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Amaral Peixoto acusa 0-Dep. Tenório
.

responsável pelos' crimes ali dese�r�lados
RIO, 29 (V,A.) � Um las de uma metralhadora gadores Bereco e Moacir "Chavrolet", modelo 1934, iet", que, manobrando, pas- a porta para saltar; o taxi O médiéo Ivon Bogocía-

_
único assunto �omi�a todas I, "lou:'dinha", acionada de Maia o contaacto que man- passou em.marchá reduzida. SO� a segui-los: O delegad� : �1ist�rioso surgiu e dó. seu: n�" chefe .da equ�pe do hos-

as "manchetes da impreri-j tocaia. _ r tivera com ,o secretário "de Desconfiando de alguma Ireiou o seu veículo defron- interior, um homem dispa- pital envidou todos os es-

sa vespertina -e empolga to- : A EXECUÇÃO DO ! SEgurança do Estado sôbre êilada, Imperato entrou em te ao Novo Hotel Lima, jun-I rou a metralhadora. A ra-
I
forços para sal�ar o.�ele-

das .as conversas: Albino PLANO I
o seu afastamento da dele- seu auto, uma Hurson. Be- to ao Hotel Ribeiro, onde jada de balas zuniu contra gado. Tudo, porem, foi mu-

_:

Imparato, jovem d�legado! RIO,29 (V.A.) _ Regres- gacia de Caxias. Estavam reco sentou-se ao lado e estava hospedado Bereco, e a Hudson, inde» alguns pro-"til. As quatro horas e dez

de Caxias foi esta madru-' sando de Niteroi à meia-, assim conversando defronte Maia atrás. ArancaramrNu- do edificio em que êle re- jeteis, depois de varar-lhe a
i
minutos Imparato falecia

gada, juntamente com o au-
I noite, o delegado Imperato das Casas Pernambucanas, ma praça pouco distante, I sidia. -�, I lataria, cair numa loja pró-' antes mesmo de ser opera-

xíliar "costurado" pelas ba- � comentava com os investi- quando um carro de praça cruzaram com o "Chevro- Antes porém que abrisse' xima. O carro de praça, ve- do.
'

---' ,-
..'--_ .. _, - Iloz 'desapareceu pelá Ave- ACUSA O GOVERNADOR

-.<�)"'04.D�Oe:·"()'_" _o._.o o o....o...(o '
.

,

,
'

',; ", nida Rio-Petrópolis. O co- RIO, 29 (V.A.) -, O go-
DIRETOR'

. * C?m'J i s -an t i9 o D i á _ ,e l_missário Sebastião Steel, vernador ,A.mar�l Peixoto ,a-Rubens' de i ! r'o ele S. Catarina e I que se achava na D�legacia, I
cusa 'I'enório. EIS o q�e dis- )

Arrude RemOI I , / , ; embarcou com dOIS solda- se o chefe do ,ExecutIvo do

IEnENTE I
e Ano xL' 01 dos e rumou para o 10ca(! Estado do Rio e presidente

, ,• ,julgando tratar-se apenas
I Nacional do �SD: "A parti-

Domingos F.
N I i. -

d 'T" C'

-

• 11.694 c _de mais alguma façanha de cipaçao o sr. enorro a-

de �qui�o • I II Bereco. Lá inteirou-se do
I

valcanti no crime e ínegá-
:::.....,�........__ ·"_�'_"_'�(�(l_ 'I I T da

,;',

d
.

_.._.� .._'

__� � que ocorrera e providenciou ye. o é\' vez que, eseJa

-utçlo de to,e - 8 pipo Florianópolis, Domingo, 30 de Agôsto qe 1953 Cf � 1.00' sôbre o transporte das duas f,matar alguém, êle faz uma

� .

C 'd
-

V
"

----I'N d Q C J
A.

•
outras vítimas para o Hos-' fita antes, c?mo bem aceÍl-

Odria· on ecera argas �ELtORI��!!,�9 Hoc�!e ate!!��.: ��t�arG:���:d:a:.�:�:n�:: !��re!e��::�::�;��:
RIO, 29 (V.A.) ,- ,O Pre- salieI1:t�u a su� satisfaç�o ta de Imprensa, presen��s I (V.A.) _ Divulga-se nos convite dos socialistas mi-

�aldo Bereco, Mais, - após curso na Câmara.

sidente da RepublIca do em ylsltat o mais alto ,Tn- os membros da sua

COmltI-,. lí
'

Iocai I ser medicado, retirou-se. I Diz-se ameaçado de mor-

Brasil foi, ontem, condeco- bunal do 'Brasil, que já co- va, ministros de Estado do meIOS po iticos ,OC_aIS, q�e, nelros. i te e depois o autor da amea-

rado pelo general Odria, nhecia pelas suâs elevadas Brasil e altas autoridades da os democratas cristãos nao ---,-:-'-

ça é eliminado. O carro
com a mais alta distinção do tradições: República. comparecerão às homena-

I

C I'N I SMO
em

G_ovêrno peruano a autori- Almôço O programa de hoje cons- gens que os socialistas estão!
-

que, se encontravam .os as-.

dades estrange'iras a Grã- O Chefe do Govêrno pe- ta apenas de um almôco no '

d
'

, JA
. I, ' sassmos estava par.ado na

, ",
, ,'" '" J, , preparan o ao sr. anlO '

_

Cruz com brilhantes da 01'- ruano almoçou ontem, na Palácio Itaboraí, em Petro-
Q d

._ d! ' porta da casa do deputado
, M' PS' d da Assoei

-,

B '1' I' ua ros, por ocasrao e sua I O'
-

'I d f"
. "

dem 'AI .erito 01' ervi- �,e e a SSOClaçao rasi el- pc IS.
, , ' , orgao centra o o iciosismo, ante-ontem, veio com 'I'enório. De la saiu ao en-

, D' ti
.,,, - visita a esta capital, '

I
'

1" 'A bléí ,

h '

bri d 'IClOS. is .ll��u�aos., : f
, .'

•
_

'

.-, um e ogio a ssem ela. gauc a porque esta a rm o ! contro do delegado Impara-
A cenmoma realizou-se Regred I ndo AP.esar do prefeito da ca- concurso para o preenchimento de uma vaza de postei- 1

t f
.

inad
.

, '
' .

- ",' '.._ '"

I o, que 01 assassma o a ti-
no Palácio das Laranjeir'as, " pital paulista pertenc-er as 1'0.

' '

às 20.30 horas, �ntes �ô ban- , _ . , ',_ � • • filei�as partidárias QO PDC, ,E, P?r, mera .demagogia, inventa que o -r.s.í» vai'
ros de metralhadora. Esta-

quete e posterior baile ofe- No que tange as garan- 1avel, conceito, enquanto os
senhoria vem a H 1 errar mais alguns cargos no nosso Legislativo! I mos apurando novos deta-

recido pelo Presidente do tias individuais e à liberda- que lhe não pouparam nchn! sua e o
A dee�são da Assembléia gaúcha é digna de'todos' lhes do caso para podermos

Perú a�, Chefe do ��vêrno de de imprensa, o govê'l'?'iO a dignidade pessoal para a- �E'I .
:

-'..
'

"s .elogú)s, E a ,Ílutícia ,a respeito_ da criaç�� de nt)v,�s, responsabilizar o sr. Tenó-
a autondades bré;lsllelras. I d' "

I elçoes ' cargos na catarmerrse, e exploracao! A nOÜCla que a nos! .

Clt'"'' 1
.

Z..,_ do dr. Aderbal R. da Silva mal' açm'em a tmprensa" h'
'

-_
•

. 1'10 ava can 1 - conc UI o
-- Pamrras, I -. ;

, '. A '

C egou e outra: � pretensao era do presidente, mas não j ,

•

Ao entregar a eomen�a Q foi eXemplo e modêlo. Nem p�ec,lsa�n dos atentados e çla Slmultaneas e:lcontrou �colhida I:a� bancadas majoritárias, sendo governador Amaral Pelxoto.,

gen, Odria .re�saltou a. fl�u- atentados nem l'estl'içõesl vwlencw.'
',"

'aInda repelI�a, por va:'IO: representante� ,da U,D.N. I IDENTIFIC�DO O

ra do PreSIdente braSIleIro, por mínimos qu.e fôssem, so-1 '

O ataque brutal 'a 10rna- PORTO ALEGRE, 29 (V. Em mateTla de cnaçao de cargos, alIas, nenhuin go-. : VEICULO ,

Agradecen�o, o 3'1'. Ge�úlio fremm jornais e jornalistas, listas indefesos) porque até A,) - Para permitir que as vE:rnador sÍlplant�rá o sr�A Bornhausen, De 2 em 2 dias,' I RIO,29 (V. A.) - A Po
Vargas reafIrmou sua dlSpO-

au.rante a sua democrátiêa' conduzidos a ciladas vergo- próximas eleições ,para os desde que ,assUl:p�U, o governo, S. Exa. cria 5 novos car- licia acaba de identificar o

sição de tudo fazer, par':, que I mandatos de presidente da gos:, E��a. e a ,n:edla, que o folheto inconomico colherá .

1 d
'.

haja ,maior aproxlmaçao e estada no Palácio Rosado. nhosas, aos homens de bem no Dlano OfICIal".
,_

• I veIC� o, e que se serVIram

entendimento entre os po- Nenhum governante, n.o en-' não gem a convicçã,o,de um República, prefeitos e verea-' Elogiar a Assembléia gaúcha por cumprir a lei é ir- os cnmmosos para a execu-,

�os da América, 'esp�cial- fretanto, soft'cH tanto qUCtn-1 ju�to castigo. Sg�a J�m revi- .dores fie realizem no mesrho 'rl/{ó'rio, qua:qE1o p elog�o parte_ do jornal.de um go\(ê�'no ,çã� do ,!ssalto e con�eg.uente
mente 'eritre' os do Perú "

e
to �1e as ];j.eenciosidades :ué de até certo ponto aceitável dia, o sr. 'F0nstic�

-

Araújo, cuja maior construção _' o Edifiéio das Secr�tarias - assassmIO do ex-delegado
BJ:asil.

C
.

d anônimas, que uma conheci-I quando em igualdade de do PL apresentou na As- está ,sendo feito sem 'concorrência pública, por uma firma Albino Imperato. Trata-se
,_..(

,
'

omen as ; sembléia Legislativ;-�llna e- partIcular, em frontal atentado, à Constituição e leis vi- d I'
.

H d'",

Durànte a tarde, no IneS- l_da folha desta Capital estra-I' cond�ções: um contra um, gentes.' I
e uma lmousme u s�� e

I d'
.

d d t d menda 'ao artigo 144, da b
'

t b d d 1'mo Palácio das Laranjeiras, vazava ianamcnt�, no em-, esarma o cón ra esarma- .c,sse elogio, por um mínimo, frente a-essa máxima es ava a an ona a pe. os

o Chefe de Estado peruano penha de desl1wralizá�lo,' a- I
do, músculo contra músculo, Constituição do Estado. A, marm:elausen da faltá de concorrência numa obra de .

criminosos. Dentro do carro, _

condecoro� � �utras,�erso- , través de rebuçadas e em-' Do contrário é um desforço emenda tem ..a assinatura fuais de 20 milhões de cruzeiros, entregue de mão bei- �lguns cartuchos queima--
nall'dades "IVIS e mIlItares - ,

'

l"
'. I , .

d dos membros de t'oAdas as ;ada é rEquinte de' c'l'nl'smo ,
d

,1 '1 À d . bucadas menttras, ca untas em .que a mttma per e sem- J :' " os.
uO Brasl. o con ecorar os

I :.,.' E' h" f t
' 'bancadas COn1 assentó no xxx ---------- --,.-

militares o presidente Odda e m]unas. ssa campan a, '[?re, porque en re� a so a
,
Os moralistas do órgão marmelauseano ficaram re- S

-

'p I' .

t
.

d t l'd d' d 't E Legislativo estadual. ao au odisse que as insignias rece- , persts e am a ]la a ua t a- covar ta e mm os. gera, 'Voltados contra um projeto que obl'iga o Legislativo a '

I ' !
,

'

Hdas eram uma homenagem de, quando dela se encarre- unicamente, a crença de que

N 50 Se'rá Ih-
viver às claras, prestando oontas ao povo, através dos sem I,oz •

dos Institutos Armados da 'gam 'já o'u.tros jornais, em' os atingidos pela crítica da U seus representantes, de fodos os gastos.

"Esl:a, P�triad' aoMS o�ichia�s ddQ !)jstosas :manchetes, 'esqueci- imprensá não têm defesa e mentado O' s o'b,-
A iniciativa, aliás, teria sido inspirada nos próprios RIO, 29 (V:A.) - Crt'-

xercIto, a arm a ea, ataques ao' Legislativo feitos pelo mesmo jornalista que,- denciada pelq govei'uad01"
Aetona'utl'ca do Brasl·l. dos ou deslembrados de que por isso nã:opodem usar dos '

'd d b d f 'blS"d,·ordo·s apesar- e seu assessor e e rece er os co res pu icos. Lucas Garcez chtlgou h,')je"Elas serão _ disse - a defesa do ben,emérito ea- recursos 'judiciais. . . I, a paga dos seus servicos de redato.r do Diário, vive n,o I + 't l'
"

.

d t
- '. 'f" 'l'd

-

h d dI'" 1
a eS.a capLa um"l C.1.nl,>'·

uma emons raçao segura tarmense e act 'e apr�sen-I '

d ut d empen o e esmora Izar aque e poder. Segundo suas '_
'

.

da fraternidade e do afeto tar ao público. - '-------- 'ep a os diatribes, o Legislativo dia a dia ficava mais oneroso ao
sao de vereadores pauhsta3,

entre os dois povos, frater- Bastará reC01'rer às pró- 'Tesouro. Para evitar isso apareceu o projeto,' pelo qual com o objetivo
'

de acertar
nidade e afeto que deverão

. ,. ,_ O T mp NATAL,29 (V.A.) � Os os gastos seriam controlados e a suplementação de ver-' medidas aqui, no se,lÍi�o ,1e
cristalizar-se através de nos� pnas pagmas do orgao, que _/

�'

deputados, que aumentaram bas pa�saria a ser autorizada pelo plenário,,

'd d amenizar .a-crise de E:r:.ergia
<as Fôrças Armadas". o agn e, transcreven o-as

b Com surpresa geral, o assessor, profissional da in-

I os seus próprios su sidios, elétrica no Estado banclei-
_

Vi�itll.ao Supremo' ao tempo em que elas se ba- Previsão do tempo até às triga, atira-se contra êle, e se despeja em explorações
As 15 horas o·general Ma- iJiam vigorosa e extl'emada- 14 horas do dia 30. perderam a questão perante mesquinhas e solertes, pretendendo atingir um zeloso e

rante. A comissão avistar-

nuel Odria visitou o Supre- mente do lado de cá contra
o Tribunal de Justiça, que honrado funcionário da Casa, e o próprio atual 1° Secre- �e-á �om (' ministl"J Osvai-

mo Tribunal Federal, sendo 1 d d l'
'

unânimemente deixou dé tário, homens de cuja inteireza moral o escriba nesclas- do Aranha e, conl o p,l'csi.doa o e a Tempo - Instável com r d
�

-

recebido à entrada omes-' í:onhecer do recurso

contra',
siáca o é a antitese. c..le;',te da RepúblL:a

mo, pelo seu presidente, o Colocando-se acima, das
chuvas.

a. decisão ....do Juiz Emídio Aí está" n� própria at.i.tude d? jornal �ala�iano, a

ministro José Linhares. Em Temperatura _ Entrará'
C d d h 'd ,prova da ma _fe com que age: agrIde o LegIslatIvo por Le'l- S'e'"c'a'd f,' d' d S paixões em,tumulto, o sere- ar oso que era gan o e

I'
. :d b'

"

::.egui' a oi con uZi o ao a-
" em declinio. '

, ,'_ gastar mUlto e agn e-o tam em por querer controlar
Ião Nobre onde se ericontra- no gopernante ,detxou que_

S 1 L'
causa a açao popular contra esses gastos através de uma lei que não vigorará apenas SÃO PAULO, 29 (V,A.)d M 1

Ventos - De u a este, 1 'E" '\' ,

vam todos os componentes os FernaI" os, e os se es-
frescos. .

