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�r, Bornhausen, dispondo
de eoentuo! 1rwioria' á epo

ca, [ez com que as banca
das que o- prestigiavam se

que tem a ventura de con

ta-lo como seu filho mais

diléto e de projeção incem

paravel, faz.em com que sua

data natalícia seja um dia

de alegria para todos os

càta1:inens�s e particular.

mente, para seus.amigos' e

centenas de milhares de

correl.ig ionários .

', Resgístrando o feliz even
to, embora tardiamente por

quanto .pôr motivo de fôrça
maior. este J;ornal -n,ão cir,

'�? ; .",,,1l' ,1ii[ F��1ii'" cúlou ,quarta� feira, aqui
Decorreu quinta feirt, consignamos, ao impoluto

última.: dia 3 do mês flugn: catarirrense, ao grande 'bra-
te, o aniversário natalicio .s ileiro, ao nosso ilustre.. e

do eminente Presidente dá particular amigo dr. Ne.rêu
Câmara dos Deputados da Ramos, nosso amplexo' de

República, e Presidente do administração. e ,9€ eongra

Partido Social,· Democrati- tulações pela festiva efemé

COr Secç-ão de Santa Catar-i. ride que na vida social bra

na, Doutor Nerêu Ra�os. sileira const.ituiu sua data

, Sua person a lidáde de es-I natalícia, .,
'

c61� sua ,cultura juridica a'd-I,(Do Barriga-Verde, de Ca

miravel, su'a conduta f' aus- .iolnhas), ,
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Bcll_o de làoJe - 8 p� Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Setembro de 1953, Cr'l...

o Desembargada,· Foi Baleado
...,. ,

DESCULPA A CONFISSÃO

propost« /'orç'àriwntá1'ia, a

�ans foi p1'ecisamente 'este: qt�al não sendo ap1'Ovada
:ç;turl(:'1' oportunidades dos dentro' do prazo

-

legal, se'

técnicos através das con- transformou em lei.
uma arma que caiu da: cin- O, BRASIL SERA MEMBRO DO rorrências moralizadoras. Mus »ole, no articulisu:
ta de outro passageirp' c:. CONSELHO DA'ONU 4.. p'01nessa pifo1J, .

espet�-I palaciano, -a (lfirmação de
'que, ao atingir o chão; de-

"
,

.: . "'. ",�·lttarment-e, N(�_ con�!:úção que, essas
_ c01�struções e

tOR�U." ,'Nações Unidas, N. Y. ie O dr, João Car'los.Muniz ,'?lo eàiftcio da,colet()ria es ','essa p1'Oliferacão curomo-

lin;diatafi'ente formou- (U:P:) _:_ Paréce
l

que o :uedeix�,rá.�eu._pôs'to�'d.'. �ãl1ual'd..élta.jaí� ÓiJril ""'cie: b{lís�ica""se �Ôss�_'c6i�á"'--ah
se ,en�rme confusão, "em -Brasil té�� 3?s�.gUfada sua

.""',��fe,da_ d�legaça� bras1;"_-,I.C-'l,,,sto., mtl ,ve.cze8 :me'uo.r do�,_su_rda Q�4, ,,.ll�gªl·o .E.S.,�virtude da' vítima ser ir- eleição como membro de leií-a -par a ocupar o de em Iá d S I
,.. ,

.

.

.

'. ' i que O' pa acto as, ecreta- nao votaria, nega':"la' os G-A.RCE-'S E JU'SCEL'INO- E'.M A'RAXA'.'
'V rrião do sôgro do falecido ,_Conselho dé

�

Segurança baixador em Washington, .Tias, ,foi feita COnC01"rência." meios".
'

.
'. '

,

delegado de Duque -de Ca-I por um período de dois a- confirmou que seu país é IMas a fi1'ma vit01-i�sa não O.' reconhecimento ex- -'... .'

.
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S. P_'üJLO, 10 (\(. A.) nas, e Franca, em São- Pàu-

Xlõ!S, propa an õ�Se pe a: ci- �10S, a contar de 10 de ja- can 1 a o a um pos o no é do agmdo do, g0vê'l'1'.0. presso, que aí fica .em éon- . -

.

.

,

d d t'-:h'd' I' ,
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-

C' 11.. d' S .·A .

.
, - .'. - O' governador Lucas 10.

a e qu,e... �:r:r�,' aVI o m- aelro ,proximo. :� onse.u,!o e egvrança, - Bastou, tSSO pa-ra que a con- ftssao espontéinea da atttu-
I
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Garcez co.nf1rmou a nOÜC1a ------------

'. , -' �rescentou que nesse senti- corrência fôsse esquecida 'e de do P,S".D. - ou mel1íor d ' . .TANCREDO OLHA ACOBROU,EM AL'fAS VOZES; DIVIDA DO
..

"
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-
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" e seu prOX1mo ,encontro
. o sua e egaçao em rece- 'L const1'ucao entr.egue a ter- da bancada opOstCtOntsta d" INF -'NCDEPUTADO cido apôio de quase todos·

.

. ,com o governa 01' mme1ro, A IA. ABAN-
S P UL"

.i. c.eü·o, mediante a compen- _ merece regtsto espectal, 'J 1" K' b't h k DONADA
" A 0, 10 (V. A.) Gabinete da Presidência. JS 20 membros do bloco la-'

sr. usce mo u 1 se e , a '

. 8ação de um an-anjo políti- pela fonte de que jorra. Na I' dA' R"
_ Ocorreu hoje" q�ase ao leclarou chamar-se Elizá- Uno-americano. Tam b é m

.

. rea 1zar.-se e raxa. 10, 10' (V. AJ .- Será
�o. verdade, a representação 0- ° t

.

t'
.

� .

terriünar a sessão da' As- rio ·Esteves e ser regresso, leclarou que não há outro
' encon 1'0 en re os cne- instalada, hoje, � 11 horas'

bl O d
posicionista não tem vota- f 'd' E t' 'd d' . b

sem éia Legislativa, 'um :la Sanatório. de Pirapitin- candidato latino-americano, s argumentos li uzidos
d

es e xecu 1VO os OlS no ga Ínete do sr. Tancre-

f
_'

, d
�

1 d d' \) projetos ilegais ou úb-' d' E t d d d N
, ato, ate então in.é ito 1;10 gui. A Mesa entendeu-se 3ao pôsto., atualmente ocupa-

�m' pro a compra e au- .' .

- gran es s a os ·e preen e o eve�, -ministro da Jus-
"'-' ,

• surdas. ApesU1' dtsso, ago-
.

,

Palác,io "Nove .de. Jurno"� I' com a ��cre,taria de Seg,u- do _pelo Chile" e isto asse-
'omóveis ofici.ais têm, no ,2. um convite de represen- tiça,. a comissão especial,

.

_ ra inequivoc-amente r-eco-

Instantes depo1s de ter, rança Pubhca, tendo essa \!ura virtualmente a eleL Jrojeto ante-ontem aprova- tantes d�.cida�es' paulistas recentemente criada' por
, �. i�hecido, o S1', Bornhausen: .

sido suspensa a 'sessão', em enviado,o delegado Rodol- I"'a-o do' Bra\sl·l. io 'pela Câmam Federal e mineiras situadas na re- aquêle titular e enca�regà-
I" ,'"j,J,S suas tÜ'adas demagó t .

consequência de uma dis-, fo ,Guilherme Forster para Je autoria do deputadc,
-

�iãà da frOllteira. :la de elaborar"um plano
_ NQVo' DIRETOR ,DO ficas pelo interim', vive a

..

:le
'

c�ssa�, entre, os senhores i acompanha� 0_' inquérito, Ferrari, o m,ais enérgico
<,e lamuriar de que não po-

Tendo' participado de em�rgência para ampa-

PmheIro ,Jumor e Escala- i .por determlOaçao do pre- SAM "belo, Esse p1'Ojeto regulei- éte administrar porque
!l:ma reunião récentement� 1'0 ,e assistência ao meno.r,

mandré Sobrinho,. um 'po-' sidente -Vitor Maider, em
. menta o uso das c�apas- .) .

a·
"eali:;r:ada' naquela cidade' inclusive reestruturação do

_ I
� _/ - A:sse,mbléia o impede!

pular ergueu-se na cadeira ,obediência ao Regimento RIO, 10 (V. A.) Se- brancas, limitando os' fun- tais .. representantes resol- SAM. ',-

destinada ao público, e, em' interno.
" g.mdo informações que ob- . �iúnários a. que a eles têm'

.

O TEMPO \leram encarecer, dos gover- ° novo órgão é integrado
altas vozes, disse ao presi- ' tivemos no Catete, o padre .'l.ü·eito. Vigora a�iás, no Previsão do tempo até às nadores Lucàs Garcez e p�las sras. Adalgisa Louril',

_dente que ali fôra para ,re- Segundo as declarações i Pedron, que v�m dirigindo r::stado, uma lei nesse sen- 14. hOl�as do dia 11. I Juscelino Kubitschek a ne- vaI_, Fo.ntes, �ute' Gouveia

"
ce,ber uma conta que lhe -de Eliziário Esteves, o de-I c Servi'ç? de,� Assistência tido, de autoria �do ex-de- Tempo,: Instável, sujeito .:essidade de urg'�lJ,tes me· e Maria Augusta Fleuy da

devia o. deputado Concei- putado C.onceição Santa: aos Menol'es, �olicitou de- p1f�ado .Aro.ldo .Carvalho, a chuvas. [horamentos para a referi·' Rocha, e srs. Saboia Lima

ção Maria.
<

Maria lhe deve � importân-
i
missão do seu cargo. O in- lei essa que o govêrrw (ttu- Temperatura: Estávei" :la zona. Enü:e êsses me- Alberto. Mo.urão Russell:

° presidente solicit�u a

I �i� superior a 60.000. cru-I dicàdo �ara, subs'titu�-lo é al ja?TI-ais cumpriu e que o Ventos: Sul a Leste, fi.'es- lhOl:amentos figura a .rodo: Démóstenes Madureira de'

prisão do popular que, no zelros. ' lo .sr. RIcardo Fouche, próp1'io autor infringe se- coso via liga.r�do Araxá, em Mi- Pinho, Meton de Alencar

�:���:i.��:��:�::::.�l-"""I�';;,�&u"�W&"·_"&n'"&%W&"I:da&"&�_"""-cW)-es-�::�t :��7;��W�d� �:�:;::!��:::r�o��:
minoria dess�. Casa do 80n-

,
í(,nçam. _

-'. "

• democrático. Pela energia e I! A interv�nção do sr. Ne- J

.

Os trabalhos da Co�is-
gre�so, tresrtoifados na vi-

.

Decorrera a- diligência da
-

.

autoridade do.s represen- rêu' Ramos, do líder Afon-

gilânciac das.,- 'prerrogativas expedição d(Lmandado de tantes legislativos, firmou- 50'Arinos e da comissão de

parlami:mta�es, expuseram busca 'e apreensão na casa :cnt:eituação da imunidade. Janeiro pàr�a ponderar-lhe a se- aquele princípio, pois deputados foi 'basta�te su

ontem aos 'seus pares a ra- de um deputado federal, )arlamenta-r no regime (!e- inconstitucionalidade do do contrário poderiam as periornos objetivos que a

zão 'parque,' na vespera, se medida estranha ao inqué- mõcrático.' I mandado' ex�edido, que circunstâncias abrir prece- inspiraram, sobrepail:ando, O RISODA CIDADE···
haviam' deslo.cadQ ao cen- rito policial, ,capitulada no °

Acompo�tame�to do sr. 1 envolvia
em ato processual �entes que, atingindo uma na atitude de uma missão,

tro de uIJla diligência' rui- âmbito do Poder �udiciário ,\J'ere--! Ramos fOl austero e· um deputado, sem ,a com- vez um dos poderes dã Re': à sOl'didez da conjuntura

dosa no llílunidpio flumin�n e, por ,consequência, no :!xemplar em tôdas as fa- 'pEtente licença prévia. da púb�ica, fà'Cilmente se. de- que reclamou a consciênci�
se d,e Caxias, a qual não se fi-acesso da ação -,penal, a ses de, suas iniciativas, na Câmara. senvolveriani no sentido da €i a presença daqueles re-

enquádrava; como obser- que o deputado não pode- �mergência em que, inter- Não tendo logrado p:i'on- instabilidade e da insegu- presen,tantes responsáveis

vou o sr.. Afonso Arinos, ria, nem pOderá responder veio pela compreensão que ta execução as providên- ['an(;a do regime constituí- do C'Jngresso Nacional. A-'

co� a d�finição das imuni- \ antes que a Câmara· deli- possui dos' direitos que lhe cias prometidas pelo govêr- do.' . " cima das contingências e

dades legislativas nos têr- bere na matéria. incumbiam resg'uar,dar. naaor fluminense, deman- equív?cos dp r_egime repre-

lhos da Constituição. O tex- Assim caracterizada a si- Chefiando um do.s ra�s dou pessoalmente o sr. Ne- E' Jamentável que tudo sentativo, .resalta o'· dever

to constitucional, no artigo iuação júri<1ica, agiram a' legislativos, observou' ini- rêu Ramos, nesse interreg- ' isto se tenha, firmado

em,
de acautelar a pureza de j /

,','

i

45, dispõe ,que, desde -a ex- presidência da 'Câmara, o cialmente o preceito cons- �,o, o c�ntro da,s ocorren- �irc�nstâ��ias tão infeliz':,s, sistema de�o:rático de GOVERNILDO -':'_ É "isso

pedição do diploma até à lj,der da minoria e alguns titúcional da harmonia e Clas, a f1m "de as apurar e cOm respeito a tatos tao
. qllalquer Ollllssao ou tole- m�smo! Essa Dona

