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iJoDvMiíõãlr-=flacional··
I';,:�nliança nos dois "minis'4'�'s no, üLübl!eS das' pasiàs da

I
.<\h�m ela alteração do �,:,- t'; ";1 quatro anos e ressaí-
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IIOl " «a pe o .sr. 1 a erro ,Jds'[içá' f:'!"4 a ucaçào e posuvo estatutário que peco, I vou" a duração do mandato
Garcia, um.dos rebeldes do, f":ia�lde, respectivamente, ex- 1l11itiu II reingresso do sr, Vi- dos atuats "'ocupàntes d.is
partido: rp1',,�,sam a confiança qu�nê- torino Freire no P. S. D 111(;'\os no partido.
"Os partidários da V Con- les

'

depositam e a, vonlach.! houve apenas duas emen- I

venção Nacional do Partido firme de .ajudá-los 11;1 i das que merecem citação.
Social Democrático, maní- I piÍtr;ótica obra que esC,,! Uma, apresentada pelo sr,

ff;�;tando a excelente impres-" l"�;L'� ando em benefício do 'Oliveira Brito, reduzia de
são que lhes vem causando pcv. brasileiro e do cres- seis para três anos todos 01';
ii ;�tuação polítíco-adminis- conte "prestígio "das nOS<;,15 .r.-andatos partidários da OJ_.

l:'ah\';'l dos nossos eminen .. ir.;üeo.l:s()es democráticas !g"-,,iza:ção. Prevaleceu .u-«
tes co:religionári_?s, Taricr�- :1EFOrtl',l,A ESTi'.TUTA- Istlb�titutivo do �l'. Tarso
do Neves e Antônio Balbi- RIA" Dutra; que reduziu o pr izo
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'Prof. llBmiro também falar sôbre Maria

Quitéria o deputado Alta-

"O. B. de BarlOS mirando Requíão; o presi
Encontra-se nesta Capi- dente Nerêu Ramos-deu co-

tal, a fim de participar da nhecimento ao plenárlo dos

.ianca examinadora do Con-l telegramas que trocou com

.urso que se, realizará na <o governador 'Juscelino

I
Faculdade de Direito, a 24

I
Kubit�check, a propósito do

, do corrente e, também, ins- : incidente oco�ri"do,_há,,�ias,
pecionar Os Serviços Jurídí- em Belo Horizonte eomv,o

cos do Institut'o d�s Comer. deputado Vieira Melo" éf'Úffi

ciários, o eminente PrÜés-� delegado de policia sIe Belo

SOl' Alamiro B. Buys de Bar": Horizonte, Ocupou-se, .ain
ros, Professor da Faculdade

I
da, o presidente Nerêu Ra:":

Nacional de Direito, Facul- JIlOS, nessa oportunidade,
dade de Economia do. Rio de duma noticia ontem estam

Janeiro, Membro do Institu- pada pelo vespertino "Van

to Brasileiro de Direito do guarda" que dizia ter êle

Os Lideres dos Partidos na Câmara de 'Vere'adores e o
.

.

Problema da Emancipação da Capital
.

Continúa despertando in-
. vêrno da cidade de encar- euccnitrariio se�n dúvida os " ���"

terêsse popular, a ,si1npática ,90S ocupacionais e financei- mews necessários pam aten-:"

f It � n
.

't
"

causa da autonomw de Flo·" 1'CS, de outro teremos uma der aos serviços. Adem,ais a I

a a 'e es�el 'o'1 ianópolis e São Ertuiciscc' amplificação de serviços pú·" União e o Estado podem au-
'

do Sul. blicos urbanos e municipais ::- 111a1", tleoem. fazê-lo, e vem,

Nesse movimento, que que colocará o prejeiu» em assiu; afJinclo em quasi todo
.

""
.

'

'

!'

'

,

bem demonstra os ,senti:: sriuaçiio muito mais vanta-
I
o p:ds, quando o município -

mentos democl·áticos do po- I, jOS�L, l,ara administrar: I' :<c encontra perante pl'oble�
d

..

d d O jÓl'1lál do sr. Bornhausen, sem defesa pa-
vo catarinense, a alma "a I' Lo:" ver a e que aumenta- I' 11'(([,5 ins,oluveis para uma "

d d d
-

bl ra o governjcho que aí ,estã, desmoralizado e re-

gente � tá as as cama as
I
me os p1'O� ,emas sem cres-I jÓTça isolada.

sociais sintonisa com a vóz ,ce,· os recursos. Mas não se I" 1· v(' sábre tudo há o a1'gu.
pelido pela opinjão pública, procura desviar a

dos mais eminentes homens, cluxe também de ressaltar", IW2'IJO mm'ál, irretorquível, atenção do povo ·com casos do passado.
• t

f"
'

Para despitar o fracasso do término do, ra·
q1ie tem a_s }·e�I?i)�S.{Lbili<0- ,_9-tW a Pre �'itt�ra e a Câma- ele q1�e o nosso_ 'iTmnic�pio i' (; O:"llllento elétrico no Estado _ "obra sufici-I des da COlsa pubhca." 'Ta l'<pe,'undo SQ(!.1·oname_nj(?' CC1fs.t!;1ue exceçao, sem JUS'
Auscultando a Guarujá, I

, ' .', tijicaiiva lw� E!I:!a se,r man-
cuu;e para consagrar um estadi_sta" - trouxe

em entl'evistas relâmpagos, I ' tidu, quando tôdaS' as capt- ao debate a prisão do dr. Ricardo Gotsmann, du-

d d' C I e I d 'ranteagne-i'ra, "qualificando�H de'Úi:o"arbitrário
a opinião o povo ,e e seus AO er DI' 8S' l' taü; ele,gem seus pre�e�fos.
'1'epresentantes, na Assem- U tJ "1\'1p.dtda acautelatona da do sr. N crêu Ramos, para proteger um genro.

bl'elea'ida'oreesn,a_Cprâe,ms-taa�ae'sdsoas'ª�m,e-_ 0ro(. I. V., ' segtí?'al�ça"nacional, essa d� A prisão desse médico, pública" notória e

.. _.
C

" se,r o p1.'efeitojlas cidades de" de'clar:Hlamente nazista, era UIlt imperativo do
, .

d Russomano
.

1 1 I' ��.',m"e,U,,to. '

:�,f, '_
'''" ' .'."l:at'ca e�issQ,ra serviç? "., e), ' ".'

"

" ','" �Hn'i�ípla"cs. <;ujg /9,f!!l i"',-a,çiJ,o, "-" �"", ""

1 1 "l t d t t 'I: t
�

- O, �l'. Ihdhrdo
__Gots!l!.a..nn, antes e depOiS "de

'r(;a va w-..parap co e Wi: a� �I' FI'''''' -P�"T"- 'li d"
os' ()1'ne pon os eSLru egwos �

de, mesmO porque' 'mõvi." r
'

or,la�opo "l� ospe ara, uO'I1i.eado"S pelp governador 1'1'êSU, ccnfirmoll a sua inteira 'e irrestrita soli-

"lltenta questões, como essa, i n? proxlmo dIa ?4 do cor- elo estado 'correspondente, I d31'icdade ao nacional-socialismo e a Hitler.
",

de qfCe dependem os desti·"1 rente, vindo a convite da I compl·endia·se dU1'ante a I
1Jdxá,,;() em lib€l'dade, desde, o' momento

'd M" """ t' d' I
F ld d d D dI' t' q"ue 03 na;Jos bl'asjieiros, em pacífica navegação

nos o'. umczpw e, a e, o acu a e e ireito e 'D7.w:·ra que ta pouco ermz·

E" t d
'

, 'I M t r comercial, eshr,,�m sendo torpedeados, crimino·
(s a o,, . Santa Catarina o ilustre nO'iI 1 as no momen o; ces-
n '16 h' '.J' I ,sam;;nte peios �nbmat:ir.os do Eixo, era mais do
, Intem; as oras, atrc:- I, P f M V R

' SúuO o motwo que a gemu, "

vés dessa emiss(i)�a, o públi- I
1'0

_.
.

__ u�s�mano, ,_I não subsiste
I
razão que a que cte:;rc;,peito aos brasileiros, às mulheres e as

co tomou con)reczmento dO_l Lente CatedratIco d� Fa \'mantenha. criancinhas miser'avelmc�te assa,ssinadas:' era

que disseram êles, sábre' o ! culdade de Direito de Pelo- i Porque negm' ao munieí- crime Cc..l:l'.l':l S,_�danea nacional.

bl d t
. d' J' P 'd t d [

,

d Fl
' , l'

.. Permitir que 'o sr. '!<iear<!o Gotsmann '"on-
pro

. em,a � au onomza e, tas e UlZ reSI en e a f�() e onanopo zs, � esco-

tiuuasse, li .. "'.!, a festejar as vitórias de Hitler e
Flonanopohs. ( I Junta de Conciliação e Jul- •. ,a' lwre e democratwa, ,a-
Fm'am ouvidos, então, os

t d P 1 t R' través das urnas, elo cidadão Mussoluni, brindando-os a "ehampailhe, enquan·

S1'S. Ve1·eadores Os m a r
"gamen o e e o as, �o 10

(I'",e deve di7'igi-lo?" to os nossos bravos placinhas brindanlm a li.

Cunha, do PSD., Vitória Ce- Grande do Sul, o Ilustre CONTR,A A AUTONO- berdade das Nações ,Unidas, com a própria vi-

cheto, do PTB" Gercino Sil- hospede vem ,a Florianópo- MIA: CONTRA ° POVO! da, poderia ser decisão do '"r. Bornhausen! Do

va, da UDN. e, ainda, o p_re. lis proferir conferências sô-.' Todos os de7nais repre-
sr. Nerêu Ramos, nunca ,lo" nunca!>!

'd t d C P f Fl"
' I t d 'lh

'

f Os' alemães" nazistas ou não, residentes no
81 en e a asa, 1'0. Ct- bre matéria' trabalhista de S(:1ilGn es o povo z eo,. o· "

't,io Ferrari. " 'd' . t' l,rUJ11 pela autonomia. Mas, Brasil, tinham, d"urante a, guerra, uma única ati-
A 'l

. . ' que e um os emInen es e,
h

-

.E tllde a tomar· r'esp 't ,..... 't
.l!.ste u ttmo, asszm sema.' G'l.u:e uma exceçao. sta . ' . eI aLem paIa "serem respeI a-

llifestou:
. I

profundos, cultores.
..

Ii(l� t1u do Vereador Gercino dos;

"Antes de Jnais nada -' Na Faculdade de DIreIto, 5:id,;a, líder da UDN., que Essl! ,atitu-de, felizmen,te, foi compreendida

cm�go Acy - lembro a v?cê realizará o sr. Prof. M. V"
I res��al e polític{!mente, se com superioridade por quase todos eles.

,

<:ue meu pensamento pode Russomano amanhã às 20 l1i,r.:nztestotL contTa -..{1, emano Os que, como o sr. Gotsmann entenderam de

Ot não expr.imir o do, meu '1' ,�, d' � sob
I cipação de Florianópolis, afrontar o país com gestos de fidelidade ativa em

,

A" lOIas, a p1'1meIra elas, ". 'd d l'd/ d
'

f' d'" b" f'... t
,1)([1,tido. qm esta respon- " "l!.>;sa atttu e ater tL e· "avor o InImIgo, sa Iam, o�çosamf,!n e, que ar-

'';:''1�do � cidadã� l!'lávio Fer- : o ,te�a "Fu�damen;,o� do
I ni�i� vem ,deitar lttz sÔ�7'e r()�tariam cem medidas policiais, não só expliéá-

'1'Q1't, nao o pohtíco, nem o i DIreIto do Trabalho e, no, c1.'L, ("das exzstentes, refe1'el;- ,eis como o!;rigatórias. "

parlamentar. I próximo dia 24, no Clube' temente ao assunto. E' qtLe "
A liberdade ,de uDt nazista e\)nfess() e reni·

Agora: qtLanto à questão: Doze de Agôsto, à mesma '1!ão interessa à União De·

I
t eilte, quando o Bra!?,il e3tHva em gut'rra, st'rÍa

da a1Lt�nomi� pu::a e $im- i
hora, a que versará sôbre múc1�tica Nacional que as ,( liberdade de um inimiç,'o da Patria. Seria uma

1)les, nao veJo em que ela I" ,', "

. de1C;;oes venham pam qu� o' ;frOl�ta às Fôrças Arm�lias.., Seria uma traição

IJodera p7'ejudicar os inte- i Ong,en� e Desenvolvlmen�? poro escolha o administm- ! a F.E ll. Seria uma gál'ga ['\fida" irresponsávt'1 c

'1'êsses da cidade. ' i do DIreIto do' Trabalho. dor do município da Capi. f! "cinica diante dos que tco'mbaram pelo 'Brasil nas

M.uito ao revé-s, penso que: N-essa oportunidade, a Fede- ta/... I encostas dos A,pcninos. I

j'lvme7'OS benefícios de'a. ração dos Empregados do ,rfl,ysim, foi, essa á única
'

A exploração mesquiriha do jornal do
o
sr IPOd;l'ão a.dvir. Si po�um la· Comércio inaugurará um VO,7.) até ago7'a, públicamen- HO-l'nhausm, ainda hoje,,, é um deboehe 'ltirado

do a liberdade de açao acat- d D' 't d T b�
te. que se levantou contra a ao llüo de centenas e centenas de famíh'ls bra- i _:_ ° sr. não acha que esses seus auxiliares discu-

, , d curso e IreI o o ra a· .

d C
'

L d '1
.

