r um produ.to de

a(a"o mais rápida. .

O "Hyperimun", segun
do os especialista da O.M.S.·

- administrado dentro de 24

horas após a mordedura as

segurarra uma. imunidade
imediata. Súa ação se pro

Iongaria 'até o momento em

que â vacina
_ �lássica c�-. !I.T'I� :� 11r'��' ,;;

meça a .produzlr seus efeí-L, -
- .'. .., '_.,

tos. ,
Acrescentaram os espe- grande número d� lobos

cíalístas que experiências selvagens" que frequente
com novo produto -estâo I mente ficam hidrófobos.

.

sendo realizadas principal- I Estes animais procuram
mente no-Instituto Pasteur" : r60rder principalmente a

de Teerã, pois há no Irão face de suas vitimas.

. MAU TEMPO
MÃO' SAIA NUNCA

sem uma loto'de

Processará
o VÔ'Dsol de Pu· I
ris f,D! Re�ife
João Pessoa, 19 . (V: A.)

-:- O marquês Francisco du
I

Rovin, recem acusado pelo
'

consul francês em Recife I
. .

d I
como crirmnoso procura o

pela Policia francesa, cons

titl.iiu seu advogado em Pa

ris, sr.' Jacques Isoral para
defender os seus Interesses

e processar a autoridade

que: o difamou, segundo a

sua carta dirigida ao vice

consul de João Pessoa. RO-Ivin disse à imprensa que

tudo n_!-o passa de política, I
pois é contra a situação a-Itual dali. Revelou que é ir

mão do construtor dos auto
móveis "Rovin", e possui, I

na França, três jornais pe- i '

riódicos, além de ser cO-'

f;ropl'ietário das usinas i
"Delaunay", estabelecidas
em Belleville. <, .

I·

_._--
-

Ainda o terremo-
1 �

to 'na 6recia
São destituidas dê funda-
menta as notícias divulga-I
das pela estação de rádio I'
de p:(aga, !:Lo dia 18. de �-Igosto, segundo as qUaIS

Escolha a que tem êste
-

monograma
I

.'LÂMPADAS �
I

I 4 �-E�/tdt-
»«�� .

1,--,_.-

ta sofreu nada, sendo, até,
fornecidos' à tôdos êles au-

Ixílios materiais.

Ao adquirir uma lâmpada,

W9vàvelme� V. 'pensará que é igual-

zlnho o
-

milhões da outros.

Mos O monograma G - E, símbolo de

75 anos de pesquisas' cons-

ifQntas e experiências no campo do

gQrantia

Cerâmica São ...Caetano
'TIJOLOS PRENSÁ \)08; TELHAS, UDRI

I LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

, '. .
TARJO

I. PRONTA ENTREGA .

fOsnyGama aeia.
I JERÔNIMO COELHO. 14. - Caixa Postal,

"

I 239 - Florianôpolis
.

....

.

DISTr..IBUIDORES

Ataca todo o organismo
EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA' MESMA 0&1-

GEMT
i USE O PUPULAR PREPA

RADO,

1·::1I!Ii tJl:&#]n-
,

Aprovado pelo: D. N. S. P., como auxiliar 1\0
.tratamento da Sifilis -e Reumatismo da mesma

origem.
-Inorenaívo ao organismo, agradável como 11-

cor.

S í f i I
•

I S

Ã-íi·iiiiOR�
do �PSD com Garcez

São Paulo, 19' (V. A.) - para estudar os têrmos de

Com o rompimento entre um manifesto que divulga
Garcéz e Ademar, cindiu- rào sôbre os últimos acon

se o P.S.P .. Seis deputados tecimentos políticos.
Iederais e vinte estaduais ..O......O...i>......O.-.O...

ficaram com o atual gover-I
.

- .

-
.

nadar; e apenas três pesse

pistas da Câmara Federal e

(�ez da Assemblé�a Legi�la-<I'I N ·0 L E S A"tiva acompanharão o sr. A- .

demar de Barros. .

'

1 [ia '•. ,�, r:, ill]-Os dissidentes _ que vão ,\I ,I, -\'d
com Ga,rcez .: reunfram-s'; lO N I é A A P E R J T I V A
il� manhã de ontem na resí-

�

Jê'llcia do' senador César
.

L

Vergueiro, em' São Paulo,;

,-,

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto; 9 Fpolis

A- G U A

AgênCia :;
Kna Deodõro esquina da
Rua Tenente' Silveira

Viagem com segurança
.

�

�t
.

e 'rapidez
so 'NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO

R4?IDO ,<SUL-B,RASILBIRO))
Florianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

- -

._Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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colocados na frente' do prédio n. 33 da.Rua E Trajano, onde, além da antiga secção de mó veis, tapetes, congoleums, tecidos para decorações, etc.,
se acha agora. .instalado ,» estóque de roupas. feitas, peles,-linhos, sedas, artigos de cama e mesa, banho, esporte, etc, da A MODELAR de. Mo-

. das, .cujo prédio (n. 7) está pass ando por radicais reformas.
. '

ESSES DizERES

•

/"

POR FôRÇA DOS PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS de toda a sua mercadoria, e mui espe5!ialmen te as que compõe ° grandioso e BELO SORTIMENTO
DE VERÃO, acabado de chegar.

.�

ADQUIREM, NESTE ,MOMENTO, quando tôdas as uti lidades sobem alarmante e .inexoravelmente de preço, nomo consequência da -impressionante queda de produ
ção provocada pela escasês de energia elétrica nos dois maiores centros 'produtores do país (São Paulo e Rio) ..

UM SIGNIFICADO DE VALIOSA COOPERAÇÃO DA A MODELAR para minoração=dos desastrosos efei-tos da alta po custo de vida!

AÍ VÃO OS, PREÇOS

de alguns poucos artigos, entre os milhares que. compõe o estóque

•

ARTIGOS PARA SENHORAS
Vestidos de algodão a .

Vestidos de algodão a .

"__ Vestido em tecido Bangú a .

Vestidos Efecê, finissimos, em algodão Bangú
de

.

215,00 -a .; .....•....................•

Saias de algodão a : ..•........
Saias bordadas a -; . : '

.

Saias bordadas de faille a ..............•....

Blusas bordadas � .

Blusas xadresinho a .

Aventais de matéria plástica. a .

Tailleurs de lenita em lindas cores e coorte ele-
gante a .

Tailleurs de linho, fino acabamento e corte im-

pecável a '

.

Capas de superior chantung.zduplas a :
Sombrinhas desde , , .

Sombrinhas xadrês a .

FINOS VESTIDOS E 'TAILLEURS em linho,"
seda, ou algodão.

Modelos de rara beleza e elegância.
Apenas 1 'exemplar de cada!