)nauguração da 'legislatura deputad'Os na, observância independêl).cia dos poderes, ali impor o respeito. às �engonhosos. e ultrajantes' rância que' o possa enfra- ,Udenilda tem a mania

. seguirit�, os membros do
I
de uma disposição essen- no

ent.endimento que

pro-,
prerroga!ivas decorrentes' como os que sucederam em qliecer nas suas disposições dê ser a mais forte do

'ÇongressQ Nacional nJio j
cial à defesa de um dos Po- moveu com o chefe do Exe:. do mandato parlamentar. Caxias; mas esta particula- sôberanas.·· mundo, mas quem car-:- ')

podem ser processados cri- '.deres da República, pela cutivo no ,Estado' do Rio dê 1!:ste� fõram os fatos,-- rta r_idade ainda mais põe em (Do Cârreio da Manhã) rega os pesos sou eu!
}

O jornal oficioso, entre guidam,ente lá em Canoi
outros assuntos, veio ôn- nhas.

tem tratar do caso das O mais interessante - do

construções do atual qo- comentário da folha bor
vêrno e das aquisições de nluiuseana é a desculpa de

RIO, 10 (V. A) - tenção de crime. I do o proprietário da arma. automóveis, Quanto ao p1'i- que é o r.s.ti. que dá re-

Quando se encontrava na I Chegando o fato ao co- Dando busca na "lancha mei1'0 conve� lembrar que .
cursos para isso tudo. E'

estação da Frota Carioca, I nhecimento das
.

autorida- : "Petrópoli;", que se acha- a maior edificação oficial do ,sctbiflo que o orçamento do
ontem à tarde, à espera de des, seguiram' imediata-. va atracada, a Polícia en- momento - de custe acima

uma lancha, o deSembarga-II ment'é para o local d dele- ',' centrou uma "Parabelum", de 20, milhões de cruzeiros
dor aposentado Ulisses Me- gado Alexandre Palmei-' cujo dono também não foi '_ tem o pecado orig!nal:
deíros Corrêa, de 63 anos, ra, acompanhado de um .co-

I encontrado, Esta arma, e a a mO'l'alização da eterna vi,
casado e residente em São missário.:._e de um choque I

que detonara ao cair, fo- �ilância não udmitiu [õsse a

Paulo, irmão do desem- armado da Polícia Militar.' ram recolhidas para' o ne I' d'b A
-

e, C'l,f;mp1'Í a e a erta a ne-

bargador .
Aniceto Medeiros Ali chegando, a autori-

,
cessá�'io exame.

'

icssária cóncon'ência, Du�
Corrêa, sôgro do delegado de· soube, pela própria ví- I ° ferimento recebido pe- i·ant.e a camp�nha 'política
Albino Imparato, -há pouco tima que se tratava apenas: 10 desembargador Ulisses !t1Ú dos mais ecoados slo
assassinado, foi > ferido· à de, um acidente, não tendo Medeiros Corrêa não é gra
bala na perna direita. ° sido, entretanto, enson�'a-" ve.

projetil' foi disperado de ',-------

Era Irmão' do' Sogro do Delegado Imparato

corrente exercício. nãJ' foi
votado pela Assembléia. O

retirassem do recinto para
evitar /:ãlterações na sua

são serão coordenado.s pelo
professor Augusfo Canedo

�

,Magalhães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c _ _., 0$ ao e,(ok' ce 8-. /A.
Uma traoição no �omércio e" na In�ustfia De Santa Catarina

.

M a t r i z - f; 1'0 r i a n Ó p o I
Filiais em: BLUMENAU, Ll\GUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO:-- FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E.CURITIBA.
Especialistas cni: FERRAGENS,

'

FAZENDAS, DROGAS,'MÁQUi:NAS, PRODUTOS .l\UTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS -RITA
.

.

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.
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r.
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«,0 ESTADO"

/. Informações. Uíeis .'
o leitor encontnará.• nes

ta celúna, informações que
necessita, diàriamente e de
imerliato:

.

JORNAIS Tel.efone
O' Estado· . . . . . . . . .. 8.022
A Gazeta ;. 2;656
Diário da Tarde .. ;' 3.579
Diário da Manhã ... 2.463
A Verdade ....•.... 2.010
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS

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

'I'el. 2022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: 'DOM1NGOS F:. DE AQUINO .

t. Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda;

. Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

Rua Felipe de Oliveira, n ..21 - 6(> andar
'I'el.: 32·9873 - São 'Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

....�.... :t!

ORA. WLADYSI4VA W< MUSSl 'DR. JULIO DOJN "V1EIRA
E II ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS. .

DR. ÀNTONIO Dm MUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA' .

•6IOeeí Ex-Assistente na Policlínica Geral do' Rio de Janei- .

Oirar.i.-CUDie. eeral-rarwa
, I r o, na Caixa de Apos:ntado!·j:.: e _Pel1sõ�s-' da Leopoldina;

/

NU1" eomploto •••p.ciaUsai. i.a DO.NQJ.I D.· •••DO. Rallway e no Hospital Sao Joao BatIsta. da Lagoa. I'.1, co. 1G0••rDO. m6todo. i. dia.DÓ.tleol • V.iam.... . Curso n o, Departamento Nacional de Saúde
.OLPOICOPU' ...... IIlBT••O -� BALPINCiOO.J.J'IJ. - DTUO- Consultas diáriamente das 10 às 12 horas. I

LIBÍlO BASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I
""lotora..!. ,or OD". curtaa-Blatr_ClIiat&e· &at.. ulual Atende no Hospital de Carídade, de 8 às 10 I"01.'" • infra V.rm.llí.o. horas.
('.....I"rt.1 ••• TraJno, • I, 1- ."ar -, ..Ift"l. lo .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

....ae. Saldanha Marinho.
•a.'r1., Da•• to. 11 1I.0ra. - Dr.....L

.
Residência: 'I'ravessa Urussanga 2. -'- Apt. 102.

Du 11 la' 11 1101'&1 _. Dr.. ..Ui.

aH1ihcia A......ii. Tro.,ownt. 14' -

De Caridaoe:
(.Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .-

Milita�
.

São Sebastião' (Casa
d-e Saúde) ': .. : ..

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
-erviço Luz (Recla-
mações) .

Políéla (Sala Comis-
sário) 'I'.

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS 'DE
TRANSPORTl"
AÉREO.

TAC 3.700
Cruzeiro do Sul ..�. 2.500
Panaír .;.......... 3.553
Varig 2.32;)'

- Lóide J\éreo .'. � .•..
'

. 2.402
Real 2.3,)8
ScandinavÍls .. :.... 2.500
HOT.&ISP"ôrc- em ,eral, Recursos ,erante o Supremo Trlb,.

iuI Federal ti Tribunal Federal de Recurio.. . t��e8ii�· .

: ,: : : : :: : :: i��;!,
DR. WALMÚR ZOMER GARCIA ESCRITORIOS Metropol

Diplomado pela Facu.�dade· Nacional de MedicinA d,a! Florianópolis - Edifício Bto Jorll., rua Traja.. La' Porta
•....•. " 3.147,

•
. -

..,
I
12 - 10 andar - Bal& 1 C.

. . . . . • . .. 3.321
Universidade do .Brasil

.

1
aClque ..... '. . . . .• 3449

.

d M ·d d E I Rio de Jan.eiro -. Edificio Borba Gato, Avu14J C tI'Ex-mterno por concurso a at.erm a e- SCO.8 .

en ra • • . . ... . • • •• 2.694
(Serviço do Prof. Octávio_ Rodrigues Lima) AlItOnio CarloB 207 - laia 1008. Estrela . •. . . . . . . •. 3.371

Ex·interno do Serviço 'de Cirurgia do Ilospital Ideal ... " ....•. " 3.659
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro ESTREITO
Médico do !Iospital de Caridad� DR. CLARNO G. GALLEm Disque .

'OENÇAS DE SENHORAS � PARTOS - OPERAÇõES - ADVOQADO.- Itons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas; Rua: Vitor Mei.releli n. GO - Fone 2.4G8 - Flori.DópoU.. -- ....:..

Pela manhã atende diàriamente no Hospita.J
I

.

. )

.', de Caridadé.. \. " .

.

Advocacia e (onfabilidade�
Resld: Rua General Blttencourt n. 101. Tel.

2.692·'1 ADVOGADO' D' E t�.
.

F
. C·\ '.

_
.: r. s ·evam regapam - -ausas

,
' 'cíveis e trabalhistas. ,

I
�

.

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO CONT�BI��STA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

,

_ MÉDICÓ_. Assuntos fIscaIs em geral.
; ',' Edifício "IPASE" - 5° andar

C-LINICA DE" CRIANÇAS,
ADULTOS

DOENÇAS
.

INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO -' RINS 2_ INTESTINOS _

Tratamento moderno da SIFILIS

Ano Cr$
Cr$

t70,u-t.
!;IO,oo

\

2.59·1

2.314
2.036
3.831
3.157.

Semestre .

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

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

•
--

A direção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigos assinados.OR.- I. LOBATO FllBO
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ALFREDO CREREM
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t'Navio-Motor{(. ,Carl . Hoepcke»·
I RAPIDEZ -'- CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

•

Escãlas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apena� para. o ·movimento de. pa·ssageiros.

Consultório - Rua Tiradentéll, 9
HORARIO:

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 - Florianópolis -

b :tr.tor .. JIo.,1tal CoI..ia ....'Oa.

D...,.. ..rron. • •••tal..
-

!mp.Macia 8os••I.

.... Tl:ral.... a. I·.'

. Oo•••ltIa. ••• 11 l. II ........
'O�"1I1 •. Til

. NAV�O-MOTOR CARL . HOE,PCKE
CLINICA MÉDICA HOMEOPA'{ICA

DR. JOS� ROSARIO ARAUJO
CU.h:a �K6ilc. - Deoll� ••.crl.....

'Tratam.Dto �. BroDqu4ta••m .I.lto•• 1rIa••••).
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.......101.: J.'faDid. :&io �r.n�. UI � rOD. 1••••.

- Dr.. Meceslao Szaniawsk-
. '-

IDA VOillA
- Médico do' H9spital Nossa Senhora da Luz .:_ de Fpolis. de ltajaí do Rio - de Santos

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N: 92 - F,one 2665 Horário �de saída: de'Fpolis., às 24 horqs
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 52!) . do Rio, . às 7 horas

CURITIBA � PARANA' ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
:�specjalidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953
')oenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- 20/8 22/8 27/8 28/8·
ch�s, espinhas, etc� � Glândulas. Falta de' regr�s, Ex- 31/8 2/9 7/9 8/9
eesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Ímpotência, Este- 11/9 13/9 18(9 19/9
rilidade, Desonvolvimento.físico e mental, etc.' - '00- 22/9 24/9 29/9 30/9
enças crônicas .em gera!':: Reumatismo, Vari.zes, Asma, -Para-mais informações dirijam-se à

.

Malária crônica, Hemorroidas, etc. . EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos di�s 26 a 30 d4;! Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212
cada mês, no HOTEL HOLETZ

,DR� ARMANDO VALERIO DE ASSIS
,'- .••DICO
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"l&aI •• Carl....
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AVISO
DR. JúLIO ,DOIN VIEIRA .

AcaQa de receber o

A�BLIOSÇOPIO DE

WAR'l'ON
�'at� -( tratamento do ES

TRABISMO em 'Crianças.
R!la' Vitor Meirelles, 14.

De � às 12 horas diAria
mente.

L'ava'ndo- COm Sabáo
- -'

\/irgen1.· ESl>ecia"lidaéle,
. da' ela. WITZEL INDUSTBIIL�J8iDVine. (marca reuistr,adu)

economiza�se � tempo e d'inbeiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO' LAR f NA S,OCIEDADE
.

I
Mendes Slovinski, espôsa Nossa Senhora de Lourdes,

J do Dr. Lecian Slovinski, da Catedral Metropolita
I deputado à Assembléia Le- na.

.gislatíva do Estado, bem "O Estado", inserindo' es-
Festeja, hoje, mais um_ a- como as galantes netinhas ta nota social, cuinprimenta

niversário natalicio, a ínte- Tania Maria e Leda Ma- praze,rósarnente os preza

ligente menina Ivanira, fi-' ria farão celebrar a Santa dos aniversariantes e fa
lhinha do nosso colega-de- Missa, às 8 horas. do pró- mília, almejando-lhes t8-
imprensa, Jorn. João Frai- ximo sábado, no altar de das as felicidades.
Der, Diretor de Secretaria ------

Cinema

ANIVERSÁRIOS

Menina Ivanira impressões'

Prof. Braz ele Souza A1'n�da:

"Passei em Florianópolis dias de verdadeiro encan

tamento. O povo é hospitaleiro, o meio intelectual seleto
e interessante.

A Faculdade de Direito de Santa Catarir,a tem um

.uturo magnífico. O seu Diretor, .prof. Rupp é um chefe
incomparável, pela energia serena, discernimento e de·
dicaçào à sua nobre missão.

Com um corpo docente magnífico e alunos dedica
:los, cheios de entusiasmo e amor à cultura, só' posso
»rever glórias para o estabelecimento, que honra o E,;
tado. O que mais me impressionou foi a fidalguia com

:Jue fo.r.os recebidos pOI� p..rte da senhor Govr.mador do
Estado, professores, alunos-e senhoras de Florianópo.Is.

A todos manifeste 3" minha eterna grafidão, fazendo"
votos de felicidades pare esta terra tão acolhedora.

Florianópolis, 30 de agôsto de 1953.

(a) BRAZ. DE SO"FlA ARRUDA, Diretor da Fa

I
culdade de f).).·Eito de São Paulo".

