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Bdlç10 de Lo'. - 8 pipo Flori�ópolis, Domingo, 6 de Setembro de 1953
------------------------------ ,---�------------------------------------------------ rantia para a missão cons

titucional do Congresso.
Chefe político de at itu-

RIO, 5 (V.A.) -- A pro- Ramos e também ati fato de a data natalicia do, presi

pósito dos .acontecimentos os dois delegados e � �o-; dente. da Câmara. Mais t.ar
de Caxias, o sr. Osvaldo mandante da força pública de, mformado a respeito,
Aranha declarou-nos:" : terem cumprido as, instru-I passou um telegrama ao sr.

, '

- "Não agi .cd�o minis-
t
ções d� governador: Ama-, Nerêu Ramos, desculp��- país".

tro e sim em caráter abso- ral Peixoto que, nos acon-, do-se por não o ter febcI-

lutamente pessoal para a-: �ecimento�, se dO:ie�tou lJragauenl d'o Po"rio de Fpol·IStender, à situação em ,que" com a maior :

pru encia e I

se encontravam amigos I correcâo foi possível acel'-. \. •

meus. I tar, s�m maiores dificulda- O sr. Charles Edgar Mo- "Acusando vosso+telegra-

:l d d d ritz, Presidente da Federa- ma sentido - inicio' draga-o galo Flores da Cunha. l es, a retira a os
__ eputa-

e o deputado Danton Coe-l dos, já dispostos a sacrifi- ção do Comércio de Santa gem 'Florianópolis, tenho
,

I'd "

. - Catarina e da Associação g-rande prazer informar já
lho, além de outros, esta- cal' suas-vi as a missao re-

,
•

b d d f d Comercial de Florianópolis, haver determinado provi-
vam em perigo de vida ce i a e à e esa as insti-

dentro duma casa cercada
J
rmçoes =tr=: ' ��os�"Z1timo; dirJg!I?,'�� to d;'ag� dé!'\tjn;d::

-

;';kcu:
por mais de dtize;tos põIT:J ,'Também fol possível dar- dr. H.jht�15ran o de Goes ção serviços e que

.

ope rs

_

...... I·a:s·' armados/a'té os den-
I
se cumprimento à .dili.g�,�- .

�"

d D t t d a tualrnente, 110�, cana is in
, '-' � -

.:In�
I
". inda q.1.U>-frbMSIV de Diretor o epar amen o e - - - �" .

-I
tes, ;)('h.��;J'1--;C"i .. J'V'J}na�_1 �Ira aI=.....

_ . Portos, Rios e' Canais, no teriores Lagoa Patos. Re-
todas as vias de acesso ao

I
busca e a apreensao devido

R' careceu lurgentes' rcr.da d raga, está sendo
-------_,.---.,.,----:-------------

-

d
. -

d 'dente Ne' _ 10 eu c

local. Desejando o presl-I' a: açoes o presi
.'.

1 d'
-'

" d :)roviden(.�as no sentido de 'lpl'es"ac:a e iogo con içoes
'dente da Câmara, o sr. Ne- reu Ramos e do deputa c

viajaráser iniciada a dragagem do tempo permitam
rêu Ramos, ir ter com os Tenório Cavalcanti, que te- .

S d»orto desta Capital. para F'lorianópolls. au a-

I d d a ho ve por sua vez assegurada -

,.

seus co egas e a a -

d Hildebran- 'cões Cordiais (a) HILDE-
sua vinda para a capital fe- Ontem, o r..

I
.

ra, fomos juntos, num mes-
",O ,:13 Coes, em telegrama i BRANDO, ARAUJO GO.�

mo automóvel e completa- deral. "

G 1 Depar-
d ,�l)ctlJnicou haver determi-I ES, Diretor ""t dei d I O "ministro Osval o Ara-

men e esarma os.
.a do aquelas providências, tamento

:
Nacional Portos,

E na casa do deputado nha amanheceu em compa- '.
C ."

graças n'hia do SI'. Nerêu Ramos os seguintes têrmos: I RlOS e anjus'.
Tenório Cavalcanti, .

à autoridade do ". Ner�u ,em ,.ber, contudo que era I R.etreta
Culto aos Heróisl J;;t"ta a ser .executada pela Banda de Música

D�s 432 cruzes do Cemitério Militar de
.

"Santa Cecília", do Abrigo de Menores, no dia 6 de Se-

Pistóia 7 são de heróis catarinenses que inte- t cmbro, r.a Praça 15 de Novemhro.
,

d'
. PROGRAMA:

oraram os contingentes idos do nosso "tra reio-

�al 14° B. C., para a intrépida F. E. B ..

No "Dia da Pátria", pois, prestamos o

nosso Culto aos heróis que lá repousam, recor

dando seus nomes, que se converteram em Sim

bolos nacionais:
Soldado Arnoldo Candido Raulino 'Sole Mio".

Soldado Clito Antônio de Araújo II Parte:

Soldado Cristiano Candido Filho Cap. Gaçula Dobrado - A. D.

Soldado Del'cílio José Marcelino Rosa Jab&quara - Valsa � J. C. Fonsêca.

_ Soldado José Schmoeller "
Lá vem a Rita - Baião - A. J.

Soldado Pedro Laurinda Filho
_ I Pescad�r -'- Marcha ---: �I. L. � M..Oliveir�.

_ Soldado Wenceslau Spancerski. ,Guaram, - Dobrado .soble motIvos da apela.

_()..��)....o{)�_-""""'-�-'" a.o_(�

Repetidos, como dobre a fmad?s, os m�ormes tel:- I

uráficos denunciam um fato que so se adnllra por nao !

reI' ocorrido há mais tempo: o velho e incomparável �
lítico' ino'lês está literalmente esgotado na sua capaCI

dade fís�a. Não quero diz�r - na sua capac.idade inte-
i

lectual - embora aquela envolva e carregu� esta .no I
desmoronamento de um organismo, � que so a velhIce i

extrema logra solapar a solidez gramtica. I
AI

Churchill bebeu o fel qe tôdas as comoções da guer- I

e e, nas

ra e da pol.ítica, para as quais parece haver sido predes-, transpusessetinado como ninguém.
I

,.

te. .. Ganhava as paradar
Esteve à beira das derrot�s, assumindo, quase SOZl- perdidas, atribuindo

nho, as responsabilidades pela salvação da Inglaterra e, pois, a outros, o

até, pela do mundo inteiro; Houve uma hora, de reper-
mento da conquista. Um

cussão histórica em que ele, sem qualquer sombra de.. h
.

,

'

d
. 'I JornalIsta e compan 811'0

Eo'sperança, gntou que nunca se ren ena.
. , .

'
, . ".

'Resplandeceu, afinal, na auréola da vfÍona, mas ao
I
seu, anahsando-lhe a VIda

preço de "sanguel suor e lágrimas".
. ,I de lut�do�: afirr�ou q,ue

R 1, n suponho fOI' submetido a tantas ChurchIll has loved wlth
Oluen1 a gUI "

.

I

emoções e tantos abalos, contra que opôs um- corpo de 'alI his heart, with all

ferro e uma alma de paladino ricardiano. I mind, with all his soul, and
A sua diretriz, feita "do mais rijo aç� da· vo�tade with'all his strength'!, three

" humana" encerra aventuras de lenda herolca, e nao se
h'

'

d,,_ ,
.

f d'd 'bl' t 1 t mgs - war, politics, an
desviou no atravessar os·m ermo� a VI a pu Ica, a

. '"

como se as couraças metáli�as da marinha in�le.;sa .con- i
hlmself .

fluíssem a forrá-la numa blmdagem de resl!�tencIa, e
I t ll'ngua de bran-.

�b h I s o, em
'\. energia, e coragem so re- umanas.

I dizer Chur-
......_j;...o_.....:A;d.s�:.;;u:.;;a::....pátri� lhe confiou os impossíveis para que. co, quer que

mais um grande serviço ao Imaculada'.

Ooclarações �o- Min. Osval�o Aran�a •

•

Valeu a. autoridade do sr. Herêu Ramos
tado num momento aliás

em que o presidente da Câ

mara "estava. prestando

I Parte:
:t.:rasil - Marcha Patriótica - Thiers Cardoso,

Sôbl::-e as Ondas -Valsa - J. Rosas

India - Pequena fantasia - José A. Flores.
"

.

d C
-

Mezzo Giorno - Dobrado sôbre motivos a ançao

Chu rchill

J Dr. H. 8oole,.
freJlod

nidades que não eram in
des enérgicas, sempre que

díviduais, mas concedidas
o momento as exigem
e os recentes acontecímen- pela Constituição no inte-

tos de 'Caxias vieram mos-
resse do funcionamento

t
' I' . I regular do Poder Legislara- o m)HS uma vez - o '

A " '.; tivo."
sr, Nereu Ramos -e mfah-l, .' (Continúa na sa pa'n)gavel na defesa, das prerrn- I .

P'

gativas da Câmara e dos

Nossa capital hospeda,
desde ontem, o Dr. H. Gun-

ther Freund, médico-psi-
quiatra no Rio de Janeiro,
exercendo também o cargo
de diretor do Sanatório representantes da nação.

A sobriedade e correção 4 Conspiràoão'
do Silêncio
Vem a propósfto relem-

com que tem sabido orien

Ao ilustre e conceituado tar a Mesa da Câmara, fa-

médico, que se encontra zendo observar imparcial- brar, no momento em qt�e,

hospedado na residência do mente o seu Regimento, lhe tanto se fala e se doutrina
casal Gumercindo-Ema Me- valeram a admiração e o sôbre imprensa, a palav?'a
deiros, à rua Padre Roma, respeito de seus 'pares, �o,:; imácula' e autorizada' do
"O Estado" formula votos jornalistas, e do povo em Santo Padre. Trasladamo-
de feliz permanência entre geral. la para }!;�s!as ..,col1t_'IJ.ll;s...._�.:
nós. I (Do Diário Carioca) .'

.- . .. �oleu
.
p,. • .,. "�i '01i!5elr[Í� lnleu "P EAO.Id (e

'r----
'� ....

i I be�� na IHttlt' .;.,... �,_;., ,.J,,{P" -j-

!

I ;io, '�õ Vatic�no, cêrca d�
150 . jornalistas, membros
da Associação da Imprensa
Estmngeira n� Itália: No

discurso que então pronun

ciou, o Sumo Pontífice,
tratando da profissão jor
nalística, declarou que era

magnífica mas clifíC;il e

cheia de ?·esponsabilidades.
Examinando as dificulda
des da profissão, depois de

I
-referir-se às de ordem. téc

nica, Pio XII disse que a

I principal qualidade
do jor-

nali-sta deve ser seu acen

drado amor à verdade. De

pois de acentuar que n'lf
nferosas são as tentações

I que o jornalista enfre,nta
no caminho da verdade, _'ô
Sumo Pontífice dedm'ou

saber como é difícil resis

tir a tais tentações e res

peitar os limites que a' ver

dade veda tra'Uspô?:. Toda

via - advertiu, em segui
da, Pio XII - não se deve

,
, '-' �,_:_._,__ ,_._ esquecer, também, de que

-rChill
a1l10U de todo o coração, com todo o entendimento,

'I
a conspiração do silêncio

com a alma tõda, e com tôdas as fôrças, -- a guerra, a pode igualmente ofender a

I polític� e a si .mesmo.'
, .

.

verdade e a justiça. Refe-

I Amou a guerra pelos seus riscos, a pohtlca pela II rindo-se à opinião pública,
mesma razão, e a si próprio amou pelo conhecimento,
que tinha, de que a'sua alma era perigosa para amigos-

"

ou melhOl', às opiniões do
,

e inimigos, tanto quanto o era para o próprio Chur-
,
povo, disse Pio XII que o

.chill. jornalista a elas não se de
ve entregar, mas sim pro-

I
t::urar ajustá-las à verda-
de e ao direito e, portanto,

.

purificâ-Ias e orientá-las".

I

I Joro.Jalro Calado
I Para exercer o cargo de

I Fiscal, da Loteria' dp- Esta-,
i do, o sr. Irineu Bornhau
I
sen, Governador, acaba de

.

nomear o nosso prezado
,

conterrâneo sr. JairO' Cala

do, diretor, de A Gazeta, a

i quem, cordiaimente, leva

I mos nossos cumprimentos.

, :::::>

IIÍlFORMACÕES

"'o,_... ,

,�:,�-,�,:<

- A estas horas o Jairo Calado já deve ter tirado

o primeiro prêmio da loteria!!!

"Dangerous", textualm'ente l?e expressa o patrício
inglês; de Churchill, "to his enemies, dangerous to his

friends, dangerQlls to himself".

'Nai guerra, entretanto, é possível morrer uma vez

só;· na política, muitas vêzes:
-

"In war, you can only be killed once, but in poli
tics many times".