'I t 't ?
l.etara novos .e pesa os onus tl:u':on01nw a aptta e SI eIras, , em mUI o.

com a passagem para o go- lho. Santa Catarina... E' uma afronta ao cemitériq dé Pistoia. � Da discussão nasce a luz... racionada!!! '

���������'I�R�-e-���p;:_o--r"-I"":oa--u60"e·�·�m;;:�;-I"'r-Oa;;"s�';dj�r·a=n��:���:��������E�Enotícias precipitadas sôbre dfl no jogo amist?so de f�.'
' ,N �.

i
seus lugares os e,o�ponén- tuid.ade d���., p�H>sa,g,eIÚ .

de
,

so, por ladeiras f9rtes e pe·
uma ocorrência que não pre- tebol que se realIzava ab, �,,_.()...-<)._.. ..().-.()�()�()o tes da banda de mUSIca e da Cr$ 4,00" Idà e. volta, os Ite-"" dregosas, podem servir de

senciou�e da qual toma, co. no· estádio "Nereu Ramos", escola de escoteiros. Recla- nerantes tiveram uma sur-
I
exercício, servem ainda pa-

nhecimento através de in. quanto mais para ver, os por dever ou por esporte
' I Conforme o programa, a mal' como(se o tren! era de presa. A passagem dé oni-' r�" abrir o anetite, mas -so

formantes 'orais, contraditó- ami$tosos contatos do povo Dessa farta colheita de I locomotiva do trem especial graça? blÍS seria paga. E a .,.... bretudo, enchem, chateiant,
rios muitos. E' o nosso caso. de Pescaria Bra�a e adja· uma semana e, do minuci�.!" funH�gáva na estação do

.. Embarcados os abrilhan- Cr$ 10,00 }>or cabeça, só ida. alagam' de suor" e ,condenam'"

Por um processo demora. cências com os primeiros as· so estudo comparativo das, Campo de Fóra, desde ma- tadores da festança, com Mas a dúvida não era a dos ao cansaço., Pelo � fim da

do de seleção, dos boatos e tros do Execlttivo e do Le- impl"essões trazidas pelos_! nhã cedo. Tr�s vagões dei seus"instrumentos e fanfar- dez "pratas. E' que havia um caminhada, cre'mos, já aI·

informações divergentes, gislativo catarinenses... ... mais �antagônicos partici-! }iassage�ros, apenas. Muito, ras, o resto, os que só iam só onibus, para transportar guns iam penslJndo, p"ensan.
com ,algum engenho -e algu- Não iizemos mais qUe es- pantes da memoravel jotna.-: menos do, que qua.lquer trem

I
assistir e churrasquear, fo- os' músicos e os escoteiros. do some�te;/ �oisas'" feias' a

,- ma. arte, conseg_uem-se, da., perar, desde a noite daque- da, saiu esta reportagem" : de recreio. Pouco mais que
I
ram se aboletando no peque- Toda a caravana então, in- respe.ito dos que os emgabe.

dos "positivos ll!elhores" mui- j'
le domingo �é a manh� des. novent.a e cinco por cento

I
um bonde' e seu reboque., no comboio., E tudo correu clusive altas figuras da laram com um passeio; um

tas vezes, dos que os colhi. ,te, uma semana quasi, que honesta. Vale dizer que, pa-,� Ná planta�orm� não h�via I' mais.
ou menos até o iin�ll' U D N lagunense, marchou pique-nique, co� todàs as

.,.. dos pessoalmente, no local, I no� chegasse�,' espontanea ra cada um que
, testemun-I gr�nde, anImaça�. Ela so se da VIagem de trem,: no QUI-i" a pé, sob a soalheria 'caus- delícias das coisas bôas

,por ativos furões do .noticiá- 'e inadvertidamente, os co- h�r cOntra ela, nos teremos
I agIt�u quando a.lguns ,pas',lometro 37 da Estrada de ticante dum verão extt:mpo- que nada custam.

rio.
'

I inentários dos excursionis· a �pôr 19 ,testemunhas q_ue

I
sagelros tentar"am

'embar-
I
Ferro. Trinta, e

s,ete, co�t,a,
- : râ�io, e a. p_,Ô"eira dOS, carros I

Não . arr'edemos pé dijg' tas.q\le para hi. se. aºalaram, a j:!onfirmarão
_

caro Vetaram-Ih,es a entrada,
,

dos de ImbitHb�, porqu'ê de .que vinham
...

de T:uJ:>I:"rão. COJ,ltinu,:l lia 511. Pag.,-"".,...,.,_;s;

a
RIO, 22 (V.A.) - Encer- .

:[:,,:0 é fundador do partido
i ou-se, ontem, a Convenção f: o �'eu presidente de hon
Nacional do P; S. D., reuni- ra. Muito ao contrário um

da nesta Capital. Foi um f':éúlo silêncio se observa
ôxlto, como o disseram .os nas duas, moções aprova.'
oradores, porque revelou das: uma de aplausos "à a:
urna grande f:'rça de coesão tuação das bancadas pesse
partidária.. distas, e outra de confiança
Entretanto, ,os rebelde" na atuação dos ministros

consegufram um estranho I oessedistas Antônio Balbino
êxito na' sua luta não houve �,� Tancredo Neves.
nenhuma deliberação de a-.!A MOÇÃO
poic ao sr. Getúlio Vargas, A moção que expressa

w.()4IIIIIt��).-.

I· DIRETOR i
f Rubenl" de
Arlud. RemOI I

,

,vI ,QEf�ENTE '

_
Domingol F. t·, d. Aquino

o
-.<�----

Edlçlo de toje - 8 pãEI. Elorfanôpnlis, Domingo, 23 de Agôsto de 1953 CrI 1.00

do P. 8� D.
f_c outra emenda" que

u ansformava os deputados
íerierais em membros na :')S

(:O� Conselhos Executivos,
h,1 derrotada;

PhESEN'l'E ° 'SIl. l\RnJil
S,'"NTOS

'

O sr. Artur Santos, presi
dente da U.D.N. comparo
ceu à solenidade de encerr-o

mento, tomando assento ao

lado "do presidente da Con
vencão, ° seu gesto foi e. J"
giado por vários oradores fi

mereceu uma saudação e'l

pe ia} do �r. Ivo de Aquino.

dD Sr. Nerêo' Ramos

Trabalho, autor do "Direito comprado "uma linda casa

i Industrial e Legislação "do em Copacabana e que para
Trabalho", "O Seguro So- não pagar o impôsto de

,

cial no Direito Brasileiro", transI,l1issão havia ingressa-.
I "

I "Os Movimentos ,Sociais e o, do nos quadros da A. B. 1.

I
Sociali;mo", "0, Trabalho"

com o título de reporteI' da
"O Capital e seus Confli- "Vida Doméstica", .

tos", "O Falimento, fator Contestãndo- t/al informa
I patológico na :2conomia "'do 'çjia, a�e�tuou u�entar

.
.

Crédi.to�, "InsHuicões dt catarinense: "Nem por pi....

E'conomia 'PoifÚ�a�"
.

(e;r, l}ie;ia P0SS'ci aceitar, o "que
aí se disse. Não ,comprei,preparô).

'

,

I Q Prof. Alamiro B. Buys

I
de Bàrros exerce o alto caro,

, go de Procurador do Insti"
I o

tuto de Aposentadoria �

I Pensões dos Comerciários,
lotado na Adníinistraçãc

I '

•

� Central do Rio de Janeiro.

I
° ESTADO apresenta

Ilhe votos de boas-vindas e

I �stada nesta Capital.

I O R�iso da Cidade .•.

não pretendi comprar, nem
"pretendo comprar e, o que
é mais, não posso comprar
casa em Copacabana. Essa"

nota foi, sem dúvida, um as

salto à boa fé da redação do

jornal. ° plenário acolheu
essa declara'ção do presiden-
te Nerêu Ramos com uma

calorosa"salva de palmas.
....

\ , \_
\
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....r.. Â,....lka•••.

.....,••••• r".c. - a.fr.'or - T s.s. :L (r.

...,..-'la••• C.bap) - 114'1r ,. o.r,.. .-v ...

f ...,....
....... )A"•..... ec.l_

CeM.INda - VI....h C. O.... Pra.. !I. I - (Ál"_ ••_ Oe.

............).
......uI. - I'.li.. hll.la. 111. - '1'''' I.L

.

DR. ANTONIO MONIZ' DE ARAGAO
CIaUaGU TUUII.lTOW.U

O,......
OuIae.Mmu ,... PlJI", ,11.

'!taa 11 .. lT cariam••M. •••� ... lNIaa....
..... a-t•.,.. 111. r..... fi..

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

DR. ALFREDO CREREM
Cano Kad.'" •• �MlItM .......

Itr ::lr.�r .. Bo.,a•• 00lhl8 .....Aaa.

I)';'.�•• , ••no... o •••tiI.1a.

'=JO".eta !e:naL

1'111 TIni .

INl"'1I!1ta•. u. li la 1. k.t....

,;aNil; •. Til.

�•• I a•• S.DtN'rI.ral"., U � .thI...
--�,----------------------,-----------------

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUalu lI�e. - DM.cu •• erI..cu

.._ T'l'at&m.nto de lIronqait.. .m a..lto. • .,..••••).
(' rJ.: Vitor .OiT.}•• : 1. - 1· .1.1"'"

lI.rirl.:' Da.' 16,10 ã. 11,10 ••• '.11 .....

..... o«••et.: ..&.".nida &10 Br.neo, 111 � 1'0•• 1."'1.

i
.... s.tY1..,. •• CUti_ lllfAlllOlI ....

'" ,Ia&) i. iCut....
.

0LDf10..&. ::UDICA DJI Cli:�Q.d • ADOLTO'
- Ál -

c l",í., a.. N.... lIcõa , - 0.•••1...... 11 .. 1.

, ... li lT "raà.
....Iaei.. a••••raõal Gaaena., • - I'nal tiL
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o ESTADO

·(\0 ESTADO"

�." -- '_ ••_-_." o _� ",- ._. .""._� _. .�

DR. I. LOBATO FILHO
Doe.�.. 4••p.r.IM .,...lr.t6rl.

T._ V B II Il .e U L O I •

..

Ca�' Oc$ ao e,_ok - • f- .•

Uma tra�ição no/ tomércia e na Inoustria �e Sa�nta 'Catarina
.

M a t r i z - F lo r i a n Ó p o 1- is
Filiais em: BLUMENATJ, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, lf�ZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AtJ1'OSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

-

'

tA:DlOGIlAJ'lt )I IUDIOSCOPI..&. D08 POLllOIIe

1 - Sábado (tarde)
Farmácia Catarinénse /

Rua Trajano. '
,

2 - Domingo - Fa'rmá
cia CatatineI!sê - Ruá Tra
jano.

8 .- Sábado (tarde)
Farmácia Noturna - Ruá

Trajano,
9 ..,..,... Domingo -, Farmá

cia Noturna - Rua Traja
no.

15 _:_ Sábado' (tarde)
Farmácia Esperança _::_ Rua
Conselheiro Mllfra.

16 - D'Omingo - Farmá
cia Esp�rança - Rua Con

selheiro Mafra.
22 - Domingo (tarde) _

.

Fal'mácia 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.

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Of lcmas, à rua Conselheiro Mafra n. 160 .

TeL 3022 - Cx. Postal; 139.
Diretor: HUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOJ\lINGOS. F. DE AQUINO.

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

Reprejor Lida •

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6" andai
'I'el.: 32·9873 - .São Paulo..

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Cr$

170, .....
90,00

M8DICO$ ,I
_,_ _ ""'""' ""'.._""-...""-......_""_""""""' ""'A.a.ftTo__"..,."aoan_n IW_". r_..'111"111•• �_�.__ � ...-__ I

. !

W. MUSSl' DR. JULIO DOJN VIEIRA'
II l!:�I'·El.lI\.LlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, IOUVIDOS. NARIZ E GARGANTA

....ce1 Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
.

CtnrllA-CUnlu "raI-r•.naa Ii o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina!
kn1.. colllpl.ia • e.,.elal!..40 4.. Donç.U DJI lUSO.

I
Ra llway e no Hospital São .J oão Batista da Lagoa.

I54'. 4100" 1IIl*:rJlOI lIl.tG40& C. 4ia.a6.ileo. e "a�o.".
I Curso !I� Departamento Nacional de Saúde

MH.rOBOOPU _ .IST.ao -- II..&..LPINCiOG:&.ü'U·- �T""O-I Consultas di��'h1D:ente das 10 às 12 horas,
LlSIO IIJ.8,AL. I ;las. e 5as. Ieiras de 15 às 18 horas.

...1otHra,1a 'o.. o.C•• earua-lIl.n-r.latiot ..1.. OI"", Atende no Hospital de Caridad .. , de 8 às 10
n.l.u ,e lalr. "-.ni:leUao. I horas. I

'

C._.I&órl.1 a•• TraJIlIhl. !l. 1, l' ••4&r IU1fldo te ... Consultório: nua Vitor Meireles, esquina com

"'le. Saldanha Marinho.
••rart.1 D••• la 11 kora. - Dr.•aaal. Residêncla : Travessa Urussanga 2. -:- ApL 102.

Du 11 a. 11 "001'111 - Dra. ..IIai. I

I'.' DR. MABIO WENDBAUSEN·
cu.J .....

,.>�_dl ..40 "ela J'aeQld.d. Nad()ual ••••d!c1D.t.• l'1i1!.I.....UI� • u.u••a6rl. - I'" II - 'rei. ..
'

1&
n.iocirur.iio 40 Ho.pita} Norl. "mo.

' I' c....11Uo.· D•• C Una.
.

:H_,". up<IIciaUaaçlo pela S N. T. 1b·IDtoru� ••1[-.�.!.".1>II li.
.: ....._Iad.I "... I�. a. 'l'aL I.

í1Irllt"llt.. do Prof. U�o Pinlaeiro Ouim.n•• t.t..

I
-----------�---.;..--;_-- _

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
.

,

_
_
_. '�� �

�� �'� '.�

Atende em hora marcada O"
.

nê;;: ·:V�Il& S_� 10rge� ::-...F.Q�-2.-'1%-' -...--------"--
- /A VOGADOS

-------

-,

DT( ;\TElrrON D'AVn:A .

Semestre .

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre . . .. Cr$ 110,00
Anúncio" mediantes contráto .

Os originais,· mesmo não publicados, não
serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

�R. M.ARIO LAURINDO -

,,,> e \ . i f'
- *' _. r�\' �'. . � '\

'. D�. CLAUDIO PORGES' \ ;'-

ADVOGADOS

'.:' rHlriA S .... , - 0....11(.•••• S.ltllo.a. - Pr_llIo,..".

_.
la"trld ....41. M"'k� . , .i' 'r........... j�rl·.

v a';,,, �itor ".ir ...l•• n 'I� r.I.' ...... -'. ,;a; ..-

.

{:�l.:.'vtta; A.a J 1.1V hor.s • II t..r��-�,a. l' ",'r•• s� "'-6;J1til'
_

:-k:
.

"

1':1\1"" em ietlll, Reeurs09 perante (I SqpreUl6 Trll:
. �li.í j<'eceul e Tribunal Federal de Recursol.

ESCRITóRIOS
(c'lorlanópolia - Edificio 810 Jorlra. rua TraJu

12 - 10 andar - sal.. 1
Rio de Janeiro. - Edificio Borba Gato, Aveal':

I
".,•• io Cado. 207 '-' ..I. 10011..

v
DR CLARNO G. . GAU..ETTI

,
- 4f)VOGADO -

Rua: .Vitor',Meirelell n. 60 - Fone 2.468 - FlorianópoJi•.

. .

DR. WALMOR ZOMER GARCIA·
Diplomado I)ela Faculdade Nacional de :Medicina da

_ U,.nivcrsidade do Brasil
Ex-interno por concurso da Maternidade·Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)"
Ex-interno dq Serviço de Cirurgia 'do ,Hospital

L A. P. E. T. C, do Rio de Janeiro
Médico do !:Iospital de Caridade

.'OENÇAS DE
-

SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: ,Rua João Pinto n. 16, das 16,OO-às-18,00 horas..