.

Linho puro, em tôdas as cores, para vestidas a

90,00 ° metro. .

•

MILHARES DE BLUSAS'LINDAS!
Capas "ANGEL" a grande sensação da. atuali

dade!
_

·ROUPA BRANCA
Calças de meia desde ...•............... '.' .

Soutiens bons a . _; :'
Soutiens de seda a 15,00 e

Camisolas de opala finamente bordadas .a .

Combinações de seda a .

Combinações de setim Iingeríe .

Combinações de setim superior .

Cintas luvas a .1 •••••••.••••••

Quimones de algodão fina padronagem a ....

Quimones de Foulard a ............•...... �
Quimones de seda' acolchoados a .: .' .' ..
Jogos de Jersey finos a 0'...
Jogos 3 peças opala estampada a : .

Finissimas camisolas de setim com renda a ..

Cambraia finissima a 27,00 o metro.

/.

VENDEMOS PELO CUSTO SEDAS EM ,ME
TRO, lisas' ou estampadas, cuja secção va
rpos liquidar defintivamente.

ARTIGGOS DE BANHO
Toalhas � rosto, artigo próprio para pensões,

. hospitais, cópas etc a
-

. Toalhas barrada a '" .

TOalhas felpudas, ótimas a .

TÓaÍhas de banho a . � .. '. .

..
: Toalhaa.de banho superiores bem grossas a ..

_,<. \

•

: .;J_'oalha de banho tamanho gigante .1 •• ;'•••••••
"� .

-c; Pisos par� "banheiro a _.

'I

•

� •• o' ,

'

•••

,. ROUPÕES DE BANHO PELO ·1\1�NOR PREÇO '

DA PRAÇA.'

ARTIGOS DE CAMA E" MESA
Jogos de bom cretone para casal :'

,

Jogos finamente bordados e excelente'cretone a
/ r<\...-olchas "Columbia" a melhor das. colchas de

,l,
i'w ..

côr a .. , , ' , , .

�'t�;J'
....

/.

TRAJANO 33
, '.

,

,

I Colchas' 'Columbia para solteiro a .

57,00 Colchas de seda Nubia c/bico a .

78'00 ! Coicha� de seda Nubia c/franja ::t , ••••••••••

135,00 Colchas de seda Sevilha e/bico ; .

Colchas de seda Sevilha c/frmja .

C.olchas Japonesa c. . ..................•••..

Colchas brancas superiores 1/2 casal .

Oleado da melhor qualidade, metro .

Panos de mesa ele veludo a ..•.
_
........••...

Panos de mesa de Gobelen 1.50x1.50 .

Panos de mesa de Gobelen 1.50x2.5Q .,.: .

Panos de mesa de Gobelen 1.50x2.50 .

Toalhas de matéria plástica a .

375,00 Matéria plástica 1.40 largura a .

Cretone ALBION ° melhor cretone Nacional
largura 2,20 metro .

Cretone LI-NHOL larg 2,20 metro .

Finissimos Edredons de seda: duplos trabalho
manual a : .'. . . . . . . .. .- , , .. ,

560,00
475,00
75',00
98,00

450,00'
53;00
65,00
115,00
37,00
45,00
19,00

GUARNIÇÕES DE CHA E JANTARpelos pre
cos anteriores a altas.

I'oalhas superiores bem grandes para cópa, du
zia, 89,00!1!

ATE�ÇÃO: recebemos uma caixa das colchas
acima, ligeiramente avariadas em viagem e

que vendemos com io desconto de 20%!!!

5,00 ARTIGOS PARA H_OMEN$.
9,00 Camisetas de física 1 por 10,00 e 3 por

18,00 I Cam�sas lisas e listadas a , .. .'._ .

49 00 i Camisas de seda, esporte a .

39:00 I Pijamas bons. a .... , .....................• .".
,

95 00 Cuecas superiores a .

75:00 Cuecas listadas a
.

. 50,00 Meias reforçadas 1 pc'r 7,50 3.pares .. ; .

110 00 Calças de bom brim, liso a .

185'00 Calças de tropical a .

210 '00 Calças de meia lã a .

155'00 Calças de tropical bom a : .

,

'C 1 bri K
. .'

_ 99,00 I'
a ças 1'1m ormga, amerrcano .

145,00 Calças d� bo� casimira n.ercla a'
:

.

Calças típo. lmho a . , ; , .

Ternos de meia lá bem feitos a .

Ternos de. meia iã (0rro inteiro .

Ternos tropical de lã Nimo acabamento a .

Ternos de 'casimira boa. marinho , .

Ternos cambraia sal e pimenta-v, ............•.
Ternos ·de finíssimo t.: picaI de pura lã, córte

elegante e. perfeito, a melhor confecção do
país, a , :., .

Brim tipo linho, me+ro . . . lo •

•

9,00
11,00
20,00
39,00
55,00
75,00
49,00

...

LINHO EM METROS. 'l'FMOS UM GRANDE
ESTÓQU� E C)NCFDEMOS 10%· DE

DESCONTO NOS PREÇOS QUE JA SÃO
SUMAMEl'iTE R"..Ü:OS!!! .

.

Calções de banho.
'

.

CONJUNTOS
..SAHAr:()j)Sh ° terno esporte dós

.

elegant�s e .o 01.=11wr dos presentes.' .

IARTIGOS ;_4R�' Jltll-.'NINAS '

,

.

,

137,00 I Milhares de vestidinho� ,dE verão, a coméçar de

185,00,. Maillots para todas as id[t(;le�. "

. �

-

. i Ves�idinho'; de OJ;gandi;' fustão e tecidos .]3ang'U.
'

114,00 Capm.has para chuva. '.'

Sombrinh2s de algodúo e "éda Etc_.? Etc.?

•
I

91,00 ARTIGOS PARA MENiNOS
215,00 I Camisinhas bonitas .h iialha de algodão a .

230,00 I
Camisinhas de Jersey desde .

190,00 I
Calcinhas de brim desde E .

213,00 Calcinhas curtas case-mira marinho .. ., -:-.
485,00 Calças casimira boas compridas a � .

118,00 Terninhos de brim de 7 a 12 anos .

67,0,.9 Ternínhos de brim, linho e tropical para tôdas
243,00 as idades. /

285,00 Calções de banho desde .

355,00
400,00
38;00
35,00

635,00

CAPA's PONCHE, CAPA� DE GABARDINE,
CAPAS DE SHi\.NTUNG, por preços que
são Modelarmente bar atos.

67,00 'VlAILL01'S _ .

�
.