Essa, a o[.i·1ião de Churchill.

'"

* *

E agora baqueia, senão morto, pelo menos tão fe
rido que já não suporta os enca'rgos de primeiro minis

tro. Não lhe faltará, sem dúvida, na em,ergência, o âni
mo de encarar a realidade, glosando-a sob a fleuma bri

tânica, com o humorismo de quem sabe perder tudo' es
portivamente, e pela primeira vez... Também a últi-

pua! BARREIROS FILHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
o ,ESTADOFlorianópolis, Doming

- em 1502, depois de da' infancia encanta sempre
fazerem a primeira explo- e nobilita a robustez da

ração do -litoral brasileiro idade madura" e é tudo o
.

I chegaram
a Lisbôa André que nós amamos, possui,

Gonçalves
-

e Américo Ves- mos e rios rodeia. Passam

I
pucci; ,

todos os brasileiros senti-
- em 1638, partiu de mos e rios rodeia. Possam

Lisbôa, escalando pelas grande efeméride, para se

Ilhas do Cabo-verde e- che- sentirem mais brasileiros.

I,

=1="
gando ao Brasil, a Armada ,8 DE SETEMBRO

-------------.-'�.....;..,___,',----r/- �f
"

do Conde da Torre;, - em 1533, o Capitão
P R o o U TOS oA&., _ em 1710, os fracezes, Fracísco de Almeida Mas-

, - "'\l'��_i!l.I�
','

ra� ,"?' �-·�'iS-""1f'_"'C...-.It�..D'''',;;;:::-::'�::;;.,-

OArtlif,�,
o �.:.�'I,'J:;_-nnr�-=:___;�'---'--4�.�-,-.-4-.'"'__'_---r�r-aÍlÇOls ���t!lC:OU.1 no Jag.ua-a) prov,<Y çle natmij1i.ia,gã . -----"

.

-

-_

-
-�. )�

..' - ......� du Clarí tentaram d rr t
'

t h! d
.

Cf.'
"

TINTAS E �o ' ..,"!' _
VERNIZES .' '�"'. ,

,
,

um e- ,o con I�gen e o an és

_"'I5J'" c",�icado de i:lJ istaraento militar, de rJservis-" 8/1 A S \\.
-......__�mbarque na então Vila comandado I pelo

.

Coronel"
ta ou de isenção do serviço militar, ou ainda, carteira C' d

"'0...
.•" ...r-..__.J_ (h

.

S hk
) ,

-, aixa Postal 2.444 - São Paulo a 11fi"a "'Cn'al'�- o]e �ç_-, OQ.'Il'> _
J ��:r'"",=-.Jn_..Q �.

de identidade .do Ministério da Guerra, Marinha.' ou 60,003 ,. �

." gra dos Reis), sendo repe- por-se em retirada, perse-
�

Aeronáutica;
c) dois retratos recentes, tamanho 3/4, tirados. i

lidos pelei Capitão João guindo-o ainda até Jgu�a-
ele frente e sem chapéu.' 1,

E�_ ITA'.. .L. \
a fi� �e s�r. f:i;,a a justifi- Gonçalves�yieira; � çú;

.....,
,

' caga�' ab .InItIO , para, em I - em 1711, durante a I - 'em 1765, em São João
Nô ato da inscrição, ''O candidato preencherá im- I seguida, <

Julgada por v 'guerra civil dos "Masca-I Del Rei, nasceu Jacinto
presso de modêlo apropriado, que será numeradõ' e ser- JUIZO' D'E DIREITO DA Q e o d'to t I'reno tem "S'

.

'td'". ..t 1 e' ,.' .-.. '(�x(Ja., sejam CI a os os
I
tes , em Pernambuco, tra- Nogueira da Gama marec-

virá p.l?ra identificá-Io-nas chamadas para as provas, COMARCA DE BI ,. -

nf t
- I

�'t d<" 1
"

.

.

- mmf::nsoes e c.o ron aço.;s "
ccn.,e.Qn antes o ,ID'O.ve ,. v I vou-se o combate de Ga- hal e Marques de Baetendiqualificação (se nomeado) ou outras de caráter even:

tua!.
'

. GpAÇU cumo em segUIda se decla-
r
dr. Promotor Pubhco, a

I'
rapü; e ainda Senador fdo Impé-

O candidato çlevcrá comparecer ao local previa· 1'1: mede em sua maio� �ar� I Se���ço dó PatriI�.jn�o .d>l - em 1822, o Principe rio; faleceu em 15 de' Fe-,
mente determinado COm a antecedência mínima de 30 Edital de citação com o g1!ra 1.630 m e"na mInlma Umao em Flonanopohs D. Pedro I proclamoú .' a vereiro de 1847;
minutos da hora marcada para o início de cada .ex!=lm.�. pmzo de t1'inta (30) '3.3u m; mede ,em profuncli.. por precatória, e o� inte'-· Independencia do Brasil;' _ em 1770, o então te- ...

Os que não se apresentarem a tempo f€i-ão considera- d'
. � . " 1243' d' t d' I' taS c;aoe, na maXIma '. m. :res�a os

,

Incer os por e!- _ em 1866, o acampa- n,ent� Candido Xayier d�dos desistentes e sob pretexto algum se lhes permitirá . .�

a entradâ depois de iuiciadas' as provas.
.
e na mínima 583 m; con- tais eln trinta di�;;, pu ;;;. 1�1ento do General Argolo, Oliveirae Souza, mas tarde

Terá o julgamento das pl'ovas o caráter irrecorri. O doutor Osmundo Viei- frontando: ao Norte co:n cad'Js 'lma vez: no ".!Yá;'jo em Tuiuti 'foi severamente General, iniciou 'a explo-
l' l'a Dut�a, J'uiz de direito da tel'>as de herdo de B. Nó'á- Oficial do Estado'; c três b b� d dve .

....... om ar eado pela Arti- os Campos de Guarapua-
comarca de Biguaçu, Esta- do; ao Sul com Domin�os vezes em .um jornal de Flo- lharia Paraguaia; ,vai
do de Santa Catarina, na Teüeloro, Gabriel J. Nal,:l- rianópolis, para ,que que- -em -1.867, nasceu Ma.,.
forma ,da_lei etc. rio dos San��� e ,outros: 'a rendo, déntro do praz.) le- rya Sklodowska (mais co-

em 1836, no Rio de

F b L 1; -

1 'I t t t Jane.iro, faleceu José Joa-
az, sa er aos que o pre- e�)te com o l'avessao (a ga, con es arem a pt'p�;cn e

'. nhecida como Maria.·Curie
sente edital virem 'ou dêle Lal'<:njeir3., cf.minho do C",- aç3.o sob pena d2, julgad':l. Ih MdC

quim Carneiro de Cam-
.

ou me or, a ame urie) fzeca e cami'lho do C'IllO
I
a posse, seja expedido o 'vI'nd'o a f 1 's 1

po, que ora um dos reda-
. a ,ecer em ance _. d C'

. .. -

dFriO, 3 -:- ('UI- o' requerl''1.- mandado autorizando o res-' I
tores a onsbtUIçao e

(.

.',.. .'

. I emoz a 4 de Julho de 1824 N . h'cene Mendes, por seu as- te bem como 'Os anterIoreS pectIvo regIstro de

lITlOvel.I1934 P b .. asc,era na Ba la a
"

I'
. o re e formosa, ÍI- 4 d M dsistente J.'udiciário, dr. Acá.. posseiros, sempre usaram 'Dá-se à presente ° "alo: de lha da . -'do PI'

e arço e 1768;
,

. OprImI a o ollIa,

I 1843
-

cio ZtlnIG da Silva, lhe foi: a$_ terras .como suas, nelas Cr$ 3200,00, valrH' .�:) im6- estudou .' P' d
' - em ,na Entao

I' .

-' ,
em arIS, on e en- D t h" FI

. ,

dirigida a petição do teor plantando e fazendo bel.'.' vel .i�estes têrín0� D. e A, t d .

'1
es erro, oJe � orIanopo-

.' , rou e- esposou PIerrI r J 'P' t aseguinte: Exmo. sr. dr. juiz
I
feitorias. 4 - Que o -Supli- com o croquis anexo. P. Curie;'

' IS, nasceu
.

ose,' In o a

de direito da comarca de . cante adquiriu o terreno deferimento. Bigua«;,>u, 15 1872 f.' .
Luz, falecIdo em 27 de

,_

' ,-.

" .

�

, � em ,01 Inaugu- ,

BIguaçu. Jo� Damascene em partes, de vários pos- de Junho de 1953. �As�.) . d"
Novembro de 1903, n� pos-

. I a a, no RlO de' Janeiro, a t 'd "'I
.

d MMendes brasileiro casado' seil''1s, por com.pra e sôbre Acácio Zélnio da'Silvo. Hr- ,
o e.n. mIrante a a-

, , ,
.

.

I
estatua de Jose Bonifácio

'

lavrador, residente e domi- as. ditas terras construiu lação de testemunhas: .Josê rinha;
ciliado- ne lugar Estiva do casas e fez plantações. 5 - Cândido, Manoel Donato e �';' I 53. (Assinado) O. Dü-' ..:...em 1849, nesta então

Ipferninho; 'neste municí- Que 'não P(,', ,uinq'o títulos João . Mouriço. E� a dita :·a. E pa�a cbegar ao co· D-esterro, n,asceu Joaquim
pio, por seu assistente in- s,il::�e o é!ludido terreno, petição foi �xarado o se· {ln! (imento dos interesS:i- Rodrigues Da Nativi�ade
fra-pssinJl,do, adv9gad� re-I (l'IL adql1ir'r o domínio do guinit-! despach0: R. hoj.:!. dos, passa o presente edItal e Silva, que foi professor
siden',e nes�a cidade e de- .111':,:í.10, pal'� o que, com A. Designe o sr. ,es�rivã(J com o prazo d� trinta (30) do antigo -Liceu Indus

vidan:ent� inscrito na O.' fundamento nos uns. 550 e dia e hora para a inquiri- dias, publicado e afixac1. .J trial. Musico, Tipografo, e

A. P., secção de ,Santã--Ca- 5-52 do Cód;�.) Civil e dt' ç50 dêS testemunhas arro· na ;orma da lei. Da1(1 e outras nobres profissões,•

. -4-.;

tarina, soo n. 512,.quer pO- é1CUl:'do com .) estabelecido hdas. ciente o dr. Promo- passado nesta cidade do: estudava Astronomia. Ao

mover uma açãÇ> de USOCq- ll�! .... t. 454 8 seguin:t_es do tor rúblico, Biguaçu, 16- Biguaçu, aos vInte e no'VE':. falecer preparava um seu

pião pm:a Q que expõe e afi- C.6digo do_'Prooesso Civil, 6-53. (1\ss.) O. Dutra. Pt'u" cias do mês de julho do a�o invento que não pode ser

nal nq�� fl v, exci�, o se:' inicia a presente. ASSIm, 1'e- cedida a justificação foi de mil nover.entos e.- CHI.. concluido, porque nada es

guinte 1 - Que o Supli- i quer a V. excia., se digne esta julgada por sentença 'luenta e t�ê". Eu, Orland,) crito estava: tocando pia
:-ante pJssue no lugar Es- ,I ouvir, os depoimentos, das do t.:::or seguinte: C�te::n'::,�" Rom�h de Fatia, escrivá ", no a mesma pessoa tocava

tiva' do Inferninho, néste testemunhas �baixo arro- os confrontantes do� imó .,.l a fiz d.=te!ilogrt>far e suh:J- I um violino cO!ocpdo. sôbre.
, .

-- \

município, um terreno, do ladas, com ciência do dr. e o dr. Promotor �úblh:J, creví. Bi�":l<';:l., 2!:! de :Ul!lO tripé e assionado por bra-

qual, por si e seus anteces-
i
Promotor Público da CO°. ror IY'onàad�. A citação OOS de 1953. (Assü:;ado) Os- ços mecanicos. IFaleceu

sor,es, vem mantendo, há 'marca, sendo que as mes- in:teressàdbs' incertos deve- 'mundo Vieirp Dntra, jurl nesta cidade em lO, de Ju
mais de; trinta -anos, a p0S- mas comparecerão em Juí� rá ser feita, na' forma ::!sta· de direito. Confere com, o -lho de 1923; na casa nr. 4
se mansa, pacífica, sem, 0- zo, em dia�'e h�l'a por v�

1
belec'cla pelo art. 455, pariÍ- ":';'iginal afixadü no IU��tl' da ,Rua Artista Brtten

pOl'içâo nem interrupção e e:xcia. des�gnados. i�dep:n.. fi) ri( � primeir:o. do �Ó�i"J de COSttullê. _o �scnva,j: com·tt (fundo do Teatro
cem ânimo· de-dono. 2 - centemente de mtImaçao. de Proc�sso ,CIVIl Blguaç'i, I Orlando Romao de Frtnu Alvaro de ,Carvalho);

aditaI
'\ ;:

BANCO DO BRASIL S. A. ICONCURSO PARA ESC11ITURÁRIO-AUXILIAR

O BANCO DO BRASIL S, A. faz público que, até I.
26-9-53 estarão abertas, em sua agência desta cidade,
as inscrições para o concurso acima, a realizar-se

.

em

dias, horário' e local que serão oportunamente anuncia

dos.
O concurso constará de prova escrita (obrigatório

o uso de lápis-cópia ou caneta tinteiro) das seguintes
matérias:'

/ '1 ,� Português
J2 - Matemática Comercial
3 - Contabilidade Bancária
4 - Francês
5 _c Inglês'
6 - Datilografia.

