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CURITIBA, 14 '.(V. A.) I

_: Na sessão plenária do!
V Congresso Nacional de

.

Jornalistas, �manif;�tando-
,

se contra repetidas víolen-
cias a jornais, e jornalistas,
o presidente da A.BI,

-

s!'.·
Herbert Moses, apresentou
a seguinte proposta, que te�
ve grande' repercussão na

Assembléia.
"Neste momento em que

o
.
v Congresso Nacional de

Jornalístas reune profíssio- I

nais de todos os recantos

do .Brasil, unidos todos- pe-
. los mesmos propósitos' de
defesa: e dignificação da

ultimamente em nosso país Proponho, portanto, que o

V. Congresso' Nacional dos
Jornalistas, formule um

protesto à Nação, que já
não suporta esses gravíssi
mos atentados, enviando

.nossa . classe, é justo e ne

cessário recordar as repeti
das violências registradas

Aspecto da pariicipaçiio da delegação da
emissom local. O locutor Acy Çabral Teive, ao lado do
Padre Agenor Ma1·ques, da Rádio Difusora de Urussom

ga, defendendo seus pontos de vista.

contra jornais e jornalistas.
Essàs

. violências e arbitra
riedades, que 'c�lininaram
na perda recente de dois

copia do' m�smo .ao Exmo.

Sr. Presidente"da Repúblí-

colegas nossos, em Góis;
têm provocado energicos
pro�stos da Associação
Brasileira de 'Imprensa e

da grande maioria dos nos

sos 'órgãos de classe e dos

jornais, mas, parece-nos o

portuno ,e indispensável,
que êste Congresso se pro
nunéie sôbre o assunto, to
mando a atitude contra es-

Vaga a chefia de gabinete do
sr � Jange Goulart

Para que
Para .o

Manhã

isso?

Diário' da

despejar-se!! !
-.-....................._�
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Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO 'SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, "PRO�UTOS AUTOSCHEL�, FÁBRIC� DE PONTAS RITA
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DR.. JOSi ROSAlUO ARAUJO

DR. JULIO, DOlN VIEIRA
ESPEUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass.istente na Policlínica Geral do Rio de Janeí

ro; na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldiria
Ral1way e no Hospital São João Batista da Lagoa.

1
'

.
.

,

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas di::;:-iamente das 10 às 12 heras,

3as. e 5as.. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
.

Consultório: Rua Vital' Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. ,

R�sidência :�Trl!vessa Urussanga 2. - i\pt. 1Q�. f
r , ;- ':

.(cO ESTADO»
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n, 160
'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS' F. DE AQUINO.
.

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

.

TeI.: 32-9873 - São Paulo.
.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ........•..
,

.

Semestre ..
'

.

No Interior

Cr$ 170,.:'
Cr$ 90,00

06

P,ensão
Dispõe de q�arto$ paTa

rapaz dando bôa referência.
· .avenida Hercílio Luz n. 2.

. CU"ca lI�ca .;.., DM i. cri....
('rr.tam.nto •• Bron9aita••m

•

Ito•• ma.,••). -. IDA VOLTA
- Médico do, Hospital Nossa. Senhora da,'.Luz -' de Fpolis. d; Ita1aí do Rio - de SantosCe••lUd•.1 . Vitor .11ftl.., �8 - 1- .Diar. J

••út.: D•• 10;10 tos 11,10...... 1,"-" .... Ia.raa. Consultório:· Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665 Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
.......à.i AYllilda &10 BraDCô,. lil .... 1'0•• 1."1. Residência: . R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

.
do Rio, às 7 horas

_

. .

".'.
. CURITIBA - PARANA'" ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

DR. AlMANDO vALERIo DE ASSIS Especialidade:' DOENÇAS_NERVOSAS E MENTAIS' NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953
.' - ••BICO Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- 20/8 22/8'

'

.

\ 2.7/8 28;8
.....� < I. cUata l1li..111 .. Aula ' chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex- 31/8 2/9 7,(9 . 8/9

.

c·, .

.UaI •• CluI....
. . '. cesso; Flores Brancas, Frieza sexual, Impotêl}cia, Este-

.

H/.9 13/9 '_: 18/9 19/9
OLllllCA .tDIO. P8 OlUj)r;O.' • PUL'l'B . dI idade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- 22/9 24/9 2�/9 30/9

_' AI...... _ _ �nças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Para mais informações dirijam-sef à
'

c.u..NrI., ... X......� I - gp.il... lia II aS g Malá�ia crônica, Hemorroidas, etc.
, EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

, ... li .. l' MIu., ,,_.' ''''�I;� ATENÇ�O: Gonsult�s em Blumenau nos dias 26 a 30 de Rua Deodoro -- Caixa- Eostal n,. 92, -:- ,Telefone: 1.212
a.at.&Jldaa .....reebl Ga1lIl.rji" !I! ..... �'I ,II. 'cada mes, no HOTEL,HOLETZ7'

.

_-----.-.__�. c_�'._�._.�_._;_.. _ .._,._' �.,......-...------:"-_--------------

Lavando· 'com Sãbão ,�

'\7iJ!gern� __,[,$lJecialidade
da . Cla. IBTZEL INDUSTRIAL-Jolnville,. (marca registrada)

-

. economiza-se tempo ê' 'dinhçiro,' '"

Inform,ações
U'eis

o leitor encontrarã, nes
ta coluna, informações que
necessita, (jiàriámente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
o Estado : 3.022

)�A Gazeta ........•. 2.656
Diário da Tarde ' .3.579

[Diário
da Manhl 2.463-

A Verdade .•....... Z.OlU
. Imprensá .Oficial :.. 2.68S
HOSPITAIS .:

, De Caridade:
(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .•.... 3.831
�ilitár' '.: ... ; .. '... 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) . ; .... '-'

3.153
Maternidade Doutor'
.

Carlos C�rrêa
'

... 8.121
CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.•313'
Serviço Luz (Recla-
mações) , .. ,2.404

Polícia (Sala Comis-.
sário) . . . . . . . . .• 2.038

Polícia (Gilb; Dele-
gado) . . . . . . . . .. 2.59.'

COMPANHIAS DE'
TRANSPORTE
AÉREO

,TAC ......••.... ! 3.700
Cruzeiro do Sul ...• 2.500 -,

Pan�.ir .....•.•.... 3.553
Varig 2.32;,
Lóid� Aéreo ....• � .. 2.402'
Real .•........... .; ��
Scandiliavas . � ... '.; -2.500 .

HOT�
.

Lux "'2,021
Magestic .•..•••••.. 2.276·

Metropol .•...•.•. 3.147
rua "raJalc L Pa . orta· • .• . . • • . •. 3.321

· Cacique 3.449
Gato, AvoS'" C t Ien ra •.•.•... ; •• 2.694

Estrel"
"

..•. :: .. . •. 3.371
Ideal .

.........•... 3.659
ESTREITO

,.

R." ��: M���Gf:�� (�...,.""'
...

Advocacia (\ Contabilidade,

DR. I. LOBATO �O
/

Deeaçu à••,.1.... ,r••b.Url..
TUBaaCULO.'

a.&.D1QOJtÚLl • JtADIOSGOPIA DO! PU�O"
.