5�,00 Pcssuimos o melhor e ma'ci estóque de maíllots!
F:XCL-U�rVIDADE DAS AFAMADAS/MAR-

.

tAS ,_ J-antzen -- Neptunia!
Maillots de superior eIastex a , ":f

.I·ARTIGOS ·PA�A. J�;NX;.JAS � TAPEÇARIA
.

- PA:.�SADEIRi-1S � DECORAÇÕES
.

?�rtissimo marquisets larg:),30 mt. .. ;; ... , ..

Finissimo tecido, lindas cores, tipo Nylon mt. a

'loil estampado á' , .. ; " ,

VIarquisete listada a
,
.. "...v ••••

'

•• ;-. ; ••••

Franja de seda mt. it : .......••......•..
Cordões de seda' desde 1,6Ó mt.

Cadarços de seda desde 2,20 ° mt.
Finissim0 nylon de- seda, él melhor qualidade .'27,00

�3,00'
89,00
115,00
25,00
15,00 Os menores preços e a maior variedade!
20,00
57,00 TAPETES - CONGOLEUMS - PASSADEI-
95,00 RAS e maior estóque no Estado!
85,00

I
�uer nos tapetes, quer nas passadeiras e COU60-

135,00 leúms, ESTAMOS COM PREÇOS ABAI-
105,00 XO DO NORM.'\.�.. DAS TABELAS!!!
13700 ',' '

155:00 I iIJOBILIÁl�!OS, "�

215,00 Os finos mobiliários r ara: .

!:!75,bO ruarto de 2ermir, salas (k jantar, salas .de visita,
337,0(') sofás, eamas, estão sendo vendidos bom van-

498,00 tajosos descontos e em condições magníftcas
'595,00 de pagamento.

Avisamos ainda que s.rmor distribuidores EX
, CLUSIVOS dos afaIT'é,dos·

JOBELIN� - DAMASCOS MATÉRIA
.

-

PLAS1!CA, FL.A.viNIL - PANÓ CO'0-
... RO PARA ESTOF'\l\1ENTOS!

-

935,00
25,00 r.:'OI):iHÕES� DE M0Li\S DfVINO, DIVINO

: SUPER, DIVINO DE LUXO E DIVINO
, PROBL) ... , que sâc O� melhores. colêhões de
-, molas da América do Sul!!!

-

PELES

pharnamo� a atenção da grande freguesia para '�\
. -conveuiênciá de ad�fi.lirir agora CASACOS
'DE PELE, não :"ó ajendendo os seus preços
-excepcionalmente 1 aZ!I{:veis como. ainda p��ra
evitar ter que cúi1"!prt-los, no inverno pró-,

30,,00. Eximo, qaando,. a1.éHl óa natural alta de p�.�.
ços, é de se,'prov€�' uma g:r:ande escacês do
artigo, ('onsequência <;las dificuldades na�

LICÉNÇAS ,PA1�A ;IMPORTAÇÃO!�

,__ FLORIAN.OP.OLIS

22,00
43,00 '

25,00
65,00
83,00
85,00

35,00

350,00

25,00
32,00
30,00
20,00
8,00_ ",

51,00
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'.! '

ULlRA' SONO Ve�de.:se
,

-.:ERA ,p' I'A ' I Uma, :aminlmn,'e Fom-
I�' <

.

, gâo FO�RD F1 tipo 1953 "
, 'O doutor Osmundo Vieira Dutra,' juiz de direito da I"

O MAIS ,MODERNO" E EFICIENTE TRA'fAMEN. com 16 'mil quilômetros em

Edital de citação com o prazo de trinta' (30) dias comarca de Biguaçu Estado de Santa Catarina na for- [O PARA INFLA,;.'\1AÇÕES E DORES. perfeito estado de conser-

O doutor Arno Pedro Hoeschl.. juiz de direito da ma da lei etc.' ,'I - TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS vaçào, equipada com radio
Primei�a V�l,'a da comarca de Plonanõpolís, Estado de Fa� saber �os que o, presente edital vire� ,?U dêle

I __ SINUS ITES Ford e convessor de ondas
Santa Catarina, na forma' da lei etc. ' Iconheclmento tiverem que, por parte de .José Goulart

-curtas.
Faz saber. aos que o presente edital de citação com o da Silva, por seu assistente judiciário o dr. Acácio Zél- E INl"LAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

prazo de trinta (30) dias, virem;" ou dêle conhecimento nio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: . TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
_

Os interessados poderão
tiverem que, nos autos de ação de usocapião em que foi Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu,

DR GU E-RRE' I RO
sé dirigir a Nery Almeida,

requerente Manoel Fermmo da Silva, foi proferida a José Goulart da Silva, também conhecido por José Vi- Av. Adolfo Konder s/n.
sntença do teôr seguinte: . Julgo por sentença a justifi- cente Goulart, brasileiro, lavrador, ,casado, residente e •

.

.

.

Urubici Mtm. S. Jüa-
cação éonstante de fôlhas, em qué é justificante Manoel domiciliado em Santa Cruz; por seu assistente judiciá- CONSULTõRIO _ VISCONDE .DE OURO PRETO quimoFerrnino da Silva, a fim de que surta os seus devidos e I rio, querendo promover uma ação de usocapião, expõe ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE;
legais efeitos. Citem-se por mandado os confinantes do e no final requer a V. exa., o seguinte: 1 - Possue o RESIDEJNCIA _ FELIPE SCHMIDT N .. 113.
imóvel usucapiendo, como. 'o senhor diretor do Serviço Suplicante, um terreno situado no lugar Santa Cruz,

---,--.---,-,

do Patrimônio da União e o dr. Promotor Público na neste município, 'tendo de área 157.784 m2., medindo _0_0--'<>_0_0_'
.

qualidade de representante do Ministério Público e da 1.320 m. de fundos, sendo' a largura do mesmo, na fren- ':i A C' I T � ,

Fazenda do Estado, para contestarem a ação no prazo te, de 103,4 m. no.rneío de 132 m. e nos fundos de 114,'4 CO' I' a' esl e de Tecei
.: .,' 1-legal. Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, m.; confrontando ao Norte com Francisco Roberto da n r'l r agem c

--:0:'-

os interessados incertos, citação essa que deverá ser feí- Silva, ao Sul com Paulinho .Bittencourt, Leste com Mi- ..' " A.G 1l:: N C í A DE

1-ta de conformidade com o artigo 455, § 1°, do Código de' guel Manoel Pereira e Francisco Manoel Pereira e ao _

PUBLICIDADE

.Processo Civil. Custas afinal. P. I. R. Florianópolis, 29 Oeste com Aquilino V. Schmitt, Alfredõ Pereira Duart Possivelmente com conhecimento de teares e fitas, , -:0:- 'I-de novembro de �951. (a.) Amo Pedro Hoe�chl; juiz de e Fernandes Nicolau Vieira. 2 - Tem o requerente, sô- necessita fábrica ELTEX Sa" A..
, c REVISTAS .

direito' da Primeira Vara. Petição inicial: Exmo, sr. dr: bre êste 'terreno, a posse mansa, pacifica, sem, interrup-' Interessados escrever Av.� São Paulo, 722, l 'ôrto • -

juiz de direito da 'Primeira Vara. Manoel Fermino da ção nem oposição' e com ânimo -de dono, há mais de trin- ,
Alegre. ,. �,

.