'I a,que e aumento." sta pra-, na a�ualida,de!, ,. , , -', '.'d 1 1 T b 1 -' b 4'
- O prefeito Jânio Qua-'aque e a. to· Fi una, sen- vurmassem, a vontade. A-I tIcamente term,mado o ru-

,

Esse _l.rontIsmo e maIS, que .qualIfICador:, e' defl-
ti 'd- d d

-

I d N 1 d t d ,dros bãixou ato, proibindo a
-

o, em segUl a, sau � o pe- derbal R. da Silva vive ht;>je I Temperaturas _ Extre- moroso ,caso, pois, os depu- 111 01'. e e emora a _prova mcon �overs� .

o cmlsmo

lo ministro Linhares. '

.

d
-

d t M' .' t d
-

1
- desse cara, a que estao dando ganJa demaIS, e que, se venda de bebidas alcoólicas

A d d '1 no respetto o seu povo, que mas e on em:, aXlma a os nao ape ara0 para o - ',_ . ,)'I gra ecen o' as pa avras
"

1 , • ,
n:1O tomarem cautelas, estara amanha' mstalado no pro- nas praças da Sé, Clóvis Be-

��:!�_P.:�!�:���.�!:!e-:;...�_:�.�_.��':=...��-�"':�_��:--�:.����.-���:��._:!:���.,;......-;,...- ....:'�e�.::��.............-.."I1"oI ,�............���••�:�n.;:.�������......._.,. ..._ -..-.....e. _ ..� vilaqua e João Mendes, no
" S'ou contrário à covardia, sob· qualquer dos aspectos

V" I' t
.

'

a 'pena, cosendo..Jhe os lábios e esganando-lhe a voz? centro da ,cidade, durànte a

que tome. Sou av#sso à covardia dos que agridem pe�a
C," a en

.

es'
Não., Não (oi sob essa desnobre insp,iráção' que o� li.. noite e pela madrugada,' .a

I,):llavra selva.gem,. indigna de publicida.de. I' ,
" berais de verdade' J'uraram a sua' fé nos destinoS' demo- bem da moralidade e dosConclenõo' ataque desabrido e improferível, que fe- '

,C,táticos do País, uma de cujas 'grandes fôrças está no di.
,

I' bons costumes.te como a bofetada � a, bala.
A

"

.

• reito à palavra falada e escrita. Sabe-se que' tal direito
,

. Compreendo, pOIS, o desforo, o desagravo" o retrú-
I

tem limites, visto, que não há direitos ilimitados, nem
'v O RIS

-

que duro, a repulsa equivalente ao pontapé e ao tiro. 'gazelas e as tribunas impressas possam exercer o direito mesmo o de distribuir pancada nos profissionais do jor- ODA CIDADE.. ·

A honra é assunto sério, e tanto ma.is sério quanto de fazer reparos i\ ação de tôdas as intangíveis Autori- nalismo e colocar balinhas de açúcar na língua dos sis
a vítima do a'taque mais preze a dignidade própria" a de cIades. Bastará), então; para que o pau e o murro amolo temáticos defensores dos Executivos estaduais e muni.
sua família. e' a de seu lar. guem a cara dos jornalistas; - bastará que êstes tenham cipais.

Não just.ifico a violência" não lhe bato palmas, mas veemência e fôrça de expressão no comentário a Suas
entendo que ela é, por vezes, um Í1ppeto irrefreàvel',"en· Excelências, quanto ao papel de responsáveis, por atos de T..1Iit'áonsôlo, não obstante, ainda balsamiza o espírito
te humano. administração ou atos de política. ue quem escreve e subscreve as linhas presentes, quer

Aquilo, porém, qu� não consigo apreender é que se O melhor ainda não veio, mas 'virá: a imunidade do. dizer, a crença de não haver partido, de autoridade ne-
-

Confunda crítica, a um homem público com afronta à sua Poder, garantida por um tribunal- especialissimo e que le- 'nhuma, a iniciativa de esmurraçar, em praça pública o

P�rsonalidade e ao seu brio individual. E menos atino �'e à Penitenciária,. sumàriamente, a todos os fol1culários último paciente da intolerância militante e 'que age �or
ainda com a atitude dos que se agrupam 'aos'três, ,aos da oposição, Legahze·se a rolha. Meta-s�: uma mordaça conta própria.

'

qUatro e aos cinco para desfeitearem a I;Ima pessoa só e na bôca dos crítiéos. Fogo nos anti-gove,mistas.! I O último, até agora, A continuarem as coisas dêsse
desarmada. Panoramas da Ilha. . . I

* * I
jeito, quem sabe lá se o último não serei ,eu mesmo? Pois

Vai-se'repetind� aqui, últimamente, êsse fenômeno de * sej!l! Uma criatura só, mal se guardará da sanha de du�
Sufocar a' crítica da imprensa mediante sindicatos de Seria para' isso que' o Brigadeiro tanto pregou a de- plot ou triplos atacantes.

d:safrontadores ...
-

E sindicatos de voluntários, que não, iuocracia? Seria, com êsses erguidos ideais, qtl.e·se'derru- . Em qualquer caso, vou pôr desde já as barbas de mô-
,

tr comprados nem mandados para o serviço, feito de bo'u uma forma de govêrno no Brasil, _ afim de que os lho ... you convocar os apartadores, a �10bre e clássica
graça, ta.lvez co," surprêsll-- até dos pseudo�injuriados pe- "vigilantes" da liberdade, e'� 'Sa�ta Catarina, "vigias- equip,e do deixa-disso!
los jüt"uais. Acabucmos, afiual, por não 'admitir que as .sem" a imprensa, amarrando-lhe os braços, quebrandl,l-lhe' �,

'

'Nada de politicct� Eu

sou
.

juiz n,íi,o sou

deputado!
Mas não póde aCtl1nU
'tar? O dr. Bulcií.o dis-

BARREIROS FlLHO se QU9 póde!!! ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, I
ORA. WLADYSLAVA,W. HUSSI ,IDR. JULIO DOIN,'VIEJRA'E ESPEuALlSTA EM DOENÇÁS DOS OLHOS.' 'IDR. ANTONIO Dffi MUSSl . 'OUVIDOS, NARIZ E GARGANTÁ -'

li16GeeII Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- ,

Otr.rlt.�Cl1Dlea "ral-P.n.a . I 1'.0, na Caixa de Aposen tador ia e Pensões da Leopoldina!
_ nt..- completo e e.ped.liu" ••• DODQ.lI D. ,I_a", Ralh�ay e no Hospital São João. Batista da. L.a:loa. 'i141,., 0":110. m'todo••• di.'D6.üco•• v......... Curso 110' Departamento Nacional de Saude ,_,ÔL.POIOOPU - IUBT.aO - II.lLPINClOGa..lJ'U :- DT....O·!

•
Corrsultas di::� lamente das 10 às 12 horas.

.

LISIilO •.lS.lL
. I 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

...lo"l't,ta ,or &Ilt•• clIrta.·.letroeoa,.ta... ..toa· 0ltr. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
".1..... IDfr. T.l1MlJI.o. . I horas.

.

Ce••IUrJes a.. Tr.j..�. D, 1, 1· •• '&1' - ..ut... • .... Consultório: Rua Vitor,Meireles, esquina com .

...... Saldanha Marinho.
••"nol D••• ".-11. 1I0r•• - Dr••••al. Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

Du 11 la 11 koral - Dr .

.Itu1t••cta A......lt. tr.a, fld. ..

'C,a�l 0$· ,.oopo_ CO S. tA.
-·j�!ma tra�içaD no �omércio e na In�ustria"' �e

..

Santa Catarina
-

.

.-

oM a t ri z - JF I o r i 'a n ó p o 1_ i s
.

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES; JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, ,TUBARÃO E CURITIBA.
. Especialistas em: FERRAGENS, FAZ,ENDAS; DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAs lUTA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

'. \

DR. A. SANTAELA
I'ormdo pola 1'.,...... NadoU] .. .�lel.. .. Oai......-

....... � JlraaU).
.RUI.. 'PI "."'M, .a Aui.M••ta • Pal_,...... DIa".

/�r....
b-Ia.r!!••0 .oll,t!-l Pal,"1'trt.. e ...1.....�.Ilel&M ta

"e!.O t sal "".1'.1.

lIbt-lJ1t.rno ,. S.nia CaiS .0 m..rJ"r4la .. ate .. I•..,..

ou&t.. .Ht.. _:., Doe"I,.' N.n.....
c-..laérJ.1 .mlelo .lm6l1à M." - Iala •.

_••••d.1 a., :8oeal...... lU.

c.u..... 1 D.c 11 b·l' laoru. I

'f.1.,.... Oc».lIalt6rtOI 1..... ......... 1.1.

DR. JOSÉ'BAHIA S.·<BrrtENCOUBT
-. -

••• Ice
CIIJIl.. "ral - ....u.'l'atI
a,,'lI •• Iblo, 11 - I.....

,ti.mCOLTUi.l - PBDIATm - OLDOQ.l •.-a'.
c.usí e1. - wl ,. ·L , (!MIe P

• ...., - rJ.eria.6,.u..
.

..,'!I••.• b 11 IIor.. - Dtlria......
----.------------�------------------------

OLaOI - OUViDOI - IfDm • "......&lft'.&

,DR.' GUERREIRO DA FONSECA
..-,....0 ...

:!bIer.. .l'u.1luI••••
LI.,ad••• r•••• _:. a.fr••r .,.. T :L (ir.

fi!lÍaIia. t. O.b...)'.,.. a.Ur." • 0.".. 1IDra Pa....
'-

, �..
. .

, ,)ar ec.i"..
, .' :: c.u.lt6rle .- V1 Oare Pro" a•• .,.. (.&l Otu
7.�"",,"}:J,' "

. ,

. -

.......... ,.:_ r.H,. 1U.a1... llL ....;. 2'''' 1.... '

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO
". moeu. T..1JII.lT.....U

Or"",
oe••wlMrleI I'" PIa", II.
... II .. 1f II1ria_aM. •........ "'at.....
.... 1 a.-t..... 1... ru••. fie.

DR. AUREDO cJJEREII
C.na lf.cteU]· , .......

b :ir.tor ,1ial �IIB" '....
000.,••

"
••n ,. III.......

am,....ea. Ihz••I.
, I•• 'l'Ia...... a.•.

Co•••lia. ••• 11 .. 1. ".ru.

rODI •. TIl,

"',;1 a•• 8&.....r.S...., 14 - .tNI...

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

DR. 'JOSÉ ,ROSARIO ARAUJO
CU"ea .�ea - DM...... erl.....

(Trata.ento .� Bronqlllte.1. em ."Itoa • erIa••••).
-

Ce••IUrJo: Vitor ••i\"OI•• , li .,.. 1· .DiI.r.

••rirl.: Da. 10,10' li 11,'0 • da. I,al .. '," laoraa.
�. � -,

�eal•••d.: J:T.nid. Jtio Branco, 1 .� ró•• 1.148.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
••DICO _

� ' If811 c. ClDlea 1at 1 ..
'

: I ....
.1.al •• CuI....

OLOOO.l m.DIC.l D. o�o.u. • IDUL'I'II
,- .&l.rll. -

C. là1.rl.' a.. N I - � lu II .. U
• II•• li U l' bras.

'

&n141.dlu .�•••nelaál GaIUl.�••.1 - .....1 'IL

t: Lavando com�,-:Sab·ão

'7irgem' Espe:cialidade
da Cla. W.BTZEL- .INDUSTRIIL-Jolnville; (marca registrada)

economiza-se ,tempo e dinhei'ro,
i!il!f!fi""!--"'" .:'===��-:::'":=--=�':"::::::-=-��----------------::-::-- '---'- ,-----

/Informações"
", U'eis
I Q leitor encontrara, nes

, la' coluna, informações que
uecessíta, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS 'TefefO'o(>
O EstadO' -.. 3.022
A Gazeta .......•.. 2.656'
DiáriO' da Tarde '" 3.579
Diáeio da Manhá 2.463,
,:\ Verdade. . : 2.010
Imprensa�Oficial '

. .. 2.68�
HOSPITAIS
De Caridaae:

(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portaría) . . • . . . .. 2.036
Nerêu Ramos •••••• ,s:s:n
Militar :Uã7
'SãO' Sebastião (Casa

de Saúde) 3.153
Maternidade Doutur

.

Carlos Corrêa ... 2.121
CHAMADAS UR.
GENTES

Corpo de Bembeíros 3.313
ServiçO' Luz \ (Recla.
mações) ,2.404

PO'lícia '(Sala Comís-.
sáriO')· 2.038

PO'lícia (Gab. De'-
gado)

"

2.59,1
COMPANHIAS DE
TRANSPORTF
AÉREO

TAC ,3.700
CruzeirO' dO' Sul .. :. 2.500

\ Panair .•..•.•..�. .. 3.553
. Var�g ..•.. -. . . . . . .. 2.32.';

, ,� ,- ; Lóide AéreO' " 2.402
DR..CLAUDIO BORGES Real 2.358

AD-VOGADOS Scandinavas 2.500
HOTÉIS

.

Fôrc em aeral, Recursos peranteo SupremO' Trlbe
uI Federá! e Tribu:ul Federal de RecurlO'I.

Lux ...........•.. 2,021
i '

'

'ESCRITÓRIOS' Magestic .......•.. 2.276
DR. WALMOR ZOMER GARCIA

'F MetropoI ••.•..•.. 3.147
D· I d I F ld d N

.

I d M d" dtl, !orianóPO'UI - Edificio SIO' Joral, rúá Traja. L P t11' olUa o pe a . acu a e aCIOna e e IClDa . _'
a or a '.' ••.••... 3.321

U 'd
-

d B ,12 - 1° andar...;.. .ala 1 'C .

niversl ade o rasil

I
,aclque 3,,449

Ex-interno por concursO" da Maternidade-Escola Rio de JaneirO' - EdifíciO' BO'rba GatO', Av_iii, Central
, .••. 2.69-�

(ServiçO' do Pl'oL Octávio RO'drigues Lima) AntOnio Cario. 207 - .ala 1008. Estrela '........... J.371
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Ideal , •.. '.' . • . . . .. 3.659

I. A. P. E. T. C. do RiO' de Janeiru ESTREITO
, Médico do !Iospital de Caridadel DR. CLARNO' G. GALLETTI Disque •.......•..

)OENÇAS DE SENHORAS -:: PARTOS - OPERAÇOES
.

- ADVOGADO -

"Cons: Rm_l João,.Pinto J\. 16, das 16,00 às, 18,00 horas.
.

Rua: Vitor Meirele� n. 60 - Fone 2.468 - FiorianóPolil. '.

Pela manhã atende diàriamente rio "Hospital "
." I---------�--'_-

de Caridade.
.

, Advocacia e (oo·-ab.-I.-dade r" o

Resid: llua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692;' ,. A·' ' armaClas. ; ADVOGADO: Dr. Estevam Fregllpam - Causas
cíveis e trabalhista�.

'

de Planta-oCONTABILlSTÀ: Acácio Garibaldi S. Thiago _
Assuntos, fiscais'em geral. M1l:S DE AGOSTO

Edifício" "IPASE" ......, 50 andar

DR. I. LOBATO FILHO
Doea;;u .110 ••arenr..·,ru,lr.Urlo

T U B IE R C l:l L·O ••

iA.V}UiHlA.1'U • RADIOSCOPU. 008 !'OUO.. I

,

C:nr�. eI. T.r.s I
P·Ul.'mAd" P.la 'acr.lÓadl Nacion.1 ...

'

••dlcina. Ttal..,••la... • I
,

rlsi�cirQ..riiio' do' Bo.pital Nula ...."., I
sn.. 4G up.cililillOi)lo pela 8 N. T. b·iuterllo ••�·.nl&loe.'" ... '

.