.

CI�.r.f.'•• T.ras, .

,

form_óC1 1I.1� .J'acuidadl N.do!!!l} de ••dldna, TtI!•.-.;uu •

-cr

�

_

'. 'rtaioclr� do HoapiW N.r••,

.

•• , )

.Csirao
'

•• I.poe�llllllç,o. p.la S, N. T. lh-intAna•. 1 -b i..·..... '

..
, ,�C�rai. 'do.,PrQ'i. Ueo �.lr9, GJWiíâri... (.).;

.

Cons': Felipe, Schmídt, �8 - 'Fone, -3801
-Atende em hora marcada

"

' ';:
. .

"

. R�s: Rua· São Jorge, 30 �. Fo�� .2395

.#

,
'

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
DjIllomado pela Facu!dade Nacional de Medicina da

Universidade do' Brasil
E,x-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof....Octávio Rodrigues Lima)
,. Ex-interno do Serrviço d'e Cirurgia do Hospital

.

- I. A. J:>. ,E. T. C. do Rio de Janeiro
.

Méaico do :Hospital de Caridade '

nOENçAS DE SENHORAS":_ PARTOS - OPERAÇOES I
.

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. I

Pela manhã atende' diàriamente no Hospital
de Caridade.

. Resid: Rua, Ge}Jeral Bitteneourt n. 1-º1. Tel. 2.692•

M_ÁIUO DE LARMO CANTIÇÃO.. .

- MEDICO -

CLINICA. DE CRIANÇAS,
ADULTOS

. DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento'moderno da SIFILIS
.

Consultório -.Rua Tirad·entes, 9
HORARIO:

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 - Florian6polis -

.

Ano
'

................•... Cr$ 200,00 "

Semestre '.' ' i • •• Cr$ 110,00 ..
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo' não publicados, não

serão devolvídos.,
.

, A; direção não' se responsabiliza pelo. con.
ceitos emitidos nos artigos assinados.

-

'DR. MARIO' WENDBAUSEN
CUIIla .Mla II .....

Ileu""d. - ,. PIa.., II - 'fel. .. QI.
CeMIIl_t lJ•• , ura.. -

.

/'
.....IaeI.1 .......,.. ,....... II. 'fel. .u.

tE

d

"

---------��------

�AVISO:
DR. JÚ1.IO' DOIN VIEIRA

Acaba de receber o

AMBLíOSCOPIQ DE
.. WARTON'

Para trata.m.ento do ES-
.'

TRABISMÓ eiD crianças.
.

Rua Vitor �eirelles, 1.4.
l)e 9 às 12 Iiora� diària-

'

.
mente.

CLINICA MÉDICA' HOMEOPA'l'ICA

- Dr. Mecesla_o Szanhnv.sk-

ADV,OGADOS
-DR. ·MARIO LAURINDO

e

DR. Gl.AUDlO BORGES
ADVOGADOS-

I'ôro' em geral, Beeureos .,erute o Supremo "rllt.
aal Federal. -Tribu.al Federal 'de/Reeuraoa.

j ESCRI'l'óRIOS
FlórlaBópoUa - Edifício Slo lór,.,

12 - 10 udàr - 1&la-1
-

Rio. de .Ta,neiro - Edificio Borba
�tôBio CÀrlol 207 - laIa 100B.

.

ADVOGADO: ·'Dr. Estêv-am Fregapani � Causàs
cíveis e tra6alhistas.

'

CO�TABILlS.TA: Acácio �ribaldi S, Thiago·-'
Assuntos fiscais em geral.

.

Edifício "IPASE" - 5° andar

DR. JOSÉ MEDElRÔS VIEIRA
- ADV�GADO-

,'Calu r.taI III -.I"Já _ ..... ea........

Navio-Motor« Carl. Roepcke»
RAPIDEZ - CONFORTO -:- SEGURANÇA

'

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em· Itajaí e Santos, sendo:

neste_último a'plilnas para o movimento de passageiros.

NAVIO-MOTOR

.!:.�6Ã�Y'RCti.
. .. .. ".,

EspECIAlIDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1'ADO

;'�Q BST4B.�� :Ho;e
NO LAR E NA SOCIEDADE

I
ANIVERSÁRIOS. -

,: Scheidmántel, contador do conterrânee . sr,

Banco Nacional do Comér- Beirão. \

Eugênio sas;
- em 1636, Francisco de Albuquerque Coelho de
Carvalho, primeiro governador do Maranhão,
empossado a ? de setembro de 1626, faleceu em

Cametá; .

"em 1793, em Congonhas do Sabará, nasceu Cân
dido José de Araújo Viana, mais tarde mar

quês de Sapucaí, falecendo no Rio de'Janeiro
a 23 de janeiro de 1875;'

"-

em 1817, em Belém (Banda Oriental), o Coro
nel Bento Manuel Gonçalves, à frente de 90 ho ..

mens surpreendeu e derrotou um destacamen
to de 300 entre-rianos do Coronel José Antônio
Berdum; I
em 1821, no Rio de Janeiro, surgiu o primeiro
número do períodico político redigido por .Ioa-

'

quim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha
sua filha Rita de Cássia,Barbosa, com o nome de "Revérbero Constitu--

cional Fluminense", concorrendo eficazmente com 'O sr, João de Deus

para a proclamação da Independência do Bra-! Córdova.

si!;
.

.

.

.

'.'

I Florianópolis, 6 de se-

em 1821, Costa Rica, República do Salvador, I +embro de 1953.
Guatemala, Honduras e Nicaragua, proclamam Ia independência;
em 1810, 'O México proclama a sua Independên- i

cia; I - e --:-

em 1830, no Rio .de Janeiro, faleceu o Tenente! JOÃO
Coronel J'Oaquim Xavier Curado, Conde de Sã'J I confirmam
João das Duas Barras, nascido em meia Ponte .��(��()4111.()_()�("" '

(Goiás) a 1° de março de 1747. e que foi 'O co- Iss'oc�iaça-o Profl·ssronal dosma�d�n_te das 'tropas .hra�ileiras que 'Obrigaram 11 I .