P1'Of: Lineu. de A.lbtLq1l.e1'Cjue Mdü:

da Câmara Municipal.
À Ivanira, os nossos 'um

primentos.

SR. JOAC�U;:A S. N. DA' 'O· poCO DA AN-I .
'

Ocorre, nesta data, o ani-.. GUSTIA c( .

versário natalicio do sr.

Joaquim Sandoval Natívi- Titulo original: THE ças, chegando ao ponto de
dade 'da Costa, maquinista: WELL I se transformar em verda

da Marinha Mercante e que' Produção: LEO POP,-, deira história popular.
ora se encontra na Euro- KIN, RUSSEL HOU_SE e A intervenção do sheriff

pa. ' CLARENCE GREENE
I
e, do prefeito não consegue

.0 ESTADO cumprimen- Cenário: original: RUS-
I

fazer a onda de selvageria,
ta-o, SEL HOUSE E, CLAREN-,' que cedo ou tarde atingirá

-: - ,CE GREENE .

, Um clímax de consequen-

FAZEM ANOS, HOJE: Direção: LEO POPKIN I cias incalculaveis; e neste'
- Menino Newton, fi-] e RUSSEL'HOUSE I ponto que um �eni:r:!o deu-

lho do sr, Manoel Cunha, I Fotografia: Ernest Lazlo ' cobre a criança que havia

telegrafista da Marinha Musica: Dimitri Tiom-I caido no poço abandona-

Mercante. . kim do..
A família Dobés agradece penhoradamente -às pes-

I soas de 'suas relações que compareceram às exéquias de
-Sta. Maria Sulamita, Elenco: Richard Robber,

-

Transforma-se então, to-. ANTÔNIA DOBES e convida a todos em geral, para
filha do sr. Eurico Soares Barry Kelley, Cristlne Lar-I talmente a situ_ação: o odio assistirem à missa de 7° dia, a se realizar dia 11, sexta-
de Oliveira. son, Henry Morgan, Dick I é esquecido e brancos e feira, às 7,00 horas, na Igreja de Santo Antônio.
- Sta. Ulda Conceição,

I

Simmons, Tom Powers e
.

pretos reunem esforços,
filha do sr. João Aquino outros. para' o salvamente da cri-

Distribuidor
- C. RAMOS SIA

Comercio - Transportei
Rua Joãp Pinto, 9 Fpolll

-,

"Guardo impressão inolvidáve! dos dias em que,
nesta capital, pude melhor conhecer a Faculdade. de Di
reitode Santa Catarina, 50b a direção esclarecida e ei '.
ciente do professor Ruoo Júnior.

É notável estabelecimento de preparo superior, pela'
· cultura de 3f'US mestres, honestida-Ie e elevacão do

-

er.

sino e, ainda, pela l11(picade que a frequenta, ávida de
conhecimento. -

Essa Faculdade está dostínada .i papel relevante na

vida intelectual 'do Brnsil.
Não prof etr :o Vcjot
F'lorianópolis, 30 de <'gôsto de 1953.

(a) LINld; DE t.::....BUQUER<.·ruE MELLO".
-()__"_'__ ' f�_)'_;',.

Olario da Metropole
Os "ta,rados" das letras

M,issaAgra decímenlo
ANTÔNIA DOBES

e

OLHOS '_ OUVIDOB - NAKIZ • GABOA.!f'l'.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....1alWa •• B....al

.

;c"'Le�it& de Oeulo. _ Exame de °J'uado de Olho' par.
Cla••1ffe�lo da Prelllo Arterial.

Moderaa Apa:relha••m.
ce.....t6rl. _ Viuo.d••• Ouro P:reio. L

ANGÚS-Conceição.
- Sta. Olga Lehmukhul.
- Sra. Altair Barbosa

o POÇO DA ança.

TIA, é mais um atestado Destacam-se, no elenco,
eloquente, de q�e bons fil- apesar de' haver pauquis
mes podem ser realizados simo estrelismo:
com pequenas verbas.

.

Richa�d Robber, em seu

Obra produzida, dirigida I primeiro papel de desta-F

e escrita por trêis elemen- que, fazendo o sheriff da

tos quasi desconhecidos; I cidade; Henry Morgan, vi-
CIo().__()�����>.-.<).-.<.

dois a dois, em cada setor, vendo o ·.�stranho que ha-

é, no entretanto possuidora via 'sido indicado como res-

de grande considerável do-' ponsavel pelo desapareci-
se de equilíbrio, o' que menta da criança, vindo a

realmente a caracteriza, co-I ser o seu salvador.

locando seus realizadores Os demais, todos em pa

em lugar de destaque, en- peis curtos, porém todos

tre os novos cineastras de eles,' corretos e sóbrios.

Hollywood. .

O POÇO DA ANGUS-

AlvanLS de Oliveü'(L
Marçal, esposa do sr. João

Marcal, alto funcionário

do Tribunal Regional Elei
toral.

Sr. Celio Gevaerd.
Sr. Alvin Elpo.

Os tarados estão em moda.
Em todos os setores o� indivíduos anormais revelam

sua tarazinha,.. Antigamente, ou riâo havia tantos ou

não apareciam como agora. Podemos dizer n ..esmo que
estamos atravessando a era das taras e os tarados são
festejados, 'peT;---R\-énos estão" i�p��es e �s 'manchetes
dos jornais se encarregam de colocá-los em alto cartaz.

Agora aparecem também os tarados do [ornal.smo e da
literatura ...

Um' que deve ser anormal, Gondin da Fonseca. a··

I fastado da imprensa do Rio- se abrigou na de São Paulo,
de lá, com a capa hipócrita de carioca, vive a incensar

) a terra bandeirante de valor que ninguém pode negar,

1
mas com comparações facciosas sempre a amesquinhar

lOs outros est�qos, sobretudo a terra carioca que o �b::.
· ga em seu seio. Cospe no prato em que come, espezinna
: o povo mais camarada, mais amigo, mais desinteressado

-- ------...--------- e menos bairrista do Brasil. O homem qut se julga o

·
único desta terra, arrasa com todos, taxando meio muno

o

do de analfabeto. Há pouco, num dos seus "Bilhetes Ca
·

riocas" dizia: "De vez em quando, para 'me civilizai"
,preciso de ir a São Paulo". Esclarecendo o pensamento

·

; do "mais culto" homem do Brasil: o carioca é incivili-

Izado!,
.

Agora surgiu um tarado na nova geracão .. : Foi à
! Academia Brasileira de Letras, visitou-a � lhe filou o
· , .

i chá ingênuo. Depois com fotografias em "Manchete" a

I revista que se quer popularizar à custa de escândalos,
I deixando de ser aquela publicação selecionada de irrício.
,desancou os componentes da Academia, como' boroco
chôs, inutilidades etc .. E no meio da ridícula reportagem,
lá se foi nosso 'nome de enfiada. .. Não somos acadêrnl
cos, nada temos a ver .com isto, mas recebemos também,
corôa de "maior" em ·alguma coisa _ o que já é ccn

sol() _. n;;t imbecilidade. .. Em tão boa companhia fiea.
mos muito à gôsto. . .

. .

I _

Os "ta:'8dos" e�tão e.m moda ta�bém A

nas letras e

I vao apareceuao no Jorna11smo com a frequencin ,dos ei-: '

: minosos sext!aj� .. '. Freud, o mestre da psicanálise ex ..

I plicará o .caso? Ou será mero sinal dos tempos?
I ,.........(�,--j��

IV d
'

'

; er. e-se !�()_()_..()._o:o....
! . I. A Co I TE!
i, ! 8 -:9:":_ -Ii Um acordeon, marca i i A d fi: N C I A DE

: PAOLO SOPRANI (Italia-! e PUBLICIDADE ,vo
• I �

! n�) com 80. baIXOS - 4 re-
i • -:0:- .:;

gIstros, novo. I! RADIO _. JORNAIS l
Ver e tratar na "Casa.' t e �

Rui Ltda." - rua Felipe :: REVISTAS' ISchmidt, 43 - Nesta. o 6 �
. ..., '_;I......')._.()._,()�()

Sr. José Testa.

Menino Ewaldo Luiz.

filho do sr. Oswaldo Lentz.,
- Menino Nilson, filho

do sr. Nilson Borges.
- Menina Marilda, fi

lha do. sr. Ten. Manoel

Tourinho, da Base Aérea,
�I -

-.- Menina Sônia Maria,
filha do sr. Alípio Ortiga.

-18ANCO
de GRf�ITO POPULAR

I'. I � AGRíCOLA .

- I,
.

,. n"'" 16 ..,
I"'\,;\','\.(J.. LI 7�f"\.,}:J.JYu::1 .,

.

• I' .'

FLORIANÓPOLIS - 5ró..E'õrMlnõ,
--------�------.---------------------------

objetividade, TIA, além de ser uma oti-Precisão e

ma realização cinematogra
fica, no seu ângulo, especí
fico, e possuidor de' suspen
se em grande quantidade e

estão sempre presentes em

THE WELL, cuja historia

tem início, quando, em uma

pequena cidade do oeste

-:-

BODAS DE PRATA

. Comemora as -suas bodas norte americano, uma me- qualidade, é ao mesmo tem

de prata no dia 12 do cor- nina negra _ (Gwendolyn po, uma' das ,·me.lhores e

rente o distinto casal Dr. Lester) cai em um poço mais sinceras incursões do

'Fernando Mendes de Sou- que, há muito tempo se cinema, ao terreno da dis

za Filho -:; D. Salaberga encontrava abandonado. curssão do problema racial;
Noronha Mendes, há mui- O sheriff (Richard Rob- abordando-o de maneira

to radicado nesta Capital, bel') em investigações, vem crua e incisiva,' dentro de

onde, pelos seus peregri- a saber, que momentos an- um ritmo rapido e canti

nas dotes de espírito e co- tes de desaparecer, a crian- nuo, de uma 'qualidade a

ração, tem sabido grangear ça h'avia sido vista em com- pressiva, pela precisão e

a estima da bôa gente I panhia de um hom�m bran- sobriedade.

ilhôa. co que estava de passagem Fatores positivos dentro

O Dr. Fernando Mendes'l pela cidade (Henry Mor- da obra: a musica de Di

q�e. é _conceituado -funcio- gan).
_ I �i�ri Tiomkim e·a fotogra

narlO do Tribunal de Con- Nasce, entao o bOÇlto de ha de Ernest Lazlo, ambos

tas da União, vem desem- que a criança teria sido discretos, porém, valori-'

pemhando com inteligente violentada pelo estranho, o' za�do o celuloide, cada um

atuação as árduas_funções q_�e causa uma agressao, dentro do seu setor.

de Deleg<ldo daquela Côr- pelos pais e parentes da I Estão de parabens': Pop
te de Contas no nosso Es- menina, a um próspero co':' i kin, House e Greene, por

tado, fazendo de seus fis- merciante da cidade (Bar- esta obra limpa e sem tro

calizados
.

verdadeiros ami- ry Kelley) por ser o mes-! peças; em realidade uma

gos pelo cavalheirismo que mo, tio do suspeito p;o-l verdadeira lição de clne-:
alia ao desejo de sempre curado. ma, para muito dos nomes

cooperar, no intiuto de, an- Merece destaque nestas famosos de Hollywood.
tes esclarecer que eXlgIr. ,sequências iniciais, a ma- D. COSTA

O ilustre patrício está ins- neira notavel como. é apre-!
crito na Ordem dos Advo- sentada a tipica meIltalida

gados do Brasil :,_ Secção de provinciana, em deta

de Santa Catarina e tem lhes e passagens rapidos e

contribuido, por pendor na- frizantes.'
.

'tural, em diversas - obras Surge então, uma sede

sociais que pugn_am pela- de conflitos entre--pretos e,

defesa e melhoria de si- brancos: edifícios incendia-I
tuação dos humildes.. I dos, automoveis danifica-I';> , -

Em ação de graças pela dos, inocentes atacados e

I
passagem da auspiciosa. da- : surrados em plena via pU-I
ta, os seus filhos Lincoln' blica, são. incidentes que

�e�des, aca�êmic� dé Me- :.se general�za�l �aPidamen-1
dlCma da UmversIdade do te, e o OdiO laclal passa a;

I

D. Terezinha imperar, entre. as dua$,ra::

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

Viage�
e

com segurança
ràpidez ,

so NOS CONFOR'l'AVEIS 1\1IeRO-ONIBUS DO

RA?IOO {(SUL-BRASILEIRO)
. Florianópolis - Itajaf - JoÍnville ---. Curitiba

·Agência: nua D.eodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

\

ZE-MUTRETA...AVENTURAS DO
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.. Florianópolis, Sexta-feira, n de Setembro de 1953 o F.:STADO

Irnhituba Bocaiuvax
o BOCAIUVA SERÁ O SEGUNDO A DE SPEDIR-SE DO CAMPEONATO PROFIS SIONALISTA DE 1953. O ADVERS'ÁRIO
'nO "GAROTO" SERA' O IMBITUBA ATL ÉTICO CLUBE E O CHOQUE TERA' LUGAR DOMINGO, A TARDE, NO E-STÁDIO

,
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t � ,CONFIRMADA A IDA DO ALDO LUZ' Á

'. mau' a o InicIo o lJampeo�ª O;.';::::::�!���:��:�;�ilt��:�9�i:10< 31de :gÔS-

E t
-

d
'

I d B
{

't b )1
li',!{� ção de Remo de São Paulo, Diretores do Clube ele'

, s: a oa' o asquo o o J � �:::s ::�:�::e:mas h:;::��:' R';.;:�:n��:�i:UZ(J (J (J gem ao {!O, Centenário tle De posse <!,e ,s/presada de
\ São Paulo, a realizar-se nos 21 de azôsto do

'

emMarcou a Federação A- 'Santa Catarina", o C311l- dos mais empolgantes e os incansáveis 'dirigentes preparo físico e técnico de
di 24 " I

� ano

.