P.ela' manhã atende diàriam�nte no Hospítal
de Caridade. _

Resid: Rua General Bittencourt n. 10.1. Tel. 2.692•

MÁRIO,DE LARMO CANTIÇÃO
- lVIÉDICO -

CLINICA DE CRIANÇAS
AD U L T,O S,

DOENÇAS .INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamerlto moderno dã SIFILIS
Consultório - Rua Tiradente15, 9

HORAR·IO:
Das!) às 11 e dáS 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 - Florian6pelis -

Advocacia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _ Causas

cíveis e trabalhistas.
CONTABILISTA: Acácio Garibaldi ,S. Thiago _

Assuntos nscais,.em geral.
Edifício "IPASE" - 5° andar

._------_._-_._-�_
.._- .,--

CLINICA LVIÉDicA HOl\,[EOPA'fICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk-

- Médieo do Hospital Nossà Senhora da Luz -

Con!';ultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _:_ Fone 2665

Residência: R.' BARÃO DO RIO· BRANCO N. 529

CURITIBA - PARANA'

Especialidade: 'DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doel1ças e1a pele: El'ílemas; _Furunculoc;p, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. - ·Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. -
-

'00-.

enças crônicas em geral.: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malá'ria crônica, Hemorroidas; etc.

ATENÇÃO: CO!J.sultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, 1\0 �IOTEL HOI.ETZ

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIR!
- '.iDVOGJ.DO -

ÇatlUl P.taJ 111 - luj" - ..... ea.......

Expresso São· Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANdPOLlS -- BLUMENAU
� AGENCIA -

CACIQUE HOTEL _

OLHOS - OUVlD08 - NAK1Z • GAIlUANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
",.el&u.ta d. a.....kaJ

�celt& de Oculo. - Exame de ",uado do Olh\) t).'
.

CIaa.lfieaçlo da Pr.ido ArUriaL
Modera. Aparelharem .

c....lt,ri. - Vi.eo_da d. Onl'l P1"."" !t >

....

Lava.ndo com Sabá,Q

'Virgem ESl>ecialidade
da Cla. WETIEL INDDSTRIAL--Joloville. (marca registrada)

economiza-se fempo e'dinheiro

Informações
U.eis·

-

- o leitor encontra"n'., nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:

'

JORNAIS Teldon�
O Estado ..... : .•.. - :\.022
A Gazeta ....•.... .' 2.656
Diário da 'I'arde ..• 3:579
Diârfu.da ManhA .. ,

.

2.463
A Verdade 2.0Ul
Imprensa Oficial 2.6N�
HOSPITAIS
De Caridàae:

(Provedor). ....... 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos :�.831
Militar· 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.] 21

CHA:(\1ADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeires

Serviço Luz- (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário)' .......•..

Polícia' <Gab. Dele·
gado) ,.�-:_'-;."""

'C\Jl\lPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO'

TAC .....••......

Cruzeiro do Sul ..•..
Panair •........•..
Varig ...•.......•.

Lóide Aéreo .......•

I
�eal .•......• " •...

Scandinavas .•.....

HOTÉIS
Lux .

,Magelitlc .

Metropol ••.•.....

La Porta •..••• _ ••.

i Cacique ;-

Central •..•.....••

Estrela •.•••••• : ..
Ideal,...•.........
'ESTREITO

3.153

3.313

2.404

�t038

3.700
2.500
3.5M
2.325
2.402
2.358
2.500 -'

2.021 ,

2.276
3.147
3.321
3.449
2.694
.J.ail
3.659

06

ln
.....

farmacias
de Plantão
Mes DE AGóSTO

Noturna,
'

situadas às ruas

efetúado pelas Farmácias

cia Moderna � Rua João

O serviço noturno

!. João Pinto e Trajano.
Modema, Santo Antônio e

será

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o I!:STADO Florianópolis, Domingo, 23 de Agôsto de 1953

ESTADO""O
No Lar e

, FAZEM ANÔS, AMANHÃ:
I

na

I

I

Sociedade
ANIVERSA'RIOS:

I

DR. MILTON LEITE DA i - Sr. Des. Joaquim Gue-

des Pinto, membro do Trio I
bunal de Justiça, aposenta-I

A data de amanhã registro do.

o aniversário natalicio do I - Sr. Jacó Tavares, re-

110SS0 presado conterrâneo sidente em 'I'ijucas.
sr. dr. Milton Leite da Cos- - Sr. Ofélia Cuneo Cos- i
ta, integro Juiz do Egre- ta, esposa do sr. Manoel

I
gio Tribunal Regional Elei- Costa.

,

, I
torai e destacada figura da _ Srta. Leonice Oliveira

.

t tarí S' t I
_ mag istra ura ca armense. .an os. I

Recentemente reconduzi- - Sr. Evandro Luz, d il i-

do àquele Tr-ibunal, por ato I gente representante comer-
1

do sr. Presidente da Repú- cíal. I
,

1

blica, o dr. Milton Leite da ,_ Jovem Antônio Almei-

Costa, que é expressão de dros Paladine. I
cultura da atual geração _ Sr. Rodolfo Manoel -

barriga-verde, há-de,

rece-,
Vieira, funcioná:io �posen

ber, amanhã, do seu vasto tado da Delegacia Píscal.

circulo de' relações e amí- _ Sra. Nair Elpo Con

zade, expressões de jubilo ceíção, esposa do Sr. Mario

pelo transcurso de sua'data Conceição.

COSTA

nat::dicia.-
,As homenagens de que

será alvo, O. ESTADO
elas se associa, desejando
lhe felicidades e prosperi
dades.

- Sra. Etelvina

da Costa.

GaIvão, esposa do dr. Cla

r íbalte GaIvão, advogado no

Rio de Janeiro.
- Sr. Odilon Vieira.
_ 'Dr. Alfredo Pessôa

Lima
,

- Sta. Lia-T'ereainha Ca

pella.
- Sr. Edmundo Brust.

-'-Snra. Onélia Cunha
.......PMI�ft

Prazeres, esp,osa, -do sr.
I*lII'iirlWaiMlltlíil......��Francisco Prazeres.

11

Partíoípaçao
SALOMÉ GREGóRIO RAUL SCHMIDLIN
VIEIRA E ANA MARIA E

VIEIRA EDWIG SCHMIDLIN

\ Participam a seus parentes e pessoas de suas rela

ções, o contrato de casamento de seus filhos Dr. RUBEM
e IRACf.

RUBEM e IRACÍ
.Noívos

Florianópolis, 26-7-53 Joinville, 26-7-53

ATENÇÃO MADEIREIROS

ÉNGENHO DE SERRA DE FITA PARA DESDOBRO
DE TOROS, COM COMANDO AUTOMÁTICO

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

Vrn engenho de serra de fita para desdobro de toros,
marca "Faga e Castellazo", com volantes de 1,20 m. de

diametro, carro de' 5 ms., capacidade para serrar toros

de 1,10 m. de diametro, produção :diária da ordem de
30 m/3 de serrado.

Um motor elétrico de 40 HP., 220 volts, 50;60 cyclos.
Uma chave .áutornática dé Partida.
Uma máquina de afiar folhas de serras do

engenhO'l
.

Uma máquina de belear as folhas de serras. .

Um jogo de ferramentas para soldar folhas de serras,

Um engenho Francez para desdobro de coucoeiras
marca "Burton".

�

Os interessados podem se dirigem a "Serra�ia Inde

pendência Ltda.", Rua GaldinoPlmentel 25, Bíngen, Pe-
trópolis, Estado do -Rio de Janeiro.

�

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

CANELLA EM TABUADO DE la.

A "SERRARIA INDEPEND�NCIA LTDA.", Rua
Galdino Pimentel '25, Bingen Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro, deseja receber cotações de madeireiros para
o fo;neciinento de partidas mensais de canella em 'tabua
do de 30mm. de grossura, solicita base da ordem de 20m/3
mensais preço pôsto, Rio de Janeiro (cif.).

, --,

ASSEGURE SEU, FUTURO

Estudando por Correspondência

- CURSO GINASIAL (Dec. Lei 4.244).
- CURSO DE CONTABILIDADE, (Uma prõfis-

são segura e rendosa).
Pecam informações ao I. N, C, A, - Praia de- Bota-

fogo, 52�', - Rio.
.

s

" ·:·����';\���i�\> ��';':���:' .�.

�.� ,�

EXPORT-A
Temos a satisfação de informar às pessoas ou firmas interessadas na

exportação que, devido aos' diversos representantes que mantemos na

EUROPA, ESTA�OS lJNIDOS E AMÉRI�A LATINA, podemos

Tôdas as consultas serão atendidas prontamente, com todos os de-

estudar qualquer

talhes e informes
J

, .

negocIo visando de produtos.exportação seusa

, .

necessanos.

COMP. BRASILEIRA DE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
'Rua do Cormo, 38 - 2.° - End. Tel, "COMEMpll.-Tel. 52-Z565 - 22-4055 -'22-3970

.-

CARTEIRA DE EXPORT�ÇÃO E
IMPORTAÇÃO
AVISO N. 318

Importação de sebo bovino
A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E

IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, S.
A., em cumprimento à resolução da Comissão
Consultiva do Intercâmbio Comercial com ó
Exterior, em sessão de 3-8-53, torna público
que, até 31-8-53, acolherá, pa�a estudo, ,pedi
dos de-licença destinados à- importação, de pre-'
ferência do Uruguai, de sebo bovino para fins
industriais, formulandos por importàdores
tradicionais ou firmas do ramo.

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

kt6domia e Seguran�a
nas construções!
Sob a responsabilidade da marca ;:;IKA
mundialmente- credenciada - V. S. encontra
rá os mais variados produtos para proteção,
conservação e impermeabilização de cons

truções, Embora não sendo os de preço mais
baixo, são produtos econômícos porque ga
r,antem um serviço perfeito e duradouro.

I I N D A - De alto poder adesivo; é um produto em
pregado para fixar azulejos, ladrilhos, mosaicos, cha
pas de ctmento-amtanto.ptacas d�mármore, vidro etc,

I G A S 3 - Mastlque para emprêgo em qualquer
tipo de juntat_goteiras etc. Fabricado em 2 tipos:
preto e cinza.

I G O L "

- Tinta betuminosa isenta de' alcatrão
que protege as superfícies contra a ferrugem, �pO-:
drecimen' o e a corrosão. É empregada tanto -'ara
uma simples pintura de cêrcas e gradis como para
pintura de pontes, hangares, tanques de salmoura,
obras de concreto etc.

Consultit.no.
sem compro
mhso sôbre
se us Proble
mas de im

permeabiliza
'�ão.

Representantes em todo oBra,"
Vendas dos produtos Sika em

Flor'on6poll. :

SIHa S. a.

TOM T. WILDI & elA.
aua D. Jaime Câmara -'Avenida ,Rio Branco,

Caixa Postal 115

•
Voga Publicidade

Hoje e Amao.hã no 'Passado gente, por Alvará, deu o

predicado de Vila á povoa

ção de Porto Aleii\e, no Rio
24 DE AGOSTO alí na�cido em 26 de Julho Grande do Sul;

A data de hoje recorda:! de 1787, tendo sido o co-' - em 1.825, chegando pa-

I nos que:

'

,

rmandante do Exército bra-, ra junto.,de Mercedes o Ge-

e, 1501 f'
.. sileiro na Bahia, no último neral Bi-asi leirn José de A-

- m os o IClalS e
' ,

.narinhei d' d 'lh I
período da guerra da Inde- breu obrigou Rivera a afas-

l 1 rros a esqua 1'1 a

jde André G I .

d pendência; ta r-se das proximidades
.1 onça ves, vm os,' .'

em exploração ao litoral, . �m 1855, nasceu e� S. :
dessa Vila;

.

brasileiro .

t' t I Catarma, Carlos Augusto' ,- em 1863, na Bahia, fa-
, aSS1S 1ram a a os

. I .

'

, .

Je antropofagia dos nossos
I de Campos, vmdo a falecer leceu o escrrtor dramático

indígenas, diante do Cabo
no posto de General dó E-; Agrário de Souza Menezes,

de São Roque. Um dos ma-
xército, em 2 de Janeiro de' ali nascido em 25 de Fe-

.

h
.

"

íd I
1�29' vereiro de 1834;rrn erros, atraí o para ori-

.. ,

- em 1863, no Rio de -- em 1876, falecu o Se-;\e da praia, foi morto, cor
'"do em pedaços e comidos

:lepois de passados no fo-

,

Janeiro, onde nascera em

27 de Janeiro de 1808, fa
leceu 'o ator João Caetano

'11017

nador José Martins da Cruz
Jobín, Diretor da Faculda-

0'0'
de de Medicina do Rio de

".,

em 1624 b d
dós Santos, o "Talma bra-] Janeiro. Nascera em Rio

.-

, em osca os

perto do Convento do Car-I sileiro"; .' Pardo a 29 de Fevereiro de

no na B hi C ítã
- em 1896, o Congresso 1812;

, , < a ia, os .api aes -

Iorasileiros Ma�uel Gonçal-, Nacional Brasi�ei�o regeitou I .-em 1892, no Rio de Ja-

ves e Luiz Pereira de A-
os protoc9-l<:, ItalIanos;. ,: neiro, faleceu o Marechal
- em 1939; em Florianó- Deodoro da Fonseca, nasci

,10lis, Santa Catarina, fun-I do em 'Alagoas a' 5 de Agos,

landeses: ,�ou-se a Associação Atléti-: to de 1872. Como a maior
" "Ba ig V d" h'

1
t d b

'

I 1631' d .

d ._,0. 1'1'1 a. er:., oje "
par .e. os mem. ros de sua- em ,epolS e a-

__

navessar o Beberibe, o Ca-
una das mais legítimas re� I

farnil ia, seguiu a carreira
, I pitão Luiz Barbalho lançou presentações atléticas do' das armas, onde muito se

I " . ,.

d f
. t�stad(J. distinguiu, havendo peleja,i '()f.O a um OEpoSlÍO e axi-

. na dos holandeses, construi-
André Nilo Ttidaseo do na campanha do Ul"U-'

I do ao abrigo do Forte Bru- I
guaí e na guerra do Para-

yn;
23 DE AGOSTO : guaí, tomando parte salien-

-em 1648, em Pernam- A data de hoje recorda-
te em todos os, combates,

Luco, faleceu D. Antônio nos que:
sendo ferido" por tres vesess

F'ilippe Camarão, Capitão- - em 1614, partiu de Re,
no combate de Itororó. Pro

,

mór, um dos heróis da guer- cife uma esquadrilha' com' clamou a República e foi

ra contra os holandeses, na tropa destinada a expulsão! Chefe do Governo Provisô
(Iual serviu. com distinção, dosfrancezes do Múanhão, i rio, ao lado �de Floriano e

I desde 1630.. No dia 4 de junta.ndo-se-Ihe no Rio Gran ! outros destacados 'elemen

I março de 1612, quando foi ,de do Norte, um
, destaca-I'

tos do novo, regimem;
• batizado, habitava a aldeia mento de l'nd1'os' C'

_ em 1942, o Brasil de-
.

, e'o ap�. '

'

! de Igapó, na margem es- tão-mó1; Jeronimo de Albll- cla�'ou g�letra as nações do
,

(Juerda do Poti, mais tarde querque;
"eixo".