�eD]:;,��d�o�e::u� �A������::n::::c:
Rio

,I Odontologistas de'· 'SanlaCinerna's
A MÁSCARA DO VINGADOR' V::de-se Conuress�t8�asi�eiro dei á Cátarina·t·M��O oO;ig;;�A���_ �:p��::!���:od�ã ��:I p::.�ess::::';��a,�on::. RadlOdlfusao ! onvr e

GER lumbía, do tempo em que I MaIO, Cel, Pedro Demoro e A Associação Profissional dos 'Odontologistas de

Fotografia: CHARLES 'O grande fotógrafo, hoje 24 deMaio, Tratar: Rua Santa Catarina tem 'O prazer de convidar seus associa-

LAWTON .ra. A. S. C. diretor, exercia funções, CeI. Pedr'O Demoro, 1.343, d_:>s, de aSt Pbesslho�s '�onteresbsalda_s, ad assi�tirelm ta aRredseÍltt�-
,

c'Om Nery Régis: çao o ra a o pro ema a reimp an açao en a-
. Direção: PHIL K�RL- para aquele studio. ria" de autoria dos Drs. Werner Springmann 'e .Veníeío
SON - Filme da Colum- O bom padrão de . foto- Olinger na mesa clínica que será realizada hôje às 20

bia eem Technicolor grafia, juntamente com um
()�()�()....()__(' ......(I horas na Faculdade de Farmácia e Odontologia de San-

Elenco: JOHN DEREK, ou dois duelos, mais ou
ta Catarina, rua Esteves Juni'Or.·

, '

JOHY LAWRENCE, AN- menos interessantes, entre- A lusa ..se '
A DIRETORIA

: TONY 'QUINN, ARNOLD tanto, nã'O chegam para fa- I
MOSS e 'Outr'Os zer c'Om que A MASCA- Aluga-se para m'Oradia

A MASCARA DO VIN- RA DO yINGADOR, seja
um s'Obrad'O sítuad'O à Rua

mais um si�ples passãtem'; Conselheiro ,Mafra, 53_.
Tratar à Rua C'Onselhei-

- Menina Teresínha, fi
lha do sr. Aurelio Seára,
� Dr. Wilfredo CurrIio.

funcionário público 'esta-'
dual.
� Sr. WiI3ú!� Merizio,

Completa, hoje, mais um comerciante em Brusque
aniversário natalício, a ga- - Sr. C31 :05 Alberto
lante menina Maria-Lúcia; Barbosa Pinte.
encanto do' lar do sr. Ar- :.- Sta. Zé1.a C. Peretra,
mando Cuneo, funcionário Iuncioriária da Imprensa (.I.

da Imprensa Oficial dó E.,;- ficial do Estaco. -

.tado, - Sr. J'O�l Cardoso, al-

A Màría-Lúcía, cumpri- Iaiate.

Menino Lúíz Carlos
da Rosa Luz, {ilho do SI'. E.NFERMA

Hermínio Rósa Luz.

Ocorre, hoje, o anlversá- - Sra. Múri"l E. Lobo N'O Hospital d':! Caridade
r!'O natalício do sr. Paulo Beirão, viúva (10 sàudcso foi submetida sexta-feira, à

I

Sessã'O das M'Oças n'O) c'Om 80 baix'Os - 4 re-
Tin TAN - Silvia Pinàl

gistr'Os, n'Ov'O.
numa das salas do �useu ieiro apôio ao just'O anleio

- Rafael ALEAYDE em: d A t M d d dVer e tratar na "Casa' e r e 'O erna, os ra ia- o rádi'O brasileiro, que
O 'FILHOTE DO ZORRO l' b 1

'

Rui Ltda." _ rua Felipe: lstas ra�i eiros, estuda- tantos serviços .tem presta-
N'O pr'Ograma: _ ',' ram, em seus mínim'Os de- do à Nação.
Filme Jornal Nac. t Ih t b Ih 1 b I EI a es, 'O ra ,a ,0 e e 'Ora- m síntese: 'O no C'On-

EN, têm ,se caraterizad'O Preco::.: 1,5'0 - 2,o'O�_: 3,5'0 . d 1 D E M h�

liiiiilijiilii�"'!!!I�••".'�l
'O pe'O ,r. neas,. ac a- gress'O de Radiodifusã'O, a-

pel'O mesmo padrã'O de Livre. 'I'
h
ir., '-1 'J.,g r�. do de ASSIS, secreta�IO exe- tingiu suas finalidades. A

.
c 'O n ti n,u a medi'Ocridade ru !:I - r..!."

d C

p'Ois, em realidade,· têI):l. si- • " ••'m', As 8hs.

- cu�:: o

cli;:g�e:s:�rdia;l_ ����a::a_1���ç�:�:s:l'e!::�
do t'Odas, obras t'Olas e inex- _..

• _....
.

$Ei,�_b_&&gLL,__ , ,Kathrya GRAYAÉN (lade e de compreensão de da expressão em nõsso

pressivas. A 8 30h H'Oward KEEL - R,'Od princípios,. foi aprovado 'O país. O rádio, com'O veículo
Com t'Odos 'OS chavões ti':- s, s.

,

,

Sessãó das M'Onas I SKOLTON em:
'

I ante-projeto, que encami- altamente significativo de
Pic'Os d'O genero, este THE �

Tin TAN - Silvia Pinal O AMOR NASCEU 'EM' nhado à Câmara' Federal, divulgação de cultura e in- .a a_�_��
MASK -CF ,TIIE AVEN- \ I' f d

-, :-�)__,o...
_

_ Rafael ALEAYDE em: I
PARIS a im e ser apreciado pel'Os f'Ormações é um elo que une

CER, na'O c'Onsegue elevar-
O FILHOTE' DO ZORRO 'N'O programa: I representantes do povo.�Os todos os brasileir'Os e c'Ola-

se acima, d'O nível que

ca-l N
' .' " I

.

1 d b'l .

.. ' , () programa. _ Noticias de Samana. Nac.· egls a 'Ores raSI elros, cer- bora de maneira grandiósa
racténzou seus antec-ess'O-

"",} J l' N P 76 3 5 t�,lnente, 'l'ra-o aprovar 'O f
-

I.c 1 me orna ac reç'Os: ,'O -

., o
.. para' a 'Ormaçao m'Ora e

res.
P

,

'15 2" 3 5 I l' at' 14 an código em referência, por- intelectual de n'Ossa' g·ente.·
A d 1 t· f d'

recos: ,o - ,00 - l 'O mp. e os.

up a r'Oman lca orm� a Il;�p. até 14 an'Os quant'O é êle uma legítima A emissora local, a Rá-
p'Or 'J'Onh Derek (O CrIme . �\ &

,-

Q' dspiração das emissoras dio'Guarujá, f'Oi represen-
NAO'COMPENSA) e'J'Ody -

-.-'0. �t1�!))J .1 � naci'Onais. tada pelo Dr. Dib Cherem
LAWRENCE de Ten TaU CD �IJA'.�J .. !!.f;1J1,__�, A sessão de éncerramen- e Sr. Acy Cabral Teive,
Mim ''''(HOMENS DO DE-

As 8hs. to do no Congresso Brasi- que defenderam os interês-
SER'rP), até certo pont'O As 8,15hs.

J::m .HALL
gal'ânte. ''O sucess'O c'Omer- Sessã'O das M'Oças

, WINDSOR em:

cl?l da película, �pesar- de Tin TAN - Silvia Pinal
O TUFÃO

estar a' mesma repleta de � Rafael ALEAYDE em:

O FILHOTE DO ZORRO

cio Paraná-Santa Catarina,
'O 'ESTADO cumprimen

ta-o, cordialmente.

Menina Lúcia.