. I
Clrurcia 40 Prof. Uwo Pinhetro Gnlm.d•• I !liol

Cnns: Felipe Schmidt, '38 - Foné 3801
Atende em hora marcada
Res: Rua Sã,? Jorge, 30 -:- Fone 23Q5

L
DR. NEWTON D'AVILA

,,(;IUI'''...er..' - Doe.ça... I!e�o-:.. - Pr�"Iea1�
J:letrtdtia4e .�ca

C,,:UdlOrlo: ,Ilua Vitor ••trel•• n. 11 - Tel.fo•• 1.1;'.
.c Jta.:- AI 11,10 11.0':11.•• l tarde da. 11 1I0r•• 1111 li....
a d.: Rua Vidal R.mo•• _

- T.l.toÍlo 1 .......

MARIO ,DE LARMO CANTIÇÃO'
- MÉDICO-

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
COUAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tira!}entes, 9

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 .- Florian6polis -,

. i

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

"

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szania\.vsk-

ADMINISTRAÇÃO
Redaçâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.' 160

'I'el 3022 - ex. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A; RAMOS,
Gerentê : DQMINGOS 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 Olíveira, n. "21
Tel.:-- 32-9873 - São Pauio�

ASSINATURAS

.

Na Capital

61' andar

Ano Cr$ 170,,,,,
Semestre ,................ Cr$ 90,0'0

No Inferior
A no '. .. .. . .. . .. Cr$ 200,00'
Semestre .' ,Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados, .",não
serão devolvidos .

A direção nãe se responsabiliza pelo," con

ceitos enritidos nos art igns assínados.:

-
__ ..

\

DR. MARIO WENDBAUSEN
CHale. 1Il�.. c 1.....1.....

t:eu.ll6rJ. - ... loIe PIa II - 2'el. .. 'II
Ceual_s �••• b.' 1Iona.
.....IIIe1.i .......".. ltam, a. 'fel. ••
'------�-----------------------�---

>

06

1 - Sábado (tarde) �_
I Farmácia Catarinense _

Rua Trajano.
2 - Domingo - Fa'rmá-

-Navio'·Molor« Carl -Hoepcke»; ;�:�atarinenS({�'RUa Tra-

I .

RAPIDEZ - CONF�RTO ......, SEGURANÇA 8' - Sábado (tarde)
Viagens entre FLORIANüPOLIS e'-RIO DE JANEIRO Farmác'a N t _ R

E 1
.

t d"
.

I'
. ,

I o urna ua
sca as m erme laI'las em talai e Santos, sendo T.

.

.

t 'lt' .

d
. ralano.nes e u Imo apenas para o mOVimento

.

e passageiros. .9 - Dommgo - Farmá-

ADVOGADOS
DR. MARIQ LAURINDO

I ' " IDA _ VOLTA ..

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -. de Fpolis .. de Itajaí, do Rio - de Sa1J.tos
Consultório: Rua' JOSÉ' BÓNIFACIO N. 92 - Fone 2665 Horário de saída: de Fpolis., �s 24 hotas
Residência: R.- BAJ;tÁO DO RIO BRANCO N. 529. do Rio, às 7 horas-

CURITIBA - PARANA' ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HQEPCKE
Sspecialidade: DOENÇAS NEI;tVOSAS, E MENTAIS NO TERCEIR,O TRIMESTRE DE 1953
Doenças da pele: Eczemas, Furunculo�e, Coceiras, Man-. 20/8 22/8 27/8 28/8
chas; espinhas, etc. - GLândulas. Falta de regras, Ex- ,31/8 2/9, ' 7/9 8/9
cessõ;' Flores Brancas, Frieza sexual, ImpotênCia, Este- 11/9

/
13/9 18/9 . 19/9

rÜidade, Desonvolvimento fisico e mental, etc. � '00- 22/9 - 24/9 �, 29/9 30/9
enças _crônicas em .geral: Reumatismo, Varizes; Asma, Para mais informações dirijam-se à

Malária crônica, Hemorroidas, etc:'· EMPR1tSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
ATENÇÃ(T: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de � Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 ...:.::. Telefone: 1.212

cada-mês, no HOTEL HOLETZ I
'--�---"--'---------�-----------------

DR. JOSÉ, MEDEIROS VIEIRA
,

- ADVOGADO -
CaIu P.tal 118 - I�Jú - ..... Catulaa

NAVIO--MOTOR CARL- HOEPCKE_

S����!RCt�
E�p ECIAlID,l.JJE

cia Noturna - Rua Traja
no;

, 15 - SábadO' (ta.rde) .....,..

Farmácia Esperança _., Rua
Conselheiro Mafra.

'

16 - Do�i�go - Farmá
cia Esperançà � Rua Con
selheiro Mafra .

22 - Domingo (tarde).....,.;..
farmácia da Fé - RU!l Fe.
lipe Schmidt.
23 - Domingo - Farmá

cia da Fé - Rua Felipe
Sl.hmidt.

,

29 ._ Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna - Rua
João 'p iuto.
30 - Domingo -- Farmá;'

. ,PintO'.
O serviço noturnO' será,

JQão Pinto e Trajanp.
Moderna; Santo AntôniO' ',e

.

Noturna, sUuadàs às ruas
��

efétuado pelas Farmácias
cia Moderna -' Rua ;rojO',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Domingo, 30 de Agôsto de 1953 3

'uo ESTADO". !
�

No Lar e', D8 Sociedade
ANIVERSA'RIOS: jor Abdon Sena, do Exér

cito Nacional.

E, X P O R T Jt
- I

MENINA LEDA ROSA

CARDOSO MENINO
SILVIO HENRIQUE

Transcorre, hoje, seu ani

versário natalício da inte

resante menina Leda Rosa

Cardoso, filhinha do nosso

conterrâneo Sr. Nestor de

Deus Cardoso, funcionário
da Assembléia Legislativa.
A aniversariante que por

certo oferecerá na residên

cia de seus pais, as suas

ínumeras coleguinhas uma

lauta- mesa de doces e gua

ranás.
"O ESTADO cumprimen- ,

ta-a cordialmente,

/

I
i
i
!

I
I

1
t

I

"

Ternos a. satisfação de informar às pessoas ou firmas -interessadas na•

/

\
exportação que, devido aos diversos representantes que- mantemos na

EUROPA, ESTADOS UNI�OS E AMÉRICA I;A1'lNA, 'podemos
./

qualquer_ estudar visando a produtos,, .

negOCIO deexportaç_ã_<! seus
/

DR. JOAQUIM MADEIRA

NEVES Festeja hoje, seu primei-:
ro aniveisário, o interessan-

.

Passa, hoje, a data nata- te _menino Silvio Henrique,

licia, do nosso presado con- filho do Sr. Lauro Lopes, e

terrâneo Dr. Joaqui� Ma- [de sua=: Agir ..g�ei
deira Neves ilustre facul- da Lopes, resuiente no Es

tativo e el�mento d.estaca-I treito:
do__<la cla�se médica cata- Os cump1'imentos de "O

ESTADO". ----

consultas de-Tôdas atendidas iodosserão
, prontamEnte,as oscom

"

e informestalhes
, .

necessanos. ...,_

. --

-�"'t ,-

.. _ ...

, .

;;.,

rinense.

Médico estudioso, oculis-
. .;_ -

...

',:�
;

- Sr. Mário Costa..' ., ta especialisado, o aniversa

riante desfruta de inúme

ras amizades e tem lugar
destacado na sociedade lo-:-� .gueiredo

cal, devendo, por isso ser
-

. Major

homenageado no
...
transcur- de Menezes,

so de sua data aniversá- Nacional

- Srta. Norma Ouriques
- Sr. José O. Lobo Fi-

COMP� BRASILEIRA.' DE COMÉRCIO· E EMPREENDIMENTOSAmilcar 'Dutra

do Exército
.

o II .,,' .

_ Rua do Carmo; 38 - 2. - End. Tel. COMEMP -Tel. 52-7565 - 22-4055 - 22-3970- Srta. Rosa Maria Lins,
1iléta filha do Sr. Zanzi

bar Lins; negociante no Rio

de Janeiro.
__,.. Sz:. Armando Fonseca,

Sub-tenente reformado do
!:xército Nacional, residen
ce ·em São Pa�lo

-

,.-, -

ria.

O ESTADO, felicitando-o,
se associa às homenagens. -I

&10 DE JANEIRO
DR. ARTUR P�RREIRA

DE OLIVEIRA .--------------------------------------�---------------------------------.
Voga Publicidade

/

Transcorre, nesta data, o

aniversário do nosso esti

mado conterrâneo Dr. Ar

tur Pereira e Oliveira, Di
retor do Hospital -de Cari

dade desta cidade e desta

cado 'facultativo.

'" '

_:_ Sr. Pedr-o Morelli, co- ESCRITURÁRIO - -AUXILfAR DO BANCO DO -',:-----
---

n�i���e�i; :�u;:u;ilva, ���.�
BRASIL I

. Hoje no Passado
comerciante em Rio do Sul

t
Vencimentos inicial Cr$ 2.920,00. 30 DE.; AGOSTO. I heral Tomaz Joaquim Pe-

- Menina Eli Furtado. Est d
-

dê b
. _ .

reira Valente, Conde do
u e por correspon encia so a orientação técnl- I - Ojerece seus trabálhos,

.

" ca do Professor LUIZ ALVE$ DA eOST4 alto funcioná-
A data de hoje recorda-I Rio Pardo, nascido em Por-

. Thereza
3R. RAYMUNDO VIEIRA. rio do Banco do Brasil. nos que: I tugal em 1790 e que foi Mi- E.st.reIto, Rua

Moço ainda; dotado de C 456
I·

. Matemática Comercial - Português _:_ Contabilida- - em 1642, Tomou posse. nistro da Guerra nomeado I l'lstI?a, .

privilegiada cultura pro- I
T· h- d de_ Banca.'ria c- Inglês e F'rancês (Traduções). 'na Bahia, corno Governa- I

em 5 de Dezembro de 1829'
--- ---

fissional, o aniversariante ranscorre, aman a a a- � ,

1, d :. En vlar�l�?S �s primeiras liçõ.es, para' que seja verí- , dor geral do Estado do Bra- _ em 1864, llma· nota do
vem se impondo pelos seus

.a nata ício o nosso con- f d f iciê d C d
terrâneo Sr. Raimundo Vl'-

r rca ,0· � e iciencra o urso, me íante a remessa da im- ·1 ANTONIO TELES DA M'· .

t d N
,.

E
conhecimentos especialisa- portãncía de Cr$ 15,00. _

SI , mis 1'0 _os egocios Sr-

dos, figurando destacada- �íra, Chefe d'a Serviço de Informações: - CURSO CARIOCA Av. Rio Branco, SILVA, que muito auxiliou trangeiros do Paraguai, pro-

1 Estrangeiros e pessôa mui- 147 - 2° ando RIO. .

.

. a insurreição pernambuca- testava contra o -"ultima-
mente na c asse a que per- I

tence,
to relacionada em nossos

.·utos P
,

V· I
na de 1645 contra. o

domi-, tun" brasileiro de 4 e na

Às homenagens que lhe neios sociais, A - 8gu-se a IS a nio holandes;
.

.

qua� d�clara�� q�e o seu

serão tributadas por ta-o O ESTAD.O se associa às .. I
- em 1817, no RIO de governo considerar-ia qual-·

De preferência AUSTIN,,,:,_ ANGLIA ..:::. PREFECT .' _' _. .,.

.

grata data, as de O ESTA- homenagens de. que será _ VANGUARD _ RENAULT _:. FORD, _

Janeiro, nasceu J. M. Pe-I quer ocupaçao do terrrtórío

I
ou CHE .

d sn h' t
.

d
DO. alvo, u_?l'açando-o cordial- VROLET. rerra alva, IS orra ar da República Oriental co-

SRA. CEL. JOÃO mente. Embora necessitando de reparos.
e poligrrfo notavel; mo atentatória do equili-

.

Também interessam camionetes. - em 1821, nasceu em brio dos Estados, do Prata;MARINHO /'Tratar com ALEXANDRE - Lux Hotel. Morrinhas, então
-

Munici- ..,-em 1903, faleceu o 'es-

pio de Tubarão, nêste Es- cí-itor ·�duardo Prado.

tado, Ana Maria de Je- 31 DE AGOSTO

-

Píntorr
.ABELARDO ELIAS

SOMAR

presidido pelo Senador

Furtado e sucedendo ao de-
I

-

15 de Janeiro, sob a presi-
SRA. NILTON LOPES

c:':�:i::"::: �:::: Ocorre, amanhã, o t�an�-,lxf!�,�-��Ja�!!IS!!Oo' !!ne��n�!�
cio da exma. snra. d. Ma- curso de mais um amver-

são ao Ginásio.
ria .da Glória Marinho, es-

I sario natalício da exma.
1_

• Tratar à Rua Néreu Ramos, 57.

Posa do Sr. Cél. João Al-,
sra. d. Olga Machado

.

Lo- --------------

- Bta. Ignês Krepsky,
ves Marinho, Comandante pes, esposa do Sr. Nilton

esposa do Sr. Arno- Kreps-
Geral da Polícia Militar

I Lopes, representante comer- -

...
.

• 1· t ky, comerciante,
dêste Estado. I

ela nes a praça.
.

I
_ Sn�. João Roberto

À ilustre dama as

feli-I
O ESTApO cumprimen- ,

.

,

\ t
Sanford.

citações de O ESTADO. \
a-a.

_ Sr.· Raymundo

SRA. ALFREDO XAVIER1- SR. NILSON GONDIN Ios Santos
- Snra. Donatilia

VIEIRA
.

.

.

'
- veira de Souza, esposa do

Passa na data de amanhã,
do

;1'. Lucio de Souza, Chefe
1e Oficinas da Imprensa 0-
'icial do Estado
- Sta. Sideriy O. Bus-

dencia (.18 Zacarias de Gois;
sus Ribeiro, vindo a' fale- � em 1661, faleceu o cé- _;_ em 1866, os mcnitores

cer em Mandriole-Ravena, lebre preto Henrique- Dias, d� nossa Esquadra, coman
na Fazenda do Marquez de um dos b�avos brasileiros I dados pelo Barão da Passa
Ginccili, na Itália, em 41 �.ue expulsaram os holande- II· gem, b')mbard�aram

..
uma

de Agosto de 1849. Esta foi 'ses do Brasil; , _ trincheira paraguaia locali

a heroiria brasileira que li- .

- em 1836, a então vi'la dade no Tebícuarf:
-

gou o seu destino ao 'do de Manáus ficou
-

Iibertada I �m 1877, na vila de
.

. I
.

heróico italiano Giuseppe dos "cabanos" que a

domi-I Tijuquinhas, município
de

Garibaldi, ficando seu no- .navam desde 6 de Março; Bíguaçú, nasceu Gervásio
me gravado nospedastal da - em 1840,. travou-se o Pereira da Luz, homem pro
imortalidade como a "he-, combate n� Piauhy e o Ma- : bo e de invulgar honorabí
roina dos dois mundos"; I jor José .de Souza Martins lidade, vindo a feleeer,
- em 1835, um Corpo de· saiu vitorioso no �ombate

I
r,uándó Sub-diretor do Te-

.

..

1,-' I .

Guardas Nacionais e Volun-· travado perto da fronteira. rOu�n Esta,h_tal;- em Floria-

I
tários Parana_enses tomou' de Goiáz; . I nóp:l!is, a 18· de Ja��iro de

......IIMtI1l1i1
Abaeté; I -,- em 1854, o Ministério 1931.

.
.

I!!! ,-. em 1849, faleceu o Ge- =-ibeTal_ iniciou seu g�v�rno, , André ·Nilo T"dasco

Transcorre, nesta data, o o aniversárl.o natalício

aniversário natalicio da 31':- Nilson Gondin, nosso

exma. sra. d. Cidólina Me- presado conterrâneo e ele

deiros Vieira, esposa do sr. menta' destacado do comér

Prof. Alfredo Xavier Viei- cio local.
.

tos.
/

-

ra, . Inspetor Escolar, apo-

sentado, e nosso apreciado
colegà de imprensa.

.