Na última facultar-se-á ao, candidato a escolha ,h

máquina entre as seguintes Remington, L. C. Snüth,!
,

Olivetti, Royal e Continental. " 'IOS exames de Português e Matemática Comercial

terão carát,er elÍl:n�natório. e nessas disc�plinas serão a-
I

provados somente os candidatos que obtiverem 60 (ses- �
senta) pontos ou mais em cada' uma.

"

A _nota final para d classificação do candidato re

sultará de' média ponderada das notas conferidas a 'cada

prova, tornando por base os segirintes pesos:

3Português ', , .

Matemática Comercial . . . .. . . .. . . . . . . . .. 3

Contabilid,..sde .

Bancária , .

j'FranGês ..
" .

Inglês , , , , .' "

Datilografia , ..•...............

3
2
2
2

.:

Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver
o mínimo de sessenta pontos.

A inspeção de saúde também eliminatória, se fará
no ato da qualificação do candidato aprovado, por mé-
dico de ,confiança do Banco, .

Não se' aceitará, çaudídeto do .sexo feminino.
A ins,Afição será solicitada pessoalmente,. das 13,00

horas às 16,00 horas, 0 �(, deferirá ao candidato que, à
data do encerramento ('�',�-9-53), esteja em dia com as'

obrigações militares e ainda não haja completado 29 a-

nos de idade.
'

O candidato que tiver menos de 18 anos, se for a

provado, somente poderá ser nomeado depois de haver
atingido essa idade.

Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$ 30,00
(trinta cruzeiros) e apr-esentará os. seguintes documen
tos:

A aprovação do candidato não implica obrigaforie
dade de nom2ação, visto �r o concurso simples proces
so seletivo. ASRim, reserva-se o Banco o direito de apro,
veitar ou não os aprovados, observado I,Tazo de dois a·

nos, contad,�<;, da data da' redização do concurso.,

O candidato aprovado e nomeado será aamitido n')

pôsto inicial da carreira, de escriturário (escriturário-
auxiliar), co,n os vencimentos mensais de , .

Cr$ 2.940,00 ,(dois mil novecentos e_4uaninta cruzei-
�rosl.

.

A
-

d d'd I' t' '.
� inscriçao o can 1 '.LO, Impor ara em aceItar 1:)

designação(. para servir em 'lualquer agência do Banco,
bem· como Il possi1' :lidade de transferência para qual
quer local e e.,' ,quslquer t2mpo, durantE:: a vigência d)

,

contrato de tn-:b:,lho.
Os pedidos clt: remoção 1:0S primeiros dois anos se

rão sumàriau"'\.er..t� ·�rquivad'Js.

FlorianÓiloli�;. 2 de 'setembro dt 1H53,
'pelo Banco d') Bras�l S. A - Floríé\'1.ópolis
Edga1'd da Cunha Cidaife - Gerente,
João 'Batista Rodrigues - Conbdol'.

(S.C.;,

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

-

Para 8 Flgado e Prisão dê Ve�"lr8
....

' ...... L·._

PRIS1.0 DE VENTRE

PJLULAS DO ABBADE MOSS

Ag vertigeus,'rosto quente, falta lIe ar.

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, I�. nlaior· parte--das vezes são devidas ao

màU funcionamento do aparelho diges·
tivo e consequente Prisão ge Ventre
As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento' da Prisão de Ven
tre e suas manifestações e as Antioco·

lites Licenciada..: pela Saude Publica, as Pilulas dJ) Ab,
bl4de fIos:; não Jlsadai! por milhares de pessoas. Faça o

Pou,co Trabalho.-•• �'I�)�. :::: \�'aa"01\ 6/13
It� I}

Kem-Tene é fácil d. aplicar.
Por si mesma, Kern-Tone se espalha
'por igual, não racha, nem empola!
E veja que acabamento!
Liso,. uníjorme, perfeito)

- -:-'--- - - - - - - �--j

.��
- _.__,_ - - --� - - -,�-� Pinte. e use a sala no mesmo dial

. Kem-Tone seca em uma hora
e não deixa cheiro de tinta,
Geralmente, dispensa tinta base.

Poucas Horas •••

.f Poucos 'Cruzeiros •••

--'-----------� Um galão de Kem-Tone,
mais meio galão de água, dá 1 galão..e
meio de tinta pronta para uso, Uma só

demão, cobre a matorta das sunertícles.

•

•••e uma nova e

linda sal'à'em seu lar'!'

Procure Kem.Tone na casa do ramo mai$ próxima ou çonsulte seu

pintor. Escolha ,ent,-e os 11 l.indos tons, Misturando 2 ou mais

tonalidades de Kem-Tone, você poderá criar uma CÓI' especial,

E se veeê quer um ácabamento

aveludado ... cónheça FLAT-TONE
a tinta decorativa d�,iôres suaves, à base de óleo I

Facílima de aplicar! Lavável e muito resistente!
.

- '(

E' uma tinta dê contextura especial que dá às paredes
e aos forros um acabamento suave, agradável de olhar.

Seca em'pouco tempo' e dá vida nova a qualquer ambiente.

conhecimento tiverem que,

por parte de João Damas-

f�! SETE��SIC�i�P�,"de, :
I

A data de hoje -recorda-! Patri.atca da possa Indepen-
nos que:

I
deneia;

:- em 1633, �s Capitô�s - .em
.: 1�96,. fúndo��se,! Antonio André e Estevão : em Flonanopo'bs, o Institu

I Alvares, jurrtamente com o
! to Histórico e Geografico

denodado Camarão, ataca- de Santa Catarina;
ram o Tenente-coronél ho- - em 1919, ao amanhe-

-
.

landês Byma, obrigando-o CC!", nesta capital; houve

a recolher-se;" alvorada rios, quarteis do

-em 1824, na cidade 5° Regimento de Inf,anta
de Natal, houve um pro=] ria, Força .Policial Tiro de

nunciamento contr.a a Con- Gue�ra 40 e Escola de A

,federação do ,Equador, prendizes, Marinheiros. Pe-

. triunfando a casa nacional; las 11 hofas- o Tiro 40,
- em 1837, tomou as- sob o comando do 1° Te

sento no Senádo o então nente JoséRedrigues Fer

Conselheiro Pedro de A- nandes precedido de 'suas

raújo Lima. Treze, dias a- 'Bandas de Músicas 'I;! Cor-.

pós éra nomeado Regente neteiros, desfilou pelas ruas
.

do Império. Mais tarde re- da cidade;

I eebeu o titulo de Marqués - enT� 1!;119, em Brusque

l
de Olinda;

. foi inaugurado o Grupo
- exp 1899, foi aprova- Escolar "Feliciano Pires".

do tratado de arbitragem - hoje' é o "Dia da Pá-
-

.

entre o, Brasil e o. Chile; tria" '.' em que comemora-

- em 1939, a Africa do I mos.
o 131° aniversário de

Sul declarou guerra à Alé� nossa Independencia ,
Poli-

manha Nazista; I tica:
- em 1944,' a Força Ex- Eis porque muito nos

pedicionária Brasileira fez ufanamos nesta comemora-
- <:.

ção, exultando no' mais
justificado idealismo, por

que "a Pátria, berço sorri

dente e imorecivel . da.exis
,

balou a rósea e fragíl, vida

o trajéto Livorno-Pizza, na

'Itália, chegando a Fornarí,
quando da Segunda Gran-.
de Guerra.

7 DE SETEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
um vasto circulo de ami

zades, que,' nesta oportuni
SNR. DAN'l'ON NATIVI- dade, terão ensejo de tes-

DADE I temunhar, com sobejas ra-

.;.. d
I -

'

d
.

.1rascorre, nesta ata, o zoes, quanto a a miram-

aniversário 'natalício do : pelas virtudes de um cora

I10SS0 prezado conterrâneo ção adamantino.

sr. Danton Parente Nativi-I O ESTAPO, respeitosa-
'ldade;- alto funcionário da mente apresenta felicita

'firma Meyer & Cia., em ções a distinta dama, ex-

;Blumtmau. tensivas à exma. família.

Pelas suas elevadas

qualidades conquistou um SRA. ANTONIO MENDES

.vasto circulo de amizades

que, nesta' oportunidade, Na' data de amanhã vê

.Ihe manifestarão expres- transcorrer o seu aniver

, sões de simpatia, às- quais sário natalieio a exma. sra.

,O ESTADO se associa. �osa Cheren Mendes, es-

_

-

posa do sr: Antonio Men--.__....-,........::_..-·
. : FAZE'MANOS)mjE; --I 'àes �(;'Uz�,'�t;do I,... - Sr. Paulo Bornhausen, comerciante nesta cidade.

industrial em Rio do Sul. I
..j"

- Srrra, Terezinha Fo�- FAZEM ANOS AMANHÃ
! tes Piazza, espôsa do sr. :'
Walter Piazza, Professor - Menina Vânia encan-I�

,

i do Institutõ de Educação to do lar do nosso confra-
•
e funclonário da Prefeit�- -de sr. Almiro Caldeira de

I
�������----��---

:;.;,:nl.. Maria Amélia ; d�n�::� :1:1�::o::� i �NV:A:,::!��:.:::: Represenlaçãõ--jãra
.

S. Paulo Nê'cessifa-se de' Funcionarió
__ Snra: Aurea Nocetti cia Regis, esposa do sr. aniversário. natalicio, no: ' I.lJ:pJrt�HteA corr.::.�phia procura representações I Importa�te firma. atacadist� procura elemento º,o

Araújo. Hamilton Régis. próximo día, 8 a' exma, I
de aI �lg�S de boa qualidade para trabalhar por con- ,

sexo
. masc,u�mo pOSSUIdor do diploma ginasial ou co-

_ Menino Paulo Cesar, _ Sr. Nicolau Germano. snra. Benta dos Santos Ne-
ta pro?na ou na base de comissões. mercíal básico que conheça bem calculo de porcenta-

filho do sr. Osni Barbato. ves, esposa do nosso b
DIspondo de Armazéns próprios e caminhão

I
gem e que saiba redigir bem carta comercial.

'

_ ,Snra. Elida Díegoli ri-
con; e�critório no centro da cidade, dando de si' re�

I Dirigir-se por carta de próprio punho para caixa

Correia, esposa-do sr. An- lhante coléga-de-ímprensa ferências bancárias. postal 231 - Florianópolis, informando enderêco e a-

-Snra. Alzira Côrte, dré Correia, do comércio sr. Gustavo Neves, pelo Correspondência para Caixa Postal 4194 companhando uma fotografia 3x4.
'

"

Vieira local. que será alvo de expres- SÃO PAULO. '

'

/
Excusado dirigir-se quem não possua os requisitos

_ Snra. Regina Macha- sivas manifestações-de ca-
pedidos."

chado esposa do sr. José rinho e-sprêço.
-

ADVOGADO NO RI
I

:�Chado, do comércio lo- qu:'lli:u:�oh::::.� N O 1 Corso de Corte e Confecções
_ Menina Maria-Lucia, as de O ESTADO. Habilitações ás pensões vitalícias de- viúvas e fi- i «REN4SCEN�4»

f d
lhas de veteranos da Gue d Paraz d L

. Y
ilha o sr. Adauto Frei- b N t .alizacô

rra o araguay, atraza os a eciona-se o curso completo de Corte e Confecções

t FAZEM ANOS NO

PRO'_jsrece
�r, a ma izaçoes, Recursos perante os Tribunais (Modas femininas) pôr correspondência - Método mo

as. uperrores Exercícios f d t T
.

d
.,

,-

Snta. Elda Damiani. XIMO DIA 8: cional M'·
- m os peran e o esouro Na- ern isaimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec-

C'
' ontepios, etc. - ,Trata o advogado Guilherme tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL- 2.126 -

_ Menina 'Maria da Pe-
S li RtOtrDa'ETJrAavNessa do OUVIdor, 11 - salas 303/304 - �ORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul).

'

l nha, filha dó sr. Haroldo :- nra. EIsa Veran La-, EIRO.