Festeja, hoje, mais um

aniversário natalício, a in

teligente'menina Lúcia d'A

quino d'Avila, filhinha do
nosso prezado conterrâneo

dr.iNewton d'Avila e de

Menina Maria-Lucia

sua exma. espôsa d. Ivone

d'Aquino d'Avíla

Lúcia, que _c'Onta corri'

vasto círculo de amigui
nhas na sociedade local, se-

rá alvo de carinhosas ma

nifestações de estima no dia rr-entos,

festivo que hoje transcorre,
O,ESTADO cumprímen- FAZEM ANOS, HOJE:

ta-a.

Sr. Paulo Scheidmantel

wer Stret, tem pr'Oduzid'O
uma verdadeirl;l enxurrada
de filmes deste gêner'O,. que,

,

I

, com éxcepçã'O de ALADIM
E A PRINCESA DE BAG

DAD; de ALFRED GRE-

As 5 - 8hs.

"C,ADOR, é mais um "capa
e espada" da C'Olumbia"da
safra iniciada ha alguns

po, sem c'Onsecjuêncías.

an'Os e que pel'O geit'O 'pa
rece nã'O querer terminar.
� Desde MOSQUETEIROS
DO REI 'OS studi'Os de G'O-

'� I T Z

c'Onvenci'Onalism'O.

Elp. 'Outr'Os papeis, AN

THONY QUiNN e AR

�,THONY QUINR e AR

NOLD MOSS do& bon� a�

No pr'Ograma:
Filme J'OrnaI Nac.

Preços: 1,50 - 2,'0'0 -:- 3,5,'0.
Imp. até 14 anos.

t'Ores sem n-enhuma
tunidade.
A direçã'O de Phil Karl

son, que recentemente n'Os

deu O CASTELO INVEN

CIVEL, nada apresenta que
chame a. atençã'O, p'Ois é de

p'Onta a pónta, pura r'Otina.

A UIlica c'Oisa de' real

mente b'Om; em A MAS
. CARA DO VINGADOR,
,é a 'Otima f'Ot�grafia de

CHARLES LAWTON Jr.,

opor-

As 8hs.
Sessão das Moças

Pedro VARGAS - El

ia AGUIRE - Tit'O JUN
CO em: '

'

OLHOS DA JUVENTUDE
O Esp'Orte na' Tela. Nac .

Preç'Os: ,1,5'0 - 2;'0'0 - 3,5'0
Imp. até 14 anos.

leir'O de Radiodifusã'O, c'On- ses d'O "bróadcasting" cata
tou com a presença do G'O- rinense.
vernador de São Paul'O, Agora, só nos resta a-

,

Lucas Noglleira Garcês e I guardar o pronunciamento,
Senad'Or Assis

.

Chateau-I
da Câmàra Federal, sôbre!

briand. O� �ois �onheci�os 'O ante-pr'Ojeto -Código Bra- )J!"�����I!Ih'Omens publIc'Os, deram m- sileiro d� Radiodifusão. \

- Sta. N'::\l· Manara.
- Sta. M-"rt:Jp.ne Vi�h 11

.•

filha do sr. Prcténor 'Nunes

no Passado AGRADECIMENTO

Vieira.

15 DE SETEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1624, nas imediações da Bahia, travou-se
combate entre as tropas nacionais e as holande-

Julião Tavares, de público, agradece sinceramente
ao Sr. Dr. An�onio Dib Mussi, pela -dedicação e com

petência com que tratou sua espôsa Maria H.' Tavares,
quando operada de pertinas, enfermidade no Hospital
de . Caridade. '

..

Agradece ainda, 'todas' as pessôas amigas, "que vísí-
taram a enferma' e a confortaram.

.

Julião Tavares

ro Mafra, n. 27.

Um ac'Ordeon,;- marca
PAOLO SOPRANI (Italia�

1;'emos no "cliché" o Dr. Dib Che1'em, diretor de I"b1'oadcasting" da Rádio Guarujá,' quando apreciava'
um dos artigos do ante-projeto - CódigoBrasileiro--a.é I

Rádiodifusão.

.-participaçao
ALFREDO XAVIER VVA� BERNARDINA

DE OLIVEIRA CÓR-
'

DOVA

Marie

No pr'Ograma:
Ciile J'Ornal. Nac.

Preços: 7,0'0 - 3,50
Imp. até 14 an'Os.

VIEIRA E CYDOLINA

tem o prazer de parti
cipar aos parentes e pes-.
sôas de suas relações, o

contrat� de casamento de
seu fi1ho-"J'Oã'O de Deus,
com a srta. Rita de Ccfs-'

MEDEIROS' VIEIRA

têm O prazer de parti-
cipar aos parentes e pes

.

sôas de suas relações, o
contrato de casamento de

"'

::;-

:-'sia ,Medeiros 'Vieira:'
'

Lajes, 6 de setembro
de 195'3.

•

RITA DE CÁSSIK

'1'1 S-AHCOdeC�f�ITn P'OPUL.AR/I'
I

I
.

� AGRIGOlA '
I I

I· Rv..a. iJ'rrnJ.i'lJVL('f, 16
'

. .. ,
• I I .' • ---6-_"--

f'L.ORIANOPOLIS _:SI'õ..t'61ô.rIM,
.

..--..------�__.-

Viagem com segurança
e r�pidez

, sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B,RISILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Join�ille - Curitiba

�jJ'''f;���):;..; »

'Age"nCl"a '-_
Iiua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

as CRlaNç,s
PREFEREM

1111.

Anuncie n'''O ESTADO"
,

DO ZE-MUTRETA....

I PARA A PROk'/1:1A l/EZ'
I APl?éNOA .4 Ltlv:1�.

'

••. SE NAO <OC/ISG..e 4'L/ê '.
ME B'<Ouê<Z:A oe cVOé?
é' UM INFEL.I-?-�.

-
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o ESTADO

uara t e oinvi_ �f am �BO I arin�Oi� � o 8 ao �.� �
, .Sob o patrocínio da Fe- dignas dos mais entusías-: Quadros e cestinhas:

I
Campeão Guarani E. C;, pontos

'

I
Norberto (9), Hugo, A. tempo vencia o Guaraní

deração Catarinen�s e com ticos louvores. O Ubiratan Ubiratan' _ H. Lange de Joinville, com 57 pontos 4.0 \ lugar _ .Amandus Harnack (8), L. Perini .. pela contagem de 16 alO.
,

o concurso dos clubes Gua- também fez bonita figura, (13), A. Nunes (18), E'rí-L Vice-Campeão _ C. R. Baumer, do Guarani, com' (3)" Theofilo (12), Wilson Quadros e Cestinhas:
.raní, de Joinville: Ubira- conseguindo ser adversá-, co Straetz (14), K. Boa- Ipiranga, de Blumenau, 13 pontos

'

Kurt (19) e R': Werner Guaràní _ R. Werner
tan, desta Capital e Ipiran- rios à altura do campeão. ' baid (8), T. Fernandes com 55 pontos - 5.'0 lugar _ K�l Nobert (8). (10),

�

Kurt (Bolha) (14)
ga,' de Blumenau, realizou- Abaixo damos ':um resu- (9), N. Sell (2)/e L. Barre- 3.0 lugar --:- Ibiratan ,E. Engel, 'do Ipiranga, 'com 13, Ipiranga _ Z. -Lima (4), (Faisca) Teofilo (10), L.
se, sábado e domingo, ten- mo dos jogos: to (2). C., de Florianópolis, com pontos. L. Probst (14), J. Silva Perini, A. Harnack._(5).
,do, por loc-al o majestoso Dia 12 às 9 horas: Ipiranga'- J. Silva (8), 54 pontos 2.a 'PARTID� (17), A. Barbosa -(2), F, Ubiratan - E'rico (7),
estádio "SantaCatarina", o UBIRATAN E.C., de K. N. Engel (11), Z. Lima, INDIVIDUAL' Dia 13 às 10 horas: Muller (8), Norberto A. Nunes (14), K Boa-
C��peonato, Estadual de Florianópolis x C. R Ipi- A. Barbosa, Norberto (2), Campeão Roland Guarani E.: C., de Join- Karl Fra�z (4). baid (5), H. Lange (6) T.