"l'
'.. ,las e 25 de ranerro do curso -cabe-nos 'nf'tlética Catarinense, para peonato Estadual de Bas- brilhantes, a exemplo dos da F.A.C., do mesmo modo suas equipes, visando o ti-

, . I'
1 orma-

amanhã e domingo, a reali- queteb�l de 1953. II anos anteriores. Para tan-
I 'que os clubes participantes tu lo máximo do esporte da. an� �roxdllno, recebeu

,o ,los
de que o Campeonato

,

"

'. I _ .

. ' gremIO a rua João Pinto Brasileiro e Sul America-zaçâo, no colossal Estádio Espera-se um desenrolar I to, trabalham com ,afnco que nao se descuidam do cesta.
6

.

f'
�
'd

-

.

I
_.

'

•

, seguinte O,ICIO a Entí- no nao mais se realizarão
---- dade remística bandeiran- I nesta Capital. Motivo �sse

I te: impasse, as situações de te-
FESTIVAL DA ASSOCIAÇÃO. , RESOLUÇÕES DA FEDERAÇÃO CATARI- '�"-" _. ...............-__w_ da ordem criadas pela C.

DESPORTIVA '''FLÁVIO FERRARI" I NENSE DE BOCHAS E BOLÃO " VITORIOSO � AVANTE
,

B. D. por intermédio de seu

_ ,,O Conselho Administrativo da F. C. B. B., em sua Segundá-feira, no gra- I' ao e Danga; Moacir, Caca- C Ih T" difi I'.

.

'

.'
onse o ecnlCo" 1 leu -

PROGRAMA DO FESTIVAL A SER ,REALIZADO' ultima reunião, entre outros assuntos revolveu:, mado da Vila Lauro 1.1- lo e Moaír (Rubens); 'I'an-
t d b .'

.

t
NO' DIA i3-9-53, NO GRAMADO DO IPIRANGA F.C. ! Tomar conhecimento dos ofícios recebidos da Soco nhares, defrontaram-se as ,I to,' Joãosínho, Aldo;'Nilbn' b'a."nlhoo

so remanerra o '1'D.-,'
- 'C Ad' d Ilh d d d 22 8 53 S A

.
. desta Entidade; para(SACO DOS LIMOES).

L
arn. Grana erros a a ata o e - -

, OCo tl- equipes do Avante e do e Vadinho.
radores de Florianópolis de 25-8-53, Associação Atléti- I tal efetivacâo,

1° jogo - às 8,00 horas - Mirim Infantil F. C. x Pon- ca Barriga Verde de 26-8-53, Sociedade Atiradores de Barriga Verde, sai?do ven-! B. VERDE Nem I, I Nessa �odformidade os

te Preta F.,C. (Bronze - Maria R Ferrari,') Florianópolis de 28-8-53, Coqueiros Praia" Clube de cedor o primeiro, após 1':::: o Nilton e Gilberto; Adernar, loi t-
.

I
(OIS campeona os serao e-

2.0 jogo - às 8,40 horas - Mirim F. C. x Jabaquara 10-8-53. 'nhlda luta, pelo eSC0l'0 de Nem II e Mosquito; Bubú i t d R'.
' e ua os no 10 de JaneíroF.C. (Copa - Flavio Ferrari) Tomar conhecimento do ofício de 28-8-53 do sr. 6 a 5. Para o quadro' von- Perneta, Itaeli, Dorningos e

3· '920' S- P d F C V d I C 'Th d D k 'I I d
- nas datas 17 de janeiro de.0 Jogo - as "

- ao e ro .. x en ava E.. eo oro .ruec er, .no qua o mesmo so icita emissao ceder golearam Daga (2), Canhanha, \

[Taça '- .Jupi Ulisséia}' - em cáráter irrevogável de membro do Conselho Técni- .

1954 -, Campeonato Bra-
,

I Joãosinho, Moacir, Vadi- Domingo ser'a
' efetua "d'4.0 jogo - às 10,00 horas - Soberana F.C. x Vera Cruz co 'desta Federação. .

'

ctU

,sileiro, e, entre 25 de abril
F.C. (Copa -r-r- Prefeito Paulo Fontes)' 'I Pelas razões expostas conceder 'demissão ao sr. Teo- nhoe Rubens e para o ven- nova partida entre os mcs-: .,.

d
. �

I € prmcipios e maio, o .ou-
5.0 jogo - às 10,40 horas - Texaco F.C. x União F.C. doro Duecker, agradecendo os serviços prestados a és- cido, Ademar (2), Nem, mos, visto ter o Barriga. 1-' .

'

- c

I
amerrcano,

, (Taça - Acioli F. Costa)
"

ta Federação.
-

,

Mosquito e Itaeli. 03 .qua- Verde solicitado revanche, C' t ci' •

f rd6.0 jogo - 11,20' horas - Olaria F.C� x C.A. Bangú Tomar conhecimento do ofício da' SOCo Carn. .Gra- dros foram êstes: sendo atendido pelo ad� , _,ún u ta'. codn Ir1m7adP
o

(Copa - Governador do Estado) nadeiros da Ilha, no qual credencia o sr. MOACYR 11los::;a
an error e e a-

7.0 jogo - às 12,20 horas -' Internacional F.C., x Cru- SCHMIDT, como. seu representante junto a esta Fede-
AVANTE - Linho, Jc-' versário.

rosto, damos como certas
zeiro do Sul F.C. (Taça - Moacir Luz) ração, em substituição ao sr. Hélio. Monteiro.

j

.f
-'--'---. I as datas de 24 de janeiro

8.0 jogo,� às 13,00 horas - Vila Operaria F.C. x Man- Tomar conhecimento do ofício do Vice Presidente CAMPEONATO DA SEGUNDA 'I' �l' 1954 - Prova '.For.çêo-"sgueira F.C. (Bronze - Luiz Augusto) da F. C. B. B. sr. Major Maurício Spalding de Souza, .. '

Ro jogo � às 13,40 horas - Caramurú F.C. x paissan-Iprotestando contra: decissão tornada pelo sr. Pr�si-, ,DIVISÃO I·\.�madas e 25 de janeiro,
, du F.Ç. (Bronze -.- Fernando F. de Melo) .

dente desta Federaçao, em desdobrar para ,duas noita- Colegial e Postal Telegráfico," atuação da,' )U seja, no diá seguinte, a

10.0 jogo =: às 14,20 horas -, Continental F.C. x Morro Idas as disputas entre a Sociedade Ttiradores de Floria- " "i Prova Fundação da Cidade"
do Geraldo F.C. {Copa - Heitor de Carvalho) nópolis e SOCo Carnavalesca Granadeiros. da l�ha, as próxima rodad�. , '" I

de Sã,o Paulo, que, em vir-
11.0 jogo - 15,00 horas -.- Nagib Sàlum F.C. x Flamen- I quats, conf. resolvido' em reunião deveriam serem rea-

.

A próxima rodada' em

I
esquadroes da ,ASSOCllÇ2,O t:..de do item anterior se

go. E.C. (Capoeiras) (Bronze - Delamar Vi- 'lizadas no .mesmo dia e hora. dIsputa do Campeonato., de Desportiva' Colegial e do' .

t'
-.

d b 'lh "

) T h d f," ".,I '. reVlS lrao '

e n ant'is1lIoeira ! amar con ecimento o o lcio do Diretor da Sec- �madores constara de dds I Postal Telegráfico co-Eelel' .
, l '. _

12.0 jogo - às 16,00 horas - Terrestre F.C. x Flumi- ,ção de Bochas e Bolão da _,Associação Atlética Barriga j'ogos e será efetuada ama- e viee-líder, 're�pectiva- j fumu gar, P�IS passarao a

nense F.C. (Partida de Honra) (Bronze- '-,' Verde, sr., Apolonio
H. Gonzaga, sobre

,o
assunto acima '

"

_

,<IZEI par�e 'mtegrante Q03:,,,hã á ,tarde, no estádio dã, mente prometendo 1Protógenes Vieira) ventilado. '
., e\llpo -

ff!stejos do 4° Centenário
'''SIMPATIAS''

. Tom�r eonhecimento do' ofício da Assocíaçãó Atlé- rua Bo�ai1,lva. gar o público 9u� deverá ela eidade, contando com o
1.0 Colocado em venda de tombolas - Copa - üca BarrIga Verde n. 4/15 de 29'-8-53, protestando so-

,

Como preliminar deL'(j)1-' ser numeroso., I�·· d" l' Ib l'
-

d' 'd f'
,

- - /. npOIO mcon tctona de!'tdGovernador do Estado de Minas Gerais
,

re a rea lzaçao as partI .as e etuadas em. 27, e �8 do tar-se-ao Treze de Maí,) e No 1.0 turno os re�ulta-; .

I

:
_

.

,2.0 Colocado 'em venda de tombola,s
- Bronze - I corrente, entre as Soe. AtIradores de Florlanopohs e Bangú com iníFio ás 13.30 dos -rora A

t . I
Ft (' etaçao.

Secretaria de V. O. Públicas
" ,I Soe. Carn. Granadeiros da Ilha. .. h'" ','

'

I T �
eses.., Co.m relação a solicitaçâo

3.0 Co�oca?o em venda 'de tombolas � Taça - Se-' ' Deixar de aprovar as sumulas das partidas realiza-,
oras.

",.. _.
.

reze e'MaIO 2 x TIa-l de VV. SS., temos a sa�j;;-
nhora Maneta K� Bornhausen 'I das em 27 e 28 do corrente tendo em vista o protesto! A p�leJa prmclpal <la r 0- dlUm1,

',,;:: _
'. ,. 1

,

4 C 1 -d d d b 1 f 1 d I A A
. I d d' '.. .

d
'

C I
.

1
I facc;o de mClul-.OS como

.0' o. oca o em vçn R e tom o as - Taça - Re- 'ormu a o pe a . . BarrIga Verde. '

I a a sera mlela a as .... . ,o egla 2 x Postal 1

I':
..

lojoaria Monte Blansche Requisitar a cancha da A.A: Barriga Vrrde, para 15,30 horas', reunindo _ os
m:>CrItos para as duas pt·o-

5.0 Colocado em venda de tombolas Taças efetivação de nóva partida para contagem de pontos e I
" vas, bem como cientifica-

Dr. José Lerner Rodrigues vitórias, tendo em vista a anulação das partidas reali-

J
----.----- -- -- - 1 los de que o barco "RIO

6.0· Colocado �� venda de tombolas -, Taça zada: em 27 do corrente, e�tre Soco Carna:ale,sca.Gra- _

,

DE JANEIRO",'já lhes estú
Charles Edgar Montz. nadelros da Ilha e Soc, AtIradores de Flonanopohs. O SAO PAULO LIDERANDO O l""l::'l'Vado p d' t.,�·

U 'f
. T' V I

.

C dOI'
. o

t.� ara as ISpU . .,.".

,_111 orme - aça - o nel . e lvelra ,
' , CERTAME BANDEIRANTE Q . 'f' " ,

Disciplina - Taça - Sr. Ari Lentz ' ,'. .l

_

.-uanto ao tro eu FUI! ..

Ao Presidente 1.0 Colocado em venda de tombola]
S. ,PAlJLO, 10 (V. A) - Santos, com 7; '5.0 lu- Qôçiw da Cidade de Sã')

-Taça - Amigo do Ei'nani Feriàri JOGOS UNIVERSITÁRIOS
- A colocação dos cone;,.- gar - Linense, Ponte Pj't" Paulo "pr�videnciaremo"

Ao Presidente-'2.0 coloeado em venda de tombolas ,rentes ao Camp,eoí1ato P<.tu- ta; XV de Plraeicaba e Por- junto. aos seus detentores•.
- Bronze - Casa Nair CATARINENSES �' lista de Futebol de 1953, a- tuguesa de Desportos, eo�n a remassa para essa si::1-

Colab�ração. de J. L.' Neves pós, a na rodada, ficou 9; 6.0 lugar - XV de No)- .I,:oá,l;('a agre,mia,ção.CONCURSO - Haverá um concurso intitulado: '

Q 1 P d d Cl b V
.

A
sendo a segl,linte: I vemb,ro de Ja.u,' e Ipirangd, ��m outro motl'vo, fl',,-ua o . resi ente ,o u e arzeano maIS migo ê::! "

-" ... -

Ernani Ferrari? Tiveram 1111Cio, terça-feira, à noite, ,os VI JOGOS 1.0 lugar - São Paulo, i eom 10; '7.0 lugar - Co- marro-nos com a' mais 'alta'
'Prêmio surprêsa - Ao presidente vencedor UNIVERSITÂ�IOS �A1'ARINENSES,' ccom a peleja i co� � ponto

. p��dido; J o: mereial, Juventus e Porto 'eSl.)Y;a e consideraçãó.
proa taça'ao Clube a que .preside. de ,futebol entre a� eqUIpes da FAC:ULDADE DE FAR- ,lugar - Cormtlans, eOn1' Santista com n· 8 o lup�r "'("�"ra ;:;, d· R ·d S.

b I d I L d MACIA E ODONTOLOGIA e, da FACU'LDADE DE
I

• '.' j .' ,. => '. o'
1:. ,',", ç...._o e ,emo e

A tom o a prem,ia a a correr pe a ,oteria e.... 3 3 I P I N IDIREIT'O.
' I ., .0 u.gar - a meu'as e 1- aCIOna, com 14 pontos Fuplo.16-9-53, dará dirC'ito � um belíssimo "CINZEIRO". I G IApos úm prélio mo�imentádíssimo, em' que

/ nada r' uar�111, com 4; 4.0 lugar! perdidos. '. (Ass.) Alindo Donato

mel:?S ,de 10 vezes .as redes foram vazadas" a vitória I _

SOrI lU a forte falange dm; farmadontos, pelo escore de ..

seis tentos a quatro. ,

DETALHES TÉCNICOS I
I Local - Estádio da .FCF; equipes - Farmácia e

10dontologia - Sandrini, Scalco e Querubine; Fedato
(Carlitos), NeretI e Gumercindo; Lisbôa, Herrera, Da
nyr Véveeo e CiTO (Ari).