I Luz. combe, viúva do nosso

-Snra. Silvia Freysle- saudoso conterrâneo sr.

! ben, esposa do sr. Carlos Mário Lacombe, "SINFONIA DE UMA CIDADE"
I

ÇEL.• NILO CHAVES I Freysleben.
'

_:. Sr.'
<
Haroldo Pessi, ,_' (SOUS Ie CieIIde Paris)

TEIXE,IRA I - Sr. João Crespo. I funcionário
do DER e ele- "s 1 Ili

'

GI d,t1 1 usoes, OS con dos da alma e da vida de
A : . o Gr:. Arqu:. do Univ:.

Transcorre, amanhã, a
mento destacado nos meios A 'R B S bl

I
personagens diferentes, num filme

ug:., xesp r., en:. e ,u :. Loj:. "Regeneração

data natalícia do nosso FAZEM ANOS' DEPOIS- esportivos; Catarinense"

conterrâneo sr. Cél. Nilo DE-AMANHÃ:
- Menina Haydê, filha gigantesco! De ordem do Resp:. Mestr:., tenho a honra de con-

do sr. João Leopoldino de HOJE, EXCLUSIVAMENTE NO
vidar a todos os IIr:. RReg:., dêste Or:., bem como os

Souza. CINE IMPE
de passagem por esta Capital, e suas Excelentíssimas

_

RIAL. família,s, p.a.ra ,tomarem parte na Sessão Solene que terá
:"""Menino Mário-Cesar, 1

,

'

_

ugar as vmte horas do próximo dia 7 de Setembro, em

. Vê transcorreer, depois- encanto do lar' de' nosso
seu Templ:., à 'rua Vidal Ramos, 80, em comemoracâo

_?e-amanhã, seu aniversário conterrâneo sr. Manoel dos ras amiguinhas uma lauta '1Iilil!l1l1ml
ao Dia da Pátria, ocasião em que proferirá uma confe-

natalicio, o sr. dr. Celso Anjos, proprietário do

1'a-1
mêsa de dôces' e guaranás. II Irência sôbre a data, o �mi�.ente jornalista Osvaldo Melo.

Leon Salles, engenheiro ci- Ião Minerva. ' ,_ Snr. Walter Müller ' ,O Re��:. Mestr:. aVls�, por meu intermédio, que
, sera permitido aos IIr:. se fazerem acompanhar de con-

vil, residente em Blume-
- Menina Ana-Maria,' residente em Mondai. I id d

- \
.

I
VI a os; mesmo que nao pertençam à Instituição de-

nau, e pessôa largamente filhinha do dr. Paulo Men-
I
.: Sr. Othoniél S.

'

Di- I
vendo, porér.n, �pr�sentá-l..?s à comissão de recepção.

relacionada na 'sociedade donça, que nesta' oportuni- niz, da Força Aérea Bra-
Or:. de Florianópolis, em Õ) de setembro de 1953 (E. V.)

catarinense, a quem O ES- dade, oferecerá às inume-' sileira.· IiiMiiliiilMilliii.a�Iiii��)
G:. Z:. gr:. 3:.

,

Secr:.

TADO apresenta felicita-

",O ESTADO" !,
No Lar e Da Sectedade

SALVE 7 DE SETEMBRO

Bendito sejas meu festivo dia,
Tão glorioso e tão significante,
Em que o Brasil num gesto retumbante,
Livrou-se da cadeia que o prendia., ..

Depois de muitos anos de agonia
E de tÚ11 sofrer injusto e degradante,

e Soube enfrentar de .um modo assaz brilhante

Quem pela fôrça o-
....

dominar queria.
,

Foi Dão Pedro Primeiro com bravura,
E num assombro de leal ternura

'Quem deu ao brasileiro melhor sorte.

'O

Do Imperador um gesto deéj.diu .._

Nas margens do Ipíranga, rntão, se ouviu

,<1 grande brado: - "Independencía ou Morte!"

E1'ltesto Xauier de Sousa

Florianópolis, Setembro 953.

x

x x,

ANIVERSA'RIOS:

-Snta. Eutéria Silva.

esposa do sr. José
Côrte.

,

-Sr. Orlando Amorim.

-Sr. Arlindo da Costa
Mello

Sr. João Ferreira

V�z.
-Sr. Euclídes Gomes.
-Sr. Luiz de Araújo

Soares. ,
,

FAZEM ANOS,
AMAl'fHÃ:

milia.

SNR ARI CABRAL

Chaves Teixeira, do Exér

cito Nacional e Comandan
te do 3° B. C., em Vitó

ria, Espírito Santo.

Ó ESTADO sente-se

prazeiroso em abraçar o
,

distinto aniversariante, de

seiando-lhe inumeras feli
cidades junto à exma. Fa-

j

DR. CELSO SALLES

SNRA. ADÃO GOMES
DE MIRANDA ções,

Vê transcorrer, na data
de amanhã, mais um ani-

versário natalício, a exma. Regista a data de 3a

snra. Jocelina Cardoso de feira próxima o aniversá

Miranda, esposa do sr. rio natalicio do r

Sr. Ari

Adão Gomes de Miranda, Cabral, a quem, ,pelas/ suas
administrador do Hospital elevadas qualidades, serão

"Nereu Ramos". tributadas muitas home-

Dama de mérito eleva- nagens, às quais, com sa

dos, possuidora de um co- tisfação, O ESTADO se

ração boníssimo, grangeou associa,

'õf':

,

EXPORTA
\
i,
,

i.I

I
"I
I

Ternos a satisfação de informar às pessoas ou firmas interessadgs na

-

exportação que, devido aos diversos representantes ,qu,e mant. mos
/

na

EUROPA, ESTADOS UNIDOS E Al\IÉRICA LATINA, podemos

visando -_ a exportação 'de
'

..

seus produtos.estudar qualquer
, ,

negOCIO

todos os de-consultas' serão atendidas prontamente, comTôdas as

talhes e informes
, .

necessanos,

....... " .. ,', �.-

- ..�
. ,' .. :-'

/

COMP. BRASILEIRA DE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
"

I

Ru�·do�l\io���,���.d,. Tel, "COMEMP" - Te I. 52-7565 - 22-4055 - 22-�970
�--��'-'- ,,:, ;�:.,

lUO DE JAN�

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

O'ON,VIT'E

AVENTURAS DO
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Despede-se do -',C�m:peonat_o o

'" I ESTÁ EMPOLGANDO O

ENCONTRO.
DE HOJE A' rrARDE, NO ESrrÁ.DIO

DA P�AIA DE FORA, ENTRE BOCA.lU.VA EJ.GUA-

6 _c RANI. o PRIMEIRO, VICE-LIDER JUNTAMENTE' COM O FIGUEIRENS�, �AI ·EN CON'rRAR, PELA FRENTE� UM ADVER-
, � I SARIO DECIDIDO A VENDER CARO A DERROTA, DE$IUOS,9 COMO ESTA DE ENCERRAR SEUS COMPROMISSOS NO
,. CAMPEONA'l'O COM UMA VITÓ-RIA S.E .�SACIONAL. "

Guaranl(

....-..-. .,. __............,.. ......:.. .,. ..-.:. h7 -..-.,. .:. .;...",.."..·."...·� w �.. ,..". ._;___."._••� ."...-+� ...,._or ..;:;...._ � _. '.-..:_ __ -_� _._,..,.�-.,..".." .. - .. ""

/.' "

....

ES.pt, ,-

.

�,
..' - ,.....'.

.

.

'

"

.

-.<�() ()�() ()�(l�()�)�(}�)����_••••••II (�()��,....() ()�(�(�)��>..-()��

I
SERA' EMPOLGANTE A REUNIAO I�. O C. n. ALPO LUZ ELEGERAA SUA i I N,OTA",,
'rURFISTA DE HQJE NA BASE AÊREA ! RAINHA

1
' \

I,;. .

r
CIDADÃOS DA CLASSE

",

Escreveu A, B: Cabral Faria .1 Corsário x Guarricho, o duelo sensacional !

".
E' grande 0

.•
entusiasmo re,mante entre os

assocl�-I'
'

. '-. '

I ' 1 ciados e simpatisantes do glorioso Clube de Regatas DE 1935
.

.

FinaUnente teremos hoje, na ;Ressac(Úla 'a

1
'

.

I
.

. Por motivos imperiosos, deixou a Federação. Cata-: " . Aldo Luz, em torno do movimento iniciado pára a esco- I,

rinense de Desportos Universitários, de realizar os VI 1'clmiãà progmmada pelo Jóquei Clube Santa 'lha (la R�inha daquele tradicional Clube, movimento -Época Geral de Seleçãl,)..

d Catarina, com' quatro péreos de 5 e 6 animais, e d d 'f d d d A

Jogos Universitários Catarinenses ..durante o mês ,e esse que €:stá esc e já, ª- a o a um gran e exito.
'Maio p. passado, como havia sido amplamente aoticia-: mais como nota sensacional dü tarde de hoje o .' Nada menos de cinco candidatas estão no pareo e

Pdreo desafio entre CORSA'RIO E GUAR- .

d h hao. Contudo, a entidade máxima dos desportos univer- RICHO.
. em virtude da escolha ter recai o em gentis sen orin as

: sitários em nossa. terra, empenhando o melhor de .seus da nossa melhor sociedade e fervorosas torcedoras do
" O p1·irneit·o páreo está marcado para ás 10 b' h d,esforços no sentido de não furtar' o povo ilhéu desses alvi-ru 1'0, o pleito 'será dos mais ren i os,

': grandiosos 'espetáculos' de sã desportividade, que de ano
'1,

horas da,manha. \ '

.

A primeira apuração está marcada pgra o próximo( .

b Para, todos os páreos haverá venda de pou- b d
' 'h 'd d CI b J

.

para ano mais aumenta' em intensidade .e. vi ração, mar- c dia 5, sá a o, as 16 o,ras, na se e o u e a rua oão rianópolis,' pertencente àle». de vencedor e dupla" 1W »alar de C1:$ 10,00,
cou em definitivo seu, início, para o próximo dia 8, pro- Pinto, em presença da Diretoria, cabos eleitorais e de-: -1' d 1935

.

nterío-cada. urna.
.

. "
,

' c asse e , ou a 1-
longando-se até q dia 25. Pa;,a maior' f--acilidade' é eoniorto do 'público mais' interessados. [: ainda e�' falta com oOs Jógos Universitários são demonstrações vivas J

" ,res, 1
.:

. turjist«, haverá ônibus especiais que sairão do .

.. JS' Milit d
'

do desenvolvimento físico da mocidade estudiosa. de ' Entre as candidatas ao pomposo título da Rainha erviço 11 ar, evera a-
M immm' a pm'ti1' das 7,30 da, 1:nanhã. ! I

nossa' terra, congregando em seu 'seio O que de melhor Ido Clube �e Eegat?� Aldo .Luz, destaca_mos as prenda-' presentar-se de 1H de outu-
s� pode desejar de' uma raça de fortes. Nêles Sé' juntam; !

das senhorinhas RelIa. Ouriques ,

e .Man� de Lour�es I.
bro a 7 de dezembro, .à Co-

sem preconceitos de raça, credo ou religião, os moços
_

. I T�ncredo, qu� d�do Q grande numero .de. c�bos .

eleito- 'missão Militar de Seleção,
que formarão a nova �egi�o dos defensores ,da integri- RE'rO'lNARAO' ']_lOURINHO E DIAO, rais de que dispõem, reputamos as mais serras concor-. '.

d FI
. , Iidade moral e material da Pátria. '

'

1. \i, f
,

.

I rências ao título de Rainha do Clube Campeão do Ano na CIdade e orianopo IS,

P
.

1 ·t· I' d d' t d '. Ao que apurou a nossa reportagem, os apitadores .

St' ,

'i (Qua-l'tel do 14° B. C.) pa-or :�to, evdemos a es a PI'dela, ed de Jov:ns,. o

°d'o ; Monael Turinho e João Sebastião da Silva estão pro- .

an AO. 'lt' -, l' d di 5 d d·
I

. . d' S' 1nosso apoio e to a a nossa so 1 arre a e, pOIS na ver a- :
t d d ârbit d F d

- u rima apuraçao sera rea iza a no la e e- ra ser mspeciona o e
.

e e-

de êle� bem .o merecem.
'

' i ��I�S�. a re

o�na; �\qlua 1'0 ,ê ar 1 ros
.
a

sid
e

;raç�o zembro do ano em c�lrso e a.coroação .se dará no-dia 27 d
Pedro Calmon, Reitor Magnífico da Universidade

I af�I�ense tu:: o, Ul1tla vez

qued?dPredsI den e. ,_a [do mesmo mês, data em que assinala mais um aniversá-
ciona o.

do Brasil, sintetizou com raro brilhantisrno; o que na enl,l!i: de res}o, vde�
nao ac�r ar t�eJls pe .1 ,o.� e �ImSSaO,! rio d,e' fundação do tradicional Clu.be da rua João Pin-

realidade representam .os Jógos Universitários, assim:�eIC{r�a:en�� d�a�'�:b���/no ivaram sena ,Crise no

to; �encedor. da 34a. Regata lntern'acional de Montevi-
__()....o....(�().....