Basquetebol Masculino, ranga, de Blumenau, cara- L. Probst (12), ,F. Muller Werner, do Guaraní E. C., I ville,
61 x C. R. Ipíranga, 3.a PARTIDA Fernandes. O. Martins (3).

bem, como o Campeonato peão da Liga Atlética Blu-
'

(9). com 1,6 pontos de Blumenau, 49. 1.0 tem- Guaraní E.C 39 x Ubi- O público não' corres-

,Estadu,al de Lance- Livre, menauense. CAMPEONATO DE Vice-Campeão - Ad?ni; I ��, 2� a 23 �ara: o clube I' ratan 34 ' ,dondeu, esteve sempre au-

foi conquistado ambos pela Contagem 1.0 tempo, LANCE LIVRE - Taça I'O Harnack, do Guaram .E. [oinvilense, Venceu o clube de Join- sente, em insignifican-
poderosa equipe do Guara- 28 a 18 e Final - 66 a 42, 'Governo do Estado" C., com 15 pontos Quadro� e Cestinhas: ville, conquistando assim a tes, apesar da presença de
ní, campeão de �oinville, para o clube de Florianópo-I Dia 13 às 9 horas, 3.0 lugar ---:- Valmir dia." Guarani -�. Baumer I taça "Dr. Osmar Cunha" Afonso Levréve o apitador

".qu�' realizou- performances liso , Por equipe: ,do Ubiratan E. C., com 13 Herbert, 'Heinz .90ecks (2.1, de posse transitoria. No Iode basquete n.·l do Brasil
.....ía••••••;.••__-_�_-.---�.�.-.-.---••�-.-.--- -.- -

_�
-
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vo'1

mitem que houve toque,
deixando o árbitro de punir
o quadro visitante com

uma penalidade máxima.'
,
Logo após, Giovani ' por

um triz não conseguiu bur-
,

la� a vigilância, de Tatú,

Espetacular Vitorla
o Bocaíuva logrou, en-

f
se o trio final dos locais, Ao vencer domingo o Imbituba por 3 a 2,

cerrar suas atividades no no que aproveita Giovani após estar perdendo por 2 x 0., o auri-celeste
segundo 'turno, ante-ôntem,

I
para, de cabeça consignar

encerrou SeUS compromissos estando na pon-
com as honras de primeiro o goal de abertura. '

colocado, ao colher nova Aos 44% minutos, Ro-' ta do certame - Agora é só esperar que o

vitória sôbre o Imbituba meu falha proporcionando Avaí, Atlético e Figueirense percam pontos
Atlético Clube, por três a a Olavo encontrar o cami- - -Oscar (2), Carriço, Giovani e Olavo, os

dois. nho das redes, m�diante marcadores - Atuou no apito o presidente tragem desagrada aos qua- Nas magníficas dependências\ do aristocrático. TA-
o glorioso grêmio da magnífica cabeçada, da F. C. F. _ Virtual campeão de dros. . BAJARA T. C.; de Blumenau, gentilmente cedidas pe-

nossa Marinha: de Guerra "VIRADA" ESPETACU- aspirantes o Imb'tuba, PRELIMINAR l� sua -d,iretoria, realizou-se a c?mpetição de Tênis dos

está ,de parabens. Pela prí- LAR NO 2.0 TEMPO Como aperitivo tivemos 1. s Jog�s Ada. Juventude Catarmense, .tendo compare-

Com O desfavorável
'

h d
.

t O C)do:asslstencla das maiores verificadas em Blumenau.
es- t d tid 1 t T tú o c oeue os aspiran es. N' 1 b Inou, empa an o a par I a. a men e a u que com ar-... otave o t_ra a ho do Sr. Henrique Cardoni, cooperao-

core de 2 x O, todos já con- O empate não ficava bem rejo e segurança operou Imbituba, fazendo alarde do c?mo DIretor para o sucesso do torneio, tendo S.S.,
sideravam o Bocaiuva co- para a�bo� os :lubes" p�is I magistral defesa', de um de sua classe, conseguiu ao termino das disputas, na entrega das medalhas aos

te. Está na ponta, restan- mo praticamente derrotado. colocaria o Imbituba fora chute de Olavo. Resultado triunfar por' 2 a 1, resulta- lOs, 2°s e 30s colocados, usado da palavra, feliqjtando os

d Ih
-

.

L t d t' I dI' vence.dores e estimulando-os para a conquista de novos
.

0- e, para ser campeao u an o sempre, com en u- de combate e o, Bocaiuva final: Bocaiuva 3 x Imbí- o que o co oca como vrr-
I

I aureis. Damos abaixo a sequência dos jogos e os resul-da cidade, que o �tlético siasmoge fibra, o quadro com poucas possibilidades tuba 2. tual fampeão da categoria, tados.
'

aurí-azul foi investindo pe- pafa �evaritar o� títuÍo. ">- OS MELHORFS
'

pois encontra-se na lide-
, TENIS FEMININO

i igosamente sôbre a cida-
_

"

'-'f ,�, PbUCOS"os elementos que rança ..
com dois pontos de' '1.0 jogo _:_ Clelia Sire e Nigia Ziperer, do Sagrada

dela de Miltinho. Carriço
.

Lutando Bocaíúva e Im-I,se, salvaram da fraca' pele- diferença, sôbre o Figuei- Família, venceram a Selma Veiga e Maria de Lourdes
e Rodrigues perderam 0- bituba pelo 'desempate, " o', [a da tarde de domingo no rense, faltando-lhe -apenas Deise, do Dias Velho, por 2 a O (6 a 2 e 6 a 2).

portunidades precio s a s, primeiro adiantou-se, gra-:, campo da Praia de Fóra. enfrentar o Paula Ramos, .