'

No encor.�o realizad0 blico presente um espetá-
' Direi'to - Nauro, Hélcio e Wilfredo (Nilo);

I

Ma-
lucelli, Tuea e Ernani (Borini); Carneiro, (Heinz), Ni-segun�a-feira ,

no gramad.o

I
culo'como poucos. As equi- lo (Wilfredo) r Adroaldo, Saul e Paulinho. "

no Iplranga, ,em Saco dos pes atuaram as;"im CQl1S- 1.0 tempo ....;_ Farmadontos 3 x' 1; g�als, -na ordem,
�imões, entre o� teams ct"

'I
tiuidas:' , de Herrera, Danyr, Saul e Herrera; final - {3 x 4, pa-

Juventude 0llerárid. Ca- JOC Ami (Walter), ra ?S farmadoJ;}tos, tentos eonsignados, na ordem por,

tálica (JOe) e do Figllei-
I

Baiano e Nilton; Antenor ,Herrer� (fallfa qo goleíro Nauro), Wilfredo,' Saul, Da-
_-.

'

. .' nyr, Wllfredo e Herrera. '
,

Natalmo e Walmor; Dlch, APRECIAÇÃO FINAL
Botelho, Zezinho, Odilon e À equipe dos "advogados" faltou maior preparo I

tos. Foi um jogo movimen- Nerêu, técnico, ou; em suri1a, faltou qualquer preparo técnico, Itadíssimo com bons lance� FIGUEI�ENSE' - B�'an- já que nem uma .vez treinou. Ainda assilp, 'os rapazes
o'

ele sensação e muita ardo- co, TanÔa 'e A'lvaro' S'ln- da' rua Esteves Juniór foram "um osso duro de roer" I
rosl'dade por "",,arte, dos' .,.'2 t C· t H '1' B'

.

para o forte e preparado onze adversário. I
"

, l' (. o rIS o, e 10 e izuca; ,

A peleja agradou inteiramente aos aficcionados do !'
litigantes que assim pro- Abelardo I, Airton,' Luiz, esporte universitário quê se locomoveram, naquefa noi-

ao. gran�e nú_- .hnir e' Abelardo, II. te de chuva.e ental'l:Ja; ao gramado da rua Bocaiuva� _;
\----

Os Troféus do referido festival, acham-se em expo-
sição}la CASA "A SEDUTORA".

.

EMPATE NO AMISTOSO DE DOMINGO
EM SACOS DOS LIMÕES·

rense, local, ,registrou-se
um emp�te justo de 2 ten ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Setembro de 1953

- DIARIAl.'tENTE -:

FLOHlANóPOLIS -- BLUMENAU

da -«Dili-ma, Hor8>), do RI·o e �a-o Paulo ���:�;�:�d:d�O����cl:r::1
- AGENCIA

HOTEL-
� çao de bens, anualmente, I -:;:-- �ACIQUE - __

,O el-mlnlstro Simões Pilho re�olbeu as:importancias ao Banco do' �:r s�:::�o::: !�:!:�!:�os - C
A ..

,

,Sa- , Caetano
Brasil e �eçlirra que assumira a responsabilidade de orientação dos Reporto-me. à exigência.· eramlca .

O
d i Ó

- que se observa, em deter-.

O S fOBOS minado artigo, na lei n. ··1
RIO, 9 (V. A.) - O sr' tas, presidente do Banco do meio de um cheque, firma- do Bocaiuva Cunha, que é 1.522 de 26-12-51, que criou I

Simões Filho deliberou Brasil, no justo término do do em .nome da A TARDE, seu genro. Falando aos jor- a COFAP e seus orgãos;

��smo, assumir a, r:sponsa- pr�zo :oncedid� �ara a li-II de Sal�ador. E, assim, a Te- n:lis�as, a�irmou q�e, ainda subsecivos.

bilidade pelas dividas da quídação dos débitos em a- souraria do Banco do Bra- nao assumiu, mas Vira a as- Medida aliás útil, utilís-

U�TIMA HORA,' ,'embora I t�'aso das e�nprêsa� jorna�is-l sil te�� de pro�rogar o seu : su�ir a �espo�s�bilidad: �a
o. tivesse negado, ha alguns

I'=. T:azla consl�o _a im-
i expediente, � f�m de. aten-, �ne_ntaç'ao poht)�a dos ,do�s

dias, quando procurado pe-, . portãncia de 4 milhões e der ao sr. Simões Filho. I orgaos que considera "dois

los jornalistas. Registrou-se 500 mil cruzeiros, que foi, Com essa atitude, assu-' grandes jornais".
uma viagem do ex-ministro' porém, recusada, já que era miu o sr. Simões Filho a' Resta, ainda, por resolver

a �ão Paulo, 0Ande, segundo 'I insu�ic�en:e. Perguntou se orientação �a ULTIM!'-; a situação d�. Érica Editôra

se informou, fora conversar a exigencia do pagamento, HORA, do RlO e de Sao '. S. A., que edita a ULTIMA

com- o sr. Francisco Mata-Ilntegral era extensiv_a a to- Paulo, lançando-se na em- HORA e FLAN, do Rio, e

razzo Júnior, para que am-, dos os jornais, recebendo preitada iniciada pelo - sr. da Companhia Paulista E

bos e mais o sr. Ricardo Ja-, resposta negativa, O sr. Samuel Wainer, de parce- ditó!a e de . ..jornais, de São

fet se entendessem sôbre a, Marcos de Souza Dantas ria com o sr. Luiz Fernan- Paulo.
, possibilidade de ,Uma re-I �eclarou-lhe que a situação
composição amigável dos da -ULTIMA HORA era es-

débitos. pecial e, portanto, teria tra- 'j

-i!;:::' op�:c:ê:�:e: le:�� ',O5ny G'a'mi·" C -1'1tretanto, introduzi-la, com: ex '

-

obrigatoriedade, em todos' ,!ERO;\lMu C:OELHO. J 4 -- -C�ixa Postal,
os setores funcionais pú- \ Z:j!J _ Flor ianópolis
blicos em comum, i
Que· a medida atingisse a

grandes e pequenos, fede- I

rais, estaduais e municipais IIe, com mais rigôr ainda"
- I

ao.s . que ocuparem cargos,
eletivos. públicos, de quais-

1

T[3ANSPORTESAÉREOS CATARINENSE' S/À.

RESGATADOS OS DEBITOS MORALIZAÇÃO
l Por I.�.

I_ I Para o desempenho. de
,
pequenas funções públicas,-------

AGRADECIMENTO quer categorias.
Convenhamos p o r é m,

que tais declarações deO ato concreto do sr. Si- tamento diverso. O ex-mi- Viúva e filho de José Silveira, ainda profundamen
te consternados com o falecimento de

-

Sf'U inesquecível
espôso e pai, vem de público agradecer a quantos com

pareceram ao seu sepultamento, aos que enviaram rlo
res: e assistisam- a missa de 7° dia que mandaram rezar

_____-" ---1 jia última segunda-feira, em intenção à sua alma, Agra-
decem, também, 'ao Esporte Clube Cruzeiro do Sul pelo
valioso' auxílio prestado durante a sua enfermidade.

ti'lrjl��IJ!l111rlt : ��Pa._;ticip·acao_(O REGULADOR VIEIR.... ) I Y -

..

A mulher evitari dore. , ,

\LlVIA AS CóLICAS UTEíÜN.\� i Jos6 Meira e Senhora participam �QS parentes e

Emprega-se com vantagem para pessôos amigas, o nascimento de sua filhinha MARIA

combater as Flores BranCll!. Cóli- ; MADALENA ocorrido dia 6 do corrente em sua resi

NUI Uterlnaa, Menstruaes e .J:>�' o rencia á Rua Feliciano Nunes Pires - 32

parto, e Dores nos ovário.. I Florianópolis, 6 _de Setembro de 1953.

t poderoso calmante e Regula.,
-- - --------

dor por excelência.
"'LlJXO SEDATINA, pela a.u� eom

.,rovada eficacia é' receitada pol
médicos Ilustree, ' IFLUXO SEDATINA encontn... em _

toda parte.
'

ro
bens, embora em carater

de obrigatoriedade, não fi

cassem somente, "pro for

mula" ou "mera praxe"
mas que os seus objetivos,
"fossem encarados com se

veridade e sujeitas a .sindl
câncias precisas, a cada a

no, na vida econômica fi

nanceira de todos os de
::larantes.

Esta medida serviria pa-
ra que se evitasse, indire

tamente, certos abusos des
medidos por muitos, no

"uso fruto" da influência

funcional, para fins ou

tros ...

rnôes Filho foi efetivado, nistro tentou um protesto,

ontem, quando procurou o mas acabou providencian
sr. Marcos de Souza Dan-' do sôbre a diferença por

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA,ORDINÁRIA

\

Farmacias de Plantão

/M�S DE SETEMBRO

12 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna
Trajano .

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

. - �

'Prefedr Noua Cas�1 é

OTtC.A --MO·OEL.O
Prefer'ir a Melhor
FELIPE SCHMIDt _._ FONE 2280

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

Expresso São Jorge

TIJOLOS PREN�f\\JOS, TELHAS, LADRI
LHOS. RODAPÉS E MATERiAL REFRA

, TARIO
rRONTA ENTREG.\

D!STRlel:H)ORES
._-- --_._-_.-.:_

ULTRAf SONO
TERAPIA

_
')

TRA'l'AMEN·o MAIS MODERNO E EFICIEN1'E
PARA INFLAMAÇÕES E DORES. '

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

·SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CAREÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERRElRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA l!E�O' HORJZO�TE.
RESID-eNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

. .

Partícípaçao
João T. da Rosa Lor.Adolfo Szernay

e e

Ignez G� Czemay Olga L. Rosa
Têm o prazer de comunicar o contrato de casa

mento de seus filhos
NORBERTO e HELÍ

"
x x x x x=x x x x

Norberto e Helí ..

x apresentam-se x

x x

x Noivos ·X
1

xxxxxxxxx

8:-9-953 Florianópolis

Vend·e.-se

Morris-Oxford

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As 5 ...:.... 8 horas
John GARFIELD

Ann SREIÜDAN em:

DIAS SEM FIM
No programa:

.

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 -:- 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.
Bob ROPE � Morelyn

MAXWELL em:

NO MATO SEM CA-

CHORRO
John ,PAYNE.- Maure-

en O'HARA em:'
CAPITÃO CHINA
No programa:
Filme Jornal. Nap.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14' anos.

As 8 horas
David FARRAR

raldino BROOKS em:

em:

PAIX�O DOMINADORA
Bob HOPE - Merelyn

MAXWELL em:

NO MATO SEM CA
CHORRO
No programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8 horas . /

Ermanne RANDI .

Maurizio Di NARDO em:

CAÍlUSO '- A' LENDA

DE UMA VOZ

No programa:
O Esporte na Tela Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8,30hs.
,

John PAYNE em:

CAPITÃO CHINA

Alan LANE em:

. O RANCHO DA DIS-

CORDIA

Continuação do seriado:
A VOLTA D� ZORRO

No programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preço único: 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Charslton HESTON

CIDADE NEGRA

em:

Preços: '7,00 - 3,50
imp, até 14 anos

Ge-

Um /'''''.,
,

""'':i'' ./
,�

:�- produto digno
,do mundo
�.
$

IJprllenrando o Novo Modêlo �''120''

Florianópolis,
. Sexta-feh;a, 11 de ,Setem�ro __

d
....e=1....9"'"5",3===",.",,===�===== _._.-_-_-__-_-_-, '_ _ .? �_'S_T_A_D_O

,
=t

G in e TIl a s
INotícias CIo E$tre�to
EMPLACAMENTO DE

I
UM "AVISO" �UE NIN·

RUAS

\
GUEM OBSERVA

Nunca se fumou tanto IUm
.

fat<\ origínalissimo nos ônibus que fazem o

I
na bela cidade continental,' transporte de passageiros 'I\ '

que, dentre .10 dias será I entre o Continente e a Ca-!
muito maior e mais popu-', pital, como depois que' a'
losa do que a Capital· do Inspetoria de Trânsito man- :

\ Estado: grande numero de dou afixar em vistoso car-

I ruas, no Estreito, não têm taz, no interior dos referi

nome, ou si o têm ninguem dos veículos, a notifica
o sabe, pois não existem ções de ser proibido Iu- �

placas com a respectiva no- mar! Em o nosso país; o

tificuçâo. descumprimento ,das leis, i
A rua onde se encontra regulamentos e avisos, faz'

o chatean em que residi- parte da nossa evolução. A!
mos, denomina-se Arnoldo nctificacão de ser proibido I
Candido Raulindo, em ho- fazer tal cousa, 'des.Pt�rta!
menagem a um dos solda- no individuo a vontade de ,!
dos da FEB que tombaram contrariar',. para ver I) que

na IüÚia. Todos sabem do I acontece, e como nada á

nome da mesma, porque o
I contece, a proibição acaba,

pitamos em um pedaço de por ser desproíbida ... �' 0
'

taboa, em tinta branca, so

No programa: bre um .fundo prett?, que.
Noticias da Seman�. Nac. mais parece taboleta de

/;

" ,'.\

?',

que acontece com o fumar,
nos ônibus. 'Nunca se fu- I:

,

I
mout tanto como agora. E o'

mais acertado, para que I
ninguem fume, é a lVTP

I
mandar retirar' a uroibi-

-

I
I

cruz de ciminterio, pregan
do na parede de' nossa ca

sa a referida taboleta, can

sados que estavámos de in

terceder junto aos poderes
municipais no sentido de

ção ...
OBRAS DE SANEA
MENTO

ma n d a rem confeccionar Terminadas que foram

uma ta�oleta com o nome

l"as
obras do importante

do bravo expedicionário; Centro de Saúde e Assis-

A rua que fica aos fun- tência do' Estreito, talvês '1

los da que 'residimos cha-' melhor e mais bem apare-
., I

na-se Baependi. Isso é s<;:- lhado do Estado, passou Q

sredo nosso... Sómente
1
ilustre Sr Dr. Paulo Tav�'

nós é que sabemos possuir' res da Cunha Melo, digno
ela o nome do grande es- I e infatigavel Diretor !lu

tadista do Irrrperro que foi Depártamento de ,Sd'12e
do Estado, a voltar suas

d
,>

.:�;.