()�'
-

se expressando: i P, deo, UruguaI. i A C I T E
�

,

"Os Jógos Universitários corresp()ndem a uma afir-
��_ 'C'-- " J .., _. - < '� ,-:0:- t; mação varonil da g>ente nova. E'., a, demons!_raçãó de

< sua, .-'-, .•'_ "-: 1 Tivem�s oportunidade de conversar
.
com vários * A 'G ® N C I A' DE �

: puj:;mça nas exibições olímpicas, de sua destreza, d� Arl'IVIDADES DESPORTIVAS NIARCA- ,tnentpres e-_ alguns dos mais destacados atletas do Clube, .,1' BLICInADE i
sua força, d� sua _perfeição física, de sua saudável espi- -! de Regatas Aldo Luz, e cada qual está convecido da vi- 6 ,-:0:-' �.
ritualidade, de seu civismo, energico, inteligente 13., rij,Q:...� Dl'....S PARA lIOJE E AMANHA EM tória das suas candidatas. '.

. .', cRADIO _. JOUNAIS .•_.i.,Honra da raça; esperança da Pátria, glória di tlllluá'ni- ,�' TODA PARTE - I .

Pelo que se_observa o pleito para e,scolha .

da Ra�-
-

�

e ,�
dade, é o jovem atléta, que aperfeiçoa, .com a discipli- 'f NESTA CAPITAL -nha do Clube de Regatas Aldo Luz, sera o maIS movl- *

"'.•
.. na dos musculos, o caI'at�_a l'llêlltalidade. Na m:oldu,· GUARANI X BOCAIUVA _ No estádio da F. C, mentado e renhido de "quantos se tenham realisado nes- � REVISTAS .�,

.

'ra d�_.C'ivil·zaçãRr9,F..t�ih;ií·a, êle se destaca .com.o uma· ex- F. terémos hOJ'e a c.ontinuacão do Campeonato de' Pro- ta capital. ,. �y

_ ;;::::t"� �

. .

, ..(�() ()....o_(�()· ,

�
-<� . pJ:"nuor9s� da robustes s�m arrÇ>gancla e da for... fissionais e Aspirantes cotejando os conjuntos d'o-"Bu-' Este jornal publicará o l'esultado de todas as apura ..

,

ça sem violência, na harmonia }undamental de alma e gre" e do "Garoto", p�'élio' que pl'omete ser renhido e ções, que serão semanais, isto é,' aos sábados, para co-
'

corpo, digna de um grande povo. Todos os aplau-soso sensácionlll. .

nhecimento de nossos inumel'os Íeitol'es,
.

_--_-----,
..

--....,.
pois, 'ao$� Jógos Universitários". I C_!.MPE�NATO A�\1�DO�IS.TA -No período da $'

.

f��lflll�nni manha de hOJe, no estadlO dó Iplranga,' em Saco . ,dos
PROGRÀMA DOS JO'GOS, :Limões, serão disputadas, hoje, duas pelejas em pros- "SINFONIA DE UM,A CIDADE"Dia 8 - Futebôl: F. Direito x F. F. Odontologia : seguimento ao 'certame da Segunda Divisão (Amado-

Dia 10 - Volei: F. �ireito x F. F. Odontologia' 'res), a saber: ás 8,30 horas: Radium x Bangú e:ás 10,30 •
"

Dia 10 __:_ Basquete: F; C, EconQmicas x F. Direito horas: Ipiranga x União.'
"

(S9US le Ciel de Paris)
Dia 120,- Atletismo

, I no CAMP�ONATO ESCOLAR - Encerra-se, ho- '\ crítica ell1 pêso reuniu-se p�ra aclamar eDia 13 - Atletismo e Xadrês . je, o Segundo Campeonato Escolar .e Primeiro 'Cam- ,,,' ", 4
• ,

Dia 15 - Futebol: ,F, C, Ecónô!Uicas x F. F. Odon-
_ peonato Norma:! Regional de Florianópolis e Municí:"" Lodo O publIco admIrq com entusIasmo o maIS

tologla; '," IPiOS Vizinhosl com várias provas de .atletismo. No final recente filme de Julien Duviver!
Dia 17 "- yolei F. ,?ire�to.x F. C. Econômicas

.

,será feita a solene el'ltreg'!, dos prêmios aos vencedores. HOJE. 'EXCLUSIVAMENTE NO
1� - VoleI: A�: c. EconomlCas x F; F, OdontologIa 1 JOC X ��GUEIREN:::;E' - Um dos bons :_otejos '.

IDIa 19 -:-". Tems I varzeanos esta marcado para a tarde dê amanha, no CINE IMPERIAL
- Dia 20 - Reino

. :,campo do Ipirànga, de Saco dos Limões. Jogarão. Fi-
, Dia 22 - Füteból: F, C. Econômicas x F, Direito' gueirense,

c

local e Juventude Operária Católica. Gomo �
i

Dia 25 --'. Volei: F. F. Odotologia x F. C. Econô- 'preliminar defrontar-se-ão as equipes suplentes dos '\, Imicas _ 'mesmos. CAMPEON_ATO B1tASILEIRO DE
Dia 26 - Basquete: F. F. Odontologia x F. Direito:

.

EM LAGES FUTEBOL ....

- I '

Dia 26 _:. Soirée com entrega dos prêmios, "

' I CAMPEONATO DE TIRO - A linda regwo ser-
'

t§�
LOCAL E HORA'RIO DOS JOGOS Irana hospeda 'no momento os mais categorizados "ases" RIO, 5 (V. A/) _ O in'ício do Campeonato Brasi-

I (!!tIP
Futebó� - Está��o da, F:C.D. - ás 20.horas 'do e�porte ,?O tir? de �anta Çatarina, que <:J,isputaJu �s ,leiro de Futebol, em face da disputa das eliminatórias Ô Centro de IrradiaçãO��s<;JUete e:Vole:..EstadlO Santa Catarma - 2030hs certames estaduaIS _?e tiro �o alvo e aos pratos� úrgam- pela Copa do Mundo, teve ·0 início programado para o Menta] "Amor e Luz" realizalems - LIra Tems Clube - 14 horas zados pela Federaçao Catarmense de Caça e TIro e pa- dia 22 de novembro do corrente ano, E ,.

dd d D (14 h sessões sotencas, to as as se-Xadrês - F�culd.a. ê e ireito - oras
. ,troc,',inados pelo Clube de. C,a,ça e Tiro "Luiz' Ramos Bor.- i,Remo ..,- Rala OfiCIal - 9 horas ges , local. Ontem teve mlClO o' certame que prossegul- i Tod'a'" ,.

t'd d t d
.

gundas feiras, às 20,30 à rua
.

(. 14 B I·h- d C .1. , . -'.' V1<." varias en 1 a es es a ualS não se confor-, Conselheiro Mafrn, 33 - 20Atletismo - ata ao e açau.ores. : ra hOJe, devendo encerrar-se amanha; Espera-se a que-
.

..
.,

_J'd
. "

'd andar.. , , 14 1
I , , , •

.

• .1l1aram com a meuI a, uma vez que nessa epoca mn a ,DIa 12 - as lOras ; da de varlOS recordes, dado o otnno preparo dos atIra� 'lião termináram o' t g" P
. 'L ENTRADA FO A ll..1CADia 13 - às 8 30 horas. '

dores.
' . s cer a�es re l�n.m.s. ,

or ISSO m�s�.o n-ru�
.'

I EM LAGUNA',
resolveram essa� f�deraçoes se dmglr a C.B.D., SIlICI- �,-�-----'_---

,

-

.'
.

_
tando a transferencla da data.',

I
.

...-<)�)�()�()...()._.()�)�).-.()._..)�. TEMPORADA DÓ PAULA RA.MOS - Esta.o sen- A
.

d d'd d
'

f'l' d 'd•
, " . ,

I preClan 0.0 pe lO., e suas I la as e consl eran- ,

-

.'

...

C
.

i
do aguardada� �o:n ansI�,da�e pelo p'ub�lco esportivo la- ,do justas, a C.B.D. resolveu programar o dia 3 de 'à- V dGREl\tIIO ESPORTIVO I.A,P.E.T. . g�nense as eXlblç?eS da.. eq�Ulpe do.Paula �amos em gr�- neiro para QS jogos de abertura do campeoná'to.

J
/' en ,s -se

,

.

i mados daquela CIdade sulma. HOJe '0 tncolor da praia .

' ," .

.....

'Recebem�s e, ág�adec:mós o seguinte ofíci�__ ide �óra medi�áfor��s co� ° Flam�ngo e amanhã

conh.e-I�>1IIIBo<� -.o_,�......rl�. Vende-se ou arrenda-se
"FlorlanopolIs, agosto de 1953. ,c'êra o poderIO do oqze do Barnga Verde. Ao que a-

.

o RESTAURANTE. FO-
Sr· redator JPur?mos, a �elegação paulaína :eguirá �ara aqueJa cida-

,

"

. FIGUEIRENSE X ATLÉTICO I GUINHO.
i de as pnmelras horas da manha de hOJe, devendo atuar I I

Com prazer comunico á V. S., que em Assembléia completo. . Tratar no mesmo com o

di Na nossa reportagem de ontem sôbre o choque -de A'Geral, foi eleita e posteriormente empossé) a, a Direto- 'I'
.

EM BLUMENAU ,Sr. Ruy :rallJO.
,

'd d
.,

t d 1953' E BI f
' ..

d t P"
5a. feira entre Figueirense e Atlético, no qual triunfoúria dêste Grêmio, para o per�o o e agos o e a· . m umenau, oram 1:1Icla lOS, 011 em.' os rnuel::os o primeiro or 2 x.1 01' um la so deixamos de u-agôsto· de 1954,. que ficou assim constituida: IJogos da Juventude Catarmense, promovIdos pela LIga Ibl, P

t't '.- ,Pd d··,
p

.

f I?dP d d h· D R fIG C' L' I A '1" BI,
.

h' , .

.

a I ICfr as cons 1 ulçoes' as uas equIpes no re erI oresi ente e onra - r. a ae . ruz lma "t etIca ,lmenauense. Para oJe,' em plossegUlm�nto' T O "F -" f AI'd T 'lh GPr��idente _: Fernando Lota�io Koenig (reeleito) ! a� certame estão marcadas pelejas de f�teb�l e volei-
I P:'� 10M, ,uJracl.aoh ormGoul comJ t�I eS'F 1'1 ade Dar-1

'

L 1 L
'

b l' f"
.

. - di· ela, oracl, 1.1 In o e a ego' us lno ernan o a_.0 Vice-Presidente - ae: io uz , 01 mascu mo e emmmo. Os Jogos s·erao encerra os a-·
.

N 'd P h
" ,

2 V· P ")J t D F t B '1
I

1
-

.

..

f'· ... dI' f
,. f' b 1 ,nyr, e e e ac eco .

. 0 ,lce- reSluen e-r. aus o' raSI· man la com os Jogos mais e vo el ernmlno,' ute o e

I
.

O"· "tl t' f' t S
,.

M' 1 CSecretário G-eral - Pedro Miranda da Cruz 'I'basquetebol., "

I

l' h 'Aonz;eb la Fe ICdan? 01

esCe: . on�Dlnl,. me Hae 'l�r-1 S ' . Y"l d B' ..

,

'

El\/'T BRUS'QUE _ . ln,., os,., .nl. a, re enco. ,e azuza;' uarte, ercI 10,.0 ecr·etarlO - ° an a' onnassls

I
1.

2 S ' 'AlbV' '. -

h·
'. -' .

. , E riCO, Mlrmho e Lauro. .

.0· ecretario - a ieira Pr�ssegUlrao, oJe �_ .amanha,. na CIdade de Brus-I ",Tesoureiro. Geral - João Salles da Silva fund_açao do Clube AtLhco Carlos Renaux, o famoso,�),-()",,,,��__"'_�1.0 f'esoureiro - Antônio Botelho de Abreú Irmão I
que, os festejos comemorativos do 40° aniversário de'

, ,_. .

,

2.0 Tesoureiro ;_ Sulamit-a Bonnassis i "vovô" do futebol catarinense". Par; hoje; Paysandu, "SINFONIA DE UMA CIDADE"
Diretor Cultural - Carlos Alberto da Silva Ilm:al x Caxias, de Joinville; para amanhã, Paysàndú -

'

Diretor S.bcial - D\.).lce Maria da Silva .,operário, na preliminar e Caxias ,x C. A., Carlós Re-
Diretor Esportivo - Romeu Botelho de Abreu naux.