2.0 jogo - Marília Heusi e Rose M. Nobrega do

I
' Gm. D. Pedro II, venceram a dupla do Barão de Anto-

frente a frente com o go- ças 'a uma jogada' m��nífi�' No B�éaiuva sali�ntou-se último colocado, no próxi- nina por "forfeit".
leiro visitante. ca de Oscar que surgiu no Oscar como a maior figura mo domingo, em seus do- 3.0 jogo - Clelia Sire e Nigia Ziperer do Sagrada
Mas aos 17 minutos, o momento propício, em meio do gramado. O c�nstrutor mínio�. Família venceram a Crislaine Securado e Marília San-

Bocaiuva viu coroados os á forte confusão, para mano' do triunfo auri-celeste cum-

V.d
.

f tal
tos do C.olégio Santo Antônio por 2 a O (6 a 1 e 6 aI).

de, "super". esforços dos seus rapazes, dar a bola ao reduto final v
, _

d I a ln an I
4.0 Jogo - A dupla do Dias Velho venceu a do Ba-

priu u�a atuaçao igna rão de Antonina por "forfeit".
- ,

2 x O NA PRIMEIRA com um' tento espetacular dos visitantes, I quando o dos maiores aplausos, re-. • • 5.0 jogo - A dupla do Sagrada Família vencéu a
FASE de Carriço, num momento cronomet-ro assinalada 28 velando se um atacante in Vida Juvenil do-Gin. D. Pedro II, por 2 a O (6 a 1 e 6 aI).

O primeiro período, do de, confusão seriante dian-' minutos; Era õ goal da vi- filtrado; e técnico, além d� I Classificação Final

embate domingo sustentado te do arco contrário. Era' tória, recebido com indes-. chutador emérito. Geraldo '. E' com prazer que r�gi';� Glélia Sire e Nigia Ziperer, do Sagrada FaJIl-ília de'

entre Bocaiuva e Imbituba o. .

início da ofensiva ,q,u.� ,I c"ritiv.el "entusiasmo ,pela I e, Gato atuaram bem. Ta- I.r�mos o recoebimento, dO,;3 Blull}enau, campeãs de/ Tênis Feminino, contando para
,

' ;

d b
.

d 1 d b
sua associação desportiva 10 pontos.

chegou a irritar, tal a mo- Iria resultar. numa das. VI� l tor,cI a oquense. Nos
I tu fraco no 1.0 tempo, es- numeros e e setem 10 M 'II' Ht arI la eu-si e Rose M. Nobrega, do Gin. D. Pe�

notonia que imperou nos radas" mais espetaculares; restantes minutos, nada teve magtÍífico na 2.a fase. destas duas excelentes l'e- dro lI, vice-campeãs de tenis feminino, contando pára
45 thinutos, fóra alguns destes últimos tempos. mais suc�deu de sensacio- Bonga, Rodrigues e Car- �istas infanto-juvenis, edi.- sua aSSQciação 6 pontos. , ",

lances' frente ás metas de Aos 22 minutos, num pas- nal, salvo algumas defesas riço regulare�. Este último I tadas pel; �oc' Gráfica _� i-' Selma" Veiga e Maria de Lourdes Deise, do, Dias
Miltinho e Tatú. se de Ha,zan, Oscar fulmi- dos dois arqueiros, especi- fez o seu reaparecimento da DomestIca, Ltth. \i lda Velho, conquistaram o 3.0 lugar, conquistando para sua

Logo nos primeiros, Mar- após uma ausência de dois Idantil ,entre muic . .\s hist6" asso(::iação ,4 pontos
, .

d
.

h
.

l'
Maríllia Santos' e Chislaine Securado do Colégio

cos deu,-nos a impressão meses ,nas em qua rm o::: me UI S t A tA
. .

.

4 1,,;'
"

.

'

,',
an o =n onlO, conqu,lstaram o .0 ugar, contando 3

de haver tocado o' "Balão"
'

CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO No Imbituba, Gerson as bem orgamzada,> "pagI-' pontos para 'sua associação desportiva éolegial.
-

d t d t' d nas de exercício�", pe'que-', ',TENIS MASCULINOcom as maos, en ro a Isolado o Iris com a delrota do Colegial ('on mua sen o seu ponto -

a're'a pe'rI·gos·a. MUI'tos ad- 'lt M'lt' h r,os contos e páginm: J,)ara
I 1.0 jogo :- Célio G.,Salles e Henrique Fleming, do

frente ao Postal, na sabatl'na _ Em-- "o. I ln o, sem {) seu

d colorir. Vida Juvt>.!'ti�, pu- Colégi.o Ç_atarin.ense .v�nceram Silvino Silva e Adolfocostumeiro . jog�, não ece- F R t d G I .

pate no prélio Rad.ium x Treze de p'donou, ,todavia. E' um blicando também histórias
.

2em� ,o m. btaJaI, po� 2. a 1 6x2, 2x6 e 6x4).
,.0 Jogo -_Ro erto OlIveIra e,Rubens Pereira doMaIO grande arqueiro. Marco, em quadrinhos, já tem lei- Colégio Catarinense' venceram a Roberto Buchele e

Sábado,. a tarde, com, dos Correios e Telegr.ífos, 'Venâncio, Giovani e Har- tura para j,ovens e destaca- Gerd Hauffe do Colégio Santo Antônio por 2 a O (6x2
duas partidas, teve prosseJ pelo escore de 4 a 3. O Co- ley bons.

_

se na parte instrutiva os e 6x4). - .'

guimento o Ca�peonato da Ilegial vencia por 3 �� 1, I OS QU�DROS "quadros brasileiro:>" a cô- 3.0 jogó - Ido Guenther e Edval Santos, da 'E.

Segunda Divi-são (Amétdo- I quando então foram expu

i-I BOCAIUVA _;_ Tatú res. Qualquer das dua<; I'e-
Normal Barão de Antonina, de Mafra, venceram a Die-

) N b I d f
" ter Hering e Carlos Berhard, do Gin. D. 'Pedro lI, porres. o em ate principa sos seus e ensores Bmat� Romeu e Bonga; Adão" vistas c_p'm sessenta e qUA- 2 a O (6x2 e 6xO).

-

da rodada, disputado e;?-tre c' Nado, ocasionando, é.'E- Geraldo e Gato; Carriço,' tro páginas e Ótimo papel 4.0 jogo .;_ Rodrigo Lobo e Pedro Doria, da União
Colegial, .líder juntamente

I
sim, a "virada" no marca- Oscar, Rodrigues Adílio e I custa Cr$ 3,00 em todo o Joinvilense Estudantil foram vencidos pela dupla do_

�e com o Iris, e o Postal Te- dor. \No o�tro prélio eh 1'0- Hazan.
'

- Brasil. ' Colégio C<;ltarinense por 2 a O (6x2 e 6x1).
legráfico, vice-líder, vel'ifi-! dada, o Treze não conse- IMBITUBA _ '1\/I'l'ltI'nho, I

' 5.0 jogo - A dupla do Dias Velho venceu a do
realizar sua primeira defe- I ....lV.l B

'_

d A
vitória d

,.. I R"
ara0 e nton�na" por 2 a O (6x1 e 6x1).

sa de vulto ao agarl'ar um
cou-se a o grem,o

I
gUlU passar pe � amum. Matias e Marcos; Gerson, ...()-()....(�()....o--. 6.0 jogo _ A dupla do Colégio Santo Antônio ven-

shoot. vioÍerito de Oscar. empatando por um tento. Mário e Venâncio; Harley,! A C I T E 'J ceu a .do Ginásio ltajaí por 2 a O (6x2 e 6x3). '

Prossegue o jog�, notan- 'Giova�ü, Olavo, Geopar e I' -:0:- I� 7.0 jogo _:_ A dupla do Colégio Santo Antônio ven-

do-se équilíbrio de ações. Landinhoo' JUIZ ,�o� AG 2 N C I A DE

I
ceu -a do D. Pedro lI, poi 2 a O (6xO e 6x1).