:-;,;f>�!/::'

Ilt��f

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

•

está ali procedendo o nos-

30 Departamento de Saú
vistas para o serviço de

de. Aquela baixada panta=,
-canalisação dos cor iegos

nosa, ;nde coaxavam sa,,!
infetados, existentes no l Sábado no Cine RITZ -- CIDADE NEGRA

,pos até dur,ante o dia, está, (Dark City)Sub-distrito, procurando
\ fadada a se transfórmRr, Hall Wallis, este grande' produtor do cinema nor-

lOS
.

e nós sem _dar escoamento ás agUQs.procura, " .

em terreno seco e transitá- te-americano, que durante muito tempo militou dentro,
iada cobrarmos pela con- estaguadas, abundantes em

vel gracas-á construcão de 'dos studios da Warner Brothers, e que' foi o descobri-
'

.ulta, revelamos o segre- diversos q�intais e baixa-
'

'1 'd ,�.'. dor. de uma serie 'de idolos do' público com: Humphreyum cana ,�peara e cnne�- I BOGART, ,Errol FLYNN, John GARFIELD, BUl�t110. .• das., to que esta sendo construi- ,LANC,ASTER, Kirk DOUGL l\ S e, WENDEL C'OREY.,I Ou a Prefeitura manda Assim, está S.S.I at.vando .Q!

I
. do 'para o escoamento das é o responsável por esta sensacional produção da Pa-

eolccar placa nas referidas a canalísacão de grande
I '

-

aguas. E assim vão desapa- 'ramont, dirigida pelo não menos -famoso William DIE-
mas, ou a Câmara dos Ve- trecho no fim da ru.i Tere-

recendo os xarcos dos ter- i TERLE.
'

ORGAHISADO ..eadores vota uma verDa
!

za Cristina, justamente no;.
.

.

d E t "t ,,1 CIDADE NEGRA, é uma destas obras que confir-
E. .. renos o s rerto, graças '

.

id d d H 11 d
�

d f'-ED-ITADO .3s.pecia:l parãA pagar o se-r-, 1
lugar por ond.e passará a • . -. mam a supqnori a e e o ywoo , no genero os ..u-

ao benemérito empreendi- ines de ação e realismo.
PO" VIÇO da pessoa que. se esta

\' gra.nde .A,ve.nida Santa, r.:a-K -
mento de nossa Diretoria t Além de uma turma de famosos atores, em que sa

, prestando, gratuitamente,

I'
tarma, ja em construçao. de Saúde Pública, hoje tão destacam os nomes de Lizabeth SCOTT, Viveca LIND-

lJ(j!24Lt(?/(jé..�J{14!l[g J./função de informante do Tivémos ocasião de ver n
bem diriaida pelo Sr. Dr FORS, Dean .JAGGER, Don De FORE e M.ke MAZUR-

_

g.[/)(Ag'NKTTO nome das ruas sem nome ,4mportante e benemérita PIo
•

KI, Hall WALLIS, lança nesta 'brutal e violenta aventu-
I au o Tavares.Fl.ORIAJ;OrOus_s.\NTA W"RINA

lo sub-distrito do Estreito. obra de saneamento que
� c

I ra, um novo galã: CHARLTON HESTON, ator' jovemCorrespondente

I
e talentoso, que certamente seguirá as pisadas dos an-

------�------------�-------------------:-------------------- tecessores descobertos, pelo inteligente produtor,
A partitura musical, desta pelicula cem por. cento

I
interessante vem assinadà por FRANZ WAXMANN,
autor da musica do excelente UM LUGAR AO SQL.

CIDADE NEGRA, -é o filme de sábado, dia 12, do
(

CINE RITZ, e, na opinião da atriz LISABETH SCOTT.
em entrevista concedida a imprensa carioca, é um do�
mais

_

bem feitos dramas de amôr e violência, até hoje
levados ao ecran.

.

I�����'_:__"()�i_)_.

I
::> marechal Jacinto Neguei
ra dá.Gama, marquês de

, Baependi. ,

Quando a1guem quer sa ..

')et o nome daquela rua,

A qualidade do DUPLICADORGE,ST�TNER - �odêlo
120.5. faz notar em' todos QS serviços que ele r

realiza. Desenhado corri' o objetivo 'de reunir, numa só
•
mAquina. eficiência e presteza - à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório - e a

Camosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

prOduz cópias perfeitas, oferece grande sírnplícidade
DO . seu manejo,' apresenta uma, aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por �2 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

te. no momerit� que lhe seja mais conveniente

.. -' ..

••••••••••••••••••

s. D. casa PRD"
.

-.'q.,
.'y,
,

C. BAMOS SIA .�Comérclo e 'oênclas
�ua João Pintol 9••Fpolis••Sta. �.t.rin.

RUA DA QUITANDA, 46· to AND.- TEL., 52·2033

,
,

" -:;',
•. �....,.�"'. .�. . __o" ' .. _� __ .... ,

""" ,

"T RAILER"

I Clube Recreativo
12 de Setembro

I comunica�o���i������os .; Clube
que, em assembleia geral realizada em 12 de agosto de

i 1953, foi eleita a Diretoria desta Sociedade· para o pe
,riodo 1953-1954, a qual ficou assim constituida :
,

Presidente de Honra - Miguel Daux
Presidan ta - Luiz Morais
1° Secretário - Pedro José de Souza
2° Secretário - Gen til José de Souza
1° Tesoureiro - Nagib Jabôr
2° Tesoureiro - Leodegardo Ramos

Comissão de Sindicância

Paulo Machado (Presidente)
João Francisco Miranda
Bento Pascoal Ramos

Comissão Fiscal

Jaime Silva (Presidente)
Ernesto Martinho Wlojckicroicz
Ernesto Wlojcikicroicz

i Outrossim, convidamos todos-os associados para
,: assistirem a posse da Nova Diretória, no dia 13 de se

.

tembro às 10 horas. Após a pós se será servida suculen
I
ta chllrrascada, ofel'icida pelo Presidenfe de Honra
'Miguel Daux e pelo associado sr. João Navegante
Pire's.

A.Diretoria
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO
COMARcA DE

CRICIUMA

\
.

nEP.J;{ESEN'fADAS
<,

leiTE
CLJEN'fES

Agência

de

Casa Londres

Pereira, Oliveira & Cía,
c _

I Ind. Gerais Cássio Medeiros

S. A.

Electrolândía
I Modas Cliper
'A Electrônica

,Est. José Daux S. A.

Waldir Losso & Cía,
Eléctro ':�cnica Ind.

S. A.

Com.

'1 Escritórios Ronalan Ltda.

Lõidé- Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA
DE 1935

Geral deÉpoca Seleção

E C'I TA L. I
do assim se ex��essa: "Ain
da que se verifique a pos-I

. . I sibilidade de repetiç_ão da Rádio Guarujá de

DA
I
de fls. 57, pedindo Juntada molestia, será levantada a polis
da precatória. devidamente interdição mas em caso de Rádio Difusora de Urussan-

. ( I �,

cumprida e requerido que recaída o curador reássu- ga

fôsse designado dia para a I mirá a 'cargo, publicando-se. Rádio Farroupilha de Pôrto

E D I.T A L audiência, para ela deven-· novos editais, na forma do Alegre
-- do ser citada a curadora e artigo 609, ou restabele- Rádio Sulina de Capinzal

O cidadão Abdon Fran- o dr. Promotor Público. De- cendo-se o registo". Consi- Rárlio Difusora de Tijucas I
cisco Alexandrino, Juiz de ferindo a petição; designei derando que as testemu- Rádio Difusora de Laguna I

Paz no. exercício do cargo o dia 21 de novembro pró- nhas arroladas nos decla- Rádi« Caçanjurê de Caçador
I

de juiz de direito da co- ximo passado, às 10 horas ram, de modo claro e pre- Râd:o Difusora de Itajaí I. .
.

marca de Criciuma, Estado para ter lugar a audiência ciso, estar o interditado em "O Fstado" I'de Santa Catarina, na for- requerida; No dia 19 do perfeitas condições de ge- "Alvorada"

I Pu bll'_cladad.e•

.

ma da lei etc. mesmo mês, o procurador rir sua pessoa e de admi- ;'0 Invicto"
_

Faz saber a quantos o da curadora apresentou, a nistrar os seus bens. Con- "O Vale do Itajaí"

presente edital virem ou petição de fls. 73 a 76. Dia siderando que o interditado,
dêle conhecimento tiverem, 20, a curadora 'requereu no seu longo depoimento
que-por êste Juizo e Cartó- que a audiêricia se realizas- de fls. 83 a 86, durante qua-

rio' do escrivão que' êste se em segredo ele justiça. tro (4) horas demonstrou
----

subscreve, foram regular- para evitar que as 'partes uma inteligência lúcida e zlrá os seus efeitos depois 1H
.

mente'. processados lOS têr-" sofressem o vexame d.e ve- d' ole 'no. corrente, narram o., episo- de publicada três (3) vê-,
.

mos de 'levantamento de in- rem expóstos em público dios dramáticos de sua vi- zes por edital com o inter- .

terdíçâo de Antônio Burí- fatos da intimidade do ca- da, sem que, entretanto, se valo de dez (H) dias, ôn

go, sendo a sentença que sal, requerimento que defé- deixasse dominar pela emo- de não houve registro es

concedeu, o 'levantamento

I'
ri e consta a fls. 79. Na au- çâo. Considerando .que o pecial". 'Considerando que

da interdição, proferida por diencia foral� ouvidos a Colendo Supremo Tribunal o digno dr. Promotor Pú

êste Juizo em data de 9 curadora, tres (3) teste- Federal, no agravo de ins-' blico no seu -= parecer de

de dezembro de 1952 e con-I munhas do interditado e trumento n. 12.618, d� q�all fls. �3 a 88v., opinou pelo
firmada pelo .Egrégio Tri- I êle próprio (fls. 81 a 86). .

'oi relator o iminente Mi- levantamento da interdição
hunàl' de Justiça dó' Estado, I Os autos vieram-me con- nistro Orozímbo Nonato.] uma vez que cessado estar

conforme, se vê do acôrdão j clusos, tendo mandado a- citando Felicio dos Santos, a causa que determinou

datado de �22. de junho .de brir vista' ao dr. Promotor lOS esclarece: ,"S� a socie-! a mesma interdição. Consi-

1953, à fls. 115 dos respec- Público, que apresentou o lade deve proteção ao inca-
I
derando o mais que dos au

tivos autos.' E, para que a i parecer de fls. 88 e verso. )az, ainda mais deve ao' tos consta, decreto o le

noticia chegue ao conheci-I Isto pôsto e, considerando .nre, sem justa causa, est�-: vanto da interdição' de An- .

mento de todos; é expedido que Antônio Burigo, in- ja privado de seus direitos tônio Burigo
.

com funda

o presente edital, que será terdítado, submeteu-se. /a civis e talvez sequestrada menta no artigo 611, do já
afixado e .publicado de acôr- exame pericial procedido .m algum hospício". (Ar- referido Código, espedindo-'
) con{ a Iei, Dado e passa-' por médicos psiquiatras, luivo Judiciario, volume se editais que ,deverão ser
/". ,

'o nesta cidade deCricíu- tomeados que foram pelo XXX1X, página 110 a publicados no "Diário Ofi::

.ia, aos '6 de agôsto de 1953. 11'. juiz de, direito da 28 14). Considerando que o cial do Estado". por três

.u, Galdi�o Trento, escri- vara da comarca de Flo- :�so do interditado é per-
I
(:i) vezes, com o intervalo

vão o dactilografei e subs- .ianópolís, apresentando o 'eitamente enquadrado no de dez (10) dias. (Arts.
crevi. Abdon Francisco Ale- laudo datado de 16 de se- -ensamento acima transcri- ô09 e § 4°, do 611), caso!

xandrino, Juiz de Paz em .embro de 1952; Conside- o, pois sendo um cidadão .râo haja livro especial pa- J
exercício. 'ando que os senhores .pe- tivo e de grande tino co- ra

'

registro. Custas como 'I-itos, médicos da Colonia -iercial, está privado de !e direito .. Publique-se, re-
E D I T A L

.