Potengi, no Rio Grande do - em 1711, durante a
�'---,-,-_'_

Norte,' e éra'Chefe dos Po- p,;';010'r'guerra dos "Mascates", oi,
tiguaras; Francisco 'Gil Ribeiro do' ABELARDO ELIAS
_ em lS55, rlO Rio de Ja- partido de OÜnda, de;rotou SUMAR

nei�o, fal�ceu o Gene�al .

em Goiana, os partidários Ofe1'ece, seus trabalho�, _

Jose Jo�qUlm de., Lima
"

e 'I dos elll'opeus do Recife; Estreito, Rua
Silva, Vrsconde ge Magé, -- 1808, o Principe-re-. Cristina, 456.

guiar atacaram -e destroça
r am um contingente de ho-
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--- Florianópolis, Domingo, 23 de Agôsto de 1953
.�� ....._----,-'------

o E!:)T�DO•

Crise no Ilepartameto ,de Arhitros
��� I I :�: QUASI 'TODOS OS MEMBROS QUE .COMPÕEM O DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS DA F.C.F., INCLUSIVE O SEU DIRETOR·{ ':i!
! I :i:· ��;g�:��?:S\6���:�Oo �:n����::�A��:L ��R �!�������c:f�����À���êOtJ��L�AS���Ó��; t *
:i: j i .!. FIANÇA DOS CLUBES_E GARANTIA DE SUAS INTEGl:tIDADES FISICAS E MORAIS. ASSIMJ ·AS PELEJAS DE HO�E, ' PE-' r ,. �i.
.::. �

i :i: LOS CERTAMES DE AMADORES, ASPIRANTES E PROFISSIONAIS SERÃO DIRIGIDAS -PELOS ÚNICOS 'QUE PERM�NECE- �:. ,- :�:
* I. {.. RAM: CLARISDINO .SANTOS E GERSON DEMARIA.

.

i: i t•• y u �
y.......�••-.-.......,.............,......."...-••..-........-..-................- .......-� JA..-._w...........�..-..-..-...-.........�-.-.-.-.....-.:-.t-.-.-.-.·.·.w.·.._-.-.·_..,_·....'"�..��--..,.....�-.__........- ......-... ...._-..-__�....,._...,........� ·M-..• ..............._,...............w ....- __.....-.w.,......r••••••

"O -E s t a d o E's P o r t i v o"
"'()"'()�(I"'('''''()'_'()'''''(�()�'''()4IIIIÍIto(���••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••�����)�...o._.()����

C�_Ade$ .ro,o�96ee
I ..tS o úit.mo minuto por ,-�UADROS PROVAVEIS sensacional e equillbra.Ia,

1'1111a vitórii digna de torlos
, I visto estarem os dois con

,JS louvores.
'

I FIGUElFENSE _ Alr-i- ! juntos empatados na vice-
No primeiro turno j re- des, Laudares e Garcia; Jl'-

. liderança
'

-ultado foi um empate de linho, Verzola e Trilha; Np.-,
.

'

I. x L Quem será o vence-
I c'e, Fernando, Danyr, c ..ri- i PREÇOS

dor "" l:�\]'de d� hoje?
.

! na (Galego) e Pacheco." I Arquibancada 15,00,;Nao ha favorito. Vencerá I Sócios -. ]0,00 e ser.hvrss
c· que n.elhor se conduzir 30C\TUVA _ Tatú, Ru- e senhoritas _ 5,00.
na canch i. i! eu e Bcnga; Adão Ge"':11- Geral- 10;00; Sócios, es-
Espera -se um embate e- cio e Gato, � Oscar, Biscoito, tudantes com carteira e mi

quilibrad.r, com lances €,r,· Raimundo, Adílio e Zacki. litares fardados _ 5,00; �,,_
tuar com o ':Furacão'" um) �olgant{�s, capazes ,de -dei- nhoras e senhoritas não J:E-luta de igual para igual. O '

xar em suspenso a multidão PP.Jo;í...IMINAR garão ingresso na geral do
exercício agrado,u á direção clube do capitão. Felix ':5- .r f

', .

ue a icionados que hoje é- A partda preliminar. en- mesmo modo que criançastécnica quo espera venha o :)(:ra confiante o momento , .

dcorrera, fi l�ra.ça e esporte,' , lre os qGaa.'ros s,uplentes d,os I �enore,s d·� dez anos dev i
conjunto' a realizar urna U'- .le pisar o gramado. 'I'o.l.rsdi'v a rua B�calUva;

"

11f'SmOS, uevera ser també.n damente Qro.mpanhadas,tuação que .o capacite a -stão em bôas condições tê-
,

vencer::t luta, :,'nicas i': fjf.}cas, pelo que s.e '.).-.<������{�)�o'_"("()""()""(),,,,()__()'_'()'
Qúnnt:{ ao vice-l�er, CO'1� r,cautclerl os alvi-neg!"()s,

seguiu triudar diante do CrdE' o "Gn··�to" hoje lut,a··,'

,REPRESENTANTES DE FLORIANóPOLIS
Este ano, os únicos representantes de n<Jssa capital

serão os atletas do tricolor, cujas performances�não estão
desautorizando um insucesso nesta la. série do "Troféu
Joinville" cuja realização 'deveria ser efetivada em Jo-

11 D d d h P 'd te' mesmo se apresente eminvi e, e que, por difi'culdades apresentadas pela LANC, .

e 01' em o l)en 01' reSl en e convoco os SOCIOS
I. .

,

deixa de realizar-se na "Manchester" catarinense. Os qUltes do �vaí Futebol Clube, para a Assembléia Ge- \ perfeito estado de saude,
atletas, que seguiram 'ôntem, tendo, como convidada de ral Ordinária, a realizar-se no dia 23 do corrente, �s 10 1StO por que é desejo da nos

honra, a vereadora Elilina Marcelina, 'Serão os seguintes: horas, na séde social do Clube 15 de Novembro, para 5a entidade turfista ir�cen-'
Damas

-,
100 metros _ Valda Marcelino' Pêso -I :1eliberarem sôbre a seguinte ordem dá dia: ,.

"

t f' d 't',
'

1) El
. -

d " ,
llvar o nosso UI' e, e 0-

Leda Maria Lino e Disco -- Sonia Gonçalves, 'devendo .0 - i elçaQ o Conselho Dehberabvo;
. d ", d'

.

d d' d '1
.

'

1 . 2 o) O tros
'

t d
.

tA. 1 ; os os melOs e mo os a seu
registrar-se o espren lmento esta u tIma at eta prO-I

.
_ u assun os e m eresse SOCla. CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA'

curando competir no disco, prova que é �ão de sua es- ,Feita a primeira chamada e não se constando liúme-
,alcance." CATARINA

topecialidade, para cobrir uma falta no tricolor.' I 1'0, l�gal, far-se-á outra, ?O minutos após, o que será re-; A nota de atração dessa
Homens - Nos 100 metros teremos Ney Soncini, ,volsldo com qualqutir numero. -

I
tarde será entretanto a diS'- E D 1 T A L

em perfeita. forma. Nos 800 metros o atleta Djalma Sil- I F�orianópol�s, 20' d.e �gôsto 'de 1953; . puta entr; dois potr;s Cor-' ,

va, com possibilidade extraordinárias. Nos 1.500 metros' Fmnctsco da Stlva Telxelm, 1.0 Secr�tarlO. , . .

h EXAMES PARA O PESSOAL D_"
'

J
"

S
'

.
.

. I I
sano e Guarnc o sendo � MARINHA

aco oares, l!llpoz:..se aos outros atletas tncolores, pelo "

..

"

, MERCÀNTE
treinamento constante-e pelo tempo conseguido nas eli-

' .-.<>--..(��-----,.....��. ,que o prImeiro sera o .c)e-
De ordem ao Sr. Capitão dos Portos do Estado deminatórias.,No sâlto em altura teremos o juvenil vitorio- I

MAIS Dois JOGOS MATUTINOS, HOJE,
I fensor das sedas florianop,?- Santa Càtarina, faço público a quem interessar que �_

so de 52, com resultados satisfatórios, Ruy Coelho. No' litanas, pois pertence ao sr. cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri-
salto em altura, Veríssimo( modêlo do atleta compene-I PELO CERT�ME DA 2a DIVISÃO I José Elias, � é/tudo �m alta ções para os exames de: 'Mestre�de pf'quena caboiagem,trado de seus deveres perante a entidade que defende, I

t
.

,. Práticos, Praticantes, de Práticos, Contra lVlestre, Ar:se�á o represenante florianopolitano. No disco, E'rico P 1 C' d S b . .
: �on a por seus responsavelS, o o

1 d
. d

-

t' 'd
-

d
_

e o amReonato a e- so as ordens do JUlZ Ger- poi., é neto de um dos maio- rais, 1 s. e 2 s. Çondutores Motot;1;-;tas e .:YIaquinistas,
com ,resu ta os am a nao a mgl os em nosso esta o, llg.- 'd .. -

d' b
� i �

•
'

'

I "', desta data a 31 de agôsto próximó, de acôrdo com a� Jns-,
rá o repr.esentante tricolor. ;

gun a DIvisa0, OIS ons
I
son Demana.. ; res reprodutores em ativi- truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da

Estamos cez:tos que apesar dq número de concorren- encontros{ serão levados a, A seguir, com início ás dade no Uruguai. Marinha.
tes, a competiç?o alcançará sucesso sem precedentes, da- efeito na manhã de hoje, no' 10,30 horas, jogarão Postal Nos próximos dias serão /

,

.

do� os apui�s do Prefeito de Blumei�u e .J�in�ille, d.o estádio da -rua Bocaiuva.
�

I Teleg}'áfico e América, ser-
I

publicadas, em nossos jor- Capitânia dos Portos' do Estado de Santa Cutarina,
crat, do 23 R. L e do Sr. Renato Bemto dmarnlCo preSI- N l'

'. . ,. ' .

d .
'

em FI
.

'nhl' 22 d .

Ih d 1953d".t .J LAB t d 'd't't d'"
r. apre lmmar, com mlClO vm o no apito o sr. Osmar nais as fotógrafias desses onan0.t'� IS, e JU oe.

'En e na , con an o com cre 1 o ex raor lna:rlO ,no,
, "

_
,

I
"

" '

esport€ amador, l)ela realizac;ão dos los JOgOS da JtlVen- as 8,30 horas, defrontar-se- VIeIra.' ,mimais. I
-

-
- I Ne.lson do I;ivranlento' Continha

tude Catarinense. I ao Treze de Maio e Bangú,· Preços único ,_ 2,00: "

Seguindo a praxe utiliza- E
.' ".

"G" S'�
,

"
,,,scnturarro --

, ecrétário.

de30·0g -

�igueirense e �ocaiuva I p�s�asse a (livi�ir com o �- :

serao os protagonistas 'dai tlético � o Aval o posto ce

peleja que, hoje assistiremos "leader" Portanto, os pupi
no estádio da Praia de Fó- � los do tenente Dantas irão

ra, dando andamento ao ao gramado para lutar pela
, I �

Campeonato da Divisão de' rehabllitação o que seEá àe

Profissionais., ,I grande importância, visto

O alvi-preto foi batido.es-
,
que no seguinte compromls

petacularmente pelo lmhi-' 50 terão pela frente o Atlé

tuba, o que fez com que tico que vem .de uma vitó:

Figueirense e Bocaiuva, os adversários de
.

hoje á tarde -- Conseguirá o "Furacão"
manter-se na liderança? -- Na preli
minar: decisão da vice-liderança.

ria sôbré' o vencedor do Fi- Paula Ramos. 6 quadro 0-

gueirense. Sexta-feira. 0"1 dentado por Paraná, se�uh
comandados de Dany estive- ( do soubemos, efetuou rrgo

ram em acãc no Campo da
I
roso treinos- durante a ,;e

.2. C. F., quando foi feito o mana, estando apto a efe-

"apronto" para 'a sensacio

nal peleja desta tarde. OSÕMENTE OLIMPICO E ATLÉTICO

INSCRITOS NO "TROFÉU BLUMENAU"

A' regulár euforia aj resentada pelo atletismo no
ano de 5:� SU( edeu H uma crise das, mais sérias no ar.o

que cerre, vivendo o esporte-base 1'\ custa de balões d,,�

ox.geiuo da al.negacâo c desprendírr entc dos dlrigeu.s-s
(To C ff·mio Espc: ti�o 0Jímpico em fj· ·.imenru e ClulJe
Atlético CatanBr-nse '::!P nCi'sa cap:.ta1. Os esforços de
cüoperac50 .demonstrados por autoriJ::':lles civis e mili
tares, c�mo os prefeitos de Blumenan e, Joinvillê e os

cmts. do 23.0 R. L e 14 B, C., ainda é'Jeançaram seus ob
jetivos, evitando que o <ltletismo mergulasse neste estado
de quasi completa indiferença. Entretanto, os" dois balu
artes do esporte-base constituem uma segurança palCl o

futuro e mais tarde, quando tiverem sido ultrapassadas
estas crises de crescimento, não s� poderá olvidar (} pa
pel desempenhado pelas duas sociedades catarinenses
no campo do atletismo.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA 'CATARINENSE

Nota Ofidaln. 19_53"

Resolucões do Conselho Técnico:
a) - Designar o sr. Valmir Dias para Preparador

récnico do -Selecionado Catarinense de Basquetebol;
b) - Marcár definitivamente, as- dàtas de 12 e 13

le Setembro do corrente ano, para a realização do Cam
oeonato Catarinense de Basquetebol, nesta Capital, em

.'irtude da desistência da L. A. B.;
c) _ Convidar os A'rbi1ros Afonso Levefer e Rena

'o Lighetto das Federações Metropolitana e Pàulista de
Jasquetebol r�spectivamente, para dirigirem as parti
:las do-Campeonato Ca�arinense de Basquetebol.

Florianópolis, 19 de Agôsto de 1953.
(a.) Nívio de Andmde, Secretário
Visto: (a.) OSJnm' fttnha, Presidente.

, RECOIÚ)ISTAE\DA PROVA
No série realizada em Joinvile por ocasião do "Tro

féu Blumenau" conquistada brilhantemente pelo Grêmio
Esportivo Olímpico, da cidade de Blumenau, foram re

gistados os' seguintes resultados, que constituem' os re:
cordes das competições designadas como' "Troféus":

DAMAS
100m _. Sonia Terezinha Gonçalves, do Atlético, com

13 seg 8
"

Disco _ Ecila da Silva, do Atlético, cbm 25,07 mets.

Pêso _ Soleika Lauter Jung, do Olímpico, cóm 8,13
metros

HOMENS
100 metros _ Jeder Reinert, do Duque de Caxias,

com 11.2, sego
800 metros _ Jair ,Reis,' do Atlético, com 2'11"2

ll,1inu. e seg.)
1.500 metros -� Valdemar Tiago, do Olimpico, com

2 mino e 24 sego
.

Salto em extensão _, Rolando Püschel, da Ginás
tica, com 6,31 metros.