Às inúmeras homenagens
que serão tributadas à ilus
tre ímiversarianté, as de O
ItSTADO.
FAZEM ANOS HOJE:
- MeninQ Adilson Ama-

Por tão significativa da

ta ver-se-á alvo de mereci

das homenagens, as quais,
prazeirosamente, �s de

.

O
ESTADO se associam.

AVENTURAS

FAZEM ANOS AMANHA:

Sta. Edeltrudes Koch
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ALÉM
_

DO SíRIO E" LIBANÊS 'VIRA'" Três bons encontros, hole,
I�ltibém '0' Olímpíco, do Paragua'i pele. certame' amadorista

,
A F. A. C. não descansa. Após sua grande vitória, rosos "fives" do Sírio e Libanês, do Rio e do Olimpia, fa

patrocinando ,o Campeonato Brasileiro Juvenil de Bas- 'moso clube de Assunção, Paraguai. Segundo soubemos,
'quetebol, a _entidade presidida pelo benemérito despor- ambos .as temporadas serão, efetuadas na segunda quino
tista di. OSmar .Cunha volta suas vistas para os prélios zena do próximo mês.

-

interestaduais e internacionais de bola ao cesto, não ten-
I R

.
.

,
.

\
, -. . _. .

do outro intuito que o visar o progresso esportivo de em,? . en��me ansiedade pelas eXfblç�e� dos dois

nossa terra através cotejos dos nossos com os de centros gran�es. fives , estando ?s nossos em condições de fazer'

adiantados 'do país e do Continente.. ,boa figura frente aos cariocas e guaranis, '

Notpróximo mês deverão estar entre nós os pode- I Aguardemos.

JOUQm; em Imbiluba,' bDje,
G"

,

I bel" b FUTEBOL
. uaraAI e I I U a RIO 29 (V. A.) _ A ta- .ornerrte

Hoje não ter�mós futebol profissional. O prélio en- 'b 1 d' .'- to b
'.

t G
-,

I bit b
.,

di 1 '1'
e a o' carrpeona o rasi- ia" ignorando-se as demais. I �,�'---\.�-

"

.

re uaram e. m 1 u a, como ja IVU gamos, sera rea 1- i "

, �,_.---
zado novamente nus domínios dos sulinos, visto assim; leiro de futebol, já foi apro- . Daí a disposição do sr. Cil-;
desejar o "Bugre", interessado como está numa melhor' vada. Este certame; pro- '01' Simões Coelho, de agi-

I 'FAMOSA A ESGRIMA CA�ARINENSI!.
arrecadação, já que aqui o interêsse do público pelos [o- I movido pela CBD, será ini- ar está questão na prnnei .. - .

recursos económicos limita-
gos do "lanterninha" e pouco ou quasi nenhum.j r 'ciado a.22 de novembro a oportunidade impugnan- Com a, 'noticia corrente

I
em todas as capitais do sul ram o número da nossa em-

Em Imbituba o interêsse é grande pela peleja. Tanto i .

li d'
,."

d B '1
, com os }OaOS rea iza os' pe- 'o a taoola por este mot.. ·I·VO de quoe os esgrimistas da PO-1 o r.aSI '. baixada, apenas seis, que

o Imbituba como o Guaraní esperam fazer valer classe e'" '" - - '-'

entusiasmo pela vitória. ,.
los Estados do Norte. Aos � tambem pelo fato de ter lícia Militar, representarão Desporto CUjas dífículda- chupavam cana e assovia-

-
•

QUADROS' PROVA'VEIS poucos, as posições irão SP. \/Iinas Gerais de fazer o :,(._
I Santa. Catarina-nas olimpia-l des dele fazem previlégio

I
vam ao mesmo tempo pois

.

GUARANI - Lelo (Isaias), Fausto e Papico; Ze- definindo,' chegando o mo- ;l1ndo jogo com Perriambi.- � das das Fôrças Armadas a
I de uma elite, a esgrima con- ,eles só, parteciparam em

zinh�, Orlando e Erasmo; Alemão, Osni, Dedéco, Jaime I mente de entrarem. cario- 0, em R!:'eife e não e','. Be� : realizar-se no Rio. d� Janei- ta na sua Federação com a- j :od�s.· as al�mas, equ�pe .

e

e Ar
11M'BITUBA Mílti h M ti M G

.

cas e paulistas, nas sernifi- 'o Horizont-e. Portanto ;'- - ro e que o Barriga Verde penas quatro Estados, den-j individual, e deles sala am-

.

- 1 ln o, a IaS e arcos; erson, i . I tre os uuaí 1 h d
V

A H I G 01' G I' I nais ',",uardelnos a' primeira ses- jogará em São Paulo com o re os_. quais se co oca, on- a o Presidente e Secretá ..

Luiz e enancio; ar ey, iovani, avo, eopar e ...an-'
.

,.__ ,.L I
dinho. ' 'Mas isto, só se dará em .ão do G_TF e grandes nov'-I Clube de Regatas Tie�ª, te- rosame�te, San�a ?atariria'l rio da embaixada, o:. ele-

O JUIZ ;,bril,' depois das eliminató- .iades SUl gírão daí. rão os catarlnenses jogado que. te.:a o prevlleg,IO d: ver I mento.s
para constituição do

Para funcionar na arbitragem, a F.C.F. designou o, rias para a 'taça do Mun- '1 realizar-se na sua Capital o juri nos assaltos. Vencidos,
sr. Gerson Demaria;

'

I do, qu� sevâo ef�tua�as nes- .������)--'OC ��� campeonato brasileiro de es- os catarinen=es tornaram-se

...()._.()_)�O_()....()._.()....()_()_().-.(a l3 capl'al, pm -Santiago e FEDERAÇÃO AQUÁTICA DE
grima do próximo ano.- populares e l'enquistos ,a�-

Assunçã'l A vitória da ,Polícia Mili- ran�ando expr':,ssões de lou-
tar frente aos paulrstas; gau-. vores pelo cavalheirismo e'

I �?OS e paranaenses no Tro- alto .padrão de conduta des·
reu TEN. CEL. SALZANO portiva. '

I e agora a vitória da mesma A assim 'é que no Rio G
Nota.Oficial .

fAtravó'_; de nossa publica. eqUIpe, rente aos parana-' de Sul,. no RIO de Janeiro,
Gão, a F2,1,�raçi.to Mineira de enses em Curitiba, dizem em São Paulo e no .P·aranái

Bangú x Colegial GúaranÍ x São Paulo 'Futebol, lO,nou conheci-
O Conselho

que bem claro do alto pa- a esgrima de Santa Catari-

lris x Radium Xv de Jaú x Juventus I t d d d
. Superior da Federação Aquática de drão tecnico da nossa esgri- na já f.. conhecida e concei-

I
men o a Ol_ em os Jogo" Santa Catarina, em sessão de 25 do corrente, presentes " S.

. _ .

·Postal x Ipirapga ...- J�.rvI CURITIBA e da sua situação ..Observou os representantes dos C.lubes Náutico Francisco Marti-
ma. e maIS nao temos fel- tuac!a. Tudo iss_o dentro dos

EM IMBITUBA Atlético Paranaense x Blo- então, que (l campeon�to
I nelli, Clube Náutico Riachuelo e Clube de Regatas AI- to, devemos atribuir a nos� leEtritos limites da nOSS:l

Imbituba x Guaraní C0 Morge�lau ",�rá sm'.i)enso em fevereiro I do, L�z, desta c�dade, CI�be Náutico. A!lântico.e Clube sa pobresa 'que cerceia, a 1'01'resa, 'sem mestres pro-

NO RIO I1rilânia x Palestra Itália. t 'ara ser H';r,i,jado em audl '1 Nau�lCo Cachpelrl,\, da CIdade de Jomvllle, delIberou o multiplicação dos encontros, - flssknais, sem aparelha-,

I segumte:
'

América x Flamengo E!\,l PORTO ALEGRE qL}élr�Jo da:, ;::E.mifinais, H>-j
_

restringe o número de pra- mento eficiente e arrastan-

Fluminense x Canto do ILtl
.

Naf'jonal x Grêmio t"men1.e qUi,ndo' entr��'ib ticantes e dificulta a práti- do (;) peso dr) in�ifentism)
Olaria x Botafogo E r.r�<l e Luz x Floriano cariocas e paulistaâ. E"ta' 10) ....:_. Autorizar ao Sr. Presidente a entrar em me- ca, dada'a escacez de locais &0 meio. ambiente -que so-

�ãQ Cristóvão x Bonsucesso E� NIT�RO'I I decisão desagrad�u. a _:nt�-I! lhore� este).ldim�ntos com a F�deração Aquá- e meios. �omenté três clu- mente a custa ,de l�lUito e�;-

Portuguesa x Madureira' S,d�rurgl�D x Central dade de Belo,HorIzonte,pOls
tica do Rio Gran.de do Sul 'quanto ao propôsto be$ _ Doze, Lira � Barri- fo:cço é pos'sível sacudir d'l

O B f B 1 I· I'
. pelo Sr. Ttilio de Rose, digno Membro do Con- 'ga Verde _' .m<>nte'm esgr'.l·�·'

,. .,
-.

EM S. PAUL '

• en ica x· rasi n�ustria se sente preJ·udic.ada coma' .. apahca merCia.para presti.-se lho .Regional de Desportos do Rio. Grande
.

t
-

d C Ih T'
� ma e assim mesmo somente t'g'

.

1onen açao . o onse o e- do Sul Secretá�io-Técnico da Federação A- 1 �ar um pouco os' que '-l-

('nico. Isto porque, si na hi- " quática daquele Estado, para a realização de o Barriga Verde dispõe de tam.

potese de Minas Gerais ven- Régatas Inter.estaduais entre os dois visinhos local· e 'de improvisados FA1XA BRANCA'
Estados, intensificando assim um melhor in· /

tercâmbio' nos esportes náuticos, disputai:;do �).._()���.
anuahnente uma regata; uma vez em Pôrto ��, � _

Alegre e outra em Florianópolis, disputando'

P .Ia Taça Governador do Estado de San'ta Cata- �I e'O .Irina e Governador do Estado do Rio Grande'
'.

'

�

-'

S
.

do Sul e ainda a Taça Almirante Tamandál'é I' '. '1If!" ...
".

,.

:,:...-- em Homenagem à Mal'inha Brasileira. I / �AI. _'
�

20) Autori"", .. Sr. Pre,idente comprar doi,

I c;t -.,." _

l]ÚIIAtfTE TODO-�
Out-Riggers, sendc um 'barco a dois e outro I ,,'" ' nos VAPCJOS, ; :�
a quatro retP-0s, ambos sem patrão, posSibili-' I /�, .

t'
.

: '

tando ao rem� c.at,arinense participar do Carr�-
._JID'

1

/, ft�, t·-peonato BrasIlelro de Remo, em todos os 11-
:-.. ,;; � "

pos de barcos. � �. .'
� � ;,... �

- '"
.

� ""

� � �. .
.

,

_
7- .

j'

IMPRENSA. OFICIAL X P:_ONTA DO LEAL

SE�SAÇÃO DE HOJE NA VÁ�ZEA
'-"O estádio do Ipiranga, em SacQ dos Limões, devm:á

apanhar um púBlico numeroso na tarde de hoje que irá
vibrar corn· a- realização da segunda partida "mdho'r de
três" entre os quadros titulares 'e suplentes da Associa

ção Desportiva Pobta do Leal e do Imprensa Otí_cial Fu- '!rar� seu protesto contra a

tebol Clube, em dispufa das taças "Osni Gama" & Cia."
.

"tabela. Nest.e sentido, já foi
e "Dea Cunha". /

. I.' 'esclarecido ó seu. r.epl'esen-INo' primeiro embale da série, efetuado, há semanas,
'

tante nesta capital, sr" Ca
no estádio "Tte.-Cel. Nilo Chaves", do 14 Batalhão' de

.

f I nor Simões Coelho, o qualCaç<\dores, triun ou o mprensa üfkial em ambas as ca-

tegorias, nos titulares por 2 x O e nos suplentes por lxO. por sinal é tambem mem-

Espera-se uma das maiores disputas já efetuadas bro do CTF e que se mos

nos gramados varzeanos. Tanto o Imprensa como a A.D. tra tambem revoltado con

Ponta do Leal estão em plena, forma, ansiosos para en- t 1'a a tabela. E' que à cita
trar na Jiça.

lI.orário: Preliminar - A's 13,30 horas e Titulare"
da �rogra�nação nã�foí �u�-I

.

,

_ às 15,30 horas. "lletIda l.'L ªprovaçao peJo
I Secretaria, em Florianópolis, em 26 de ag.osto

Entr�d:l fl-:mca. Conselho, tr;:ttando-se neste, JDãD Gonçalves JUniDr, 1° Seéretário.

JOGOS DE FUTEBOL MARCADOS
PARA HOJE

Estão progr�madas para.

I
Jpiranga x Ponte Preta ..

hoje, em toda'parte, so �e,: Nacional x Santos

gu:intes jogos 'de fut�bol: , Porto Santista x XV de Pi�
NESTA CAPITAL 'raCicaba

Porto de D�sportos x Corin- ,Rog:11 x Frigorífico
tians Aq�'ianino x R�sencle

PREVISTA&PELO CÓDIGO PENAL AS
,- \

., AGRESSÕES ENTRE JOGADORES
, DE FUTEBOL-

. 'RIO, 29 (V. A) - 'A agressao entr� craques de fu
tebol deve ser punida legalmente - pensa o j)liz Darci

--Roquete Vaz, da decima vara criminal. Falando sôbre' a
quebca.-crime apresentada em Belém, pelo jogfldor Chi
na, : pertencente ao Tuna Luso-Comercial, contra o jo
gador Veliz, pertencente ao Remo, declarou que a agreso'
são sofrida por um jogador de futebol durante o jogo es

tá incursa no artigo 129 do C6digo Penal, e sujeito, por.."
tanto, a "ação processual de' direito". O caso, acoJ?,tecido
em Belém, serve de exemplo 'aos nossos jogadores, assim
CQmo lembrança às nossas autoridades policiais que sem-.

pre deixam passar eU?- brancas nuvens casos ident!cos
aqui ocorrid.os.

•

C4\MPEONATO BRASILEIRO DE

},'fINAS GEHAIS Dis-"
CORD.<\HA'

.

cer a, sua região e ficar pa-
ra as semifinais, ficará im-'

possibilitada de manter a

�,ua $eleçãb, já que somente

em abril é'que voltará a jo
e�r. Naturalmente que isto

�he trará prejuizos, pois se

\ tá na contingencia _de
I.1ispensar os jogadores, poi�

lãq poderá manter o mes-!
llO ritmo de treinamento e

I

de�pesas para qepois então, I
tOrnar a convoca-los em I
! ins

_
de março; para novos

reinos. I •

\TÃO HOUVE APRO

fAÇÃO

Em vista tiisso, adm't!n-
1,9 tal hipot,,�/,! que lh0 será

wejudicial, é que a F'1�(k'l'i'

;ão IlVÚneira de Futebol Ja-

o Es

da primeira' roda-

Três jogos estão programados para hoje, no estádio.
da rua Bocaiuva, em continuação ao Campeonato Cita-
dino de Amadores.

.

Pela manhã, com inicio ás 9 horas, bater-se-ão Ban
gú c Colegial, êste Iíder do certame' ju,�amente com'o
Iris. Na arbitragem funcionará psr. Ari Silveira.

.

A' tarde serãq efetuadas duas partidas. Como pre
Iiminar, com início ás 13,30 horas, o Radium procurará
afastar o Iris do posto principal, o que será bem difícil.

A's 15,30 horas, como atração dá rodada, pelejarão
Postal Telegráfico é Ipiranga, vice-líder e 3° colocado
respectivamente.

.

São três pelejas destinadas a agradar. ,

No turno os resultados' foram êstes: Bangú 3 x Co
legial 2, Ir-is 3 x Radium O e Ipiranga 4 x Postal O.