�,SI b I 1 b '1 j- .lADIO _.

JORNA!�.-i va, rasi eiro, natural dêste Estado, casado, aposen- ta anos. 3 - Não possuindo títu os sô re o imóve , quer �

tado.: residente no distrito do Estreito, desta comarca, adquirir o domínio, do mesmo, com fundamento no art.
.i....o...O._.()._,O...O...O....Q4IID>O o_o.....zm

_,�)_,_,�,,_
-vem, com o devido respeito a V. excia., por seu advoga- 550 do .Cédígo Civil e de .acôrdo com o art. 454 do CÓ�
do abaixo :asS'inado, brasileiro, casado, -corn escritório digo de Processo Civil. Assim,. requer a v. exa. se digne
nesta Capital à rua, Felipe Schmidt n. 52, onde recebe ouvir as testemunhas abaixo arroladas as quais compa
as citações, expor-e" requerer o seguinte: Que, há 12 a- recerão em Juízo, independentemente de Intimação.,
nos passados, cOIl)Rrou de Luiz Matias Kalfetz e sua mu- procedendo-se a justificação "ab irátio", e, julgada esta
lher .,dona Maria 'Joaquina' Kalfetz, um terreno cito no se preceda de acôrdo com o disposto no art. 455 dó C ..
lugar "Abrahão", do. distrito do Estreito, desta comarca, P. C. e seus parágrafos, sendo .após, julgada por V. exa.,
com 26 metros de Jrenté que faz á. estrada do'Abrahão, a presente ação procedente, de acôrdo com o art.' 456 do'
a leste, tendo de êôffiPtimento. para os fundos 40 metros, C. P C., a fim de adquírir o Suplicante, o necessário tí-

.

que faz com Pedro Cla{iail'lo. Goulart, extremando atual- tu lo 'para a transcrição no Registro. Nestes têrmos. P. OLHOS - oovmoe � NAlUZ. GAIlGANTÃ
mente ao norte, com Teodora Matildes da Conceição e, deferimento. Biguaçu, 18 de agôsto de 1953. (Assinado) DR..,__ GUERREIRO DA FONSECA
ao oeste; com o referido Pedro Claudino Goulart, terre- Acácio Zélnio da Silva. Relação de testemunha. Paulillo

.

..peelallata d. R__aI
no que tem a área de 1.040-p12; e, no qual, construiu três Fernando da Silva, Trajano Corrêa da Silva, José Ni- ''1''�Ree�ita de Ocuíos - Exame d. lI'�lldo d. Olho par,. t .'

. -:' "

casinhas de madeira, coberta de telhas; Que; a 22 de colau Vieira e Alfredo Justino de Oliveira, todos resi- Cl•••ifieqio da Pr.aio Arterial.
�•••• 'U.l••oo••••",,,,,

outubro de 1'940, os vendedores lhe passaram uma es- dentes e 'domiciliados neste município. Em a dita peti- :Modera. Aparelh•••m. I
.

critura particular de tal venda efetuada, pela quantia de çã� foi exarado o seguinte despacho: R hoje.'A. Designe C...lIltirle - Vi.COiid. d. Ouro Preto. I-: V'
.

- en-d,e'-' ,.'equinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00); Que, o suplicante, �o sr. Escrivão dia e hora para a justificação, ciente o dr.
julgando válida tal escritura, desde a época da venda, Promotor Público. Biguaçu, 17-8-53. (Assinado) O. Du-

,
---------------

entrou na posse do dito terreno, usando-o como seu, e
-

tra. Procedida a justificação foi esta julgada por �en-
v
no mesmo, fazendo benfeitorias, de boa fé, posse essa, tença do teor seguinte: Visto, etc .. Julgo por sentença
mansa e pacifica, há mais de)O anos, sem oposição de a presente justificação, em que é requerente José. Gou
qualquer pessoa assim como do vendedor até o dia dó lart da Silvá, para que produza os seus juridicos e le
seu falecimento e, depois, pelos herdeiros do mesmo e gais efeitos. Citem-se 'por mandado, ps confrontantes de
sua viúva, que residem no mesmo distrito. Que, só ago- I imóvel e o dr., Promotor Público. Os interessados incer
ra veio a saber que o título que possue, não lhe confe- j tos deverão ser citados na forma estabelecida pelo art.
rem a propriedade por ser uma escritura particular em 31-8-53. (Assinado) O. Dutra. E para chegar ao conhe-Ique a vendedora, por não saber escrever, alguém por si cimento dos interessados, passá o presente edital com o

.

assinou; Que, assim sendo, está a suplicánte· na "posse prazo de trinta dias (30), publicado e afixado na forma I
mansa e pacífica ao dito terreno, há mais de dez. anos, da lei. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, aos dois

Iquer agora le,gitima� � sua po�s�, nqs. t�;rmos dQ. ai-t�go dias do mês�de setembro do ano �e. miLno�ecen!o� e_cin-551 e seu paragrafo umco do Código C1Vll; para dito fim, .quenta e tres e
, Eu, Orlando Romao de Fal'la, escrlvao,- a

requer se digne v. excia., designar' dia, hora e !Qcal, para fiz.dactilografar e subscreví. Biguaçu, 2 de setembro de
. 'a justificação exigida pelo artigo 455, do Código de Pro� 1953. (Assinado) Osmundo Vieira Dutra, juiz de direi
cesso Civil, na qual-deverão ser inquiridas as testemu- _to. Confere com o original afixado no lugar de costume.