' (SOUS le Ciel de Paris)
CONSELHO FISCAL:' NO RIO '

.

Paris, c�jo coração sempre canta, sempre-pal- Ba!lco do BrasilPresidente - Dr. Rafael G. Cruz Lima, :. \
.

Na metropole, brasileir� serão. efetuados hoje ,os se-
. pita e-vr.v.e com os d�amas'e as alegrias de suaMembro - Joãol Egidio da Silveira' ! gumtes encontros: V�sco x Flummense, MadureIra x " , '. . ., ,,'

.

.

. .�.
Membro - Adi! Rebelo �'iBangú, Olaria x Bonsucesso, Canto do Rio 'x Portugue-' gente � rarIs, de corpo e alma, num fIlme
Na oportunidade, reiteram,?s os nossos protestos de sa e Cão Cristóvão x América.

_
I único!

estima e' consideração. I .

_

EM POR!O �LEGRE .

r- HOJE 'EXCLUSIVAMENTE NOPedro Mimndci. da Cruz I Pelo certame gaucho Jogarao hoje, Cruzeiro x AI-I _.,
,

..

Secretário Geral, .

moré e. Gr-êmio x.Renner. CINE IMPERIAL

"O 'Estad o o rt i
OS VI JOGOS UNIVERSITÁRIOS

CATARINENSE

para incorporaçiio �m

1954

Todo o 'brasileirQ resi- (;./
dente no Município de Flo-

, ,

'Morris Oxlord�
.

Vende-se Morris Ox

ford estado de nóvo .

Tratar á rua Conselhei

ro.Mafra 56.

"9 Banco do. Brasil S.
A. comunica, que segunda
feira, dia 7 de seteÚibl:o,
por ser Feriado Nacional,
não dará expediente".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os' aconte'ci- I.

nit@DS de I
Cax'ls I

- os FATOS

Continuou o presidente
da Câmara:
- "S. Exa. assentiu nas

nossas ponderações e asse-:

gurou que tomaria _ provi
dências para que não se

efetuasse a diligência sem

antes ser ouvida a Câmara

a que pertencia o deputado,
em cuja casa a Justiça
mandava penetrar para re

alizar a busca.

Regressamos e,.' em aqui
chegando, resolvemos ape-,

.

lar para o nobre deputado
Flores da Curiha, cuja au

toridade moral e intelec
tual

.

é por, todos reconheci

da, para que sôbre a situa

ção nos pudesse informar i
�om segurança.

, I
s. Exa. prontificou-se a

Iir e para lá. seguiu em

companhia dos srs, deputa
dos Danton Coelho, Ma
rio Palmeirio e Paranhos
di: Oliveira.·

Já estavam êsses nobre-s

deputados em Caxias, quan
do começamos a receber -

a presidência, secretarios
da Messa e Deputados -

noticias de que a situação,
continava a agravar-se e

nenhuma próvidencia se

havia tomado para. que

fôsse cumprida a recomen

dação que conosco assenta
ra o ilustre governador do

Estado do Rio.

Dentro da casa do depu
fado Te�ório Cavalcanti se

encontrava o delegado que
está presidindo ao inquéri
to e que, por tôdas as pes
soas que - pudemos ouvir e

. ,por quantos o conhecem, é

considerado autoridade ze

losa no cumprimento· do, '

I

seu dever .

.

'

, Além dêsse delegado, a

fôrça que lá estava; cer

cando a' casa do sr. depu
tado Tenório Cavalcanti,
obedecia às instruções de
um delegado regional com

os deputados e o delegado
que. se encontravam den

tro da casa não haviam pe
dido se' comunicar. Enten

di-me pelo telefone nova

mente com o governador,
gue me 'reiterou a' garantia
de que o que conosco com

binara seria rigorosamente'
obedecido e que neste sen-

I

tido havia dado instruções
diretas ao delegado regio-'
nal, pois não sabia até a

quela hora onde se encon

trava o delegado local que
procedia ao inquérito. In

formei-lhe então que o d�'"
legado estava em casa do I

.

deputado Tenório Caval

canti � se havia comuncado

'.'

r

" '.",

':i

Sua fortuna crescerá com

I
"

.

informa: "Há cinco anos um terreno na

Avenida Central custava 20 mil cruzei
ros, atualmente vale um milhão de cru
zeíros!"

o mesmo que está acontecendo em

Mandaguari, Marialva, Maringá, Enge
nheiro Beltrão, Campo Mourão e em

muitas outras cidades do Norte do Pa
raná, ocorrerá tambem em....CAFEEIROS.
Veja só este exemplo! O antigo Prefeito

U_A.rapoDgas" Sr. Joio. Cernicchiaro,
Vá ao encontro da fortuna adquirindo
terrenos em CAFEEIROS I

a cidade
do seu futuro!

BENFEITOR.IAS GARANTIDAS
POR CONTRATO

Cláusulas contratuais garantem, entre outras, 8S

seguintes benfeitorias: energia elétrica no centro
comercial; em 6 meses; hotel CORl agua encanada,
luz elétrica e esgotos, em 1 aDO; agua eDcIlIU14a
no centro comercial, em 1 aJ1Q.

,

.

\ ,

INFORMAÇÕES E VENDAS
-Procure, hoJe me.mo, o Aseate_SAIC !!.�. ava ,'"a"e.:

", .,1
,

.I,' à'
.. _ ..

'" ",

\;"�';:

até com um dos nossos se- lo regional, que nos deu
f
dos. Arribes nos assevera- sem· inquiridos e interro- I cá-lo. S. Exa, aqui chegou meiro orador aludiu, ini- residencia do sr, Tenório

cretários. Como continuas- conhecimento de que real- ram que o que lhes inte- gados e o processo seguis- I
e se acha entre' nós." 'cialmete, à sua amizade' Cavalcanti", tudo frontal-

sem as noticias mais desen- mente êle recebera instru- ressava, sobretudo, �ra a se seus trâmites. I " I ao' governador Amaral Pei- mente em despeito às imu-
contradas, resolvi seguir ções no sentido do, que nos [da a Niterói, a fim de se- Aconselhamos, então, ao

'
FALA ARINOS ,.

I
xoto.

!
nidades parlamentares e

para Caxias a fim de apu- havia asseverado o gover- rem inquiridas, as pes- deputado 'I'enórío Caval- Em seguida, falou sôbre portanto, à Constituição.
rar a veracidade das, in- nadar do Estado. Em sua soas que estavam na casa canti que saisse de' Caxias Em breve discurso, O sr. o seu espanto ao ver, na I Depois de fazer os mais
formações que nos vinham zompanhia, entramos na do deputado Tenório e que nesse momento, dado o am-I Afonso Arinos depois de manhã de hoje, as fotogra-

i
calorosos elogios à atitude

a respeito do que ali esta- casa do deputado Tenório eram, segundo os delega- biente que lá reina, por-' elogiar a "forma impecável, fias do sr. Oswaldo Ara-' assumida pelo sr. Nereu
va ocorrendo, e poder CD- Cavalcanti, e lá, com êle, dos, empregados do mesmo que aqui S. Exa. terir mais . enérgica, ponderada e dig- nha

�

e outras altas persona- Ramos, presidente da Câ
municar oportunamente à com o delegado incumbido deputado. .' asseguradas as suas garan- na" com que se houve ° lidades, que foram a Ca- mara dos Deputados, afir
Câmara. Em minha compa- do inquérito conferencia- O deputado Tenório Ca-· tias, por �ais fácil a inter-' presidente da Câmara, nos xias levar sua solidarieda- mou ser necessánío que to
'nhia seguiu o eminente mi- mos na presensa do depu- valcanti declarou desde 10- venção da Câmara no sen- últimos

.
acontecimentos,

. de ao deputado Tenório dos os. parlamentares fi-
nistro Oswaldo Aranha, tado Tenóri-o Ca:valcanti. O go que seria incapaz de tido de lhe assegurar a- fêz um breve estudo dos Cavalcanti. quem atentos às investidas
que me declarou. reputar Clep,utado 'Flores da Cunha impedir que êles fôssem quêles direitos pelos quais. problemas juridicos rela- Juntamente com essas contra a Constituição da
de seu dever como amigo já tinha em seu poder a, depor; apenas exigia que incumbe.à Mesa zelar, nos cionados com a garantia e fotografias - prossegue o Republica e "contra nos

fraternal do deputado Flo- contra-fé do marÍdàdo expe- fôssem tratados humana- têrmos da Constituição e a suspensão das imunida- orad?r - deparou com .a sas próprias vidas",
res da Cunha, ir ver' a si- dido, a qual, depois de lê- mente, que não fôssem do Regimento. O nobre des parlamentares. notícia fantástica, incom-

tuação em que se encon- la, entregu�i ao ministro maltratados. A úilica con-, deputadosassentiu imedia� preensivel, de que a· justi-
trava, porque estranhava a Oswando Aranha, e, en- dição que estabelecia era tamente, e, hoje, às 11 ho- NO SENADO j ça de Caxias expedira man-

.

sua demora. Lá chegando, então, sôbre o seu conteú- essa. O delegado podia le-: ras da manhã, mandei u� .dado de busca e apreensão,
encontramos logo ° delega- do, inquirimos os delega- vá-los a fim. de que fos- automóvel da Câmara' bus-l O -sr. Mozart Lago, pri- autorizando a invasão da

EXCELENTE tOCALlZAÇÃO

Curltfba: Rua 15 de Novembro, 396/391

Londrina: Av. Par��, 137.".� " •. cuuI .• ,'... : .. �_t� C. ,., --635

Maringá: Praça RodO'viaria (aO' lado dO' Hotel ..... ·D.scanso)
Blumenau: Rua 15 de NO'vembro, 1035

, .

r--------------
.

,I GRATaS I
\.

1 Escreva'no�, 'àinda hoie, parã receber, sem qualquer cO'm·

promisso de compra, um folheto ilustrado, com informações
I- sobre CAFEEIROS.

I
I
I

OE-3

Nomt! ••••••••••••••••••••••••.••.....••...••••.• �...:."�" '.�' �
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'
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-
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. .""':.;;t .............�,�. �Cidade .••.••..••••••.•••..•••... Estado .....••.•.•..••••• _� '"

.Inscrito sob o n.O 15. livro 8. do Registro Geral de Imoveil 40 Comerco 4•
Foz do Iguoçú, ecn 20/"/53.

.

I
'

des: Porto de Guaira, Campo Mourão
e Maringá. A estrada T - 6, do Plano
Rodoviario Estadual, passará rente a

CAFEEIROS, e excelente, aerop-orto .

.

está sendo construido junto à cidade.

CASA MlSCELANIA distri.
buidora dOI Rádios R. C. A .

Victor. Válvula.. e Diaco••
Rua Co....lh.lr. Mlfra.

j

, CAFEEffiOS estàsítuada no municipio
de Peabirú, a 11 quilômetros do patri
'monío oficial do. Estado, denominado
"Cruzeiro do'Oeste" ligando-se por es

trad,as de_,!,.�d6g�m ..

às
_ seguintes cida-

O QUE É A COBRASA
\ ,

A COBRASA - Companhia Sul Brasi
leira de Colonização S. A. ,ê cflllstitui
da .de conhecidos e experimentados
homens de negocios de Curitiba e tem,

como principais acionistas, a SMC So
ciedade Anônima (Imobiliaria e Comer

. clal) e a ILOPI-Iwerse'n, Loyola &Pierri
S. A., importante empresa c�mstrutora..

TODOS PODEM ENRIQUECER EM' CAFEEIROS
A partir de Cr$ 10,000,00, V. pode comprar um terreno (data)

em Cafeeiros. E existem uarios planos de pagamento a prazo
para facilitar a sua compra.

.

-

'-�

COBRASA
Cómpanhia Sul Brasileira de ColonizaçãO'

Rua José Loureiro, 51 {E_9. Mauá) - Caixa Postal, 1505
T.ls.: 124, 2792, 3162 e 3423 - Curitiba - Paraná

Marco d. fundoçllo d.

Cida. d. Cafe.lro'.

----.-_.__ -----------,--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Próximos ,lançamenlós
2°) Feira dia' 7 _-' IVIeu amigo leão.

3°) Feira dia 8 _. A Gloria de Amar.
4P) Feira dia 9 - Os Piratas de Capri.
5°) Feira .dia 10 - No'Mato sem Cachorro.

6°) Feira dia 11-' Dias sem Fim,
Sábado dia 12 _' Cidade Negra.

Próximo Domingo Dia- 13"
O AMOR NASCEU EM PARIS

. Tecnicolor
Com: Kathryn GRAYSON -. Haward KELL

. Red KEL'l'ON.