FLUMINENSE ,E BOTAFOGO CONSER- 8.0 jogo '- A dupla da União Joinvilense Estudan-Com a' bola, Carriço arre- - PUBLICIDADE til venceu a do Barão de, Antonina, p�r 2 a I' (5x7,
mata alto e Mil1itnho ao VARAM-SE NA LIDERANÇA DO Na falta de uni. apitador I.. -:0:-

,10X8
e 19x17).

tentar a defesa foi atingido CERTAME CARIOCA ao 'gosto dos dois clubes, a-
�

RADIO - JORNAIS _9.0 jogo - A dupla do Dias 'Velho venceu a do Co.
com violência por Rodri- Permaneceu na po�::a do Fluminese 2 x Bangu 1 present.ou-se o sr. Osni' e IlégiO

Catarinense por 2 a O (6x2 e 6x3). ,

gues,. indo a "esfera" dor� certame carioca Botafog:> e

I Bot�fogo 2 x Aménl,a 1 Meilo, presidente da F.C.F., REVISTAS'
'

Classificação Final

'mir no fundo -das redes. O Fluminense, pois sairam vi- Vasco 1 x Olaria 1 que, .se úão estamos enga- i -'" . ,

' Campeões - Roberto Oliveira, e Rubens Pereira
...................... do Dias Velho, 'que conquistaram assim 10 pontos par�

árbitro, ,atento aos movi-, toriosos na penultima ro- Flamengo 1 x Canto do' nados, nunca estivera na o G. E. Professora Antonieta de Barros.
'

mentos' do "center" bo-, dada, ambôs por 2 � l' di.. Rio O direção de um co�jo .

fu- Vice-Campeões - Célio G. Salles e Henrique Fle-
quen�e,' anulou o goal, ali- . ;mie do América e I3i:lngú, M"dureira 2 x Bonsuces· tebolístico. Sua atuação ming, do Colégio Catarinense, que .conquistaram para

• CASA MISCELANIA diltri- A D t' C I
.

I 6 t
'

ás com acêrtó. respectivamente. 50 1 . foi repleta de talhas, além
buidora dOI Rádios R. C. A.

a . espor Iva' o egla , pon os.

Aos 35' minutos, num Os resultados das parti-I São Cristóvão 2 x Por tu-' de pouco enérgico ante

01 Victor. Válvulas e Dise08.
3.0 lugar - Rodrigo Lobo e Pedro Doria, da União

lance perigoso, atrapalha- nas da rodada foram _'ste:.;: guesa1. jogo _Violento posto em prá- Rua Couelhelro Mafra. (Continúa na 68, pág.)

dQ Bocaiuva
tica pelos dois bandos. To

davia, procurou ser
-

justo
c imparcial, conseguindo
conduzir a peleja até o mi

nuto final sem provocar in
cidentes graves, tão comuns

•

no futebol, quando a arbí-

GINÁSIO SAGRADA FAMILIA E INSTI
TUTO DIAS VELHO, OS CAMPEÕES FE-.
MININO E MASCULINO DE TENIS DOS

lOs JOGOS DA JUVENTUDE
CATARINENSE

meira vez em sua história
o' auri-celeste 'conseguiu
algo de honroso e brilhan-

perca ou' empate com o

Paula Ramos' quinta-feira
e Avaí e Figueirense divi
dam as honras da tarde do

próximo, domingo. Em caso

contrário, teremos um li':

geiro torneio para a decí
'são do título, passando o

certame a ser denominado

assiin . como Geopar que en

vJou a !'esféra" ao traves

são 'do arco dos locais.
, Miltiilho teve ensejo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

fala O Presidente �o
-"'.- Balco dolBrasil

.

R I o 11 - (V. A.) I as reais para seus débitos
A saída de sua conferên- I terão seus títulos protesta

cia de ontem com o Presi- : dós.
dente da .República, o Sr. I. O Sr. Marc�s de Sauza

Marcos de Souza
.

Dantas, Dantas acrescentou, que o

Presidente do Banco do Banco do Brasil, não pre

Brasil, manteve com os jor- tende fechar os jornais nem

nalistas o seguinte diálogo: emissoras mas não abrirá
P - Foi encerrado on- exceções para regularizar a

tem,' efetivamente, o prazo situação de tôdas as empre

para a regularização do pa- sas jornalisticas e radiofô
.

gamento das dividas dos nicas.

jornais e emissoras com o seus débitos. As que não

Banco do Brasil? � pagarem suas dividas ou

R - Sim. não apresentarem garanti:'
�

P - E' verdade que o

jornal ULTIMA HORA li-, --o
quidou todos os seus débí-

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Setembro de 1953

]PetrobrásImendas:8e
ieiladas

A- G U A

I;
_.��------�--------�----��--��

UNIÃO BENEFIClENTE DOS CHAUFERES DE
, SANTA. CÀTARINA

/

Assembléia Geral ExtdlOrdiná�i�

Convocação
Nos têrmos dos artigos 23 e 46 dos Estatutos, con

voco todos associados quites, a comparecerem na séde
social da U.B.Ç.S.S., ás 2Q horas, do dia 17 do corrente
(Quinta-Feira), para- uma assembléia geral extraor-
dínáría. .'

Assur:to - Venda de um terreno da sociedade
outros assuntos, de interesse social.

.

Florianópolis, 12 de Setembro de 1953
União Beneficiente dos Chauferes de Santa Catarina.

Jesuino José Espindola, Presidente
' ..

.tos? I

R - Sim. II N G L ESA·. P - As outras emprêsas I .'.
'

.

!:v?ec!oras fizeram o mes- {fi ;'ii �'I IIt]._.._...I.• .I_...._.I_..._�_...._....-..._
.