, nhas Wal'demar Alves Ouriques e Pedro Claudino Gou- O escrivão: Orlando Romão de Faria.
lart, que' comparecerão independente de citação; Requer,

- .

outrossim,' depois de feita a justificação, a citação pes
soaLdos

.

confrontantes atuais, do .... representante do Mi
nistério .Público do Estado e do Serviço do Patrimônio
da União, da vendedora, qRe ainda vive dpna Maria Joa
quina. Kalfetz e reside em Capoeiras; e de seus filhos
Jurací Maria Nunes, casada com Mário Nunes.e Jurema
Maria de < Oliveira;. casada com João de OliVeíra, resi
dent�s no Estreito;' Jair Matias Kalfetz, casado' com Dia
mantina C'ravo,' residente em Abrahp,o e�Airton Matias
Kalfetz, e Silena Maria Kalfetz, residentes em 'Capoei-

ELVIRA MARIA BRAULINA DE CAR-

ras, todos para acompanharem os têrmos da preseQte' CARDOSO VALHO REIS'

ação de usocapião e, terminado o prazo 'dos editáis nos participam ao;'parel'ltes e partiCipam aos parentes e

têrmos no artigo 455, do Código de Processo Civil, por pess'oas 'amigas o contrato pessoas amigas' o contrato
meio ga qual deverá ser reconhecído e declarado o dO-I" de casamento de sua filha de casamento. ,de seu filho
mínio do apte. sôbre o aludido- terreno, ficando assi:n _ci- MARIA CATARINA JOSE' com a sta. Mariatados, para no prazo legal apresentarem contestaçao se

" '. , .

.com

o quiserem e pará seguirem ·a causa até final senténça ',0 Dr. Jose Mana de Car- Catarina Cardoso.

sob as penas da- lei. Protesta-se provar o alegado sem valho Reis

depoimento pessoais dos interessados, pena de confesso, Fpolis., 18-9-953. São Luiz, 18-9-95.3.
de testemunhas, vistorias, arbitramentos, etc .. Dá-se a Maria Catarina e José
presente tão somente/para efeito da taxa judiciária,o- va- coríIirmam
101" de Cr$ 1.000,0'0. Têrmos em que. Pede deferirpento.
(S.ôbre estampilhas estaduais no valor de C.r$ 5,50) cin

cp crt,lzeiros e cinquenta centavos, vê-se: Florianópolis,
22 de outubro de 1951. (a.) Oswaldo BulcãoVianna. Em
a dita petição fo� proferido o seguinte despac4_o: R. Hoje.
Designe o. dia 19. do corrente, às 14 horas, para ter lugar
à justificação de posse, nptífique-se o dr.- Promotor PÚ
blico, Fpolis., 10 �e 11 de 1951. (a) A. Hoesch1. E PaI,à
que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir
,o presente edital, que ;re;á afixado no lugar do costume

.
e :publicàdo na forma da lei. Dado e passado nesta cidàde
de Florianópolis, aos trinta e .um dias do mês de'dezem-

. bro do ano de mil novecentos e cinquenta e um. Eu, Vi
- nicius Gonzaga, escrevente juramentado, o subscrevi.
(assinado') Arno Pedro Hoeschl, juiz de direito da Pri,.
meira Vara. Está conJorme, O escrevente juramentado:

, Vinicius Gonzaga.
.

'

I

.a·.,E-D I· T A LI.
� • tJU�ZO,DE DIREITO DACOMARCA DÊ BIGUAÇU'( I

I
Edital- de citaçào c;1n o prazo de trinta (30) dias I,JUíZÔ" DE DiREITO DA. PRIMEIRA VARA DA

COMARCA DE FLOR,IANÓPOLIS

. Parlicipação-
FRANCISCO DA SILVA EDUARDO. LUIZ

CARDOSO
.

REIS
DOS

e e

DR-i- HAMILTON P. STOCCO

- MÉDICO-'
Clínica geral de adultos e· c'fian-ças - Dóe;lças de,

. Senhoras - Partos - Operações

, .

·Particip�CãO.
Paulo, Valente Ferreira e .ê,enhora, participam aos

parentes e pessoas amigas o nascimento de- seu filho
RICARDO, ocorrido

-

dia 10 do corrente na Maternidade'
"Dr, Carlos'Corrêa".

Fpolis., 10-9-53.
,

�)

Consult6rio� Victor Meirele�, 18 .

Resi�ência: Jerônimo Coelho, 16. ,

Atende- em seu consultório das 3% à§ 6 hora!?

----�------��--�--------------------��-

,

M:mS DE, SETEMBRO

•

•)���..�..�..����__04..�:���

eom êst, va.lo!!' V.S.
,

�b..i"Á uma. conta. que
___-Ihe ...ender.iju..o com·

pensll.do..
,,' _:;;. e

I.evel....;: pel.r'a. SUei. residin.
,

,.

-

. • '
.

.

.ci.\ um lindo e útil pr'ese!'Jte:
, 'um..BELIS8/MO eOFREdi} :ACO aROMADO. 26 Sábado (tarde)' ..:....: Farmácia da' Fé - Rua Fe-

NCO A-··
.

GPr'O�I!ChC)JO·e·oLNOvAO- .

lipe. Schmidt.,
. \,.

.

.

II'""('
27 'Domingo --- Farmáéia da Fé {-=- Rua Felipe

Schmidt., .

'

.... F'LORIANÓ= .7��:f �AT...:�r;A H...... O serviço not.ürno será; efetuado pelas Farmácias'
! Santo Antônio, Móderna e Noturna.

farmacias de--Plantão

-

I

.Expressn São Jorge
-" - DIARIAMENTE'

FLORIANóPOLIS ;-- BLUMENAU
- AGENCIA"-

CÀCIQUE HOTEL - Vi{l.{leIJ,S D lHÉTAS
FLOÍlIANópolis "':_:"RIO Ás 33'
fPO'ÜS.d'oi pAULO-RIO ." 4,,,.
FPQLlS.�ÇUf!IT'Bti-IiIO. AOS SABS.

>:SER'VIÇÓS �ÉRÊOS .

CgU�,�IRO; 0;0 SUL

Maio, CeI. Pedro Demoro e

24 de "Maío., Tratar: Rua
CeI. Pedro Demoro, 1.343,

Lotes' nas ruas: Afonso

·Pena, Souza Dutra, 3 de���Rt:W::r.n:m.
. , ;]_r��.��_M!IiI"

a.a Mar.cllGl D,04o,o. J4J, l.e Gnda. lo./
.:;0.,,0\

'" FONE.Sp J-Ui 4�J..j C"la. f.al.l, S'"

CURITIBA TEl.ECI ',., PROSEBRAS
_,__

PIoIIANA c

�\.a
:'\._"-.",,--';,

'<;>�Cl "''\..''-<õ.��

-
I.

TBANSPORrES AÉREOS CATARINEN�� S/A .

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

•

_._----

" ",'
....