-

Preço único: Cr$ 2,00.
.

mestres que ensinam e tran

smitem os conhecimentos do

desporto nobre. N9. campeo
nato brasileiro os limitados

SANTA CATARINA

3°). - Conceder podêr;es ao. Sr. Presidente pára en

trar em entend,imentos e contratar. o conh.e-

;,���n'��C:;���;: ::,��e�e;�i�::rc:t��:en�·CUr·SO p're'
.

UOI·versl·la' r--:I·ose que Ira dIsputar no RIO de JaneIro, em da- .

, - ,

ta de 17 de janeiro de 1954, o Campeona.to -

Brasileiro do Remo.'
. VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

-

Direção e or·ientação dos professores
.

.

DR. J. J., DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA'
_ Comunicar aos Clubes filiados que na sessã� SILVA. E ACAD:f;:MICO HARRY GROCHAU

. do próximo dia 10' de 'Setemb;o, 'será marC3-
. CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

da em definitivo a data do Campeonato Ca- carreiras, estudando Farl\1ácia e Odontologja� �-.,
tarinénse do Remo de 1953, quando será a- ...

Não Jlercam um an'O de estudos. A-proveitent'a 'OPor-

preciada a sujestão do Conselho Técnico da
IlIIlldade. �ssegurando a sua apr'Ovaçã'O;-"

,

Federação à vista da -prõposta do Sr. Presi-
' 'AULAS DIÁRIAS

LOCAL:' Academia de C'Omérciodente para realizar esta Competição estadual .

,

f d b' INFORMAÇÕES: diáriameiíte das 8 à.s 9 h'Oras,. naem ins 'e Outu 1'.0 próximo, em virtude da :\cademià de Comércio.
possibilidade da presença do i Técnico Sr. _ ... "-'- ........,...,-,,_.__�_ _'____'___�

Keller,e do necessário preparo para o pró;d-' E'la'm'es·. da. 'I'd'.m·.·s·s·a-o·-· .

"80' Oln-a' .'1-0mo CampeOJíato Brasileiro de Remo. ' U o
Preparam-se candidatos para exames de admissão

no Ginácio.· . ,

�

.

-

. 1.1VLa'trículas e ipforn'lações, diiÍriamente, até 31 de
I a(\8to, à rua Padre Roma, 122. ",

de 1953.

.. .�,..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 5

r"",
Gl1U:PO ESCOLAR

BALNEA'RIO
'. �,

Figueirense e segue rumo dinheiro, na feira livre, um
á Ponte Hercilio Luz, cons- quilo de xarque catarinen

tituindo a tão espetad�' se-I.se, ainda v�J;'de, pesad�o,
gunda rua de él.cesso. a re- por 23 cruzeiros: um quilo
ferida ponte, de linguiça nas mesmas

. Oxalá possa o Estreito condições por 20 cruzeiros,
contar dentre pouco tempo, se comprámos em qualquer

.

com a tão necessaria rua Armazem., xarque do Rio

que descongestionará o tra- Grande do· Sul, bem seco,

fego pela estrada geral", a 26 cruzeiros e
. linguiça

pois hão se concebe seja enxuta, muito mais leve, a

P ro t e i a
suas rêdes de distribuição
contra prejuizos causadõs
por descargas atmosféricas.
De importação em estoque
poro pronta entrega.

Florianópolis, Domingo, 30 de Agôsto de 1953

Notícias do'Es-treito Os Presentes
. ,

I ...

'NU até hoje, todo O trajeto pa- era.m 1110105 ...
: ta a ponte Hercílio Luz BELO HORiZONTE, 28

! feito por uma unica rua, a
I (V, A), - A sra. Verônica
I .

Entre os quatorze grupos qual, impedida por uma. Pinto, residente em São

escolares que o Estado circunstancia qualquer, re-
I Paulo, remeteu para seu

construirá muito breve, a' sulta. a paralisação de to-I genro, sr. João Boecha, dois
expensas do Governo Fe-

I

do o movimento de veícu- caixotes contendo ricos pre-
, deral, de acôrdo com o con- los' para a Capital e vice- sentes de casamento. Ao a-

, I -.

/
�

venio estabelecido com o versa. brir os volumes porém, o
. I

Ministerio da Educação, fi-j FEIRA LIVRE destinatário verificou que

gura um a ser localizado tudo havia sido roubado,
no sub-distrito do Estreito, Diminuiu sensivelmente tendo sido os custosos obje-
na' zona do Balneário. o número de compradores tos substituidos por tijolos
Até que erifim, o velho na feira livre de quarta- e pedras, Foi dada queixa à

a antihigienico pardieiro feira ultima, A insignifi-
I
polícia. '. f

que está. servindo -de esco- cante diferença de preço,
la mixta, com lotação além

I
com relaçâe+ao do co�er-

do permitido; vai ser subs- cio em geral, é o motivo

tituido por moderno e con- q�e está jevando '0, povo a TOSSIU ?'
rertavel Grupo Escolar, pos- desinteressar-se pelas fei-

N- dei B' - .
-

&0 elxe que as. ron-

.sivelmente dos. de maiores
I
ras,

quites, ou Rouquidões ameá-
dimenssões, visto ultrapas- Se não for provide;l1cia-' cem sua saúde! Ao p�'imei-
sár de um .milhâo, o nume- do sem tardança o tabelá- i 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-

I

:1'0 de c1:Janças do �sub dís- mento dos generos, ali ex- tosin" o antisético das vias
I

.• I ,

trito, em 'idade escolar, ne- postos, de forma a serem' respirator ías. "Satosin" eli-
I

cessitando de �nstrução, os mes�os ,vendidos por I mina a tosse, da novas for-
I

Que o seg�ndo Grupo preço inferior ao do co-
ças e vigor. Procure nas

Escolar do Estreito seja um mercio: o povo acabará �or II farmácias e drogarias "Sa
dos primeiros a ser cons- se desmteressar pela feira- tosin", que combate as bron
truido, afim de que a ins-

I l�vre. .,' I
quites, as tosses e as con

trução primaria não, con-
I

A titulo de cudiosidade sequências dos resfriados, I
tinue por muito tempo, a indagamos de um dos ten-I . 'I'ser ministrada' no velho, deiros: - "Qual o preço. _"_

galpão de madeira do Bal-: de um pacote de quilo de' 23 ou mesmo 24 cruzeiros,
'

neano, sem ar.. sem luz,
I

açucar União?" a_ caderno, para pagamento
sem esgotos, nin�'1O de -. ,- "6,50 (seis cru�eiros e a 30' ou mais dias? I
tos e de �ulgas, de baratas

I cmco��ta centavo�) . Enquanto a Coap não ta-

e percevejos. .

'1
- Ma� �sse e � preço

i
belar o preço das utilida-

,�,
do comercio! - explicamos, eles nas feira livre, por;

AVENIDA SANTA I 3 que homem concordou, - préço inferior ao do Co-
- CATARINA

-

11firmando: - Muitos ge- mercio pouco pouco mui-

I neros não poderão ser

_ven-I to poú�o, adia�tarão �s fei- '

Prosseguem as obras da didos aqui, por preço in- ras livres.
- I

construção da importante ferior ao dos arrnazens! E 'por falar em Coap,
.Avenida que, partindo da Então, para que servem convidamos ao Presidente
zona do Balneário, passa as feiras-livres?! Qual a e demais membros. da Coap,

I

pelo moderno. estádio do vantagem de se adquirir a 1 tomarem um caflsinho ou

servirem-se de uma média

com sanduiche, no Café e

Bar "'Maraba" do Estrei-!, .

';0, para verem como se ti

ra o couro de uma pessôa.
As chicaras, são chicares',de bonecas, tão pequenas e

tão grossos que duas colhe
res de sopa de café bastam

p�ra enchê-las, e o 'preço é Ide amargar: uma média
em chícara raza de café
com leite, 10 gramas_ de

,)ão, 1- grama de maneiga,
í gramas de queijo e gra-

.

I

mas de presunto, consti-'

l�indo a "media reforçada:' •

7 cruzeiros,

DEPOSITO DE MADEIRA
A' BEIRA RUA

A estrutura de um motor de automóvel ou

caminhão é tão complexa como � de U1h relógio,

exigindo o seu recondicíonamento precisão igual à

revisão de um cronômetro,' A oficina de retífica

da Brasmotor, possui os mais modernos equipamentos
de retiflcação e contrôle, Cada motor recondícíonado,

antes de entregue ao concessionário, é submetido a'

testes no Dinamômetro Hidráulico como se estivesse

no próprio veículo, em ação, Dê vida nova ao seu

carro usando um motor recondicionado Brasmotor.

"Inam • ca.a de amip

I

.
.!

Sob rigorosa
,

precisão

..

-os motores reQondic;onados
. .

•

OS C()NCESSIONÁRIOS IRASMOTOI
MANTÊM, PERMANENTE ESTOQUE DE

MOTOlE$ RfCONOlcroNADOS M LINHA',

\.:..f.lRYS�ER, PARA PRONTA ENTREGA

'�

�
"" �
�y

': ,(\ç --;, ,.

-

" ./

BRASMOTOR

gar-antem longa vida e baixo

_

custo' de manutenção

�,cni6� (3et1ie
lBrastnotor e-

SÃO BERNARD9 00 CAMPO. EST, SÃO PAULO

Expresso- Sã�
.

Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPÓLlS __
o

- BLUMENAU
.- AGENCIA -

.

--: CACIQUE HOTEL -

Curso de Cort., e _CoDfec�ões
, '«RENASCEN�4»· ,

.

I Leciona-se o curso completo de Corte e Confecções
, (Modas femininas) pôr correspondência - Método mo-

I derníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec-
-

tos..com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126 -

'PORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul).
i OS· fUDcionários
e as moitas

Não foi tomada em con-

Anuncie n"'O ESTADO"

sideração que era a nossa
j'

.

'

última correspondencia, di- ':::/' { , ).'

"igimos' ás autoridades mu- .' \
":'\�: .. ', ,',.:.::.. .(:{);:? "

-.

�fE���;�E�I��f'·DoRII�tJlí� I�t�j�li��i�::{�
�e::: H��� glo::d:i!� ) ",; i .••:•••••••••••••" ;:::: ��:�;.�:!;i::s::�om��:a:l:!:�

.
RIO, 28 (V, A) - O pre

sidente da República já en-

OFICIAL ADMINISTRATIVO·

BANCO DO BRASIL

CONCURSO A SE REALIZAR EM DEZEMBRO.
com inscrições' em Outubro.

'

Coleção completa de pontos,' rigorosamente dentro
dos programas oficiais .", .. , .. , ,. Cr$ 300,09.

.iento está atravancando a

rua transversal, impedindo
) transito dos oníbus da

Coleção completa de pontos (Port., MaL, CQnL
Banc., Francês e Inglês), para esta importante carreira
...... , .. , , , . . .. ..,., .... ", .... , ... , ... c-s 300,00.

. Porte aéreo; mais Cr$ 50,00. Pedidos ao L N, C, A.
- Praia' de Botafogo, 526 - RIO.

:;.ç��:;::��:?:�;!: . ��i1il���;ui�::: ':�{i:::;::;:;�!
-ncobrindo O· predlO da" ,

,'o .. " ,...., deria trazer substancial
.

,.. lido, Milhares de pessoas sofrem essas
_" ,"

.hurrasearía Horisonte, bem dores, quando poderiam evitar, de vez, preJUlZOS
ao erarIO, Dal -

I
zomo inpedindo que os fre- tais pcdecirnentos, tomando as Ptlulos pon_derou O chefe do govêr-

i

quentadores daquele esta- )a Witt poro os Rins e a Bexiga. no .....:... ser aconselhável um' da

belecímento, dêle se aproxi- ,:s�eciall)lente preparados poro regíme 'conciliatório, exclu- I
mem com' os seus automo- :ombatar os distúrbios renais, as indo-se a particillfção dos:

veis.. )ilul05 De Witt aliviam os dares fiscais nas multas que re-:
Será mesmo que as nos-

oróntomente, restaura�do o vigor sultem de simples infração'
.

! a vitalidade 00 organismo, graças
1

. 1 I,as autoridades municimais, ' . regu amentar e usua, con-'
l:< i sua magnifica açõo .ton,flcante.

,

não obrigarão ao Sr..Mül-· . servando-se, porem, uma j'
ler proprietario daquela quota de estimulo, reduzida',

I

Vende-se
,

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên
cita em Capoeiras.
Dois lotes em Ba�reiros cita á Rua de Moura 20x35.

-

Uma casa,na Vila São João em C�poeiras.
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Siha em

. CAPOEIRAS,

Pilulas
DEWITT

Aviso
\

madeira, a sanar esse esta

do de cousas, em beneficío
da estetica do ponto de
maior movimento do Es

ireito?

de cinqúenta para vinte e'
... I

cinco por cento,. destinada a

pr9miar os e,sforços despen- :didos para a a.puração .

de
,

lltas oriundas do não paga- •
�������p��

.nento do imp'�sto devido, !

"

Correspondente

DR. NEWTON D'�VILA
Ausente durante o corrente mês, fàzendo Clirso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não VinDou O V I
1IeI' j Incidente

U CDO, Quando Odria
(alava

CURITIBA� 29 (V.A) -
Noticias de Morretes, na

zona litoral paranáense, dão
, conta de que,num dos pon
tos culminantes da Serra

'do Prata, abriu subito uma

cratéra vulcanica ou algo se-

melhante, vomitando cha-

mas que atingiram a gran
de altura.

Aviões da FAB, levando a

bordo elementos da Policia

Técnica sobrevoaram o lo

cal. mas não chegaram a

uma conclusão sôbre o curi

OS0 lato.

Carayanas estão partindo
para Morretes e Parana-

FALA O DIRETOR DO
� DEP DE MINERALOGIA

•

Falando. ao "Diário da I
Noite", sôbre a erupção vul-I(';;"-'1.1(·a" observada no Para

ná, SEgundo anunciam os te

legramas, o geólogo Avelino
In5( ia de Oliveira, diretor

geral do Departamento de

Produção Mineral do Minis
tério da Agricultura, disse

,liç'1 há milhares de anos. t�I()U, precisamente, tal fe- RIO, 2S (V. A - Rece-

I "

d bendo os jornalistas estaí.rata-se, pois, e certamente, n\,ú:eno, dizen o: " .

-

I manhã, no Palácio Laran-.lc um fenômeno mal inter- I
-- Possivelmente, trata

i -;.. jeiras, para a anunciada en-
[ore' ade por algum observa- se de um eqUIVOCO, pois, f,

I 'trevista coletiva, o presi-dor.'" bastante incerto que sU','

I jam manifestações vulcan, dente Odria negou-se a res-

OPiNIÁO DEFIN!TIVA ! CdS no Paraná, Julgo que se ponder a quaisquer pergun-
�

,

,! trai a' c'c uma infermaçãc tas, alegando
A

que n�o. fala-j
-

Contado; - concluiu di-I dcstitu' da de ,fundamento., va o português, O VIsitante

l'-z;,:ndó - somente de posse 1 '

' forneceu, apenas, uma -de

�le l�" aiores informações e A f'P. I lAVRA DO GOVEn� I claração
escrita, com o�pro-

l t 'h
.

o edí N '\ f'OR DO PARANA tocolares votos de felicida-
ue a" es, aSSIm com, m [- ,r.J, I
an.e ,"!TI lacurado estudo à

-

des para o Govêrno e 'povo
_

:eg�i-;o, poderemos classifi- Furar-do com o gJ res: 'a,
brasileiros. Quando o re-

porter Mário Garofalo, da
;",.,... j.recisamente, tal fenô .ior Munhoz da Rocha, pelo

.l'-'"�u-ne o D N Si> mfor Rádio Tupi, gravava as pa-
'

l!":t'IlC. 1,.'......... , •• .... J" .

mou ser improcedente <" in- 1, lavras do' general Odria, I
"-ê·:�l,.ção da existência d:; um dos membros de sua

comitiva arrebatou o apare

lho, devolvendo-o, porém,
depois de um gêsto do pre
sidente do Perú.