Salto em altura - Aroldo Veiga, do Duque de Ca-
xias, com 1,635 metros.

'

Arremêsso do disco _ E'rico Straetz, do Atletico,
com 33,44 metros.

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

Jogos marcados par.a ho

je, pelo certame carioca de

futebol:

Flamengo x São Cristó-

vão

Madureira x C. do Rio

Olaria x Portuguesa
Vasco x Bonsucesso.América x Fluminense

/
AVAI FUTEBOL CLUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASS)<:!MBLEIA GERAL ORDINA'RIA

I

NOTAS E FATOS TURFISTAS Ba�r e Café
VENDE-:;_SEEstando programado para da, atualmente, no Joquei

,

) dia 7 de Setembro próxi- Clube Brasileiro e Joquei
I Um bem afreguezado, si-

110 uma atraente reunião' Clube de São Paulo -todos: to à Alameda Adolfo Kôn-
, ,

I /'

turfista, durante a qual se- I
os páreos serão ,corridos em

' del"n. 3. "

.

.

l'ão corrido!> três páreos, pa- ; homenagem ao Dia da Pá-I M?tivo da v-enda é o pro
('a os quais estão abertas as

I
tria, recehendo por isso os I

prietário ter de residír em

:nscrições, que além de se- páref)s, os nomes de "Fôr- Curitiba.

cem gratúitas, proporciona� ças Armadas Brasileiras", Vêr e tratar no 10�al.
tão ao vencedor, segundo e "Governador do Estado" e

cCõ'rceiro colocados de cada "Prefeito Municipal".
páreo, as imp�rtâncias de Pela primeira vez em A I

'

Imil cruzeiros Cr$ Florianópolis, serão vendi-
.

" ,par amen o
LOOO,oo), duzentos e cem das poules de vencedor e Com 8 peças, entrada in

�ruzeiros, respecti:vamente. duplas, de'_Cr$ 10,00 ca'da dependente, instalações sa-

Fomos informados de que uma, ,o que sem dúvida se-� nitária e eletrica de prime.i
)S ,animais serão enturma- 'rá mais um atrativo à reu- ra --- Edifício novo --- In-
dos com�o, maior cuidado, nião. formações nêste iornal.,
isto é, a colocação dos mes- Em próxima reportagem,
mos nos três páreos, será voltaremos ri. focalizar mais 'CASA MISCELANIA distri.

.
buidora dos Rádios R. C. A.

�eita de acôrdo co� a clas-
�detalhadamente o palpüan-l Victor. Válvula", e Discos.

3e de cada, um, pOIS, com

I
te assur.to. R1,Ia Couelhelro Mafr•.

três páreos será fácil divi-
.

di-lo� em grupos de fôrças I'
'

iguais, ficando, portanto, -.-..-----------......------

cada carreira composta de

PI�5'.� '" ,sCOJ"mimais do mesmo poderio • '

locomotor. Para auxiliar a-

,:::�:::l�e��;�::::,::: "i/_ III!II 0IIIWrTE f'ODfJ-DIA
.

vantagem dÇ> melhor ao que /" �
rôr considerado u� pouco I" .

nOS VAf)�JOS ";
mferior.

'M"f' D"�"-

'. -ft�.,...-,::--"Conform"e 'as informações
..

•.

_ "�_
g,ue nos foram prestadas, � � »

'" � ,€-�-:erão aceitas inscrições de �.... -

� � 2
'

'

qualquer cavalo, desde que '
,/'i J

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

Minislerio· da Marinha
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com um murro, .0 sangue es

pirrou, e, enquanto se pro
curava espalhar o boato dé

que o homem se ferira com

um

-

e�peto" foi o "avança".
Uma sortida deserganíza,
da mas Irresistivel, porque
a impulaionava ô motivo su

premo de ioda leí,: a fôm.e.
.. Mesas eram levadas por
diante: no acropêlo.. Alguns
heróicos defensores dos pri--'
vilégios sagrados, espremi-l
dos, contra a cêrca, bran-:
di�nl

-

QS e�pet�s � ameaç�dos'l
,

'

I
... os assaltantes. E logo sen-

tiam ,diminuir OI peso
\
da

cerca, outros esfomeados
empalmavam o churrasco do

'-::,
espeto, emb�ra queimando'

__._

à clássica estrebari� trans, COm r'ísco d� vidaros onibus tuito, desmentindo todos os por um pqtilhão estreitissi-
i c0l}l outro' sol a luzir no cesso por Cl'lme de injuria

formada em capêia, foi pos-
I
eram tomados em mQvimen-! reclamadores de atrazos de' mo, a uma altura de 20 me- vmesrno céu da véspera, ain- em grosso a tanta �ente

to em liberdade!
;

mediante to/ pedia-se carona n';s cár-I horário, ,p�r .acaso �u'� tei-I rros, _

derramavam-se pela
I

d.a estavam a 'c�e.gar os úl- � grossa: .:
s-

habeas-corpus, Impetrado ros de chapa branca e nosl mara em JudIar sadICamen- encosta escalvada do outro tImos retardatanos, exau-' Nem'1;ó' Menezes teria cora

diret�menté ao sub-delega- dema.is, co� Ó �araduristn0l te os excurcionistas, partiu. lago _do morro. e 'alcança- tos, com fôrne e sêde de no- ! gem' para tanto. E o nosso
do' emprs'ário �.à '''tourn�e''. que imp�e a necessid�de.

.

do local ,da bald�ação. com va!ll a p�nte: ()nde, trezentos I
vo" e�vergonhados' do bléfe'

I am�dorismo po.deria ficar
Entre mortos e fendos, Mas nao ·houve' melO de uma hpra de adIantamento.. metros de CImento armado I que tmham levado.. I co.mp·ro.metido 'b.

'

-

I'
em como a

t'endo escapado todos com atender a tod()s. Muitos �e- As. sombras da noite sem lhes aliviavam as agruras o- que toda essa . gente I
nossa. l'-ntegrI'd d f".

- -

. ,
, . I a e lSIca

SAUDE, estando todos mais riam que vo.ltar' à pé,. repe- lua já-eram definit�va.s. Re- : do l"aide. pedestre e, a� lu-. vinha ilizen�o (nã() mais f'9ue muito. presamos.
'

ou menos servidos quanto à tindo. a facanha da manhã. p<:lss,ados os oito' qUIlo.me- zes longmquas da c.ldade pensando somente) co.utr:a Lag'lma 15:! d A

t d". ,
. . ' I '. -

_

" - � e .agos o e
ALIMENTAÇÃO, passaram Outros não. chegariam ao tros do pnmeuo t_recho, lhes reaVIvavam as fo,rças os ases e propagandistas da 11953:

'

à luta pelo TRANSPORTE, Quilometro 37 em tempo mais duas légoas se esten-I'das pernas, claudicantes. excursão. fatídlca, não.- cabe REPO'RTER AMADOR
antes que termiRassem os de alcançar o trem. E a dia.m �---tFe�te dos' �á!ti�es r Contin�avam ,pelo at�no de �esta r�POl:tagem. Nem no.','

-

por que exigiª urgente vol- atos ,religiosos ?da festa. longa viagem de volta se da baJulaçao" da boa fe. e um qUIlome.tro e Po.uco. pa- -\Jornal InteIro. que' a publi- ,
_

ta aos pagos, à casa, distan- Era pr�ciso, a cada um, dêsenro.lou,. numa' enorme do oportunismo. Seguiam t'a, em G�heçl,da�, entrare� ,I c�r. Pelo tamanho e- pela � �

te, ao. 'leito. .co.nfo.rtado.r e completar a execução do fila, agora, ao frescor sua- marginando os trilhos pela na rO,dovIa pr�p.rIamente, dI-I VIOlência. ,Fo.ram tantas as

amigo. �eu modesto PLANO SAL-,' ve dá crep�sculo, �as com esquerda, até certo' p'onto, ta. Ja
/

os galos madrugado._, pragas, os impro.périos o.s

O pr:óprio respollsavel pe- ,TE particular. uma, desvantagem sena. infletiam para a direita, a res cantavam as primicias
I

desaforo.s de baixo çalão. e

la barburdia, o. que tinha Outro. "avança" se paten- Eram' 20 quilometros, em vencer as escarpas do mor- da segunda-feira, dia de
I
de qualquer quilate, que,

teou, então.
.

,I vez de 8:. ro. das Laran�eir'as, cruza- trabalho.., I menciona-los em letra de. fôr
,Pulava-se, nos- caminhões Sim, porque.o,trem Ira- vam

-

o co.rte' da via-ferrea Manhã risonha e clara,' ma nos acarr'ctaria um pro-I
>/

.... "

'(_,

.

O ESTADU

Reportagem
alrasada�
Chegaram, porém, em bêa

paz, precisamente quando
os carros oficiais dos ho

,mens do dia entravam pelá
vila 'a- dentro, burlnand'b
festivamente, enquanto o

foguetório estoirava nas al

turas e a charanga atacava

o dobrado da, puxada..
_

Estonteava-o.s o borberí

Ilho, escaldava-os. mais ain

da o sol e, suando em bicas,
. \ -

• procuraram, 'naturalmente�,
as preciosas bicas - dágua
que' lhes saeíassem j, .sêde,
Nova decepção, Abarrotado.
o vilarejo de populaçãu flu

tuante.sas suas"í�rites epe-
,

.

cos já estavam a se esgotar;
Os moradores torciam narl

zes ao pedido duma "sêde

dágua", ou' fechavam as

portas à aproxímação dos

sedentos, fingindo não esta

rem em casa,

Caraterística exata da

falta, dágua: um engraxate
ambulante, que viera de Tu

barão, fazer ° dia, estava

engraxando em sêco.

Finda a Missa" ia come-
-< -

çar a churrascada .

. . A fôme, irmã da. sêde,
que já 'estivera a fazer �s�
caramuças por dentro dos
organismos esfalfados dos

"

itinerantes, som o' cheiroso

estimulante da carne as

sada à vista, salteou-os ino-
I

'

pínadamente, A eles e aos

locais.

Havia, porém, uma or

dem: Primeiro' as Excelên
cias' � outros graúdos. Com

03 discursos e tudo. Depois,
só depois, a turba-multa se

serviria.

--:f
'- i O cordão de' isolamento,
uma cêrca de arame farpa-

,

do cem um sargento e qua-.
tro praças na -única entra- .

da, barrava os famintos. O
cheiro -do- churrasco tostan-'
to nos espetos, mais próxi
mo, excitava:vos mais ainda, ,-Um Incidente precipitou

I
tudo, Alguém empurrou o i

sargento, O praça mais pró
ximo derrubou o atrevido

as mão�- na carne recentí-

rada, do braseiro, e corriam
para longe, ao. repasto, c�m

o troféu, fumegante d'uran-
, te conqui!3tado

Ninguem mais conseguiu
por ord:em no tumultq.'
.. Ela, veio por si, sacia

dos 'os reclamos' dos est&ma-
gos, com 'o crepitar da' or'a-

v
.

rória pr�tocolar e '" proces-

so da dIgestão; invadind�
a todós um sDnolento tor-

,

empurrado ° sargento, 'pre,
só em 'flagrante e recõlhido

•
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,

)

planejada
,

,

para'-ereseer,
e prosperar•••

'-

f

Entre as grandes obras de expansão'social e eco

'nlômica que estão propiciando a onda, de, _prosperi.,.
dade que -Impulsíona o Norte do Paraná, destaca-se"
-o grandioso empreendimento da COBRASA, planifi-
cando e. construindo 'uma moderna cidade, CAFEEI
ROS, na região do Brasil que maís cresceu nos úl
timos dez anos. CAFEEIROS não nasceu ao acaso ...

está sendo construida com método, senso de previsão
e de acordo com as modernas exigencias urbanístícas.

'BENFEITORIAS GA-RANT'DAS
. ..PO,R� CONTRATO -

-
- ...... � :1.,

.

Cláusulaa contratuaís garantem, entre outras, as seguintes
.

benfeitorias: energia elétrica no centro comercial em 6 meses;
hotel com agua encanada, luz elétrica, e esgotos em 1 ,ano.;
agua encanada no centro comercial em 1 ano,

.'

.:
O QUE É A COBRASA

Vci ao encontro -da fortuna adquirindo
....

"terrenos em CAFEEIROS I

A COBRASA - Companhia Sul Brasileira de Colonização S.A. -

é -constltuída de conhecidos e experimentados homens de ne

gocios de Curitiba, e tem como principais acionistas a SAIC
Sociedade Anonima (Imobílíaría e Comercial) e a ILOPI Iwersen,
Loyola & Píerrí S. A., importante empresa construtora. .

EXCELE�TE LOCALIZAÇÃO -,
,

TODOS POD'EM ENRIQUECER
EM CAFEEI,ROS

I
.

CAFEEIROS está situada no. município de Peabirú, a 11 qui
lometros do patrimonio oficial do Estado: denominado "Cruzeiro
do Oeste". ligando-se. por estradas de rodagem às seguintes
cidades: Porto, de .Guaíra, Campo. Mourão e Marlngé, A estrada
,T-6, do Plano. Rodovíarío Estadual. passará rente a CAFEEIROS,
8 excelente aeroporto está sendo. construído junto à cidade.

� partir de Cr$ toooaoo, V. pode comprar um terreno
(data) em CAFEEIROS. E existem varias planos de pagamen-
to a prazo -para facil!tar a sua compra.

.

, ,
.; ." 'r'

,,- '.' �.

INFORMAÇÕES E VENDAS

5

.
�'

"-""- "#J
�deum'�L
dotado di ài/uà etleaMíla,
luz elétrica fi esgoto'i no
prazo de tasa ;

-

�.'

)

I "Ó; •

conatTUÇ4o de- um edUieio
para a escola pÚblicà, no
prazo de 2 anos,'

..

construçéio de um campo
de pouso paro aviões, com
pista de 1.200 metros; no

- prazo de 1 ano;

instalação de energia tlé
trica no centro comercia.l,
no pr,!zo de 6

_

meses-.

Curitiba: Rua 15 de Novembro 396/398
Londrina: Av. Paraná; 1�74 - 1.° and.'- Tel.: 711 - C. P;, 635
Maringá: Praça Rodoviaria (ao la.do do Hot�1 Bom Descanso)

.

Blumenau: Rua 15 de Novembro; 1035

-
.. ,-� -

<::;?:::>.
._

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'e .

.�'

OE-4 .

Pro,uro, hole mesmo!: o Agente da SA'C- na sua cidade,
,..

Escreva-nos ainda hoae poro receber, sem'qualqu.r,
compromisso de compra, um folheto ilustrado ,ontendo

.

informações sobre CAFE�IROS.
. .. -

Nome" ••• � " i: ii •••••••••••-.

Co",panhia Sul Brasileira d� Colonização
R.ua JOlé .Lourelro, 51 (Ed. Mauá) ,-, Caixa, Postal, 1505
Tel•• : 124, 2792, 3162 e 3423 - Curitiba - Paraná

Endereço , •• � ••-.-.-.--•••••••• :. .t! ..