BREVE/:
NO LIMIAR ·DO CRIME

\
\

\

J

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

BREVE:
ARRANCADA FATAL

BREVE:
HOMENS MARCADOS

.��__���,....' Com: GRANDE OTELO Errol FLYNN �m:
_ Cyl FARNEY.

I GLORIA DE AMAR

No programa: I No programa: _\
Noticias da Semana. Nac, Atual. Atlantida Nac.. .1

HOJE SIMULTANEAMENTE:
RI'fZ�, GLORIA E ROXY

Cyll FARNEY - OSCARITO -

Sl'ELO - Ilka'SOARES em:

TRES VAGABUNDOS

Grande

1
.

I

�2

HUMPHREY �OGART
WIlLIAM HOLDEN·GEORGE RAfT
FLORA ROBSON·JANE BUYAN

RITZ dia 18 de Setembro:
A VINGANÇA DE JBSSE JAMES
RITZ dia 7 de Setembro 20 Feira.

MEU AMIGO O LEÃO
Cem: Janet LEIGH - C. CARPTER.

Censura: Livre.
A's 2 _' 4 1/2 -'7 -. 9hs.

"SINFONIA DE UMA CIDADE"
(Sous le Ciel de Paris)

mm���m:{�:�}?IGilif
DIREC;:ÃQ,DE

LLOYD BACON

t --- - .

•. .

'

_

-

- .

As8hs. '

O 1n e rna
.

S FL<;;;;�IN�O:'::, -c- Ronda

.. ' . .... MENSAGEM DOS RE
i NEGADOS'
I .

!3m;,.rv ,A;�N:!g���OR
.._ -- - - - O Esporte na Tela. Nac.'

As 2 - 71f2hs.
. Preços: 6,20 -_ 3,50

I Imp. até 10 anos.

'- .

"US?UlQ
As - 2 � 4 � 61/2 - 8,45hs.'
OSCARITO em: .'

TRES VAGABUNDOS
Gregory PECK em:

I AGONIA DE AMOR
I

As 3 _,. 5 - 8hs.

. Preços: 7,60 - 3,50
As As 10 horas

MATINADA
DESENHOS ...

SHQ�TS ...
COME'DIAS ...

No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Livre,

.Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 5 anos.

OSCARITO - Grande
. OTELO - Cyll-:FARNEY, ., .

,!m'·a'O'.'a· a '. i. r.1a ..:
.

Extraordinário em sua realização e magnífico
em sua verdade, em seu conteúdo dramático!

HOJE, EXCLUSIVAMENTE NO
CINE IMPERIAL

P R oc R A M A

Hoje

em:
I .

\:Iff e i � " ! T��p:o�����NDOS
-

..
.

Noticias da Semana. Nac.
As 2 - 4 - 6% - 8,45hs. P . 7 6 3 5

. reços. , o --;- ,o
Brigitto AUBER - Cris- As 2hs.

.

tianne LONIER em: MATINADA
SINFONIA DE UMA.:

.. I,Cerâmica São Caetana . DESENHOS ... ·

SHORTS ....

•

,

DIA 6 -, DOMINGO

08,OOhs. - Encerramento do 20'Campeonato
.

Escolar e Normal Regional -_ Lo
cal: Estádio do 14 B.C .:

18;10hs. - Palestra Radiofônica pelo Exmo.
.

Sr. Irineu Bornhausen, Governador
do Estado.

19,30hs. -.. Retreta pela Banda do Abrigo'de
Menores '- Local: Praça "15 de
Novembro".

:OlA 7 - SEGUNDA-FEIRA
06,OOhs. - A1vorada com salvas, em diversos

.

pontos da cidade.
09,30hs4 - Revista. às tropas da Marinha,

'- . Aeronáutica e Policia Militar, pelo
Exmo. Sr. Governador-do Estado.
- Local: Rua Felipe Sehmidt.

lO,OOhs. - Desfile Militar - Local: Praça
"Getúlio Vargas".

-

16,OOhs. - Hora da Independência - Con
centração Cívica no jardim "Olivei

.

ra Belo" _- Alocução pelo dr. João
José de Sousà Cabral. . /-

19,30hs. - Retreta pela Banda da Polícia Mi
'litar - Fogos de Artifícios - Lo
cal: Praça "15 de Novembro".
...

TIJOLOS PRENSl\t)ÜS, TELHAS, LADRI·
I LHOS, RODAPÉS E MATERIAL. REFRA· As 2hs.

I ./ .. TARJO Allan LANE em:

u PRGONTA
ENTREGA,

C· •... TE�O���O��:A .. tIilI'lm .

I· Sny .
am'a &, .

Ia. Cont::á�����sedado: ,\, ::d. .

'

- -,' A VOLTA DO ZORRO Janet LEIGH em:
Remédio

MEU .AMIGO LEÃO REYNGATE
"A Salvação dos Asmáticos"

Continuação do Seriado: As gotas que dão alívio
A VOLTA DO ZORRO imediato nas tosses rebel-
Allan LANE em: des, bronquites, crônicas' e'

TERROR DO ARIZONA asmáticos, conqueluche, su-

focações e 'ausias, chiados eNo :::,rogra�a: dores no peito. Nas drogs. e
O Esporte na Tela. Nac. farmácias, Pelo reembolso

P�ços: 6,20 - 3,50 C. Pos'tal!3.685 - RIO -

.

Imp. até 10 anos. Potal 3.685 - RIO -.

lERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,
239 - Florianópolis
�DISTRmUIDORES

�ElameS
\
•
p

I

de. Admissão. ao 81násio
Preparam-se candidatos para o Exame de Admis

são ao Ginásio.
Tratar à Rua Nereu Ramos, 57.

"SINFONIA DE UMA CIDADE"

(Sous le Ciel de Paris)
O tempo, a glória, a fortura, a miséria e as

'llegri!lS de oito vidas numa grande - cidade:
PARIS!

'

HOJE, EXCLUSIVAMENTE NO
CINE, IMPERIAL

.

.

CIDADE

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,6o� 3,5Q
, Imp. até 14 al?-0s.

COME'DIAS ...
No programa:
Filme JornaI. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00

EFEITO
SENSACIONAL NA

ASM-A
No programa:
Cine Jórnal. Nac.

'1
Preços: 6,20 - �,5õ
Imp. até 10 anos.

As 7 - 9hs.

OSCARITO em:

TRES VAGABUNDOS
. Preços: 6,20 ;_ 3,50
Imp. até 14 anos.

T8ANSP�ES AÉREOS CATARINENSE S/A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amazonas Motorila�a
"

reservados pe- teríor, em que se retiraram: descomposto pelo vento.
','

(163 registros, não figurava' Essas amazonas motoriza-
uma única mulher. Nos; das nada têm de diferente
exames de motõristas, tes- das mitológicas amazonas

temun?aram os exam�nado- i c.ayalheiras, infalív�i� no

Buenos Aires - (APLA) res, ha o mesmo numero tiro de arco e na adivinha
- Um automóvel deslisa de rejeitados e rejeitadas, ção de alvo invisível.

impetuosamente pela am- porque, Ó mêdo, a excita- As mulheres sabem o

pla avenida. De '. repente, ção, a angustia, ou o "ner- que acontecerá, o que o f

se desvia para tomar uma -vosismo não faz distinções outr� dirá, corno o próxi-!
rua 'transversal, mas outro sexuais. Na rua, porém, a mo reagirá. Para levar a I

veículo lhe bate no para- mulher guia com maior compreensão dum homem I
lama. prudência, tem mais res- que não queremos encon- I

- Mas a senhora não faz peito _'à -priortdade, às pro- trá-lo mais a cada passo, é I
sinal de que ia dar, a vol- bições, aós limites de velo-I necessário nÓfificar por te-

ta! cidade. Contudo, dizem os

I'
legrama: e ainda não bas-I

- E o sr. poderia ir mais professores, só uma mino- ta. A mulher o compreen-,

devagar - responde a mo- ria feminina consegue, de pelo tom com que lhe!
,

torista, com a, falta, de ló- guiar, com perfeita desen-I diseram pelo télefone que
I

gica de quem -' homem ou voltura (essa maldita de-' não estamos em casa. Cleó-I", , ,I'
mulher - 'não quer' reco- senvoltura que conduz às patra<julgara notar certa

, I

nhecer o próprio êrro. catástrofes). O_homem em- frieza em Antonio, e este

Forma-se, um, pequeno prega poucos dias para co- desconfiado, dissimulava I
grupo de entendidos e tes- brir os :3 mil quilômetros mal o temor de que sua I

temunhas, de juizes e' ilu- ne�essários para dominar o I amante o envenenasse.

minados, e não falta quem, estamos atras<i_�os; você
I
Quando comia com ela,

do 'episódio �ulga poder r�-I está com as�ect� de consa- , �and.ava outre� provar as

montar-se as 'causas pri- ço... podera guiar na
_

vol- : iguarias, e a rainha do E

mordiais, enunciando ver- i ta. Pela tarde ',a rua está gito se divertiar perfida-
.dades 'enternas:

,_. �; o�,�truida" o sol, bate pela: mente, _ante, suas precau-I
frente, o motor tem. um' ções. Certo dia, cingiu-lhe

I
- Naturalmente, é uma

carro; as mulheres, empre-] a fronte com uma, corroa
mulher que está guiando

,gam anos. O marido lhes, de rosas, e ao findar a re-
- exclama um' cavalheiro ' '

Iabandona, o volante aos do- feição, convidou-a a be-
, que, pelo conjunto da in-

mingos; isso em teoria, Mas bel' as flores", isto é, um

dumentária, a testa de dois Isempre encontra uma ra- vinho no qual se haviam
dedos de altura, o aspecto zão, na hora da partida, submergido p_étalas da co

pouco inteligente e de' es-
. .. . '

f
- para tomar os comandos: roa que lhe cingira a vi-

cassa iniciativa, az. prever _

f
'

húmid "'1 f 'A'
_ 'o as asto esta umi o e la ri .ronte romana. ntonío

que, em sua modesta car-
I

.

h
. . h' tirou rd b d 1"

. _,' guine o esquisito, um c 1-,' Irou
'

a ca eça a mu ner
relra humana nao ascen-

h'
- ,

'

.. ,

�

"

que-c ique que nao pro- I'
a coroa que a cigia, arro-

dera as pompas de um ji- t d d b
.' , 1

.. f
me e na a e em. JOU as peta as no recipien-

pe de ocasião.
Um escritor, Domíníque I te e ia beber. Cleópatra

_

0- pequeno incidente que Fouquay, sus.tenta que as I deixou, q.ue levasse a taça
se resolverá com uma pis- nulheres guiam melhor do aos lábios e o deteve:
tola de pintura e I algumas 1 "Conheces a mulher[ue. os romens, porque a con-
marteladas no, pará-iama

.ondução é-essencialmente tra a qual-tens -tâo--unurio-
danificado, é uma advertên- -'

mi assunto de boa educa- sas suspeitas. Se pudesse
cia ao anjo da, guarda. A-

(Direitos
la APLA)

DE PITIGRILLI"

quela dama, doravante, po
rá sua firía mão esluvada

fora da janela e lançará
um olhar ao espelho .para
bolico que lhe condensa,
em .sua convexidade, o .mi
crocosmos que se agita as

suas costas, e a pintura do
belo Buick' [a ��d �e verá

comprometida por sua irn

prudência: O que '-perdura
rá, sabe Deus até quando,
é a prevenção contra as

mulheres que guiam. E' um
residuo morboso da antiga
misoginia. Há apenas um

meio século, as veneráveis

barbas dos professores uni

versitários brotava a per-
,

gunta: "Senhorita, _ que
vem fazer nesta aula?"
Existe ainda algum re

trógrado generalizador, que'
depois dum incidente pro-

'tagonizado por uma mu

lher, inventa estatísticas

horripilantes para demons

trar que o maravilhoso sêr

construido com uma coste

la de Adão está desprovido
daquêle não sei que indis

pensável para a segurança
da rua.