'sicoptas do Estado, con- =us direitos civis, quando "istre-se e intime-se. Cri- I

Gàldino Trento, escrivão luindo o seu bem elabora- 2SSqU o motivo para que .iuma, 3 de dezembro' de

do Crinle, Civel, Comércio, lo laudo, terminam afir- ssim permaneça. Conside- : 952, (a,) Waldyr. Peder

Feit�s da Fazenda, Prove- iando categóricamente: O TI1do que a respeitável sen-
I
ieiras Toulois,' juiz de di

doria e Resíduos, Órfãos e 'aciente teve"remissão to: �nça de interdição de fls. reito. Era o que se conti

Ausentes da comarca de al dos' distúrbios psiquicos 6 a 27, -prclatada em 27 nha em dita sentença, que

Criciuma, Estado de Santa � presentemente
I

não se a- 'e agôsto de 1949, não po'- bem e. fielmente extrai dos'

Catarina, na forma' da-lei ·ha em estado de alienação lia produzir seus efeitos, próprios autos e dou fé. Eu,
.etc. iental", Considerando que lois não foram publicados Galdino Trento, escrivão o

-Certifico a pedido ver-' ) digno procurador dá cura- :ditais' e nem tão pouco dactilografei e subscreve' . _

bal de parte interessada, lora, na sua petição de fls. 'egistro especial, como me- Custas é. B. R. S. Cr$ 45,00
que revendo em meu car-

.

3 a �6 alega que "os peri- 'idianamente prescreve a Criciuma, 3 cl:..-e dezcr:bro
·

tório os autos de interdi,.- ')s não poderiam ter feito )arte final do artigo 609, de 1952. Galdino Trento,
ção n. 420, em que é auto- bservações de vário� me- 10 Código de Processo Ci- �scrivão.

rà Marta Minato Butigo ..e es no paciente, desde 1° ,il, que diz:" e produ-
requerido Antônio Burigo, le dezembro de 1951, isto

nêles e a fls. 89 e verso, :_)orque sómente a 17 de ju-
• encontra-se a sentença do ·ho do corrente ano e c;t.ue

teor seguinte. Visto e aten- foram �ncarregados de pro:

tamente' axaminados êstes �eper ao exame perici,al".
autos. Antônio Burigo, bra- A sua àlegação, porém não

sileiro, 'casado, comerciante merece acolhida, póis o in

requere\!, em data de 19 terditado nos conta que

de julho do corrente ano. 'desde que chegou a Flo

com fund�mento' no artigo rianópolis vem frequentan-

611, do Código'd� Proces- do os consultórios de mé

so Civil, o levantamento de dicos psiquiatr�s e sua ale

sua interdição, petição que gações são corroboradas pe

foi dirigi8a de Florianópo- lo depoimento. da testemu

lis" onde' o interditado está nha Hugo Pessi, proprietá
residindo. Em 21 do mesmo rio do Hótel Central, onde

mês e ano, o sr. Juiz
.

de I o interditado estava resi

Paz, no exercicio do cargo I dindo há dez meses, quan

de juiz de direito, mandou do noS diz: "que sa_be que

fosse expedida carta'preca- durante 'o tempo �e o in

tórla ao Juiz de Direit� da terditado reside no hotel do

28 Vara da comarca de Flo- depoente, tem êle feito tra�

tiánópolis, a fim de ser in- tameirto com os drs. Alfre

terditado submetido a exa- do Cherem e Santaela".

me pericial, por. peritos a Con'síderando que é ainda

serem nomeados pelo juiz o ilustrado procurador da

\ deprecado, sendo a' preca- curadQra que nos diz, re

·.ória expedida no mesmo ferindo-se ao laudo dos sen

lia do despacho.' (Fls. 55 e hores peritos: "Não esc1a

,6). O juiz deprecado, des- recem, contudo, se. essa

>achando, mandou que o curà' é pereile, nem sucitou

sr. escrivão designasse dia' a hipótese de uma recidi-

e hora para ter lugar o exa- va". Admitindo-se que ha�

me' mé�lico�legal do interdi- ja probabilidade de repeti
.

tado, nomeado peritos os cão da molesta mesmo as

drs. Antônio Santaela e ;im, face' ao laudo pe�icial
Pef'ci Borba (fls. 52), cujos de fls.,

'

tem o interditado

peritos apresentaram o lau- direito ao levantatpento da

do de fls. 64 a 66. Em data sua interdição, face ao que'
de .13 de. nov�mbro ulti- preceitua o § 3°, do artigo

mo, o procurador do inter- 611, do Código de Processo

ditado apresentou a �etiçl1l_ Civil, que é taxativo, quari-

Passado
11 DE SETEMBRO

_

A data de hoje recorda-nos que:

em 1.589, a Ilha das Cobras, até 1.587 chamada
da Madeira "por se tirar dela muita", foi ar re- I
matada errr praça pública, 'por dois frades be-

neditinos;
em 1645, o Governador holandês da Paraíba,
Paulo de Linge, foi derrotado, no Campo de

Inhobim, por Francisco Gomes de Melo, a fren
te de voluntários paraibanos e tropas de P€l'-'

nambuco;
em 1646, Fernandes Vieira dirigiu cartas a vá
rios negociantes de Recife, mostrando forcas
para combater os holandeses;

.

. \

em 1710, depois de desembarcarem na praia de
Guaratiba os franceses do Capitão de Fragata
François du Clero marcharam para a cidade do
Rio de Janeiro;
'em 1823, faleceu em Londres, (Kensington) o

jornalista Hipólito José da Costa Pereira Fur-
. tado de Mendonca, nascido na Colônia do. Sa
cramento em 13· de agôsto : de 1744 e ftUl' foi
fundador e redator do "Co'rreio Braziliensc";
em 1846, no Rio de Janeiro,' faleceu Francisco
Vilela Barbosa, €stadista e poeta, nascido .na

mesma cidade, em 20 de novembro de 1769;
.em 1865, chegou ao' acampamento dos aliados,
em Uruguaíana, o Imperador D. Pedro II, a

companhado de seu Ajudante de Campo, c Ma
rechal Caxias;

para incorporação em

1954

Todo o brasileiro resí

dente. no Município de Flo

rianópolis, pertencente à

classe de 1935, ou anterio

res, ainda em falta com o

Serviço Militar, deverá a

presentar-se de 19 de outu

bro a 7 de dezembro, à Co

missão Militar de Seleção,
na cidade de Florianópolis,
(Quartel dó 14° B. C.), pa
ra ser inspecionado e Sele

cionado.

Vende�_I ..

Lotes nâs ruas: Afonso

.Pena, . :Souza Dutra, 3 de

Maio, CeI. Pedro Demoro e

, .

'''�'''''''::-:�../l, 24 de Maio. Tratar: �ua
André Nilo Tadasc(I CeI. Pedro Demoro, 1,g43,

,. _

í
co_m Nery Régis.

-------

em 1874. nasceu o General do .. Exé.!,:cito, Octá
vio Valgas Neves, que �comandl)u·os 13° .� 14:)
B. C., de Joinvile e FlorianóP2li,s, respectiva
mente. Faleceu em Florianópolis, em 13 de (111-

tubro de 1944;

.� Afar.d.' D.Nor•• 341, ' ..... ;1•• '.,,..�
,:. • .,0'

,.. fOIUS,.� 421' eou. ,•.,�t ....
CURITI� rIilCJl.U.4. �RO.SEBRA. '-

f'ARA.NA·'

ECrONOMIA absoluta'

Grande CONFORTO,

AQU ECEDQ,R';
ELÉTRICO

IM��·�·
'IMERSÃO f!, CHUVEl-RÓ>
/ ' ��..--�

"

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
\ ENTRADA FRANCA

•••••••••••••••••••••

..............•....�.
I

'

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. VálvulaR e Discos.

I Rua COlllelhelro M.frL

•

.
.,

CONFORTO absotutOi
Grande ECONOMIA I

--:;!Cíiii",""t..,... � ãiJ!-ijIlf-""-'"

\ . ,»�-

:/",-,
''ê

�;�"'���.�
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

,1
�
,�"

-;;=:;:o_ �._

Capacidade:
100 a 1.000 litros"

Fabricado� nos' tipol
horizontaj e vertical.

./' '

�lt-�
�,.�};�

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

revestida de mate�ial ,�Itamente ISOLANTE' (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. -

• Controle automático de temperatura 'p�r: 't�,RMO$TATO.
Que proporCiona Órande ECONOM_tA.

GA�NTe O QUE FABRICA

Cap�cidade 30 LITROS

• Construido inteir3mente de

cobre.
.

• Aquecimento' �Itra rápido.

• Játo abundante na tempe'
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu-

togem 'instantanea", permite a

moiar escala de' graduações d.

TEMPERATURA .

f. l'jI08, SIA.-Coméreio e 'aeneias
R II. leão Pintol '·.Fpolis.-Sta. C.tarin.
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, Recepção na residência do prof. Rupo JttnlOl'

o prof. Rupp Júnior, diretor da Fa(;\.lld�dl� de Di
reito e sua exma. espôsa .ofereceram no dia' 2� de agôs
to, em sua residência, magnifica recepção aos pl'Ofes!:io
res Braz de Souza Arruda, Lineu de Albuquerque Meio

,

e Alamiro B\1is de Barros e às suas dignissimas esposas.
Os salões do velho e tradicional solar da rua Esteves .Tú-
�nior ficaram repletos, notando-se, a presença do gõve;:
nador e 'da senhora Irineu Bornhausen e dos .elemer,to5:
mais representativos de nossa sociedade. O serviço de
bufet esteve irrepreensivel.

Homenagem, do cm'po docente

Os professores da Faculdade 'de Direi.:') também
homenagearam os seus colegas das Faculdádes de Di,
reito de São Paulo e Rio de Janeiro, que aqui vi'eram in

tegrar a Comissão Examinadora do concurS0 de Dil'c\l.o
Internacional Público, com um jantar no Lira. Tenis Clu-
be, no dia 27 de agôsto.

'

Oferecendo 'o ágape, o professor Rupp Júnior pro',
nunciou brilhante alocução, tendo respondido, em r,o�e

dos homenageados, o pr�f. Braz de Souza Armda.

Sala João Arruda

Homenagem especial foi pl:e.stada ao professor emé
rito, dr. João Arruda, da Faculdade de Direito de São
Paulo, com a colocaçãõ de uma placa com o seu non:e

na Sala dos Professores da nossa Faculdade de Direlto,
No ato, discursaram os professores Rupp JÚni.or e Alves

IPedrosa e o acaâêmico Almir Mussi. O prof. Braz dI)
Souza Arruda, filho do homenageado, pronu:.1CÍou, � se-

'Iguir, vibrantes e comovidas pala'J!:"as de' �gradecimei,lto,
Conferêlwia do pt·of. Lineu de 4_lbuque1'que Meb

�
Perante numerosa e seleta assistência, o prof. L:'.21..

de Albuquerque Melo, 'a convite do Centro Acadê,.üL�(
XI de Fevereiro, proferiu na noite _de 29 de é1gôsto ;i ',i
salão nobre da ..Fiiêl'!ldacle de Direito, un1Íl conferei.c'",
sôbre a humanização do direito intemacionr-J' pú:' U'
st'ndo, ao terminar, mui10, aplaüdido.

Regt'e,sso' dos professol'es

\TIM .,. IASSEMBLEIA LEGISLATI�A
1>\�����:;'A

-

:Pôsto -Iuro-Pecuário, prapAe I Dep. Pretógenes "Vie'r. .:
Os estípendiados pelo mi-

; Cam issãO de industriais de" Clncórd ia visita I; LeuislativlFloríanópolís, Sex ta-feira, 11 de Setembro de 1953
h 'd R N Ii

.

d
..

dEi' ha a requellardário Horn ausen, no Sessão: 10-9-53. � margem o ia egro, 111- rIO e primeira gran ezar ra o ql�e 111 .
-

,

1.
�l!,', I afã [ustoe sensato, de agra- Presidência: Volney csr. deira com a 'cidade paraná- Servida por diversos trens, rer e solicitar",

Ana' l'ses :it dar o hóm�m'que entra com laço de Oliveira. I
crise do mesmo nome, é no-' ciial:::amente. é atravessada O,deputado Siqueira Bel-',

,

"

;,;�1 ds cobres, para cobrir o de- Secretaria: Lenoir Var-' tável o seu desenvolvimen-. pela imponente BR-36, a lo, também d� b�nc��a �J
.. __ Iicit diário do. seu jornal" gas Ferreira e Elpídio Bar-I t� atual. Inúmera� constí,u-I

e srrada federal

q"ue
hoje P. S. D., apos [ustificação

M. SOARES Ilhe incentiva o desenvolvi- acusaram o dr. Rubens de I bosa. -

çoes atestam o grau de seu nos col�:� a �o��:�, horas da tr ibuna, requereu o en-

mento, com o agraço da ex- Arruda Ramos, apontando-. HORA DO EXPEDIENTE progresso, de grande são as !
vio de telegrama ao sr. Mi-

a Rubens de Arruda p;riência humana. o como comunista. Pelo fa-I O deputado Protógenes 'realizações no terreno in-
'

nistro da Viação reiterando
Ramos mestre do' Não deturpa, não calu- to do 'notável jornalista, ter Vieira, da bancada pesse-I dustrial-ie intenso é' o seu apêlo no sentido de ser ins-
jornalismo cata1'inen-

I
nia, não,. possue espinhas apresentado o gozadissimo desta teve oportunidade de desenvolvimento comercial, talada uma Agência Postal

- se. flexíveis" não faz de sua Aporely, numa conferência ir à tribuna para justificar Município' agro-pecuarista, distrito. de Calmon, no mu-

pena uma mercadoria pro- r-úblíca, pronunciada no o seguinte requerimento iustifica-se. plenamente 'a
�

nicípio de :Pôrto União.'
DIA DO JORNALISTÂ teiforme. teatro Álvaro de Carvalho. que obteve a aprovação construção de um Pôsto alí, A medida ora pleiteada