A��tf[l;i!!ífl
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Co�elorado, Oolel,o 'Dia do Rádio' TIM ... u P PDS' JI t
No M�Dté Castelo. a churrascada e. após, 10 FRAQm.;��Z��OR- I

m asso· ara . Ihulca o
Coqueiros Praia Clube, a cerveiada, esta o(e- fr�:�;orn����:O;"r :::7- Eleita a diretoria provisória da_Associação

_ r��ida pelo Vereador -Miguel DaUI' lo. Pela coleção de selo, pe- dos Jornalistas Prolission8'lfls' ",
'

Os radialistas desta Ca- Não houve oradores, por- I radialistas florianópolita- las anedotas, pelo cinema, ,

pital comemoraram, ontem, I quanto foi, de início, usada' nos. pelo esporte. Pela- calúnia, O. movimento que e�tá retoria provisória, na fase

I
tomando forma, objetivando! das providência� que

- c�l-
na Churrascaria Monte Cas- ,a norma britânica nessas NO COQUEIROS PRAIA pela injuria, pela irrespon-

t 1 d b di tritdE' sabilidade, corno o' tal 'Pro-
a fundação do Sindicato minarão com a definitiva

e o, o su - IS n o o s- comemorações - apenas 'o CLUBE

D d d f d I 'b
dos Jornalistas Profissio- organização do Sindicato.

treito, o ia o Rá io. brinde ao Hei, no 'caso, ao Outra homenagem aos essor o jorna ornhau-
.

. nais, em Santa . Catarina, Essa' diretor'a fie inte-
Aquela reunião festiva, Rádio" como muito bem o radialistas, foi a do sr. Ve- sico. Pela administração do

' I I ou

f
.

d dei f t d 1 b d D b Ch d Paulo, como o Martinho. já conta com a simpatia dos grada pelos Jornalistas
que 01 ver a eira es a e em rou o r. i erem, rea or

_,
Miguel Daux, no

f t
. -

t d' Na-o do Paulo Vieira
'

da veteranos dos jornais e re- Martinho Callado Júnior"
con ra ermzaçao, en re os diretor daquela emissora Coqueiros Praia Clube. Alí,
1

-

da i f I d
.

M h
A 1 R'asa',' mas do' Fontes mes-

vistas da Capital. Presidente,' José Cordeiro,'
romens a Imprensa a a a catarinense. as, ouve a esse po ítico ofereceu aos

homens-de-rádio uma cer- mo. Pelos' cintos de cartei-
Sábado último, no edifí- Secretário e Adão Miran-

.
cio Ateneo à rua Tenente d T

.

vejada, seguindo-se núme- ras de CIgarro, como OS ga- ". .

.

'

.

a, esourelro.

P
, SIlveira, esquina da Traja- REUNIA-O DA A C I

ros, de repertório pelos ar- rotos. . elas promessas, co- ,', .

. . .

G
.

d 'no, os elementos que fun- No próximo sábado,
tistas daquela emissora, mo o nosso overna oro '

d' d :omo o Enedino, pela ex'-, Iaram, há aias, a ôssocia-
terminan io a tar ,e,-.� após -

esplendídas horas de recre- celência intransitável das ção dos. Jornalistas Profis-

.stradas, Como o Renato sionais, elegeram a sua di
ação, que coroaram, com .

brilhantismo, o "Dia do Ra- Barbosa, que, é forte na

dia lista". fraqueza de ser sempre do

OS PRESENTES contra. Parece pirulito! O

Além dos homens-do-rá- \ Er,lOri
é' fraco nos projetos.

Ilia, estiveram presentes a O Clodorico tem fraquezas
.ssas homenagens, os Jor- risonhas. Mas, somos qua- A Comissão Nacional de

.ialistas Cássio
'

Medeiros, se todos fracos pelo fute- Bem Estar Social realizou, O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen

diretor de Alvorada, Nico- boI. Ali no estádio, domin- como é sabido, em varias, ;õ�s dos Comerciários, no Estado
-

de Santa Catarina,
lino Táncredo, de A Eoo-. go, estava o meu fraco: o cidades do país, uma . pes- ,avIsa aos Srs. Erúpregadores que, estando em licenca

'uçiio, Manoel de Menezes Av-ai! Gritei 'forte por ,êle. quisa de padrão de vida! para tratamento de saúde o funcionário encarregado da
A' I d

.

I te cobrança, as contribuições referentes ao mês de agôsto
e Ciro Marques Nunes, de ssim: A-va-iiii!!! O pa- env� �en o especia m�� e

p. findo, deverã� ser recolhidas na Tesouraria desta D'e-
A, Ve1'dade, A. Cabral Ne- drão, êsse estava fraquís- famílias da classe operaria. ,legaCia, sita à rua Felipe Schmidt n. 31, até o dia 30 do

ves, de A Gazeta, J. 'Perei- simo. E eu, bem que podia Os resultados correspon- corrente mês. o

ra, do Diário da Tarde, Na- estar lá no Maracanã' tor- dentes' á cidade de Joinvi-' : O n.ã� re�olhimento das contribuições na época pró
zareno Coelho, de O lnvic- cendo 'pelo Mengo, - outra le, já conhecidos, são sur-' p;'Ia, sUJe�tata o. empr,egadol" ao. pagamento de juros de'

fraqueza minha. Poderia d t de
1;', ao mes, e, ainda, a multa legal

to e Adão Miranda, de. O pre'!a.n en es, e vez que re- Florianópolis, 21 de, setembro de 1953'
Estado, Hamilton Alyes, do .estar lá, fazendo-me -repre- velam, do ponto de vista Franêisco Câmara Neto
Diário da Manhã, além de sentar pessoalmente! Ou, de salários e outras condi- Delegado
outros convidados. na�televisão, vendo de per- ções de v,ida, uma situação

to o que se 'passava longe. digna de especial realce. As

Ultra-super-alegre com os Íamflias operarias de Joín-

3 a' L Alegre com os 3 a '2, ville, sobre-as quais recaiu'

e escrita, estiveram presen- saudação e o 'agradecimen
tes, também, convidados es- to às homenagens: o dire

peciais, entre os quais os tor de a �ais popu_lar, aos

, srs. Vereador Miguel Daux, homens da: imprensa escri

José de Lerner-Rodrígues e .a e, pelo Dep. Cássio Me

Rafael Cruz Lima, s�ndo os Ieiros, de Alv'orada, o

radialistas, elementos do muito obrigado" à Dib Che

"broadcasting" da �ádio I
rem.'

....Guarujá, alvo de manifes- Foi; assim, um ótimo ága-
tações de júbilo de quantos pe, em que, de início, os

. alí foram lE';var-lhes o abra- discursos foram abolidos,

,ço de felicitações., pelo I jando, lugar à cordialidade
,

transcurso da magna data. e ao franco
o

entusiasmo dos

JÓINVILLE
Retrato do Brasil

....._ ..