77õ-� 'i-' -

Cidade. "

...••.••••••
'

••••.•••. Estado � ••• r•• ," .

'�". J'�J!IF.!t�! �,.���
"Registrado 'Iob o n.· 15, livro 8. do R.!1i.tro�GeroJ d. 'moVI;'
do ComQ/'co d. foz do '1lIlo�Ú •• 20J41:í3" i

f

�WH ns DIRÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3J'
FPOLlS.-S. PAUlO-- RIO "

4r"
FPOLlS•

.!. tURITIBII-RIO AOS SABS .

. SERYIÇOS AÉREOS
CRJ.J4�UiO,J)O SUL
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PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO

Dlret6rioMunicipal de Floría9ÓPolis
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 d� novos eleitores, tranferência e su

.bstitulção de títulos,
·A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que -nos- mesmos esteja esgotada a página .destínada
a rubrica do presidente da mesa receptora.

Os interessados deverão [untar '3:à
- "I'equerimento I

duas fotografias de 3 por 4.
. ..... . .

",\,'A"

., I: I ERÔNIMO COELHO,. 14,- .CaixaMais esclarecimentos serão fornecidos na séde do 239 FI I-, - -

, ---"--"-'O-E-ST-A-·D-O-H-\ l -

.

OrmDOpO IS
.d I I f ° 21':70 Anuncie nP_ar_ti_o_,_o_u_p_e_o__t_e_e_o_n_e_n ._o__.

.

1 DISTRIBtIT_D�O_R_E__S _

"I
i

I
-HOJE-

I!JTZ -- ODEON -- IMPERIAL E GLÓRIA
MESQUITINHA em:

"SIMÃO O CAÔLHO",

Baseado nas crônicas de Galeão COUTINHO.
DIREÇÃO DE:

CAVALCANTII
1

- ,

!
!
,
i

I
J
i
.!

I

"' ,•••••_ _
- -••_._••-••• ---

- - - '-I

PRÓXIMO DOMINGO:
Robert 'fAYLOR

. Eleanor PARKER
"SEU'NOME SUA HONRA"

'AGUARDEM:
. "RIO SAGRADO"

.

SRA -pRItf1A ele,
A O

JEAN .RENOIR
': U1TÊ IRA IttEnTE FUlttAOA NA

; r
,nOIA. lm 'n1ARAVILHO-SD

'.

TECHNICOlOR

Para a sue.

higiene íntima

\

REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JA_NEIRO
. SR. INDUSTRIAL - PRODUZA QUE VENDEREI

Confie a venda de seus produtos á firma M, ALVES FILHO, que possui
um fichário acima de 25.000 fichas de firmas comerciais e industriais do Dis

trito Federal, acompanha diâriamente todos os protestos de títulos, concor-
'

.

data" e falências sôbre as mesmas,

Ma,;tém um grupo de 10 vendedores e um chefe de vendas para cada se-

ção Está aparelhada para desenvolver negócios .de grandes emprêsas.
Informações em São Pàulo: Barbuy, Bailo S. A.

tone: 36-1:369, das 13,30 ás 15 horas.

João A!ves da Silva - Fone: 32-4885, das 13 ás 14 e das 17 ás 18 horas.
,i

I

Cerâmica São Caetano Parficlpação
SANTINO ANDRADE E . -L. -- ." - -- ,

I '�!1 t,· ii � ro
--",_;

C A.S A Q,g,Q
As 3 --:- 5 - 8hs .

Vende-se uma casa "re- MESQUITINHA em:

construída sita á Rua Ruy :::iIMÃO O CAÔLHO

BREVE:
"ALMAS PECADORAS"

PROGRAMA DA SEMANA
3a. feira - Sessões das Moças:
"A Legião Branca".
4a. feira -- "Tarzan e a Caçadora".
5a. feira -.- "A Máscara do Vingador".
6a. feira� "Só os Covardes se Rendem",
Sábado - "Quando Canta o Coração".

Próximo Domingo:
", ,-,,�, ��?iil

SENHORA. partjcipam aos

parentes e pessoas das suas

relações, o nascimento de
mais um herdeiro que na

I
Pia Batismal receberá Q no-

IOsnyGama 'I Cia, '�"; :::a�::vo' �ascido

TIJOLOS PRENSl\oos, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

I TARIO

I PRONTA ENTREGA

Postal,

Vende-se
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-

cia cita 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 propr ietárío Braulio Silva . em

CAPOEIRAS.

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

, \ienGle-se Barbosa n, 92, (Próximo ao .

Abrigo de Menores). Acei- I

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes ta-se troca por um auto
urbanos, "casas, grandes áreas de terras próprias para

I

móvel.
agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em -

T t C I V" aG
'A • p' I

. , .

E t d
ra ar com ar os ieir

o ian ia e São au 0, assrm como ótimas terras no s a o

de Mato Grosso, própr-ias para cultura do café. (Marreco) no ponto de au-

Informul,;.Jes: - Edigíe-io São Jorge - 10 -r+ S:tla 4. tornóveis n. 2.

I•••,
t,s 2 -- 4 -- 6,30 -- 8,45hs.
MESQUITINHA em-

SllvL�O O CAÔLHO
No programa:
Atual. Warner Pathé.

Preços: 7,60 - 3,50
( As 10hs.-

MATINADA
DESENHOS...
SHORTS...
CONIl<�J)IAS ...

As 8hs.
Louis HOWARD em:

HERANÇA MALDITA
Barbara RALE - -ni

eahrd GREENE em:

O CASTELO INVEN
CIVEL

No programa:
Cine Jornal. Nac.

As 2hs.
Bon JORNSON - Joa

ne DRU em:

CARAVANA DE BRA
VOS

Richard DIX - Victor
JORYem:

_!IOMENS DE PERIGO
Início do seriado:

A: VOLTA DO ZORRO

As 7 - 9hs.

MESQUITINHA em:

SI:\1:.4..0 O CAÔLHO
No programa:
Atual. Warner Pathé.
Preços: 7,60 - 3,50

As 2hs.
Barbara RALE -

cahrd GREENE em:
-

I
O CASTELO INVEN

I
I CIVEL

Ben JONHSON em:
.

CARAVANA DE BRA
VOS

No programa:
Atual. Atlántida. Nac.

R'�;1-

:ç, B i 111!
- As 2,30 - 4,30 - 7,30hs.

MESQUIT1NHA em:
- SIlVIAO O CAÔLHO

_
No programa: •

Atuai. Warner Pathé.

As 8hs.
Barbara RALE

cahrd GREENE em:

O CASTELO INVEN
VEL

Don DURYEA em:

TELEFONEMA FATAL

Ri-

No programa:
.

Cine Jornal. Nac.
As 2hs.

Início do Seriado:
- A VOLTA DO ZORRO

Don DURYEA em:

TELEFONEMA FATAL
HOMENS EM PERIGO .

. No programa:
- O Esporte na Tela. Nac,

Preços: 6,20 - 3,50

No programa:
Atual. Warner Pathé.

Preços: 7,00 - 3,50
As 2,20hs.

DESENHOS...
SHORTS ...
COMEDIAS .. ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Dos Mais Complefos ,

Do Mundo
1

ii opini.ito do profe�Bo:r no passado; tivera oportu
Brentomo, da França, ao J' uidade de estreitar relações
v�sita1' oHospital dos Se1'- pessoais com um ilustre' mé
vuiore« do Estado - Pro-.! dica brasileiro, o professor
nunciará conferências �a-I Cláudio G��l�rt

I

d� Andra

quele ,cent7·o o conh.eculo oe, que vísitára a França,
ginecologista [rcmcêe. r no ano passado, 'em viagem

�i'lii.. ;2�:?É��r;�r��, :;E{pJ���f:�tdi:i���
oloia.m no. _ortiCI!I�ç�••i i�v.f?;,do OI Estado, o professor Paul n lédic� afirmou ainda o
cruciantes dor •• / do .)'.lImotismo •

'

outrol moi•• d�;••• i�".�ci·' �driário. Funde Brentano, catedráti- .nestre francês, o referido

'A. Pílulol D. W.it\:I�uCl� <liMemtn'il co de clínica ginecológica hospital é completo, nada
.ob,. o. rin., 4.H�IHnd.�$lhe. o da Faculdade de Medicina -nais se podendo exigir em

sue ação notut�! W f)lh�s, do. de Paris q d '

r 1 ido
impureza, do H�.JJi�.\i�} ,

'

A ue, ev�ra rea 1- ia senti o.

,o t,otomento ciio';�p";p�· /d·',', f.
zar conferências e mterven

..'
,
,,'�9(L iIIve e

Uma das mais conhecidas; tratar, operar, se até ser au

do mundo. I topsíado , .. Disse ainda o

professor Brentano que a

Inicialmente, lembrou que pós as suas duas conferên

Um bar snooker bem ins- o professor Leriche, criador cias no Hospital dos Servi

talado á rua Coronel Pedro da ginecologia' francesa, o: dores do Estado, deveria ,

Demoro n. 1.481 em frente seu mestre, já houvera, há' pronunciar outras .. na Aca

do Pôsto C. Ramos no ES- alguns anos, expressado ser demia Nacional de Médici
TREITO. c Brasil um dos centros on-

I
na e no Colégio Bra�ileiro

Tratar no SALÃO MO-' de a especialidade se acha-
!
de Cirurgia. Depois, então

DERNO com o Sr. Ermínio
I
va bastante avançada. Ele iria a São Paulo, com o

dos Anjos. I mesmo, por exemplo, n�"
a- mesmo �bjetivo.

------

l:�z: :'f i ;1f.:4l'.t��deerst:�:
'f�:::�:u.;'����j:�j��:��e Ew� I�:

c o n se II u em do, o Ir. i o,
no" moi, r.beld., calOS,

Pílulas
�DEWITT
para 05 Rins e'a, Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pilulis
O "ande é mais elOnõmi(o

I

----,_,.....;.--I
" I

Vencle-se

Pintor
ABELARDO ELIAS

S[fMAR
Oferece seus !t.abfLlhos..

Rua 'Thereza.�k"_ Estreito,
Cristina, 456.

,Re:slriou-se ,,1
o "Satosin" ê excelente

Inl,p1'essão idêntica à

Leriche.
ções cirúrgicas de sua espe

cialidade, de. que é um dos

grandes nomes atuais, na
)

,

França.' O ilustre' professor central, médico e adminis-

francês, logo ao chegar, te- trativo, adiantou o prof,
'Vê ocasião de realizar -de-

.
Brentano que a sua impres

mOI'ada visita ao Hospital 'são faz lembrar a do Iamo
dos Servidores do Estado, so Leriche, quando, certa

Após refer-ir ao arquivo

após o que, em palestra vez, em visita àquele esta-

com os jornalistas, -expres- balecimento, escrevera, no
, , ,

Livro de Impressões, que
achava tudo tão bom que

sou as suas

pressões.
primeiras im-

até tinha vontade de alí se

Corso ,de Corte e ConlellCÕ8S
'«B'INISCBNÇI»

Leciona-se o curso 'completo de Corte e Confecções
_(Modas feminina�) pôr correspondência --,-: Método mo

'[.êl�n'Íssfuiõ '::=:-'-ConÍeretrr:se "diploma-s--' - -Peçam -JlrQspec�
tos com modêlos "Grátis" - CAIXA POSTAL, 2.126 ___:

PORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul).

ESCRIlfURÁRIO - AUXILIAR DO BANCO DO
"

BRASIL

Vencimentos inicial Gr$ 2.920,00.

,para combater as conse-
Estude por cOITespondência sob a orientação técni-

quências dos resfriado!;l:
ca do Professor LUIZ ALVES DA COSTA alto funcioná�

irritações do� bronquios, rio do 'Banco do Brasil.
tos,ses, catarros'. Peça ao seu Matemática Comercial - Português - Çontabilidá-
farmacêutico "Satosin "�o in- 'de Bancária - Inglês e Francês (Traduções).

dicado, nas traqueobron- Enviaremos as primeiras lições, parà que s,eja veri-

ficado a eficiência do Curso, mediante a remessa da im'
quites e suas manifesta-

portância de Cr$ 15,00.
�ões. Sedativo da tosse e , Informações: _ CURSO CARIOCA. Av. Rio Branco,
expectorante; 147 - 20 ando RIO. .._)

REPRESENTADAS CLIENTES

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre
Rádio Sulina de Capinzal
Rárl;o Difusora de Tijucas
Rádio DifuS'Ora de Lagun�
Rádir> Caçanjurê de Caçador'
Rác:o Dif-usora de Uajai I

.::�l��:�:: II' Pu blícidade
"O Vale do Hajaí" ,

I
I
i

Rádio 'G�arujá de Florianó- I

polis
Rádio Difusora de Urussan

ga

a c I T E

Agência

Casa Londres

Pereira, Olive-ira & Cia.

I Ind. Gerais Cássio Med,eil'os

i S. A.
.

�

I Electl'o�ândia
-

Modas Cliper ,

A Electrônica
Est. José Daux S. A.de Waidir Losso & dia. i

I
Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

1 Escritórios Ronalan Ltda.

Lóide Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa CatariJ,Ja
---

'-Presentes de -Real ·Valor, Sim 7
Aleis, Pulseiras Diverus, Relogios, Canelas Parker, Porcelanas Decoradils Nacional

.

.

.

Japonela· e ,Chinela, Faianças e Muitas Oulras Novidades. -
.

'

�----

s.

;
seu problema é .f81(JJ!llfIIl_\�"1:oftj�ntos Eletrogê�e�� Diesel .(ff$a�K

'.,'

",��
,

, �stes Mótores Diesel Ccterpilkn ,detém umrecorde
até hoie iniqualado em capacidade de funcionamenio ..

baixo custo de manutenção Qualquer 'que séla' � �eu
1T�1h0 ,hó um motor Diesel Ccterpíllcr que lhe convem
Com. os seus exclusivos filtros de combusnvel e óleo

'

luPrificante êste motor tem o seu tunçiol)amento protegido
por muitos e muitos anos

Os nossos técnicos eslão ao, seu dispor pare.
estudar o seu problema de Iórco motriz. e ínsrclcr o motor

Diesel. Caterpillar que lhe prestqrc os 1ill'1h,Q�s �er.viços,
rQça�o$ uma visitg ainda hoje, ,"

s. A.F I G R A S·
PORTO ALEGRE Rua 7 de Setembro, 1094

>

CACHOEIRA DO SUL: Ruo SoJ�llbo Marino, 1336 fLORlANOPOUS' Rua TUCI<U!nu;s, 5
(ii
_'

O
U):

FIGUERAS & CIA. LTDA.
;?ELOTAS< Rua AlveudChaves. "BD • URUGUAlANA. Rue Domingos d� Alme.k lZl3

iO"homem que quaseroa-
I, bou Porfugal
i Em .gíria de .falsários, [a- polícia. O maior falsário de
mais=terá havido talvez al-: todos os tempos cumpríu
gurn de maior "classe" que integralmente aos 20, anos

I
Arthur Virgíílio Alves Reis;

,

de cadeia a que foi conde-

1 CUj� "tiro" na praça le'lLl.l," nado Torn�u-se mais tarde
mais de um ano para ser, pregador protestante, mas,

1\
descoberto e custou ao g��! ê�se perí�do de aparente

,

vêrno p��tuguês da é�oca
I
unção religiosa durou pau-

I sua estabilidade, e eorrst �J!J': co: .
, I

•

.'