SEM FU:r;JDAMENTO

--_------ -�----

Partícípacao
JOSÉ WELLINGTON CALVACANTI e HEL8NITA

CALVACANTI
Participam aos parentes e pessoas de SlP,::; re

lações, o nascimento de seú primogenito que na pia
.batismal recebeu o nome de Ma-rco Antônio.

Florianópolis, 24-8-53.

Contador

dos Anjos.

�'N.)
:\_��.,-�

'<;>�o ��,,--Q,.��

,��

GRAVE CONfLITO
, PORTO ALEGRE, 28 (V.
f\_,) - Durante uma festa
promovida pela, igreja da
localidade. de Lenheira, no

município de Santiago, re

gistrou-se um conflito
_
tão

violento que, segundo as

primeiras notícias, morre

ram tragicamente diversas

pessôas, e muitas outras fi
caram feridas, algumas em

;;·�tado muito g1'ave.

Sua cozinha está sk
_'p-or falta de um

exaustor

- Exomine as' paredes, o teto, os

armários, as cortinas, f<epareL estõo

cada dia mais escuros. Sõo os vapores

gordurosos' que sobem das frituras e

que a tudo se agarr'lm e encardem, Evite êsses

prejuizos com um Exaustor Contcct. Custa

/
,

--

.
pouco, não consome energia -; apenas o

equivalente a uma lâmpada de 40 velas- e é

fácil de instalár em residências já construídas.

Continuação do seriado:
-A VOLTA DO ZORRO

As 8hs.
-Dan DUREYl\ em:
�NTRE 'O ·CRIME E Á

LEI

Imp. até 14 anos,,'

As '2hs.

,Imp. até 14 anos.

guá, uma vez que todos que- O prof. Lélio Gama, dire- vucào. Tratava-se eh .r -, in

rem apreciar "in-loco" 0/ tor do Observatório Nacio- cóncio comum, co;:-:<' .se

iné-dito' fenómeno no país. na', também, se manifestou consta: (;U _nas fotograf'ras :i-_
Afirmam alguns caravanei- (\:_."crente quanto à manífes- : radas pela FAB.
1'03 que não há dúvida que
se t�ata de um vulcão, en-:
ouanto.outros dizem que as

p t.
·

p.11Hmas dão a impressão de
'

ar lClpaçãoque se trata' de 'incêndio, . .

S
. .

t
,_ , 1\1u1'l10 Rodrtguos e ra. participam aos paren es e

m,IS em vegetaçao estranha-
I amigos o nascimento d� se-LI filho LUCIANO, ocorrido

vel. I na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa" no pia 26-8-53.
" Fpolis., 27-8-53.

- f

CARLOS HOEPCKE S. A.,
Rua Deodóro

Fones: 1.018 e);129

c

' •• ill
AS,·2 - 4 - 6% - 9hs.
Robert TAYLOR - Elea-

Livre.
,

. As 10hs.
, 'Colossal Matinada

SHORTS ...

DF.:SENHÔS ...
COMEDIAS, ..

Preços: 2,00 - 3,!)o
Livre.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre..

não acreditar em tal notí-

cia, tachando-a de estranha. CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,
rceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,

32 - nesta. capital.RF:G1AO VULCA:rjICA ,__ . . ,_, , , __

HA MILHARES DE OLHOS _: 01].Vll)OS - l'fAJUZ • GAJlG.tUIT.l

ANOS
\

DR. GUERREIRO DA FONSECA
1 .,.etauRa •• B.......
",.-- , -. d' Rec�ita d�" Oculoà - Exs.me d4! FUlltl1J dtl Olho pu.

- - rxao e coisa que se e-
'la Ui I da P i & _"'A�_I

,

.

iJ .1 eaç o res. o .tU ....n.. ,

va esperar no Parana --:- a- Modera. Aparelharem.
firmcu. A região foi vulca- ee...lt6rt. � Viaco:id. ti. Ouro PHt-9_ ,

1·nem '-a" s;AtravessaiaD�-"
- '

r AtlAntlco
I

I RIO, 28 (V. A) - Uma

,

esquadrilha de aviões qua

I�,jjr.-,�.,":?!!!!III'Il!ljilliJll'lif........J drimotores ".8-17", do Ser
" 'V a e, iii râJ viço de Buscas e Salyamen-

,- As 2% _ 71/2hs. t� da F�B, sediado em Re-

R' b TAYLOR _ El _ c,lfe, vai atravessa� o Atlan-
o ert . l:" ea

i ti li d.

'

ICO" rea Izan o um treina-
nor PARKER em: nor PARKER em:', ,

'

menta ate Dakar, fazendo
SELJ NOME SUA HONH1\., �fJJ NOME SUA HONRA

b t' 1030 h'a co er ura em , oras.
No progral?1a: No programa: A esquadrilha terá o co-Atúal. Atlantida. Nac. Atualidades Atlantida

mando do major' aviador-
Preços: 7,60 - 3,50 Nac.

Nais.

Pensão
Dispõe de quartos para

.rapaz dando bôa referência.
Avenida Hercílio Luz n. 2.'As 2hs.

Jonnhy WÉSMULLER
Brenda JOYCE em:

TARZAN E A CAÇADO
RA Bar e CaféAs �hs..

WESM'ULLER _
Charles STARRET em:

Jonnhy GAVGIÃO RIO BRAVO
Brenda JOYCE em:

TARZAN E A CAÇADÓ
,RA

Não se sabe ainda comI)
Charles STARRET em:

;urgiu o conflito, mas as
GAVIAO RIO BRAVO

primeiras noticias afirmam

_jue pelo menos cinco pes
::oas pereceram no local 'dos
:angrentos episódios. Entre
os mortos está o sr. Vergi
.ia Domeles Estivallet, co

nhecido criador, cunhado
do secretario de Ed].1cação
do Estado, sr, Julio Ma�ino
de Carvalho, que já se diri"

giu para Santiago, em avião

, ,

TRANSPORfES AEREOS CATARINEf'.JSE S/A.
_.;

Alegre t·

IRádio Sulina de Capinzal
Ráfljo Difusora de Tijucas, .1
Rádio Difl!sora de Laguna i
Rádifl Caçanjurê de Caçado!' :

Rái!:� DÚusorâ de Itajaí I

I· Pu blícidade
I �

REPRESENTADAS

Rádio Gual'ujá de Florianó

po-Jis
Rádio Difusora de Urussan
ga

Rádio Farroupilha de :rôrto

"O Fstado'
\

"Alvorada;'
"O Invicto"

"O Vale do -Itajaí"

Jonnhy WESMULLER '_
,,, � d JOYCE'

Amadee NAZARI em:
'

::llen a em.
QUEM'

,

f'ARZAN E A 'CAÇADO-- _

'

E BOM JA

�_.

RA
NASCE_FEITO
No programa:' ....

Noticias:da Semana. Nac,
Preços: 6,20' - 3,50
Imp. até_14 anoS'.

Amadee NAZARI em:
I

Demoro n. 1.481 em frente QUEM E' BOM JA NAS-
do Pôsto C. Ramos no ES- CE FEITO

TREITO. Dan DUREYA em:

Tratar no SALAO MO- SNTRE O CRIME E A
DERNO com o Sr. Ermínio LEI

CLIENTES

A C I TE Casa Londres

,Pereira, OliveiJ;a & Cia.

i Tnd. Gerais Cássio Medeiros_

I
S. A.

,

'

I Electro1ân'dia
I Modas Clip�r

I A E1ectrônica.
Est. José Daux S. A.

Waldir L0sso & Cia. Um Dar snooker bem ins-
E1éctro Técnica Ind. Com. talado á rua Coronel Pedro

S. A.

. '

Agênc!a' especial.

de

l-Escritórios Rona1an Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

Presentes d� -Real' Valor" ,Sim:1
Aoeis, Pulseiras Divers-as, Rêlogios, Canetas Parker, _Porcelanas Decoradas Nacional,

Japoneza· e Chineza, Faianças e Muitas Outras Novidades�
Preferir No,sa Casa/ é

O,TICA MODEL.O

VENDE-SE
Um bem afreguezado, si

to·à Alameda Adolfo Kon-
Continuação d(J Seriado:

A VOLTA DO ZORRO
der 1;1. 3.!';o programa:

Cine Jornal.- Nac.

.
I

Motivo da venda é o pro-

I p.riet.á.rio ter de residir em
Preços: 6,20 - 3,50'
I'

CUrItIba."
mp. ate 10 anos. A

'

As 8h5.
'

, I
Ver e tratar no local.

Br�:�:h��:�:���ER -I��...-......--..--

TARZAN E A CAÇA- , Atual. Atlantida. Nac .

,)ORA Preços: 7,00,'::"'" 3,50
'

Livre.
I As 3hs.- I

.

Amadee ,NAZARI em:'
QUEM E' BOM JA
NASCE FEITO
No programa:
O Esporte na Tela., Nac.
'Preços: 7,60 - 3,50 ,
Livre.

As 2hs.

DE�ENHOS'., ..
SHORTS.,.
COMEDIAS ...
No prográma:
Cine Jornal. Nac.
Preços: 2,00 _: 3,50

As 5 - 8hs.

Rc,ber_t TAYLOR ,-- Eh';-
110r PARKER em:

r3ELT N.OME SUA HONRi,
'

• No<programa:_
, '

'_

Preferir a·MelhoJ.
--- FELIPE S(H�\tIDT FO-N-E 2280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital

imóvel em apreço, utIlizan
do-se da ação de usocapiãl),
com fundamento no art. 550

do Código Civil e pela for

ma estabelecida no art. 454

,do Çódigo de Processo Ci

vil. 5°) Que é princípio cor

rente no Direito Civil Bra

sileiro que aquêle que por
trinta an�s, sem interrup
ção, nem oposição, possuir,
como seu, um imóvel, ad

quirir-lhe-á o domínio, in.,

dependente de título e boa

fé, ,que em caso tal se.pre

sumem, pode?do. requerer

ao Juiz que assim o declare

pqr sentença, a quilllhe sel'

virá d,e título pata a trans

crição no�egistro de im6-

veis (Cód. Civil, art. 550,.
Neste caso tem decidido os

juizes e tribunais do País,
ao ltsucapiante só· cabe a

prova .de posse, contínua e

pacífica no imóvel 'com âríf..

mo de' dono, por mais de

trinta 'anos. Os requisitos <;le

justo título 'e boa fé são dis

pensados (Clóvis 'Bevila..,

·qua). 6°) Que, comO prova

do ale.gado, o suplicante re ..

quer Csejam ouvidas as tes-

óme-se o requerente a SO:I

citar a citação do Domíniú

da União. Tijucas, 17-7-5,{,

(a) Clovis Ayres Goma". E

['.ara que chegue- ao conhe
cimento de todos, mandou

expedir o presente edital
. que será àfixado na, sede
,lêste Juízo, no lugar do coso

lume e por cópia fublicado
na forma da lei. Dado e pas
'3do nesta cidade'de Tij!l· I

(;as, :ios dêzoito dia;; dó mês -t
de julho do, ano de mil no
secentos e cinquenta e três

(a) Gercy dos Anjos, Escri-
v i;o, o dactilografet, conferí
2 subscrevÍ. (a) Clovis Ay· .

I'es Gama, Juiz de Direito

�stá conforme o original
afixado na liede dê'l�e Juízo,
r!o lugar do costum� sôbre

_, qual me reporto e dou fé.

D;1ta supra. O Escrivão:

_çeJ'cy dos Anjos..

! I.

.,....;...---_._- ----..._""_....
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TRI-CLAD OFERECE PRO- I
TeçÃO eXTRA CONTRA: I
• danos materiais I

I
• defeitos elétricos I
• desgastes' e avarias

'.
I

���������F��M_T�I:��J

Os motores TRI-CLAD, econômicos e de fácil manu

tenção, asseguram o trabalho ininterrupto das máquinas,
proporcionando alto índice de produção. Por esta razão,
a emprêsa MÁQUINAS RAIMANN S. A., uma das

maiores fornecedoras nacionais de' maquinaria para

o beneficiamento' de madeiras, equipa de preferência
.as suas máquinas .c om motores TRI - CLAD.

� M. Reg. G· E N E � A L E L E CT R I C S. A.
IliO DE JANEIRO· SAO PAULO '. RECIFE· SALVADOR· PÔRTO ALEGRE.: CURITIBA· B. HOIIZONTE

REVEH�EDOR -AUTORIZADO: Carlos Hoepcke S/A Com. e Int;l."

'50 POR

.",$ ,MÊS'
COM MENSALIDADE TÃO ECONÔMICA
V:'PODERÁ ESTUDAR. EM SUA PRÓPRIA"
CASA. UMA PROFISSÃO LUCRATIVA.

(OMÍI(!O - fAlMi", - liolO - (OITUtA
JO·"�IJ�.MO - OR�lÓIIA - U,OlfSTESIA,
iIIA I4NCAIIO. II( �"UI' PECA 10l"(101 çUTIl �
AS, EDU,CAClONAL

589S. PAULO· CAIU:

NOME
.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

!UA � : ...
lOCAlIOAOl

� � .

EIlAPO _ :., .

Vinnens DJRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'
fPOllS.-S. PAULO-RIO " 4".
FPOllS.� CURITIBt\-RIO AOS SABS .

. SERViÇOS �ÉREOS
('1)'171=1))("'\ nf"\. �I'II

São nervos fortes, idéias
claras e saúde perfeita, aos

�'acos e aco-va.rdados; cêdo
envelhecidos pelos n'ervosis'-
mo. ..!

Não tem contra-indicação.
Nas farms .. e drogs do

BI�asil. Pelo reembolso C.
�"'iliiiiiiW!iIiiií"iiIIIii."'�l Potal 3.685 - RIO -.

I
JUIZO DE. DIREITO DA 1 temunhas cuj? rol segue a- i
COMARCA DE TIJUCAS I_baixo, protestando, ainda,
Edital de citação, co'm o pelo dépoimento pessoal de I

1J'razo de trinta dias, de in-· todos aqueles que, por qual- ,
té?·essa.dos incertos e desco- , quer motivo, se apresentem'

nhecidos como interessados e 'se opo-

O Doutor Clovis Ayres nham ao pedido aquí for
'Gama, Juiz de Direito da mulada, além de tôdas as,'

Comarca deTijucas, do Es- demais provas. permitidas I

tado de Santa Catarina, na em direito. 7°) Que, nestas
I

forma da lei, etc. condições, o s�plicante Are-IFaz saber a' todos quantos quer a V. Excia., de acôrdo I'interessar' possa o presente com o artigo 455 e seguintes _

. k
edital de citação, com o pra- do Código de �r'Ocesso Civjll
'20 de tr-inta dias, "virem ou Brasileiro e com ciência!

dêle conhecimento tiverem, prévia 'do ilustre Represen-!
que por parte de Júlio Mi- tante do Ministério Público ,Ig",el Leal.ilhe foi cllrigida a ela Comarca, se digne seja

Ipetição . do teor, seguinte: determinada dia e hora pa- I
"Exmo. sr. dr. Juiz de, Di- ra a realizacão da justifica. r
reito

. da Comarca de' Tijil- ção initio Útis, através da
I

cas.i.Iúlio Miguel Leal, bra- qual, com o depoimento das II.sileiro, casado, lavrador, re- testemunhas abaixo arrola

sídente e domiciliado no lu- das, que comparecerão in

gar Domingas Corrêa, no dependente de intimação,
distrito de Tijipió,"muníçí- fique positivamente justifi
pio de 15fijucas, por seu As- cada a posse do suplicante,
sistente ,. judiciário, abaixo de modo contínuo e pacífi
<.s�inado (Doc. n. 1),·' com I co, a fim de que, a .seguir

��:����.o��,r:; ��:�:�:�:� I �:'e�:ea :r:::�:,c:;:l:l:�:� "Na·'·o Romp-I· 'Co'mo'Cate'te- ��;:i�� ��:��ed�a�::i::!�
1:5, Capital do Estado, ins-

. d�s pessoalmente. �s men- « , '.)> entregues em segrêdo, ja-

cscl�a·in:Otda:aC�at;a·:r:l.in;�a,d:seoScb�ãnd.:.°4:.�3:, I :1�1�0;v:e:elo,:0::r:efp:r:e7s·ne��n:tta:n:t�eS rd:oO-'! ,1.1' ���m:�;:�er:�,n��:ea��e
-

.� , SALVADOR, 28 (V. 'A.) de relevo conseguida pelo r opinar je forma mais com- cedida aos "Diários-Associa- vários aldeões viram, há

vem, mui respeitosamente. .