Florianópolis, Terça-feira, 2� de Setembro de 1953

Curso de' Expansão - Cullural
Brilhantíssima a conferência do Mons. Man

fredo Leite - No próximo sábado, a do
Dr. Josué de Castro'

Co.rsolado com os 3 a 3, a pesquisa, .eram compos

depois do 1 a 1 com o OIa- tas de 3 a 6 membros; e
,

ria e Botafogo e � a 2 do seus chefes exerciam a 0-

Fluminense e Madureira. O cupação nas industrias tex
/

Avai foi a sobremesa. Mas, -teis, �etalur�icas e de ma-

, o Mengo não perdeu. .0 .Ieira, tendo percebido, em

rina,' na Câmara Federal,
apreciadas eleito pela legenda do P.

Flávio" não ganhou, apesar julho do ano passado, \ sa�
com os 'maiores encômios de o Vasco ser o co�bina- lários compreendidos entre

T. B., receberá, no dia de,
dentro e, fora do país. h

.

h
do que é. Isso de ter cartaz Cr$ 1.500,00 e Cr$ 2.559,00.

0Je,. expressivas omena-

A direção do C. E. C. não resolve. O que é preci Das trezentas e se��enta
gens dos seus amigos, ad-

convida igualmente- todos 30 é amôr à camisa. Vejam,' e três famílias de 3 a 6 çom-
miradores e correligioná- '

os simpatizantes do plano aqui no Estado, o caso do ponentes nas condições aci-
rios, pelo transcurso do seu

No próximo sábado, às' apresentado para UITIa' En- -Colin, Chegou _q,ue nem ma descritas, /foram pes-
. aniversário natalício.

17,30.horas eno mesmo 10-' ciclopédia de Santa Catari- vento-sul. Era o lobo mau. qu��adas quarenta e cinco.
Líder do P.T,B., s. sià.

O
cal, fará uma conferência, a na, para a rermião prelimi- t

.'
t' f'

único produto mesmo ba- Os resultados mais salien-
,

em-se lmpos o a con lança
4a., do presente ciclo, sôbre nar que terá lugar na prÓ-Id'

.. ',. 'rato era o leite. Ele quis tes dos trabalhos são ex-
, , -

.

os seus, correhglOnanos,
o tema: "Crise hist6rica e xima quinta-feira dia 24 dO"t d I'

barateá-lo mais. E quase postos a seguir. Das pessoas
mUI o procuran o rea Izar

crise biológica do mundo' corrente, às 20 horas, ,na' 1 't d S t
que acabou com a ,produ- 'de' 7 anos e màis que inte-

pe os m eresses e an a

contemporâneo", o Dr. Jo- sede do 5° Distrito Naval. C t
.

.

N A bl" ção. De forte que veio, fi- gravam as famílias, somen-
a anna. a' ssem ela

'Legislativa dêste' Estado,
cou fraco, como angulista. ,te a pequena percentagem
E pegou o fraco pelo Ca- de 12% era composta de

soube impôr-se à estima e
, 'd' -

d
xias, de Joinville. Trans- analfabetos. J)as habita-

a conSI eraçao os selt$ pa-
,

,

I d
formou o Lins, da Prefeitu- ..ções, 31% eram de ma-

res, �ssm..a an o a sua pas- ...

,

l' b Ih
'I ra Jomvdense, em corretOl deira e 69% de alvenária,

;;agem a 1 com um ira a o
de craques. Contratou to- não se registrando casas de
dos os que, pode. Por pou- outro material. A quasi to
co não arranjou sarna com talidade das casas e'ra ser

o Heleno - .o internacio- 'vida por luz eletrica' e em
() aniversário natalício, que nal. O Caxias virou caixi- 8670 das mesmas havia rá-
remos associar às homena-

nha e quadro único do' dia.
Estado. E nunca mais ven- O numero médio de' pes
ceu! O quadro do Atlético ,Qas por quarto foi de' 2,0!"
surrou-o, quase precipitan- : por leito de 0,99. As ins

do uma colizão entre o talações. sanitárias eram em

Mascarenhas e' o N�brega, vÍnte uma habitações f�ssá
;orcedores do primo pobre septica, e em vinte e duas

le São Francisco' Quanto I
fossa precária. Eni trinta' e

nais o Collin fortifica' 0 I óito das quarenta e cinco.

sÓ e Grivelhea, nos terre- '=m' rápjdo comentário, das P drosseguem os; estu os ;axias n1ais êle se enfra- habitações havia maquina
nos do Jardim de Infância. :azões do ato que se pro- . , .

d
'

'1
'

llllCla os por mI itares, ca- luece, Só porque os óutros de costura. O valor médio I,Mãosinhas de filhos de co- �essava, tenp? o sr. Charles tólicos de Santa Catarii:1à- :i�am'-'CDm raiva! Como o �os recursos por família
merciários levaram à terra" Edgar Moritz agradecid(

I'

' , lara a fundação de uma Vasco e o Flávio. Como o foi de Cr$ 3.066,20 e por

m,.udas dessas árv,ores que, em seu nome e no do sel' d d'rman a e, com o nome a- rineu e o povO... Quem pessoa de Cr$ 707,60.'
no futu�o." 'rele�brarão' o companheiro de atividade� •

,
� cima, e com a dupla fina-

I gosta d� cartaz é parede. E- A despesa média foi, por
dia . d� 9lltem. à frente � SESC. !idade de prestar amparo de figurão, medalha. E de família, Cr$ �.150,80, e por

.• Mas, a -festa também foi A festinha foi,' assi,m, da ..

I
.

1esplntua e matena aos fair play, 'YI}oi! pessoa Cr$ 728,10. Em con-
o de surpresas. Na Secreta- intimidade dos que, na 0-

"eus I'rma-os e famI'll'as, que
. "

�.. . ..BUM. Junto, o montante das des-
ria, houve solenidade dás bra do SESC, tem impul- "d Iseriam compostos e mi i- ,pesas realizadas pelas, fa-,
crianças, .entre encantos e sionades os seus sentimen- d Ad d

" ,

'I
tares e to as as gra ua- mílias, em termos de per-

sorrisos. O Prot_Luiz Trin- tos de trabalho em benefí- ções, da ativa, da reserva QUARTEL GENE- centagem, assim se distri-
dadê,' �ir.etoÍ'.ao Jardim, cio de obra tão patriótica. ou reformados e de tôdas ' RAL b

..,;
.