•

r ráveis prejuízos à nação, A I
' '.

i,_;stória de uma das maio- Os leitores de VISÃO te-

res falsificações jamais rc� Irão" oportunidade de' aco�
! r-ístradas �a históri�, �',l.r�_1 panhar, atr'avés 'de páginas
.-::1da a efeito com diabólica

I
de

.
empolgante leitura, a

que habilidade, - e també-ri] rnanéira pelá qual Alves
com rara .felicidade para o� I Rei,s engepdr.ou o seu "gol-

�
falsários - aparece com -pe", que envolveu uma re-

_,-���-_,--�,--"---:__-=o-�,_""",,::,,,-,--: '_=-_::;;""'_ri�e12�a� �i�y�;á de ,�;t�l�es: ��t��:: firmâi; d«:_ _ 'i���_s-
1
no numero de VISAO, cor ...

I �0res de· Londres.' Alguns

Irmas resPo,nden�e a 21 �e agôsto, : dos:: seus associados jamais
N ! O mteresse maior dessa puderam ser colhidos nas

:, reportagem reside em que
I
ma-lhas ,çl,a polícias; E, o pró

; lüthur Virgílio Alves Reis
I

prib Alves Reis não fôsse
,

'

A.
. -

d d" O
.

d d' -

I se el}Contra atualmente- no
I � seu ten;peran1ento quixo-

s mscnçoes os can 1-, S mteressa os po erael '- 'I
"

. "'. '

1 t
'

t' 1 ES
; bt

.

f 'd Ih d I
B�asI, embora o seu para- tesco, "tena podIdo ta1vez

aa os a lua ncu a na • -

r
O 'er ln armes eta a os". .

i
•

' ,

COLA DE SARGENTOS' no Q�artel General da In-: delro seJa desconheCIdo da ,escapar Impune.

�:asA�Md�O�::ru;�':o::: �:�:��,a àD��::�:;�e::i�:: ! I��;;;;;���I'rente mes. I Luz n. 137.
• I '_

y

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

�----------I PILULAS DO ABBADE _.,MOSS
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, evitan
rio a prisão de ventre. Pro
porcionam b�m 'estar geral,
fa�ílitam a digestão, descon-'
gestíonam o FIGADO, regu.:
larizam as funçõ:;s digesti-
vas, e fazem desaparecer as �

'I en,fermidades do ESTOMA- �
� GO, FIGADO e INTESTI-' • �
i NOS. " ' �

SINUSITES .�_'�-��������--�

�D;'�,;Rn:t,�•.!;r�G��oUné'mE�A��,R��sREM�E����I�TRsA,"O jCurso Pré-UDiversilário
VESTIBULARES PARA FARMACIA E_ ODONTOLOGIA

Direção e orientação dos professores
CONSUL'Í'ORIO _ VISCONDE DE OURO PRETO DR. J. J, DE SOUZA. DR. DURVAL HENRIQUES DA

ALTOS 'DA CASA BELO HORIZONTE. f?II,VA E ACAD:f:MICO HARRY GROCHAU

RESIDENCIA -'" PELIPE ,SCHMIDT N. I13. I
CONTADORES E NOR1V[ALlSTAS" completem suas

___..__ --'---t: carreira!':, estudando Farmácia e", Odontologia. '

Ixames de Adml·ssa-o ao 81-08'·10 ,I .

Não percam uni ano de estudos. Aproveitem a opor-

,

O j tunulatle, assegurando a sua aprovação.
Preparam-se candidatos para exames de admissão AULAS DIÁRIAS

ao Ginácio. I' LOCAL: Academia de Comércio

A. lVI�trículas e ,informações, diàriamente, até 31 de', INFORMAÇõES: diáriamente das 8 às 9 horas, na
aosto, a rua Padre Roma, 122.!_ ,Academia de� Comércio.

V. S. ESTÁ' PRErfENDENDO VENDER
'OU COMPRAR

' "

UMA PROPRIEDADE?

Então vá até' à SUBRAL
Ali na Rua Trajano, _Edifício São Jorge,

Sala 4� que sua pretensão será satisfatoria
mente realizada.

Sociedade Imobiliária SulBrasileira'
"SUBRAL"
e sigilo nos "negócios'Jarante presteza,

realiza-

Escola de Sargentos das
ATENÇÃO J.OVENS CA':'ARINENSES

TO

-

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN-
PARA 'INFLAMAÇõES E DORES.
TRATAMENTO SEM QPERAÇÃ'O DAS

ULTRA SONO
TERAPIA

,- Preferir NO'lsa Prefe'rir a Melhor
- FELIPE SCHMIDT,- FON.E 2280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dois mil trezentos e quarenta -

-

2,3(0 -_ c�rgos e ,funções errados pelo governador Bernhaasen,
depois .de declarar que o Estado não, podia manter o funcionalismo' -de 1951 !
: -:- -: - . _ :._ -:-: � : ,-:- _

- - -

_ � -:.. :
.

�� ._�'�_.�.-�--�_",�"iIOi-_..-tl__ó'l_8)_�"'_i0!4_ 0"- _()_()....(l.....O._,O...
-,

:C�mS�"a d!da'r.e�ue�,�Jã!,���]i�i!,�i!a�::Si�:::ãO HESITANDO
I breve ,�isita, o C�1. �omes {;on�l'ade M_artinho Calla�o I RI9, .22 (V,A.) _,.. O se- .

,

Tenho a c�net� �uspensa, no, �r, e� �úvida, .. Não

Sapucáia, que hoje regressa Junior, estiveram presentes I nhor Getúlio Vargas dev'e-! c be..� canet�, e lal�Is caneta, matéria p�a�tIca, sextav.ada,
.

.
.

I grafite de cor, oscilando entre o tom hla e. o maravilha.
M Rio, manfevé cativante -representantes dos srs, Go-I �á falar à Nação, no próxi-' Marca Johann Faber. Ainda não escrevi, estou só pen-
palestra, trazendo-nos, tam- vernador do Estado, do AI-I' mo dia IOde setembro, às sande, c-E olhando. Vacilando.

bérn, 'as suas despedidas. mirante Comte. do 50 Dis- 15,30 horas, quando, entre I O caso é que, se me deparam nada menos que -três

O '�M'U'O-do Em Sele DI-as ,Em concorrida reumao, trito, os 81'-S. Diretor da Fa-' outros assuntos anunciará caminhos pela frente: o Governador; o Depenedino (en-

__
. ante-ontem, na Faculdade éuldade,. Prefeito da _Capi-I o inicio.da campanha de su- derê�o telegráfico do dep. Enedino) e a gramática. por-

� D'" f"
,.'

. I ' -
tuguesa.. '

I
o e. II eito, OI lancada a tal, jornalistas, presidente bscriçâo popular' do Banco - S -' d I' ., 1 lt

'

I'uu lo.: o Ministro João Goulart .
....__,'

,

, 'f: envere O pe o'prIn\elrO, O (ep. sa a-me em cima

'assistiu a posse do novo Dele-I
fundaçao da Casa do Peque- do Diretorio Académico, do Nordeste do Brasil, oca� e golpeia-me com truques proibidos esport.ívamente e cuja

A"f:,taciníelltos importantes as- ,nelo do Trabalho. "Jnngo " dis- no Jornaleiro, iniciativa íns-
.

universitários e jornalistas sião que aproveitará para fôrç,� calc,ulo, altimalo, em. duzentos IÍ.- P. Já se s�be:
sinalaram o inicio da semana. se que é/ fllVOl'avel ao capitalis- ; pirada e oportuna dos nos- .e radialistas. explicar as razões por que gaga, cadaver ambulante, bichano, matungo, bobalhao, e

O novo gabinete democrata- mo- sadio, - Aqui, a, Guarujá : sós academicos de Direito.
,.

Falaram diversos Grado- encaminhou ao Congresso o -todas as jóias ciganas do vocabulário de uma 'suplência
irncrou uma campanha em pról \

.'

_

" _J ,_

.
- clandestina, pendente da vontade do ExecutívoBornhau-

cristão de Giuseppe Pella pres-
"

.

- res, sendo designada uma projeto Cla, cnaçao daquele seno '

tou ju ramen to. Terminou assim, da autonomia da cidade, O In.l- I'T IM I
- , ,

b ituba perdeu para o Atlético
•

comissão para redigir o pro- estabelecimento bancário.. II Se tomo pelo caminho segundo, rumo ao Depenedine,
pelo:, menos temporariamente, a .. •

Itrav� crise po lit.ica italiana. _ Catar l'nense. ° jôgo foi à noite.
.

.

jeto de organização da no- eis-me a comprar passagem de ida e volta, na hipótese de

'"

"

_,o
'--.

,

'

F A_' vitoria veio aos 43 minutos do I VIiI e,ntidade, cuja pr ime ira O Temp» I eu sair com fôlego de uma luta, onde as piores perspectí-
L..nquanto· ISSO, a greve na ran-

/
• ,

ça
-

entrava na segunda semana, 2° tempo, F A N T A M � S diretoria foi eleita. Previsão do tempo té
vas se me antolham: êle, primavera em flor; eu, tremu-

* .* * 'i'.
a e, -

Tas da velhez mais tolhidiça que já chocalhou pernas e
ameaçando, sériamente, a eco-

-

Ninguém �:abe quando o Em nossa próxima edição, 14 h d di 23
nomia cío- país, _ Em Pam-Mun- No Rio, o Governador BOI'n-

"1', Bornhausen esta' na CI'-
oras o la

, braços de homem arcaico. Resta-me, assim, a terceira via,
, � pormenorizaremos essa reu- - Tempo i stá el s

.

lt d t' I' '1 A t t t t
Jon, . os comunistas libertaram nhausen conferencio,u con}, os ..

'

n V
.

uJeIo a a a grama .1CO ogla vernacu a.
"

C,op ece, en J.'e an o, que
- dade. Ou viajando. Nin- '-

Ih
.,

mais 400 prisioneiros aliados. _ ,Srs, Getulio Vargas, Anto,nio A O
un iao, que, aco endo uma

I
chuvas e trovoadas ja pus, uma vez, f,or,a de aula, - o caboclo serrano, porque

guem ve S. Excia. nosso
-

li
N,'To Irã, fracassou 'um gólpe con- Balbino, João Goulart e João f o 1

- . idéia generosa e benemérita, Temperatura", estavel me ac
_

ava a corrrgrr erros chapados, cometidos por um

.antasma n ,nao passeia, 1 d
,.

tra o Iider Mossadegh. O xá Mo- Oleôfas." - Na Assembléia Le-
não sái de palácio, nem na- de inegável alcance, social, Ventos _ de norte a oes-

.

a'��9 retar atário, m�s disposto a b.rincar de ci.rco na-

hammed Reza Pahlevi, cabeca g is lativa Q deputado Wilmar d A d d'
-

f'
" ,

-

I
qUI O que eu.Ievara trmta. anos a ensmar no Instituto de

�, a. ver a e e que 0- po- ícara como. ma�'co in icial com rajadas frescas. Educação. Ensinei aprendendo'. Perdi noites elucubrando.
do movimento;" refugiou-se no Dias criticou o governo em face

'\
-' A

1 N -

, l' d '1
vo nao.consegue ve- O. em de uma realização que, den- Temperaturas extremas E o guapo serrauito, de ciência intuitiva, atravessa-se na •

Irak. - Em Belêm foi festiva- i'( o, l'aClOnam�nt� a energia, e e-
eln dia de procissão. E' uma

mente encerrado o VI Congres- tl'lca em JOlllVllle. ° Pl'eslden- I "'d fogO f't
tro em breve, esperamos ver de hoje: Maxima 29,2 Mi- estrada, alegando que pouco entendo da minha antiga pro-

_', "" I espeCle e o o a uo, que, . I f'
�

d t I d '1 N
so Eúcaristico Nacional. Ficou, te, _da, Rep�bhca reco�duzlU a,o! quando aparece, é para per-

VItoriosamente objetivada. nima 21,4 •

I
'Issao e �\es re-esco a o vel'nacu O. o entanto, eu, o

E T b I R I EI proclamo enciclopédico em cincQ especialidades: farma�
decidido que o próximo será em ,"greglO l'l una eglOna el- i seguir o cristão. E' um fan- '.

IFlorianópolis. - NQ Rio houve ,toraI, o ,D,r. �ilton,� Leite da Itasma, ,camarada dos cÍi- Homenage'm. ao' Exe' r'Cllllo .. �ê�lt!Ca, c�r��tárit, trib,unícia, jOrtnalísticaIe.po1ítica. Res.
,0 FIa x Flu, ° Flamengo perdeu i

Costa, ViaJou a CUl'ltJba o depu- I chês, Isso sim. Já o sr. Fer-
nçoes, so es, aço 'no compor amento. ngrato, o dep.

a invencibilidade. _ Em Tr1s 1 t�do Osvaldo Cabl:al. Foi �a�ti- nando Melo, outr� homem

.

! Enedino! Sempre �esculpei os desacertos da moci�ade,
d 'clpar do 20 Congresso Brasileiro '

() d' f
.

h
- I quando ela, espontaneamente, os reconhecia. Antes disso

Riachos . enforcou-se o cida ão, de govêrno, que ninguem 'ecano dos progràmas eIra prOXlma, em omena-. n:1o. Logo" fora da sala! - Saia! Suma-se')'
'

Pel/í'o J'osé Domingues. - HA

I
de _FJoclore,

- No Clube.12 d(,l· 'não vê, é um irriquieto fan- radiofônicos de Santa Cata- gem. ao valoroso Exército!, ," xxx· -

'

Cazeta" comemorou a passagem Ag'vsto, teve lugar u'a me_sa re-
tasma.

-

l'd d d G
rina - HORA LITERARlA BI'asileiro, pelo transcurso, Duas anedotas de·monstrativas da utilidade da pon--

do seu 2qo aniversário. Na fésta on a ,com a presença o, ene- lrriconciliável com a- pró-

I I Ed B b N F
- criado e dirigido por Lou-, ter�.a-feira, do 1500 niversá-

" tl,lação. Pr.imeira. C.erto d. ia, um in.speto,r esc.ola,r v,isitava ,

de confraternização, o Jairo' Cal- ra < g'Ul' �x ,aun,
-

,a a-

-pria sOlnbra, é O capa-preta
-

I:,do niio falou, _ E, o Guara- cultade ,de Dl1'elto reumram-se :b ·tunna governanlental. rival. Almeida, -na "Guaru-, rio de nascimento do seu Ra- uma escolInha do interior. Ao entrar, pe.rcebeu o profes-

ny' reconquistou a "lanterna". lautoridades e pessoas convida-
Surge, embucado, inopina- já", de Florianópolis, será, trono, Luiz Alves de Lima,

sor dizer, .surdamente, aos alunos:, Es�a bêsta j� vrm, de,

* ,* * .das para e'leger a Comissão Pró' d t r' I' D
.,.' r ,.

nov.o, aqUI, 'aborrecer a gente ... - O Inspetor fIngIU não

I-C d J I'
amen e, a 1, aco a. e re- todo ele, IrradIado segunda- Duque de CaXIas. ter ouvido aquele mimo de recepção. Examinou os li-

A A,ssembléia geral da ONU construçao asa, o orna elr.o: lance. Mas, deix� invaria- VI'OS
-

de matrícula; chamada. frequência, mobiÍiário, ma-
esteve reunida dUl'ante 7 mi- 1.-.