Ministério' Público da Co-
- "Não rompi com o Cate- PSD basta para lhe assegu-, patível com a realidade na- dos" pelo governador Etel- dias, Vanni "I'eodorani, so

perante V.' Excia., expor f; narca e por editais de trin- e. No entanto, sinto que o iar altas prerrogativas, de

I
C'.OI1'11". v.no Lins, sugerindo o con- brinho de Mussolini. entrar

requerer . o seguinte: 1°) ta dias os interessados in- .atete cada vez mais se a- modo a �er ouvido sempre e Quanto à entrevista con- braçamen�o dos partidos, o no cemitério e sair pouco

Que'o suplicante, há mais .ertos, para 'contestarem a asta do govêrno da Bahia :'1'. Régis: Pacheco declarou: depois, para entrar em

de trinta anos, possue corno oresente ação de usocapiãc lOS propósitos de cõlaborar; '$ lb 1
.-- "Deixo de entrar em automóvel com chapa

seu.mo lugar Domingas Coroo
I

1� prazo de dez dias, que Sé .

om sua administração. Fa-
í �� �a considerações a respeito. das Roma.

rêa, distrito de Tijipió, nes- .. egUld·r€ml ao términlo do
prda- o questão de frisar: porém, I

',. _ W CWt � leclarações emitidas pelo 'Acrescenta que os simpa-
te Município, sem qualquer �o e ita, na qua se pe e

: que, em qualquer atitude' .: iuerite govrnador Etelvi- zantes do movimento neo-

interrupção e sem oposição, seja declarado o domínio do que pudesse acaso tomar: 10 Lins. No caso êle sufra- fascista que há em Predap-
um terreno com a área d� .nplicante sôbre o aludido lesse sentido, teria antes, I

. V; S. ESTA' PRETENDENDO VENDER .r-u, sobretudo, uma opinião pio se negaram a fazer co-
] 16.160 metros quadrados, terreno, prosseguindo-se, xir UDa questão, de respon-" OU COMPRAR .ussoal. A nós outros cabe

constante do croquis anexo tome de- direito, até final .abilidade partidária, de: ·psj'(>itá-Iã:. Fora daí esta-

(Doc. n. 2).2°) Que o refe- ,'entença e execução. 8°) .onsultar aqueles que consoo
.

riamos caindo em flagrante·eM.!\. PR.OPRIEDADE? _

lido terreno tem as se�u!n-' Z?�-se à esta açãoovalor de ituem 'as forças políticas .....-;.__ .. ....., ��. :J:l�l,,'2a�sí�EJ._ da�.rn.�is. sé.
tes confrontações: frente, ao ::::r$ 2.100,00 pa_ra os efeitos

.

.!rregimentadas sob a ban- Então vá até à SUBRAL .:

. Ci�lS reprovações".
"7 dá. Selem'bro"Norte, com: o travessão 'dD .iscais, N. Termos E. Defe- Ieira e ideais do PSD, ago- .

f' S,..,
.---- --_._ ---

U
. Ali na ·Rua.· Trajano, Edi ício ao Jorge,meio banhado; fundos, ao .imento. 'I'ijucas, 23 de ju:_ ra sob a minha presidência" ,

8 A·.

1 h d 1953 ( J Th d" Sala 4, que sua pretensão será' satisfator'a- - p.LA.CAB SIFILITIC.AS. em • ,IreSSul, com terras de A vim; a .1 o e . a eo OCIO
-- declarou o governado!' �

111 d NLeste, com terras do supli- Miguel Atherino, Assistente ({égis Pacheco à� reporta- mente 'realizada,
, li IXlr e oguelra .

cante; a Oeste, também com Judiciário. Rol de testemu-
�em da Meridional ao ser Sociedade Imobiliária Sul Brasileira Medlcaçlo _l:uxiJIar no tra"l BUENOS AIRES, 28 (U.

.

d S I 3° h 1°) F
.

D
.

"8 AL" tamento da sifilis. P.) - Por motivo do ani-
terras o up icante, ) " as: rancisço orrun- ouvido a respeito do tele- I

... UBR
Que, embora possua o ter- �os Sgrot, lavrador, resi-. �c'm'la que dirigiu ao depu- G �

.

'I
' . EFEITO

- --

I versário de Independência
,

l' t 'd
.

'1' d d'
�arante prcs,cz3, e SIglO nos negoclOs que SENSACIONAL NA

I
dQ Brasil, que transcorrre-

reno em .questão cqmo seu,
.

en e.e 0l11lCl la o no lS-· ;ado Alcides Carneiro sôbre I
. _

'f' t I 't d T'"
., '2°) H'erme realiza. . A S M A I rá a 7 de setembro,' o govêr-ll_'iansa e paCI lCamen e, com crIO e' IJlplO. .

-

1 significação que teria pro- �
" b h b d'" 'ld Z' 'fI 3°) 110 argentino programou

':la::�:�;i:�a a:o:�n�; �i�� ;�:�ueo Zu��:��o_, i�e:�: Em ;(l��dog��:r!:::ChObaiano A te�n 'çãO '. R E�eN��T E I uma série �e a�os pú�licos,
po-e o supll'cante de qua1- fita peticão foi exarado o .

"A S I
- d' A 'tO '" que se reahzarao d� 1 a 7.

-

,

' ;::rüssegulU: .

a vaçao os sma ICOS i" .

. "

quer título fannal, pelu "eguinte despacho: "A., co- _

' Sendo o PSD deâm-·. 1 As gotas que dão alívio i
.

La Seman� d:l �rasü '.
Os

qual pOS!ia provar sua qua- 'no pede. Tijucas, 23-6-53 ::Jl�O nacional o partido ma-
. Atendendo á inumeros pedi�os, a direção do Bairro . imedia�o na� toss:_s .rebel-I pontos _prmClpaIS d� pro�

ll·dade. de proprl'etário do (,a) Clovi� A_vres Gama" d lBom Abrigo resolveu lotear maIS uma quadra no refe- des, bronqUltes,-croDlcas e, ['rama sao uma funçao do
;o]'itáIio, não compre�m o , '. 'tO I h I

40) Q
A

t Feita a J'ustificacão foi exa· d rido Bairro devendo os interessados darem os seus no- asma ICOS, conque uc e,

SU-1 óia 4 no Teatro Colon e .

•nesmq. ue, por es e
- �()I:JO ninguem compreen e-

ara r�serva de lotes a partir do próximo domingo focações..f! ausias, chiados e b t h d
motivo, deseja o suplicante, :ado o seguinte despacho: eia que

_
seja relegado a pla- md.

esp,
dores n� peito. Nas drogs, e ,'1m anque e em onra .o

'I F 't
-

, "
..

la 30.
, A d d f'

,.

PI' ih I 'embaixador demissionário
perante V. Excia., regulari- .

- aça-se as CI açoes re· 10 secundarlO nos mstl:\ntes A preferência sera dada de acordo com a 01' em e armacJas., e? leem o so
_ .

Zar os seus di�eitos sôbre o ,1ueridas na inicial. II - In· _1 d
. -

l't' do h d d s candidatos C. Postal 3.685 - RIO - Joao BatIsta Luzardo.
llas eclsoes po 1 IC� a -. c ega a o .

ta(laf pelo Catete. A posição I -

.\: l .�
.....

" •..._� '. L� --"�.,',.
_

Co,,;untos Eletrogên�;�
-

Diesel

'CATERPILLAR""
.

h�'

HOMENS' FRACOS
_

HOMENS NERV,ASOS
HOMENS ESGOTADOS
HOMENS DESMEMO-
RIADOS

Fatores. decisivos para o

êxiw, na vida �atual.
-

GOTAS
MIN'OELINAS
"A Fonte da Juventude",

-------,----
--_.,.!...._._ .. '---

INOVIIDOS
OS res tos de.
Mossollni
ROMA,28 (U. R) - Os'

restos de Benito Mussolini
foram exumados da sepul
tura se�reta onde se encon

travam e colocados na crip
ta de sua família, perto de
sua cidade natal de Predap-
pio. Assim o assegura o [or-
nal "Momento Sera", em

sua edição de hoje, acres-

centando que a nova inuma

ção. se efetuou há . alguns
dias, no jazigo onde estão

sepultados o irmão do dita-

dor, Arnaldo e outros mem-

bras de sua família.

Aquêle morreu antes da

guerra.

A informação não deu lu

gar a comentários. de qual-
quer espécie, por parte .das
autoridades desta capital.
A família de Mussolini

pediu em repetidas ocasi-

ões, em oito anos, que lhe
fC�SE'm' entregues os restos

do lider fascista, e as con

jecturas feitas por alguns

um

de

mentáríos em tôrno das in

formações dos aldeões.

,,;-
.

.

s.

S. O seu problema· ..

t·
i
I

�stes. mOlotes Diesel CaterpUlat detém um recorde
Olé hoje lniqualodo em capacidade de funcionamenlo e

.

tx!i.lIo custo de manutenção Qualquer que seja o seu

tt.abalho, hó UIII 1II0tor Diesel Ca;erpil!ar que lhe convem

COIII os seus eltçlusiv06 Liltlos de combustivel e 61eo

l\lPriilcant& ésle g)otor tatl) O seu lup,çiOllQlnllnto ploteqido
1)Ot muitos e IIIl.1itos anos

Os nossos técniços estão 0.0 seÍ! dispor para

J
estudar Q seu problema de fÕlça motriz e instalar o molor

Diesel Cat�llpillar qUe lhe.' peslClIQ os me.1h.Q.I�S seI.viços.
FQçg-ll9$ uma mito ainda hoj�.

;.
-'

'i...
-

O
CI)

A.

'FIG'U E RA'S- & C IA.

PÓRTO ALE'GRE Rua 7 de Setembrq. 1094 �
CACHOEIRA DO SU.L: Roa SaldaAba M�,iAo. 1336 FLORlANÓPOU�: RIIO Tiradentes. 5

LTDA ..
.

.PELOTAS: Rua -Alvaro Chaves. 4110 • URUGUAlANA. Ruo. Dornlnq.,. de Al!IIeida. lZl3

,

.<.;::.,_ ....... �' ..... -,<....r;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�. ...
-

Concretiza-se o . Sonho· de, 'arilo Braga:
Os· FillHls Dos Comerciários CatarioeniefTêm o Seu Jardim-�de Infância

A solenidade de ontem, à tarde, de
-

inauguração' oficial dêsse�mpreendimento do SESC - Outras notas,

Com a inauguração, às 16 famílias e educadores; bem· e dos Conselhos Regionais cial do Comércio, d, Celina tas, bem como autoridades, dêsse saudoso patrício
horas de ontem, à rua AI- como dos srs. drs. Pedro (do'SESC e SENAC do Bra- Nina, do Departamento Na-

, compareceu para participar solenidades.
mirante Alvim, 20, nesta Leão Veloso, representante si: Edgar Amorim, .repre- cional" da Criança, jovem da alegria das crianças, no 1\1i<;NSAGEM DO DR.
Capital, cujo ato solene te- do dr. Brasilio Machado Ne- sentante do dr, Manoel Murilo Braga Filho, êste ato oficial da inauguração BRASILIO MAC;HADO
ve a presença de altas auto- to, Presidente da Confede- Fran('isco Lopes Meirelles,' que aqui veio representar a : eh! 1'0U Jardim de Infância NETO
ridades do Estado, exmas. ração Nacional do Comércio Presidente do Serviço S..9- r família Murilo Braga, nessa "Murilo Braga". I Com a palavra, O dr. p�_
,.......................................................... ••• •••• homenagem pós.t��a, os fi- I A nossa reportage:n des- dro Leão Veloso, leu a rnen...

Una
A

nll'm- I e·Oefl'n·l·tl·va �I�i�a�sc���:c���O�md�:�� I �laCF(I�S::1��:e �sa�;�.r.l��:S; ��;�� ��todrpr���!��e .\:�'
_

dim de Infância que con- .
Mári« ,_-� ·,.'des, represe.rtan- Confederacão Nacional ri:

.. ��r���!J��s� a sua fo�mação I �,\�:�};��;l����b::.d;���i�ee� -, �t���i��'a;U;a�::!r::�:�
Esse empreendimento, dro Hoeschl, do T l.".�-,al de ram na alma dos presentes,

que marca o início de novas I .Justiça, D. Joaquim Domin- uma vez que relembra ra-n
itividades do SESC de San- I gues ti,! Oliveira, Arcebispo �I passagem de Murilo Bra-

.

ta Catarina, é a concretiza- Mctropoli tr uo, CT P. gusto ga à frente do Departamcn
�::ío do sonho, há muito

aca-I
Calvet, do Comando do VO to Nacional ao SESC (:: tJ()

'entadj, pelo saudoso brasi- Distrito Naval, Proc, Teodó- lNEP.
'oiro D:. MURILO BRA-

I
sio Wanderley, do D. parta- A PALAVRA DO REPFil'>

GA, Diretor do INEP e do mento de Educação, Prefei- SENTANTE DOS CO
SESC do Brasil, que a fata-I to Paulo Fontes, Dff::;. Flá- MERCJÁRJOS·
[idade roub�u d? convivio ,}� Tavares, P:eside�te do' Em seguida, o sr. Viiól'o
:los' seus concidadãos, no de- I

1 ribunal R. Eleitoral, Char- Checheto,
-

Presidente c'o
A sessão do Tribunal do Os debates estiveram ca- A defesa esteve a cargo, sastre do PRESIDENT, epl ,}f,s Edgar Moritz, Presiden- Sindicato dos Empregados

Júri, com início às 13 ho- lorosos,' sendo .de se ressal- como já informamos, dos �952. quando se dirigia aos tL' d" Federação ,{) Cornér- no Comércio, agradeceu a
ras da última sexta-feira, I tal' os trabalhos do dr. Ru- advogados João Batista !'�stados Unidos, em missão cio e do Conselho Regional entrega do Jardim de lu-

�,�...

que .terrninou após a meia I bens Moritz da Costa que, Bonnassis, Aldo Avila da }{ieial do Govêrno Brasilei- r.!o SESC, Prof. Flado Fer- ,ti[:
noite, esteve movimentada. como Promotor 'Público se Luz e provisionado Custo- roo

.

[rari, Diret-ir-Geral dêsses AGRADECIMENTO DA FAMILIA MURILO BRAGA
A assistência, constituida revelou elemento de valôr, dio de Campos. -Êstes, ti- As crianças catarinenses, I Departamentos, Prof. Luiz.
de acadêmicos de Direito, com segura argumentação e véram atuação notável, com tsuíruindo êsse benefício Sanches Bezerra da Trlnda- Com as palavras que abaixo consignamos o Joverr:
jornalistas, papulares e pes- palavra fácil. A sua atua- o refutar a argumentação )01:, que tanto se bateu a- de, Diretor do .

J'ardim de Murilo Braga Filho expressou o agradecimento da fa�
sôas interessadas n? jul�a- I çã� se d.estac�u, sobrem�- da Promotoria, procurando .1�êle. iJ�st.:e brasileir�, cuja Inf.�ncia, Dr: �obe 'to La- mília dêsse saudoso brasileiro à h0llJ'enagem que lhe .era
mento dos reus Joao DIas I neira. Amda Jovem, malll-: a absolvicão dos seus cons- )!f.'OCllp<>çao pelo ensmo de cei '; a, Sécretárío cid Fede- prestada: - '.
de Oliveira e d; seu,s filhos, I festou ser est��ioso e c�- I

tituintes.
'

. I Santa Catarina fo� constan- �.ação do ComércIO,· Fr.ei 1
.