Contudo, as "companhias
de segu-rança, que não re

digem as estatísticas à -base
de simpatias pessoais e ga

lanteria, são decididamente

feministas, Num acidente

em que está implicado uma

mulher, quase sempre tem'
razão. Em Paris, para cada

contravenção, feminina se

conta, em igualdade de ci

Iras, dez contravenções
masculinas. Em sua últi-

ma reunião, a Junta que
dá reunião de guiar .exa

minou.62 processos de cho

feres, contra os quais a "po
lícia pedia a retirada de re

gistro; só uma mulher

incriminada;' na sessão aJ;l-

.ão, Guiamos assim' como viver sem ti, crês que', .me
:omos guiados: Q códico de faltariam os meios e oca-

.rânsito não é mais do' que siões?" E com um gesto
rm protocolo e a rua é ordenou a um escr�vo que

.im salão atravancado. Ma- bebesse a taça em que flu

tamo-nos a nós e a outros tuavam as pétalas que An-
,

na rua, por falta de respei- tonio julgava inofensivas;
o para como o próximo. o, desgraçado morreu em

Mas h? outra razão. As poucos instantes.

nulh�res' possuem, corno - Voces, os homens, não
is morcegos, aquela proví-: vêem onde está o perigo.
lencial desposição que lhes Nós, sim! E o vêem' sem

iermite "intuir "
o obstá- pre em outra parte. E isso

.ulo, mesmo quando se vol- t o que os perde! con-.

tam para falar com os cluiu a bela ràlnha que ti

iompanheiros de excursão, nha chegado' à intuição do

-nesmo quando tiram am- guerreiro.
bas as mãos do volante ,O que os nusogicos atri

oara arrumar um cacho buefã à mulher é QU fácil

Na impernieabiliza�ão,'
SIKA é de pronta a�ão!

Meio século de estudos e experiências da
química aplicada às construções resultou nos

produtos de impermeabilização Sika - marca

mundialmente famosa. Fabricados segundo
fórmulas suíças, os impermeabilizantes Sika
eliminam o perigo da água e da umidade
que ameaçam a solidez das construções.

SIKA N.· 1 - Impermeabilizante de pega normal. Para
subsolos; caíxas dágua, piscinas, fachadas etc.

SIKA N.· 2 - Impermeâblllzante de pega ultra-rápida.
Para estancar in1iltrações e fortes jatos dágua.

,

SIKA N 3.· - Acelerador de pega para concreto. Para
qualquer obra em que se deseje alta resistência inicial.

SIKAN. 4-Impermeabillzante
de pega rápida. Protege as

argamassas em tanques de

óleo, gasolina etc.

SIKA N•• 4-A - Impermea
blllzante de pega rápida,

I _

especialmente indicado
contra a ação de águas,
alP'essivas.

-,

5IKA, S.' a�
Repre,e!ltantes �m todo o Brasil

Vendas dos produtos Sika em Florlan6poll'l

TOM T. WILDI & CIA.
Rua D. Jalme Câmara - Avenida Rio Branco.

Caixa Postal 115

Com SflCA, n••,••"'••••, • '.ver '.m.', ".ssa !

11Ql�

•

UMA VISITA•••
que você
agradecerá
toda a vida! \ '

Este é o nosso representante, trei
nado para bem atender. Quando
ele entra no seu escritorio ou em

sua casa, é para apresentar-lhe uma

vantajosa oportunidade. E durante
muito tempo você se lembrará da
sua visita, pelos lucros que ela lhe

proporcionou. Ele tem toda a nossa

-experiencia e mais a que adquiriu
no trato diario com-os negocias de
imoveis. Poucas pessoas compram

um automovel sem ouvir a opinião
de mecânicos... um industrial não

compra suas máquinas sem ouvir
a opinião de engenheiros... Você
também não deve comprar um

imovel sem ouvir, os conselhos deste

especialista. Discuta com O nosso
'inspetor as suas preferencias, enu
mere as vantagens que um imovel

precisaria ter para satisfazê- lo e

VEJA o qt: e ele temparaoferecer-lhe !

sale soeiedade

7

•

�.
-- '

,

---
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(Imobiliaria e Comercial)

.... .

anonima

loja d. Vendas: Rua 15 de Novembro, 396/398 - Tels.: 2211 - 2212 - 2'213 ;;-2214

CURITIBA • PARANÁ

jano.
12 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna Rua

Trajano: '

I 13 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano. i
I

19 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

f
: Conselheiro Mafra.
i 20 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

; selheiro Mafra.
26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe-

.

lipe Schmid�. , , ., . .'lliIM@:IH!IWIlUIDI27 Domingo - Farmácia da Fe, - Rua Felipe 79.0021

Schrnidt.
'

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e Noturna.•

•
--------'------....---------

Tu,rbo Gerador ou Geradorhumorismo de velhos alma-
;

naques, ou frescos - humo
rismo ,que as mulheres im- l
provisam para rir-se de I
nós, cor:no aq�ela mulher

IIque para animar o com

panheiro de viagem, lhe,
di "E d' I
isse; m caso e perigo Ifaça como eu, quando guio; ------- ------'---- ,----

cubro. os olhos". I.
I
I

Compra-se de 200 a 500 K. V. A. - novo ou

em .estado de novo.

Ofertas com todos os detalhes, preço e condi

ções para COLLI S/A.
,

Rua Voluntarios da Patría, 499 - São Paulo.

-------...-�

l:'armacias de Plantão';
M�S DE SETEMBRO

6 Domingo - Farmácia Santo Antônio
João Pinto.

7 Feriado - Farmácia Catarinense Rua Tra-

-v, Representações
PRODUTOS ALIMENTíCIOS

Firma operando com elevado número de ven

dedores, bem credenciados junto ao comércio - d�
São Paulo, aceita, representacõss á base de co

missões própria. Cartas
-

para ,

ORGANIZAÇÃO
BMP LTDA.
.J_ Rua João Adolfo, 118, 100 and., s/loio _

SÃO PAULO.

Trate das Vias
R85,ira térlas
As Bronquites (Asmáti-

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (tos
ses, l'OUqU idões, resfriados,
catarros), assim como as

dTipes, são moléstias que
atacam o aparelho respira
tório e devem ser, tratadas

,
'

com um medicamento enêr-

g íco que combata o mal, evi
tando complicações graves.

O SATOSiN contendo ele
mentos antisséticos e peito
rais, é o remédio indicado.
Procure llOje o seu vidro de

, SATOSIN 'luis oas fárm'á-

•

Ruo

HOMENS FRACOS'
HOMENS NERVASOS
HOMENS 'ESGOTADOS
HOMENS DESMEMO-
RIADOS

Fatores decisivos para o

êxito, na vida atual.

GOJAS
MENDBLIN48
"A Fonte da Juventude".

São nervos fortes, idéias
claras e saúde perfeita, aos

fracos E} acovardados, cedo
envelhecidos pelos nervosís
mo.

Não tem contra-indicação.
Nas Jarms. e droga d�

Brasil. B.elo reembolso C.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,�
.�

A INDEPENDÊNCIA, A MAIOR QUE O BRASIL COMEMORA, TEM NÔ, 7 DE SETEMBRO,' A SUA· MELHOR DATA.

(tUE ELA, A INDEPENDÉNCIA, CON'rINUE A PROGREDIR, NA, PÁTRIA, EIU 1'ODOS OS ASPECTOS NOBRES' DO

,
TRABALHO, DA ORGANIZAÇÃO E DA RIQUEZA NACIONAIS!

...._......-". ........"'"'-.. ..........,-_-.r�.�.�""�....,...,.�...�,,� fr_-_,.-.-.·.-.-•.-..........
-

•..-.-.-..-.--.--........ - -......_".",.........
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,.. -, ,.

">TIM •••

-

I Nona' Convenção :Brasileira
!, de Furmccêuíicos

;:)úVIDA 'TORTURANTE, '

Antigamente_todos cha-
LUZIDA ElVlQAIXADA DE

PROFESSORES CATE-

o MOldo Im
S,ete Dias

I . Acy Cabral 'I'eive

Por motivo de se achar
ausente desta capital, o

responsavel por esta séc

ção, deixamos de publicar
dente da Associação Cata- ranaenses, os nossos votos

hoje a sintese de noticias
r'in ense de Farmaceuticos. 'de feliz estada entre os

intituladas «O Mundo em

Sete Dias".
mavam sõpa. Agora, não

Atendendo, ainda ao' pro- seus colegas catarínenses,
, ,

--------_

O jovem Murllo Braga Filho, perante autoridades, no

dia da inauguração do Jardim de Infância "Murilo

Braga", criado e mantido pelo SESC, quando agradecia
a homenagem à me�oria de seu genitor .

._,

"Dia da Pátria"

\

Brasil, concorreu, no en

tanto, para que os brasíleí-

Ontem, precisamente às Prof. dr. Otavio Pereira dos

maceuticos e do dr. Poly
doro Emane. S. Ti90' ilus
tre Diretor daquela Facul

dade.

ros executassem mais tar

de aquilo que FELIPPE

DOS SAN'rOS previra quan

do exclamou ao ser supli
ciado (16 de Julho de 1720)
-

" MORRO SEM ME AR

REPENDER DO QUE FIZ

E C�RTO DE QUE A CA

NALHA DO REI HA DE

SER ESMAGADA PELO

PATRIOTISMO DOS BRA-

SILEIROS!"

'a?

72 anos mais tarde, JOA

QUIM -JOSÉ DA SILVA

XAVIER - O TIRADEN-

TES ..,.-, era enforcado em

praça pública, aparatosa-

Ramos n. 80, uma : êonfe- parecem numerosos profis- dade de Farmacia da Uni

rência sôbre 7, de Setem-
.

sionaes farmaceuticos, au- versidads do .P'araná,' con
bro, subordinada ao têma: toridades, usando da pala-· ferencista de ontem e vice

GONÇALVES LEDO e vra para saudar o dr. E- presidente da Comissão
TIRADENTES - cerebro duardo Valente Simões, o Executiva da 9a Convenção
e coração da Independên- conterrâneo Farm. Brasileira de Farmaceutí

Nlve", digrro 'Pr-cs i-: coso

fará na Lo] a Maçoníca
"�EGENERAÇÃO CATA

RINENSE", á' rua Vidal

Pedro regressa de Santos, nesta data,,_ dobram seus

acompanhado de sua Escol- :uelhos diante da grande
ta de Dragões. Param nas P4:J';a e com o espir ito vol

planicies de Piratininga,
.

ado para D{us, decidam,'
afim de fazer-pequeno des- num juramento uno, fazê

canso, às margens do ribeí- � ia t�o nobra, tão
.

altiva,
1'0 IPmANGA... chega aí tão feliz e tão Independen
o "CORREIO", vindo do' te" quanto o quís o Príneí;

I '

b
.

dni.P, .el\l .roão� do l\1ajor �n- , pe ,.gener��o, a. erra o

touio Ramos Cordeiro e de tranquilo Iph'�n!i\'a!

fraternização no restauran-

te do Coqueiros Praia CIU-: Dr. éarlos Stelfelld
be devendo ao mesmo com- Prof. catedratico da Facul-

Entrou no Rio
o Pé Direito .• �

Com

FV8GQanãe
, I Hoje, à falta de tempo, vai esta, do depoimen-

----to do nosso velho amigo Rebelo, perante a COl11is
são de Inquérito da Câmara:

.

O TEMPO DA LUA
A Marques' Rebelo perturbou o relator Frota A
guiar, na Comissão de Inquérito, ao responder-lhe'
a primeira pergunta - desde 'quandó conhece Sa
muel Wainer? - da seguinte maneira:

- Desde o tempo da lua. ......
'

- Mas - perguntou o relat'Or - o' sr. poderia
me dizer que, tempo êsse tempo da lua?

'Marques explicou: era o tempo em que não
tinham dinheiro e, assim, não podendo frequentar
cafés, bares, restaurantes, frequentavam a lua as

praias, os bancos de jardim.
' ,

•

O sr. Frota Aguiar não se deu por achado. E,
como se adotasse o tom. do depoente, perguntou-lhe:

.

--- O senhor poderia me dizer quem era o Pre
sidente da República nêsse "tempo"?

Era o sr. Getúlio Vargas - respondeu Re
belo.

- ..-

x, ' x

x

Ao meu prezado confrade Waldir Grisard, pe
lo. esclarecimento de ôntem, .n' ,A Gazeta, pondo
fim no começo de mais uma exploração cosmora- _

mica, o meu agradecimento, muito cordial.
A v.erdade, sobre o' fato, é précisamente aque

la que o colega informou.
O golpe com o Barão de Itararé falhou!

x' x

x

Lembrança puxa lembrança.
Itararé lembra também a histórica batalha

nunca se
A

travou. ,E' como a maior realização
atual governo - a da energia!!!

x x

x
O Vereador, do Diário, não gostou da noticia

que demos do aniversário d� sr. Nerêu Ra�os. Até
aí" nada d.em�is" mesmo porque o jornal em que
escreve vai ao cumulo de aproveitar-se da data pa-
ra urna ter um ataquezinho de raiva! Nós, aqui,
quando o sr. Bornhausen aniversareia botamos-lhe
o cliché e respeitosa noticia. Não vem o 'caso ao
caso. Com o que não posso concordar, é com, a mi-

..(

nha procuradoria do Iapetec. Há dois anos não apa- .

reco por lá. Por lei, perdi o cargo. Se a vaga ainda
estiver vaga, avance, Vereador!

.'
GUII: ....ERME TAI:--.........�

que
do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