° vereado�, Miguel Daux Ja 'véfmente suas pegadas. A' CI P 'd I
. .

,

nutos:'- ° governo dos Esta- deu o s�u apOlO moral e mate- Quando os cajueiros estãq S 'asses > r'o U oras t.erial, etc. Por fim, interrogou um aluno, mandou-o ler,.

do� 'Unidos aceitou, condicio- ria!. -

cobertos êle.se _
. descobre.

e observou que o ra.paz não fazia caso das vírgulas. Pau-
. ,', •. _

'" .' _ sas, só nos ponto.s. Interpelado, o professor- resmun.gou:
nalmente, o' pedido formulado ,'"

',' "

I' Aparece em pele e ossos,
I R- "b "I'> t' d 'E' o sabado .chegou trazendo t'd

.

..

d I'
Bem, vírgulas não são nada. Eu ensino somente a respei-

pe a ussla so l'e o na a o aus-
I,

'

,me 1 o num pIJama e IS- C'r
'

â" U t d t f' 1 :-\
triaco. - Na ,AleJllanha, o \Sr. i ve:toGnOlte"e b�st�nte qU�t�te. ! tas ber;antes! E, como um aD8m' em nosso nS a o _ d:r i�t����!:a:�\: ' os do,is pontos, o ponto,exclamaHvo e o �

Aden<luer rejeitou, totalmente,! uaruJa val- ransnu 11' � fantasnla que se preza, sal- 2 430 I d I-

I "que os lidel'es politicos a' Câma
_ caro·os cr a OS' 'pe o 801e1'te, o inspetor foi ao quadro negrQ e escr'ev'e'u.'.

o plano de Molotov para a uni-., .

-

ta muros, corre atrás das
ficaçã� da Alemanha. _ No Rio, : rOl -Mllllicipal dis!:eram em to 1'-

crianças e fáz fiáu para as

- O professor diz: o inspetor é uma bêsta. E diri-

no' da autonomia da cidade ------go'vArno Bornhausen,. gindo-se ,aos estudantes, em voZ alta, f'eAz eAste· coment'a'-
ladrões assaltaram a' séde da ". . professóias.

-

A inquietacão U V
b' d dE' h 'O Osmar Cunha Flavio Ferrari e d f o 2

'

!
rio: Eu creio, "também, nas _vírgulas e- não ap'enas' nos

Em aJxa a a span a. -

_

'
O antasma n tem cau- O sr. lrineu Bornhausen, nos seus últimos

'p V P .
Vi torio Cechetto são a favor. ° do'., b

' pontos. Vou apagar os dois pontos disto aqui. Vejam vo-
res, argas nomeou para a re-,

.

sa lnumeras roncas ao discursos, dirigiu _às clas�es -pl'odutoras -'um apê-

Sid.encia do Banco do Brasil, o
lider' Gercino SUva,

pessoalmen-lde nO 1. O sr.

JO.
ão éolin. ]0 patético e pitoresco: 'pediu-lhes que elas lhe

cês, meninos,. como as vírgulas têm valor__. E dizendo, rin-

sr. Marcos de Souza Dantas,. -' te, é conh'a. ° "Mengo" não também: não é visto. Como' peçam o atm\ento de impostos. ,

I
do e fazendo, virgulou: - O professor, diz o inspetor, é

Na CBD, foi rejei-tado por 4 tem compromisso
.

h�je, Aqui,
um duende atualizado er- Homem de pouca memória, esqueceu-se de

uma bêsta. '

,
.

AI d não hoverá jôgo por falta de'
" ' , p

.
Não inventei esta. E' coisa velha; li-a, parece, de Sil-

votos a _2, o projeto ves e �

corre a CIdade horas mor- que- essas mesmas classes produtoras, em memo- í

Moraes relacionado_ com a Co- juiz,
tas da noite, num passante rável reunião, em Blumenau, de 27 a 30 d� jtÍ- I va Ramos, lia Revista de Filologia Portugue'sa, caso nãQ

Fiquemos por aqui
' me engane a m.emória.

'

,

pa do Mundo, - A Empresul
' ,. Buick. E' um fantasma-mo- lho de 1952, entre outras re.comendações, apro- I

orde,nou racionamento de luz e "
------

torizado, ameaçador com a varam as seguintes: Segunda anedota. Aqui está; transcrevo-a, c�piando-I;l
energia, na cidade,de .Toin:vile, - uoronel BD'meS Isua klaxon estridente, Não - "O não aumento do impôsto sôbre Ven-

de um retalho de jornal gaiato:

O espanto foi' geral '. - ° Dire-I S I I atropela ninguem! Mas que das e Consignações, ou de qualquer outro im- :' - O Enedino surgiu na cabeça, um chapéu de pano-

torio Estadual do PTB, em San- apuca a
,

vai atrapalhar, futuramente,
.

pôsto ou taxa,. visto como já foi atingido o li-
cinza nos pés sapatos de cordovão na tes.1a, lJma nuvem

ta Catarina, manifestou-se ofi-_ \ Em visita à nossa. reda- os seus colegas do invissí- mite máximo .da capacidade tributária do con-
escura na mão, uma"'bengala, de, peroba no ?lho, faisca�te

cialmel1>.e, a favor'da autonomia r -

t'
�

t veÍ isso vai tribuinte do nosso �stado. ameaças mudas. '

. çao, Ivemos, on em 'o sr.' . I V
.

t h
' I

de Florianópolis e São Francis-
C

O sr, Paulo Fontes desa- - E' contra indicada, p,or/ inoportuna à eJa-se -agora o mesmo re.c o,. com -as vugu as em

" . I e!. Alfredo Gomes Sapu- .' e devl'd lugar s·
co do suo!. A nota estava assl-

,. " pareceu, no dIa que assu- criação de qualquer taxa destinada. à' pavimen-
s us os e .

nada pelo Deputado' Saulo Ra- cala, medICO e professor da miu a Prefeitura. Mergu- tação das rodovias do Estado". I (- O Enedino surgiu, na cabeça um chapéu de pano-

mos e pelo Dr. Thelmo' Ribei- ! Academia Militar de Agu- lhou nas sómbras da noite As classes produtoras, por essas e outras cinza, nos pés sapatos de cordovão, na testa uma nuvem

1'0, "1' lhas Negras. .' I irrecu,pe.rável.
E' Ul;n espec.- _recomendações, como as que visaram ao contrô- escura, na mã� uma bengala de peroba"uo ôiho faiscante

* *
-

* 1 ddEI t'
-,

I I d'
-

ameaças. mudas.
. .

I Esse brilhante _ oficial e,
tro IqUl a O. com o \[1- e e a IVIC ac es o governo na economia, .deixa-,

Em Londres, o Ministro Chur- ! '., 'I
víssimo Sebastião Neves r-am evidente não só a disposição de, influir na.

! Por hoje, domingo, chega. Repertório não me falta,
, _

' mestre, estreItamente hgado,' . ,

'

mas bem melhor é ligar o, rádio se a. luz, a ,energia elé-
chdl l'ecolheu-se.. enfermO, a sua I • .

. pela frente él exorCIsma-lo. alteração dos rumos errados do sr. Bornhau-
l'csidencia de verão. N!? 'hã, a I

a nossa. terra, onde se .c�- i Os srs. Luiz Souza e Olin- I -sen, como o de não poderem conceder-lhe cré- trica, estiver de acôrdo, - sem racionamento dominical,

"coisa- pegou fõgo". �ossadeg� i sou e VIU nascere!ll-lhe dOIS \,to Campos, depois de em- , ditos de confiança, diante do descalabro admi-
como sucede aqui nC?, Estreito, de quando em quando.

foi;depôsto pelas j'orç�s do So- I filhos, hóje um d-os. ,qtlais 'possados Secrétários de Es- nisLrativ'o que 'vai pelo Estado. I'. terano, A multidã?' enfu,recida i major do Exército e outro tado, também súmiram da "E tinham razão as classes produtoras, O
BARREIROS FILHO

linchou o' chanceler Fateml, con- \ h'
,.' ; � ci-rcualcão. Vez ·por outra g()ve1'nador, que, ao dirigir-se a primeira vez ao

.

"

.'
, . eng·en elro CIVIl velO reve-·' ,

.

,

' -----------------------------

Sldel'ado o homem maIs temldo' I /' baixam ao humllhlmo orbe Legislativo, em; documento oficial (Mensa.gem,
: da Persia.

'. I Ia, Havendo _estado nos mu ..

em qu� vivemos. Nada de pág. 8) ,declarou que teve que. dispensar, nume-
Asslllhíu o ,poder _ o Gen�ral : nicípioj do No.rte, onde. ser- cantervilkamos'. Mas, con- rQsos funcionários, porque O ESTADO NÃO

Fazzollah Zahedi. ° Xá, foi .con- l viu, no começo. da sua car- fessemos, big fantasma,bom- ESTA' EM CONDIÇÕES DE MANTÊ-LOS, CO-
\:idado a regressllr;. -;- 'Na ONU, I reira. '- bachudo, da Opera, será o 1',110 NÃO ESTAVA, QUANDO OS ADMITIU
o sr. Andrei Vishinshy OCUPOUj. sr. Bayer, no momento um

- êsse· governador que disse isso, em dois �nos
:t tribuna para atacar o.s Esta-

I

'

tanto' acabrunhado com os e meio de poder, CRIOU NADA MENOS DE

dos Unido� e � ?oréia do Sul.
;

Dr; Inibal Bonfim suce�sos iraque�nos, que .2,340 CARGOS,. sem contar mais de 100 extra-
- ° prefeito JaUlO Quadros de-

I lderam com Mossadegh - numerário'S admitidos sem que as funções fos-
clal'ou' que não pretende aban-, O tal de homem forte --;:-

sem j'cgularizadas em decreto.
-

donar as fileiras do PDC. - No Procedente do Rio de Ja- ém terra. Pensando no ven- Eis aí: o Estado, em 1951, nãõ podia ma-n- '

.

,

Rio;-fõi
- 'iniciada a co.r:rid'a do neiro; éhegou, ontem, a ,'es-l cedor do s�:u colega d�lérh ter .0 número de funcionários que possuia.

Fôgo Simbólico. Na OOl1venção ta Capital, o sr. dr. Anibal ,rnar, o barnga-v�rde VIVe a

.

Para resolver o problema, o s,r. Bornhausen
Nacional do PSD, o deput�do AI-

Bonfim Chefe dos 'Escrito- beber chá, para vingar-se - cria 23!1O cargos e funções! Por sôbre isso, no-
cides Carneil'o declarou�_

. "Aca-
" d' P d t' 'd' d d

I do Xá. O sr, Bayer não nos meia mais de 100 extranumerários sem funções
b
'.

"E riOS e ro u IVl a e - o
-

. I I t
.

d ,
emos '(:om a, �ubnlissão . -_., n-

.

- !:_assombra, Mas que vaI ser
_

eg'a men'e cr�a as.

quanto isso éra reinquirido, ,na Sul do BraSIl e urna das a assombracão dos outros' E q_uer que as cla.sses produtoras paguem
CO'llissão de Inquérito, o Sr. mais- destacadas' personali- fantasmas, �ãb há' dúvida. êsse_ panamá, que efu dois anos e meio custou aos

nicaruo Jafet, - N'a Câmara do� dades de. produtividade da Essa luta de espíritos� to- cofres póblicos eêrca de-- 140' MILllõÉS DE
.

_ Deputados, ·foi aprovado o· pro- A- dos assobrados uns com os CRUZEIROS!
.

merica :Latina.
jeto de licença prévia. - Fa- ...'., outros, está-se aproximan-
lanelo sobl'e a sucessão' presi

S, eXCla. fOl recepcmna- d O f t
- o 1 1-

I ,
O. an asma n , ne a

dencial, o senador Olavo de Oli-
,
do, na Base Aerea, pelo dr. só entrará depois de escu-

veira declarou: "Unam-se o Renato Ramos da Silva, re- I
tar os seus espíritos -san

PSD e a UDN e façam o novo p'resentando O sr.' Presiden-I tos-de-orelha. E o Volnei
Presidente da Republica, como te da Federacão das Indus-

i será o grande espírito-dê<-
deveriam tel' prQcedido da

'ou-lo trias de Sant� -Catarina. i pôrco! Nossa' �enhora de
tl'a vez, 'com Nerêu Ramos. N t n I D

O ESTADO. .

1 o re,.,uame, al-me paz e

* * * cumpnmeI\- harmonia!

."""IiftiJie......._'__O_ex-Premier Mossadegh, do ta-o, cordialmente. I.

• '.,-,

Florianópólis;, Domingo, 23 de Agôsto de 1953

ACY CABRAL TEIVE

\

"

x x

,
t .X'

OS numer03 que CItamos não são falsos co-

mo os que o g'Dvernador costuma- citar nos seus

discursos.

...B UM

_

'- Nas lJróximas edições indicaremos uma a

uma as leis e os decretos que criaram esses ....

2.340 cargos e funções. Aos que puserem em dú
vida esses números, através· das leis, ,poderão
facilmente fazer a conferência.

., -,

\ Curitiba, a linda Cidade Sorriso, vai ter o seu

pI�efeito escolhido pelo sufrágio popular,
Os candidatos Já apareceram, em chusma,

-

aos
.

magotes, numa prova de vitp-lidade democrática. :._

.

Na fila, o eleitorado escolherá, a la carte. O
I cardápio é sortido. Há candidatos ótimos,' bons, so

fríveis, ruins e péssimos. Do caviar ao picadinho de'
barrigueira e pescoço,

A propósito dele·s, -contam que, um dos últimos
-

. \

que surgIU, aclamado por uma súb-ala sup·er-popu-/
lista, é de um pa·drão muito n-osso conhecido: da es

colà da, vida! Descendente de honrados emigrantes
ítalos, robusto na força física, descamisadQ, mental-
mente bornhauseano.

' ,

Quando o pai soube da sua candidatura teve
entusiasmos frenéticos pelo iilho.' Depois, confess�u,
mergulhado em tristeza e arrepend1mento macarro�
nicos:

- Che' bel candidatino!
Ah! se do _sapessi,
�orrei una cosa sola:
Quand'era ancor bambino
L'avrei mandato a scuola 1'1
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