"S1'S, p/esidente e Dh'etor-Geral do SESC· e do
permaneceu ate o fmal dos nhecer a matéria do CrI- O Juri afinal resolveu te,' recebeu, assim, o seu ,Jto· Srs. Carlos Allend, 'SENAC em Santa Catarina
trabalhos. me. I absolver,' por u�ânimidade, .Tardi�l. �e Inf�ncia, que Martinho Cardoso 2a Veiga I, Demais autoridades.

.

,os. reus . Reli? e. Ram�lton ��ll�st1�u�ra um hífen do lar; e !:a�oe� Santos, to�t)�; da I' Quero agrad,ecer, de todo coração, as homenagéns
DIas de Oliveira, Hilde- pala .. escola.. i:;': ociaçao Comercial de'

que, com esta solenidade, prestam à ntemória de meu,
brando e Bernado dos San- ,O AT? INAUGUR:AL i L .umenau, Ten. Paulo Car- saudoso pai.

.

tos Quanto a João Dias 'de As .. 6 horas, preClsamen-' ti �L., representante do Co- S t
.

t
-

_

d r 1
.

t . .'

.' , te àquele local grande o mande Gera! da Po-Lia Mi-
e me en rrs .eço' por nao po er e- o 31m Q il ·mmt,

Oliveira, houve um voto; d' . o I·' A dêmi J
_

L' por outro lado, smto-me reconfortado por saber q1W' o
l'b d d numr.ro e comerciantes, .J .;:.:r ca erruco oao UIZ _

f'
.

'd
-

.

.

. .ontra a sua 1 er a e, ra- .. � 1 d .:. r' f " N -, t t d
seu nome nao Ot esquect o.

',:10 pOi'que aguardará �le, IIII�lC.U.,:l·tC.IS:d dexmas: aJl�I-: �.: vt€s, ArePdr�es�n aPXel dO . Que a obra do SESC e do SENAC, à qual deu êle
P ·t·
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mUl o o seu entuswsmo e a sua moct a e, pl·oss/.qa
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d'd iFlorianópolis, DOlllÍngo, 30 de Agôsto de 1953 ciumento do Egregio Tribu-
. espedida I'l'l'!,;dente da· Federação Cf .en. o o� rne o�s ru�os, compreen t .� ? sen_ a to
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I apreço como a que agora p1'esencw.
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__"JLerCIO aregls a, ar. vo D
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ACY CABRAL. TEIVE houve novo tiroteio. Uma bala ._ FAD fiNO DA SILVA i\! .r.í
-

g D·· t G 40s 1·S. Montz e Fenan, o meu abl'aço c01J'wvido
. • . <. ... ene ro, Ire .01'- eren- ,. "

.

atingiu a mão esquerda do Te- ·T IM. Sendo forçado, por mo- lle co B�mco Indúst-o:-ia e Co-
e smcero .

As chuvas chegaram, afinal. nório. - Aqui, nada de extl'aor- • • •
t' d 'd f

I
,,' J '0 P 'S" C tIVO e sau e, a trans erir

,

.• (;, '('1 a,ana- an"a a a- .

""OUTROS ATOSCh
.

1 t vento dinario ocorreu. - A autQnonlÍa I P C 1 N Duva VIO en a como o
,

.. minha residencia_ para .0.· l'llU. e.
.

aI; O_S .unes., i-
que- aéompanhou. - Figueirense .ontinua no "cartaz". I . ..' l'(�hu· do ColeglO CatarInen-
e Bocaiuva não ;ogaram· por fal-

' * * * POLI'CIA MUNicIPAL,

I
RIO de JaneIro) para onde S" 'cad "·eud M��·· l'

.

•
A� l., t'� • n y ",�i'o InI

ta de juiz, - No Rio violento· O Governador baiano Regis ESSA DES\"''UNRECIDA
. �ig9 pelo Carl' Roepecke·. F�'psidente

.

da UC:�, Prof:
tufão tran�formou à fisionomia

I
Pacheco. ceSD) desautorizou os r:.a 2a feira 31, e me sendo' l\'fal alena Moura F'érro, da

da cidade. Houve prejuizos ma-
I
rumores de. rompimento com o .Entre as 16 promessas impossível despedjr de to- ;)( ciedad,e de As:-;istência

terias. Varias pessoas ficaram
I
Catete, Disse, entretanto, que Q feItas pelo sr. Paulo Fon-! d bons' :: i)�: Lázaros, Irmãs do Colé-

feridas. _:_ O Fluminense derru- Catete cada· vez' mais se afasta· tes, ao àssumir _a Prefeitu- I
. os, os .

amIgos �ue g:o Coração de Je':ius,
.

bou um lidero - E o Vasco.qua-
I
elq goveí'no da Bahia. - Em Por- ,a da Capital, nao.constava aquI deIXO nesta quenda

si perdeu para o'BQnsucésso. - I
to Alegre, o General Estilac a. criação da Políci� Mu�i- Florianópolis; eu o faço por 'I HASTEAMR'NTO l:O

Em Moscou, o govêrno,russo re- I Leal declarou que o exército, clpal. Como, S. EXCla., nao meio dêste" oferecendo a I P.-\VILHÃ0 NA-
solveu fazer à Alerp.anha Orien- na politica, está ultrapassado. I poude realIzar nenhuma

td' CION \Lo os os amlo'OS os meus i
tal, sete concessões importantes, No Tribunal. de Justiça de das 16, resolveu supreender b

Santa Catarina,· o juri condenou os m�nicipes, Com um nú- francos �restimos no Rio,
a 12 anos de prisão, o cidadão mero extra-programa. Que à Rua Grajaú, nO 64 no

Moacyr Coelho. No
. priemiro fizesse alarido e mossas bairro do Gtajahú.

seria Q ultimo prisioneiro a ser julgamento o réu havia sido profundas na opinião públi- Florianópolis, 28 de Agos-
lihâtido pelos comunistas.

. ,bsolvido.
i
ca. Que deixasse cicatrizes

to de 1953
* >1< *

'I·
vivas da sua passagem e

da sua existência. Que se
CeI. Francisco

Desapareceu, no trecho Flo-: tornasse imorredoura pela da ·Silva
,·ianópolis-Santos, o avião civil audacia dã empreendimento.
'::;ESCA - 140 - DMD. - Hou- 'Surgiu, assim, ex-abrupto,
.e novo julgamento de João Dias

I
à polícia municipal. Deli-:

VI·SITAle Oliveira e outros, acusados' vranoe facílima. Sem os
I

.lclo crime do Sr. Oswaldo· Zom- f01'ceps da Camara Munici-
!

Em visita a O ESTADO
ner. - O juri concedeu absol- paI. Nasceu, então a primei-

I

esteve t t d.
" on em, nes a re a-

* * * ,'içiio ele quatro, sendo que João ra grande obra do sr; Fon-
_ .

No Rio, o 'preSidente Manoel Dias aguardará prêso· a palavra teso Bem arquitetada, por- çao, acompanhado .
do sr.

Odria foi recebido com grande I
do Tribunal. O advogado da de- que sem ônus para os co-

.

Antônio Pereira Oliveira,
homenagens. - O Presidente fesa foi o Dr. Bonassis. - O· ires municipais. Seria Illl- o sr. Antônio Goulart, Ins
Vargas e esposa o all'uardavam' TJD julgou o caso da suspensão ·ciada com o aproveitamen- petor da REAl:�.A., Tr�ns
-no Aeroporto Santos Dumont. - do Barrill'a-Verde, de

I Laguna.
- :0 de voluntál'ios e familia

Falando à "Tribu·na de Impren-
I
Por 4 a 1 foi absolvido o clube rts. Nada de lat_agões de
lagunense. O Dr. Dib Cherem um metro e noventa, mús
fez sua estréia em éausas es- é:ulos tinindo à menor con

tração. Sem fardamento
nem gorros coloridos. À
paisana, mesmo. Ante-on
tem, sairam à rua e puze-

.

Hospede. do L.ux-Rotel, firma que negocia com insram as manguinhas de fó-
go selú Missa''., ra,. em duas sortidas. Em esteve entre nós, em dias lrumental médico e cienti-·

sou a esta capital, de sua via- O Sesc inaugurou o "Jardim ambas, o mêsmo objetivo. desta sem::ma, o dr. Paulo fico e com projetores cine-·
gem ao Rio o Governador Bor da Infancia· Murilo Braga". Cor.::J a ação matutina não Martins de Lima, ilustre di- matográficos, da renomadá
nhausen.

'

-·1 Á AssOCia�ãQ 'Catarinense de fôra ,cumprida cem por cen- retor geral da Casa Black marca Gaumont-Kalee, dos
.>1<' * * . Im.prensa reuniu-se às 15 horas. to, no seu .desenvolvimento, d pA t AI '. h ··d' .. ,

.

t'
e or 0- egre, con eCI a qUaiS os nossos cmemas JaO ex-ministro Simões Filho Cogita-se da fundação de um na vesper Ina, COrrIJlram .

.

."

dizendo que retribuirá a visita Sindicato elos Jornalistas Profis- as falhas observadas. Vol- •••••••••••_ "". dispõé.
.

feita pelo Pre�idente Vargas, de- sionàis. taram à carg� com maiS-
A . ,.

.

.
I Em compánhía do sr. Ivo

clarou: "Perdí'·a pasta más não' O Vasc� vai jogar com'ô Ban- homens e um pau de fôgo. os Intrepldos e coraJosos. . . :

A I h· agI�essôres do J'ornalista Aôr Noronha, atIvo e acredItado
certaram o a vo em c elO. .

, .. '-.
E t f 't

.

E RIbeIro! Aos componentes representante come r c 1 a 1
s ava eI o o serVIço. s-

, . ._ . I .

tava inaugurada a polícia da X:>0lI;Ia . mUlllclpal. de., �esta praça, o' diretor da

municipal do sr. Paulo Fon- Flona�o�olIs, os glorl�sos' Casa 'BI�ck fêz demoradas
tes Um trabalho rápido e

voluntarlOS: Jorge -e Vitor I· ,

't '.
.

.

F t S· t" G I VISI as aos nossos cmemas,
'perfeito .. A altura da situa-

B
�n_ e�, ..

ecre adrIlo- bera I especialmente às obras do
ção em que vivemos. Pa- elrao e �arte� a, o ser- l·. _ ,

rabens ao sr. Prefeito e vador e pIstoleIro sobres- maJ�sto�o SAO JOSE, em

aos seus. intimoratos e es- 'salente da Secretaria de Se- I fase de conclusão, e, ainda,
tôicos guardiães Salve

.

os gurança. ,Hip-hip-hurrah, na sua rápida estada tratou I
restauradores dá democra- a?s p�oneiros da democra- dé�outros-interesses' da sua 'I:ciâ. Um hip.•hiphurrah aos Cla a p�,r:rete!
heróis do memorável feito! ...BUM poderosa emprê;;a.

A seguir; usou da palavra
o sr. Charles Edgar Morliz, I
Presidente do Conselho Re- ' Dizem 9S sábios e até a escola' da vida .confir
gional do' SESC e SENAC I - ma que as confissões não desejadas, Iio· gerál, são

que disse da significação d� I - feitas espontaneamente através das traições do �ub-
ato, .abraça�do,. ao finta, o

I
çonsciente.

Jovem Munlo Braga ,�.ilho, Os atos falhados, por exemplo, são, assim: a

ti.l'e repre�entou a família I pessoa ,diz bu escreve justamente aquílo de que se

I
cuidava l?ara não dizer ou escrever.

Certa vez, aqui, indo despach�r com b dr Ma-
.

,

noeÍ Pedro da Silveira, então Secretário da Justi�
ça, encontrei-o a anotar dadós para um discurso' que
proferiria à noite. Como devesse aludir, várias ve;' "

zes, ao saudoso brasileiro dr. Plínio Casado, o dr.
Manoel Pedro, à tinta vermelha, no cabeçalho das
notas, escreveu-lhe o sobreriome, dizendo-l1}e que o

fazia'para não trocar por Plínio Salgàd�: ê1rtão mui�
to em evidência. Na sua oração, à noite proferida .no
Instituto de. Educação, por cinco ou seis vezes, _o
dr. Manoel Pedro falou em Plínio Salgadó, que na'

da tinha a ver com o assunto. O ,temor e a precau
ção levaram-no ao ato falhado ..

Em
.

criminologia é frequente ouvir-se que o

criminoso sempre volta ao local do crime, impelido
por<forças psiquicas, contrárias à sua vontade e aos

interesses de não expôr-se à prisão. -

.

.
Outro, caso, ocorrido aqui, ante-ontem: no Diá�

rio Oficia� da Manhã, página 4a., nas terceira e quar
ta colunas, .em baixo, lê-se em título negro, bem sa':
lierite 'a palavra INCONOMIA. .

Aí esta o Radar traído no seu subconsciente!
Aí está no que êle pens�, com o que êle senha: nas

reservas do INCO, nas INCONOMIAS ...

, .

-
, -

.

..

f

a absolvição d9S hlhes de João Dias .. Este,
porém, aguardará. prêso, a palavra do)Trl
bunal de Justiça, em virtude de ter .um

voto contra a sua liberdade.

de clIrater político e econômic�.
- Na Coréia, divulgou-se que o

General Dean (nol'te-americano)

111:ciou :". sob,ti,;ace, O
,

h;:,steamento do ?, ·dlhão
'

_\),,,:'onal, pelo reprc�,entan-I
te c1<.. sr. Governador do ES-I' Lélclo, Major Mário Guedes

. . ,

Faustino f�to que �e seguiu à execu, i
c;ao dó) rImo Nacicn�J pela
Banda do Abrigo dE- MerK-

* *

o ACRADECIME.N'lO
�)U SBSC

*

.

O Gal. Góis Monteiro foi vi-

sitaelo, em sua residencia, pelo
Senador Alberto Pasqualini.
O PDC, secção de Santa Cata-

!·es.

rina, em. nota oficial, manifes

tou-se favorável a autonomia

dos munfcipios ele E:lorianópolis
E São Francisco do Sul.

sa", o Sr. Café Filho eleclàrou
que o futuro do Brasil depende

..

elo _petróleo" e que a energia elé-

portes Aéreos, à cuja gen
tileza sômos gratos

po·t-tivas. Saíu vitorioso. Em visi'a� ..enfre nós, o
direfor da Casa Black

trica é o maior problema * *
com

que se debate o governo. - Em

__-POTtO Alégre, a seleção urugaia
._'

ti"errotou a equipe �aucha dQ
Cruzeiro por 2 a O. - Regres-

.

E o sábado chegou, d"smenti
do o velho ditado que díz: "Não

'há s,áb:t'(io .sem Sol nem d'omin-

perdi a ed-uca.ç'ão". _- Em Ca- ;:ú. Tem gente que acredita na

pri, o Professor. Picard
.

desceu ,·cabilitação do Bangú n:iesmo

a 1.0(;1 metro� de profundidade, scm Zizinho. - E por falar em

no. seu Batiscafe. O mergulho futebol. Q "scratch" dos .candi
durou 4.8 minutos, - No Rio, no datos à Prefeitura, hoje estava

;Banquete oferecido pelo gover- assim constituido: Esperidião,
no .ao Presidente Odria, O ser- Walelir e Sebastião, Lopes Olim·

viço dos garções foi feito pelos pio eBruno; Miguel Flávio Os-

taifeiros ela marinha. Houve en- mar, Mauro e Jorge.
saio geral para os garotos. Como se vê, deixaram ,de -fi
}<'oi abolida a restrição impos-' gurar os seguintes valôres. De

ta à realização de jógos notur. lanbert, Fontoura Rey, Paulo

nos de foot-ball. - Em Caxias, FQntes e Alcebiades Pinheiro.

nas

I ��n�ia "Murilo Br���". ,,0S

filhos dos Comerciários,

. "Concluindo as solenidade, realizar;lm-se a seguir os

atos de benzimento da Imagem de N:. S. de Fátima na

Gruta.._ do Jardim, por S. Excia. Revma. D. Joaquim Do

mingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano.-�m após,
á entronização das imagens nas salas de aula� Após, &lu
nos desenvolveram,números de cantos e recitativos.

Terminando a inauguração, foi oferecido n() pátt'o
J1')1 coquetel às au_toridades e pessôas presentes..
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