.

uiu: alimentação, 40,9%;
-+� as corporações. habitáçãq, 15,7%; '4irtigos

-, " MISSA DE 70 DIA: ,Para 'resolver em defini': Infantaria Divisionária de limpêsa domestica,
.

tivo sôbre a fundação da 2,4%; vestuário� 10,8%; e-

mesma, o Contra'Almiran- O Exmo. Sr. Gen. Dire-
. ducação, 0,4%; medico e·

te Carlos Carneiro convida tor Geral da,Defesa Nacio- remé<Úos, 6,0%; pr�viden
os oficiais simpatizantes da nal, em Rd. n. 1530, de 8 cia; 4,0%; pagamento de

idéia para uma reunião na: do corrente avisa que a- dividas, 1,�%. O orçamento
próxima 4a. feira, dia 23 quela Diretoria desautoriza das famílias se refere, ao

i do cOl'i'ente, às 20 horas, na angariar' fundos para com-' Inês dê agosto de 1952.

sala da paróquia, junto à bate do comunismo, em (Do O Jornal, de 21 do'

catedral.
'

seu nome. corrente).

A conferência do Mon-, sué de Castro, outro brasi

senhor Manfredo Leite pó- leiro de grande projeção na

de ser considerada, sem o I atualidade, Pres�dente
'

da

menor favôr, como brilhan- Organjzaçâo de Alimenta
tíssima. Os catarinenses de- ção e Agricultura das Na

vem se' orgulhar de -seu ções Unidas e autor de nu-

OEP. SAULO
RAMOS

O sr. Dep. Saulo Ramos,
da bancada de Santa Cata-

ilustre conterrâneo, como

um dos mais fortes valores

culturais do Estado que os

merosas obras,

possui; entre tanto, em nú

mero tão elevado.

IRMANDADE DE N.
S. DAS VITO'RIAS

"DIA DA ÀRVORE"

Homenagem do Jardim de Infância '--

Optem, DIA DA �RVO. reuniu alí .alunos" mestres

RE, os alunos do Jardim de ':'uncionários, presentes m

Infância "Murilo Braga"'- ;1's. Charles Edgar Morití

viveram momentos' (le eon- c Flávio Fe1'rari, Presiden,

fraternização. No ambiente te e Diretor Geral do SÉSC

festivo, de comemorações ii em Santa Catarina, inaugu.
data, um programa, inespe: :ando-Ihe OSI retratos. Foi

radamente, se desenvolve'!.1 uma homenagem que co

alí, onde"todos, mestres, e ,10velj. êsses caütrinenses

alunos, tiveram momentos que, tomados de surprêsa,
de verdadeira felicidade A tiveram a, gratidão dos fi-

.
-

ligno de registo, como re

presentante do povo..
Na data que, lhe regista

gens de que será alvo, as

de quantos' trabalham em

O ESTADO.

-

árvore, teve a sua homena

gem. Às crianç� plantan
do pés de Jacarandá Mimo-

lia expontâneo e simples.
O diretor do Jardim disse,

.

lhos dos comerciários nêsse

_'Synowá Moura Wildi e Filhinhas, Tom T. Wildi e'

Senhor�, Francisco Moura e Senhora, Jos� H<!sil e Fa

mília, 'Georges yv. VVildi e família, Wilso,n Moura e Fa
mília, v.iúva; filhas,' pais, sogros, irmãos, sobrinhos e

cunhados do querido Tomzinho, na impossibilidade de

agradecer pessoalmente a todos que acompanharám a

enferthidade e testemunharam pezar pelo seu, falecimen-

to,-vem fazê-lo p�r êste meiõ. .

Flor:ianópolis, 20 de setembro\ de 1953.

14 horas, convocada pelo
Jornalista Gustavo Neves,
Presidente em exercício. da

Associação Catarinense de

Imprensa, reunír-se-ão, na

Casa Santa Catarina,' os

seus associados, afim de
tratarem de assuntos liga
dos aos interêsses dessa so

cíedade que reúne os pro-.
fissionais de Santa Catari-

às na.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES
DOS COMERCIARIOS

Aviso
Delegacia em Santa Catarina

, �, �onstituição Federal estabelece, no seu �rt.
2�: numero. I, que a autonomia dos municípios se

ra assegurada pela eleição dos prefeítos ,e vereado

r�s da Câmara Municipal. No seu § 1°, que pode
rao ser nomeados pelos Governadores dos 'Estados
ou Territórios ps 'prefeitos das capitais. O emérito
constitucionalista que pontifica no jornal da Tlra- �

dentes, desses. �ispositivos sugou o espí�itQ para
dar-nos uma !Iça0: se os governadores poderão no
mear os prefeitos das capitais, de náda adianta a

. no�sa Assembléia eliminar do texto da Carta ca

tarmense a atribuição, ali expressa, de o governa
dor nomear

o
o prefeito de Florianópolis. E sabem

porque? Porqu� fica valendo a Constituição Fede
ral! �s:im" pa�a d,ar a Florianópolis um prefeito
de elelçao, e,mIster ,derrogar' o, '§ 1° da Constituição
de 18 de sete�bro. Segundo e sabido, a nossa en

tr� as do� Estados, é a upica das capitais cujo pre
feito contmua sendo nomeado. Nas outras todas o

cargo é disputaâo pelas urnas muito embora' a

Co�stituição .Federal seja ant�rior às dos Estados '

e amua con�m�i' e� vigor. �ão queremos, aqui,
l:_mbrar ao JUrIspento, do Dtario a velha observa
ç.ao de Apeles ao sapateiro que, depois âe lhe cri

tIcar. �ma/sandália, num quadro, começou a pôr
def:lÍo no, resto: Ne, sutor ultra crepidam·! Não! O
perIg� esta em que o PROFESSOR, passando além
da chme!a, venha, com a sua teoria, derrübar todos
o� I?refeItos das capita_is brasileiras. Lá se vão o
Jamo Quadros e o Hildo Meneguetti. E todos os

o�tros, a c_�me�ar �elo Amazonas. Tu<;lo errado! E
llI�g_UelJl nao VISSO Issb! Pois lá não está na Consti
tmçao Federal que os prefeitos das capitais poderão
ser. no�eados? Onde estão, santo Deus, os consti
tU,clOnalIstas desta, Republica? Dormiram"' todos!

.
Amda,.bem que ,um acordolJ-! E - honra nos seja
-

aqUI,. entre nos!,Que o Brasil, mais uma véz, se

cur.ve dIante de um sábio, o Radar, o Constitucio-
nalIsta!

'

x x

x

E há
_ �ambém. � �istória d.aquele recoluta que

fez questao e SaCrIfIClO para que sua genitora assis
tisse 'à parada de 7 de setembro, n:a'qual êle e mais
39.999 soldados desfilariam' ,

De volta para
o

a sUa c'asa, 1� no 'vilarejo, ela

c�ntava para as comadres boquiabertas:
.

- Um festão! Que maravilha! Nunca n:inguem
VIU tanto sodado marchar! E tudo de passo errado
Só meu filho" de passo certo...

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