Diametralmente oposta é
I
Em seis linhas, o nosso-que- "unânime do plenário:' para servir-lhe e aos seus pelo ilustre representante

O jornalismo em parale- a posição do mercenário rido diretor repeliu a !lCU- "Sr. Presidente, vizinhos. Mafra está situada pessedista foi aprovada por
lísmo com_ o magistério é I da Imprensa.. _

I
�áç_ão. E � .Di�rio da r-. S1's. deputados. num centro rodo-ferroviá- unânimidade.

uma missao que transcen-
j

Ave de arribação, pousa nha, entupigaitou. Engu� Ao regressar-do meu mu- Na Ordem' do Dia entre'
-

de a categoria de simples no primeiro galho que lhe �;ndo em seco a ínvencioni- nicípio, onde, permaneci DEP. WALDEMAR outros projetos, aprovou-se
profissão. I fornece abrigo. I ce, f�ita para agradar o fi- por vários dias, ao confãcto GRURBA

(ia capita riograndense. o projeto de autoria do dep,
9 verdadeiro' jornalista .Aventureiro, consegue, às nanciador, o coronel Pl,1.- I bom e generoso do seu no- O sr, Deputado Walde-

Fossue Escola Normal Es- Ivo Silveira do Partido 50:"
alJin das. qualidades ínte- (vezes, impressionar com as- gante, O capitão-de-indús- bre povo, ocupo' esta tribu- 'mar Grubba, prestigioso tadual, Ginásio, Grupos E<;-I ei�l Dem�crático e q�e "is�

,lectuais indispensáveis, de- luzes de seu fogo-fátuo.,' :: 11 ias dêsse e de outros paí- 'na para desobrigar-me de elemento da inmcada
.

do
colares, Escola de Comér- a instalação de' um 'Posto de :

ve possuir intuição, voca- Os sulcos que lhes mar- .:€S. Aliás, nessa embala-' uma incumbência que me Partido Social 'Democráti-
CIO E', evidentemente, cen- Saúde no município .da Fa-

ção o fogo divino do ideal.
'

eam o caminho palmilhado, lZem, com êsse treinamento, foi delegada pelos que se co' na Assembléia Legislll:.r
tro cultural: Ú território de lhoça.

Seu trabalho não pode contudo, lhe inculcam a ori- : () sr. Medeiros dos Santos' interessam pelo progresso e tiva, eleito por expressiva Mafra é .constituido de ter- Durante a discussão ,:ia
ser avaliado 'na medida gem e sua luminosidade se

I
acabará engulindo ' espa-: i",ela grandeza, não só de e consagradora votaçãQ em

"as próprias à agricultura e proposição' em téla, o líder
comum das outras catego- apaga, como se extinguem das, vidros e outros instru- ! Mafra como dos demais .Jaraguá do Sul, cujo mu-

à pecuária. Justifica-se, do P. T. B., sr. Paulo Mal',
rias profissionais. os fogos-fátuos, uma vez Iment\ls Pérfuro-cortantes.l municípios do norte. Tra- �icípio representa. com al-

pois, plenamente, a cons- qU€S te�e oportunidade de
Não há correspondência, consumidos os resíduos dos �ó por amor ao dono do ta-se, sr. presidente, da I twe.z e desvelado interêsee, truçâo de um Pôsto _ Agro-' declarar que' votaria conti a

nem equivalência, entre a sepulcros. I jornal. Esquecido, contudo, I construcão de um Pôsto vê tromscorrer, hoje, a sua
Pecuário, para facilitar-lhe o mesmo, enquanto qu� o

produção do jornalista e O tempo, contudo,' gran- que tem ainda muita pedra Agro-P�c�ário, em vasto data natalícia.
o mais rápido e mais alme- :':1; Cássio Medeiros do P.-

um salário fixo, pré-deter-I de e paciente mestre, nun- para deglutir. Calháus ati- terreno -que a prefeitura jado desen�olvimento. Daí R. v P., em aparte, pronun-minado. I
ca, permite que se entrela- rados, lá da Laguna, por doará ao govêrno federal,

por que propomos seja en- .ciou-se favorável, e, !l red-i-O jornalista, antes de/ cem tão antagônicos tipos. exemplo O que diria êsse !ão logo se concretize o im- Ierecado ao excelentíssimo ção final do projeto que
tudo, é um diletante, cujas' Levanta o véu da másca- pudibundo príncipe da in- portante anelo da gente <t: .Mirrístro di Agricultu- eleva os vencimentos G')
entranhas estão impregna-' ra e situa em seus devidos iriga e da sensaboria, engu- mafrense. Cidade situada à

ra, o seguinte -telegrama, se magistério catarinense., o
das do cheiro, da forma,' e próprios l�gares, [orna- líder emérito, se relêsse �....... - -,.-..-

0. plená�io desta nobre As. qual deverá ir à sanção.. blicou do sr. Luís Carlosdo b,aio de uma redação. listas e, mercenários de certa n�portagem, publica-
semble'l'a, J'ulgá-lo obJ',eto de .Nada mais havendo, en-Preste:::; ào sr. Irineu Bor-Sua ,característica e o jornal. •

dél na A Verdade, onde se

raio de alcance de suas 'Àqueles, os que fazem do dizia que (j sr. MedeirQs dos
possibilidades futuras, com jornalismo sacerdócio, nos- Santos tinha sido expulso
êle vêm ao mundó, em es- sas pal�as que nunca fal- Jo EX-Sl'cito, 'como comunis
tado latente e embrionário. taram aos que c�mprem ta? E do famoso telegrama
O meio ambiente apenas com o dever:- '

�
,jue, à Época, A Gazeta pu-

'la c pe�a vitória do candi
,lato udenista? E das falas Assembléia Legislativa Comissão Pró Emancipaçib
d D..,.. d M 1 b ';;:"anta Ca,tarina, aprovando de Seára, no' município deo r. i! ernan o e o, a- o.J

�endo-se intransigentemen- O acontecimento será en- ;")]'oposição deputado protó-I Concórdia" integrada pelos
_

d sê';o pm'a que o ilustre p'àr-' ,'.enes Vieira vg apela Vos- senhores Dr. Harry_ Qua-:e contra a cassa9ao o J
•

nandato dos comuni�tas, ,lamentár, que desfruta de >L'ncia vg sentido constr'.l- dros de Oliveira, Vereador'
,'m 6 de Outubro d'é 19-1.7" solido prestígio na socieda- (;ã� Pôsto Agro-Pecuáriol Claytoii Wo�gráu e do in

E a saudação ao d_eputado de éatarinense; s<l,ja alvo :!dade Mafra vg importan-I dustrial sr. Aurélio Paludo..

comunista, sr. Mautilio de 'expressivas demonstra- te município êste Estado pt, Após palestrar co� Os

Curare, também proferida ções, de .estima e amizade. i?refeitura aquela. Comun�l srs. deputados, a 'Comiss,ão
COMUNICAÇÃO pelo mesmo e ardoroso pr. Homem de partido>\filia-I [.7ontifica-se doar terrenos f�z entregue a"cad�' p�rl�.
Do Sr. CeI. Virginio ?ernando Melo, no dia

171
do há anos ao P.S,D., exet'- necessários situados ponto., m.entar de um dossIer re·

Cordeiro de Melo, Coman- de Setem,bro de 1947, num c:'iv, com elev,ação e patrio-I �avorável dotados. t�rI'�� Ilativ� ,a. mapas e aspectos
Jante do 140 Batalhão de I::stilo" arco-irIs, com predo: ttsmo, o alto cargo de Pre-I c'!ltura e campos cnaçao pt iot-ogra�lCos daqu�la futu-

Caçado'res, recebemos co- ninância vermelha? Não 'eita. de Jaraguá 'do Sul;
.

Atenciosas Saudações. . rosa .comuna catar111ense.

municação, que
-

agradece- .liria nada, Íeitores. E�guli- em �uja administracãõ -se
- -- '-- --

mos, de haver, a 10 do cor-

'1':<1
apenas. O homem é um revelo'!.} governante� segu-I ..;

rente, assumi�o o exercício �uco para engulir. ro, ali, no�ável obt'a a'dmi- i
laquêle pôsto. .

� .. BUM nistrativa naquela comuna, i
--, ,- Co que lhe valéu, por cfrto, I

DE SANTA a sua eleição para rept'e-I
sentm' aquêle município no

[egislativo Catarinense. I
Cumprindo o mandato',�

•
I

que . o povo Jaraguaense
lhe confiou, o sr. Dep. Wat",;
demar Grubba tem sabido

I
,

honrar e s s a confia�ça, I
vElando pelos interêsses

,

" daquela pl'ósper� comunl!-.�
Ao registo do seu ani-

Às 20,30 horas de 'hoje, no a�ditório do Lira Tenis i vet'sá1'io natalício, os que

Clube, o soprano Zuleika das Neves, 10 prêmio solista
I �ourejam em "O ESTA

da Orquestrá Sinfônica Brasileira, fará O' seu Recital de � DO" apresentam ao sr.

Canto, sob o-patrocínio da Secretaria de'Educação; Saú- Dep.' Waldemar Gt'ubba as
de e Assistência' Social. I

suas mais cordiais sauda-Do programa destacam-se canções de Scarlatte, -'
lhG· d

'

SIC 1 C I' t' tA' coes, com os me ores vo-101' anl, c 1un1ann, e so ava can '1, e c.. o pWllO, I'
,

'

'..

I Gabriel Orty. tos de fehctdades.
,----

Na" Faculdade de Direito
Resultado do Coo'curso - Homenágens -Notas

Em reunião pública, que, teve lugar no dia 29 do �
,

mês de agôsto findo, no salão nobre da Faculdade.de Di-jreito, a_,Comissão. Julgadora do concurso para provimen
to da cadeira de 'Direito Internacional PúHheo, resolve�l
indicar odes. Alcebiades Val§rio 'Silveira ne S(,i.�:Z8, para
o cargo de prpfessor catedrático: é o dr. Waldemiro Cas
caes para livre docente, de acôrdo com t) cbs.::iFieação
obtida por ambos os candidatos.

No dia 30 de agôsto, os ilust :€8 e emine�ltes pro:'"',
sores visitantes, regressaram à� cidades de São PC}uh E : "Roda ... Roda ... Menina" Alunos do .Jardim' de Infância "Murilo Braga",
Rio de Janeiro pelo avião da Cruzeiro ,do Sul, tendo siJo inaugurando a 29 de agôsto' ,último, nesta Capital; e'IIL 'uma das muitas distrações
a�o�p:mhadosd até,o aerod�o.rto Pf

elo dlretol'l" flrof'dR�?p 'alí encontradas. Educadora s 'acompa?Lhando todos os movimentosJUl1l0r e grqn e numero e'pro eSSOl::es e a unos a rU',
,

culdi:lde de Direito,
-

._c,ompal'ttlhando, assim, da alegt'ia dos filhos dós com e1·ciários.

l'hausen, fazendo votos cor

dialíssimos pela derrota do
Dr. Aderbal Ramos da Sil-

LOTERIA DO ESTADO
CATARINA

PREMIOS MAIORES
3.736 - Cr$ 200.000,00 - Xapecó
5.433 - Cr$ 15.000,00 _' Florianópolis
11.549 - Cr$ 10.000,00 _ Ita'jaí
8.770 - Cr$ 5.000,00 _ Joinvile
2.637 - Cr$ 2.000,00 _ Campos Novos

'\ssemhléia Legislativa, .

a

cerrou-se � sessão.deliberação e acolhimento:
Exmo. Sr. ,João Cleofas. VISITA

RECITAL DE CANTO'

DD. Ministro Agricul, ,Esteve, hoje, em v,:.:.n� à

�u'a ..::_ Rio.

O Alcides Ferreira, conhecido por' Senador, há
. telllPoS vinha prometendo ao Menezes, da 'Verdade,
lima bomba jornalística, de calibre ainda maior do
que outras já negociadas e registradas a seu crédi
to. Ante-ontem encontraram-se e papearam:

- Olha Senador! Aquele meu débito já está
pago. Você não tem mais, silêncio a haver no jor
nal! Se não soltar outras bombas, vai ter!'

� Não faça iss� Neco. Eu, até já estava arran�

jando uns estouros para o número passado da Ver
dade' que, aliás, não foi grande coisa. Vou chamar
o Gufa para ajudar a procurar e vamos ali na Bi-
blioteca e eu lhe�·dou alguns mm·teiros. Mqs olha:
moita, muita moita nisso, que já andam de ôlho
comigo! ,

E foram. Mas', ao que diz o Senador, houve
traição. E' que lá no alto de uma escadá, ao desco
brir determinàdo número de jornal, informou a()
Menezes, �á em baixo, aguardando, a molotoff:

- Está aqúi! Vai ser um chuá. Você nunca

, venderá tanto a Verdade como no' dia que publicar
isto aqui, pois isto é bomba de ,cabal. ..

,

Não completou a última palavra! Um.a bran
cura lirial alvejou-lhe' as faces. A escada deu em

tremer, como se presa de ataque de ,epilepsia mis
turada com maleita. ,Aos brados d.e - Que foi?-qué
foi? o Menezes e o Gufa acudiram a escada e am

pararam o Senador, mudo, c�dayérico, apavoca-,
do ... bepois se voltaram e deram com a causa: à

,

entrada �a sala, fingindo que telef&nava, o N�rêu
Correa, secretário do', governador, observava a ceIla
e 'morava no assunto, com. um ar de tamanna can-

'

dura que o Senador confessou. ser o ar mais mal
vado' do sul do mundo ...

GU'LHE�ME TA[,
ela petizaJ.t",

i
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