Por gmnde que a�nda se-

R r: As demais emprêsas 'Ô N r c A • A P E R I T I V A
.

jam as ameaças adensadas
: estão regularizando os seus I sôbre o regime demoçráti-
d é bit o s. As que não co, uma coisa é evidente:
sas estão regularizando os

I
a !VaÇã9, outrora desaper-

/ cebida e ignara dos altos
------��-�----�---------------- valores que perderia, está

'agot'a vigilante e disposta
a' defendê-los.

cesáreas. Refiro-me à que
se poderia chamar, sem en

carecimento, a vigilia civi
ca de Duque de Caxias.
Um deputado, não impor

ta quem fosse, acusado, não Iimporta saber-se com razão

.ou sem ela,,��. ser :respon-I
RIO, 12 (V.A.) - Estê- população, pois, para dar sável por um crime de mor

ve reunido o Sindicato dos I
a -impressão de que a elas te, vê a sua casa sitiadá pe�

Trabalhadores em Produ- se deve a concessão do au- la polícia e na iminênCia de

tos QUÍl:nicos, que criticou mento de salários dos ope- ser invadida sob a proteção
veementemente o Ministé- rários 'em carris, concorda- de uma ordem judiciária
rio do Trabalho. Acusan- ram apressadamente com o ilegal e insubsisternte. Tal

ram as autoridades traba- aumento no preço das pas- foi, porém, a reação imedia

lhistas de não estarem de- sagens de bondes. tamente produzidã, tais as

fendendo os interêsses da Exclamou-sé ali que o sr. providências logo tomadas'
Jango Goulart só está cui- pelq Presidente da Câmara,
dando dos' interêsses da por. deputados, sem distin

Light. Os trabalhadores em çiio de partidos, e por mem-

produtos químicos acham, bros do próprio Poder Exe

por outro lado, que o no

vo plano de racionamento

: de energia arguido pelo
Ministério acarretará redu-

, M1!:S DE SETEMBRO
19 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

a consumar-se o atentado, Conselheiro Mafra.
.

.

ção salarial, com conse- que o seria não tanto-,.às . 20 Domingo -' Farmácia Esperança - Rua Con-
imunidades de um deputa- selheiro Mafra.

• �.
do, como ao próp1'io regime 26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe-

democrático representativo. lipe Schmidt.

U L'T'RA SON
Já não estamos, por cer- Schn�;d�oming() - Farmácia da Fé ..::.. Rua Felipe

.

O to, em 1937; quando a inex- I O serviço noturno será efetuado p�las Farmácias

TE·RAP I' 'A :;;:��:���1�t:as�::d�::;re�1
Santo Antônio, Moderna e Noturna.

ctavets vantagens da demo-
cracia levaram o País a

a-, Ag' d -

t M-O MAIS MQDERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN. ceitar o golpe de Estado, ra eClmen O e
-

ISSa
TO PARA INFLAMAÇõES E DORES. senão com jubilo pelo me- ANTôNIA DOBES

.

TRATAME!S''PO SEM OPERAÇÃO DAS I nos com indiferença. A Na- A família Dobes agradece penhoradamente às pes-

S·INUSITES.. ção reage agora ao mais le-
soas �e suas ,relações que compareceram às exéquias de
AN,TO.NIA, DO.BES e convida a todos. em 'geral, parave estímulo. Nisto deveriam

E .'INFLAMAÇõES nA CABEÇA E GARGANTA. aS�Istl�em a mIssa de 7° dia, a se realizar dia 11, sexta-
.

TRATAMENTO. COM HORAS MARCADAS.' meditar quantos, fiados na feIra, as 7,00 horas, na Igreja de Santo Antônio.

DR. ,GUERREIRO
facilidadécom que se em-

preendeu a passada aven
tura autocrática,. imaginam.

.�. J

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO poder renová-la sem maio-

ALTOS DA CASA BELO HORIZON'I!E. res .r1.scos. Outr� é a época Rádio Guarujá de Florianó-

RESID�NCIA F�LIPE SCHMIDT N. 113. e muito outras são as dis- polis

posições. Rádio Difusora de Urussan-
ga

o Sangue é a Vida
-

ELIXIR tU
. • INOFENSIVO Áu ORGANISMO· Um simples episódio, um

AGR,ADAVEL COMO UM LIr.OR
REUMATISMO I SIFILISI fato, que à primeira vista

Tome
-

o popular depurativo composto df� nenhuma relação parece tér

HcrmofeniÍ e plantas medicinais de alto com as libe1'dades públicas,
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S. o. demonstra .e deveria ser
�. como medicação auxiliar no tratamen· vir de advertência a qttan-
�(J d aSifilis'e Reumatismo da metma

origem. tos sonham com aventuras

Trabalhadores Acusam

o Ministro do Trabalho

o DORES G
DE GARGANTA

PASTILHAS

VALDA
quência imprevisíveis.

Participação
Adolfo Szernay , João T. da �osa Jor.

e e

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

mento �e seus filhos
NORBERTO e HELi
xxxxxxxxx

N01'berto e Helí
x apresentam-se x

x x

x Noivos x

Joinvile
x x x x x.x x x x

8-g_:.953 FI01::ianópo!is

Cdm êste VAló� V. S.
."b .. i..io. �mA contA que

� 'll:cr;.��.IIII!!==-
lhe ..en!!er.í. jut'Ó com·

"" penSAdor e

§�������s�!I� lew, ...i pàrol. sw residi",

. "
! eie, um lindo e útirpt"esente:

umBEUSSIMO eoFREde A�O eROMADO.

_.".,.. B AP'f'oc.ure hoje o NOVO

lia
..I.�.�.1 '-

..
,' ..···,�O·�.

f. N��� .G�i'COLA,
.....51 ......

FLORIAItOPOLIS �NTA OATA"" .".

"J/ ,ft'. . . .,... "
.

AP�LO AOS MÉDICOS�- "DUIIA11TE TODO DIA· O dêmi d 1° d F
,..

d
.

d/ffi. . ". saca emICOS o ano e armacia, esejan o

.1 � nos. "A/)�JOS faz�r u�a efol�uet� sôbre a matéri� da Sadeira de Pa-'
. t

.

.
rasitologia, visitarão os senhores médicos, propondo-lhes

•'" D�"R�'i't
alguns q�esitos e,es?eram co�ta� co� a be�evolênci� e

/.
;;" cooperaçao dos distintos profissionais, nas informações

� r:'
-

:
-t ' que solicitarem, a fim de levar a bom. têrrno esta Inicla-

.

;;i; » � � tiva, que visa incrementar a pesquiza científica no meio
'/, �

;t universitário de nossa terra.
.'�.. -�----

N �
-�

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio -:- . Transportes
Rua Joio Pinto, 9 Fpolis

r'armacías de Plantãocutivo, tais as disposições
démonstradas pelas Classes
A rmadas, que não chegou

REPRESENTADAS

de

ft CITE
Rádio Farroupilha de Pôrto .

Alegre
Rádio Sulina de Capinzal
:{\ário Difusora ,de Tijucas
Rádio Difusora de Laguna ,
Rádill Caçanjurê de Caçador I

Rá�:o Difusora de Itajai I

I Pu blicidade

AgêDc�aOxalá seja bem aprovei-.
fada a lição, a que a discu
tida personalidqde do dep.
Tenó1'io Cavalcanti abriu
ensejo, e por advertidos se

dêem os contumazes conspi
mdores contra o regime de-

, .,.,. ,

nWC1'atwo. "O Fstado"
"Alvorada'�

. RAUL PILLA "O Invicto"

"O 'Vale do Haja!".
Rio, -4-9�1953..

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

RIO, 12 (V. A) -

Plenário da Câmara
Deputados rejeitou, em � �

e
duas chamadas nominais € ti'
por larga margem de vo-

-

tos, mais duas emendas de W'"
.

�:,Senado ao projeto que dis- ",.

põe a Política Nacional do
Petróleo define as atribui

ções do Conselho Nacional
do Petróleo e cria a "Pe
trobrás".
Restam apreciar três e

mendas, dentre as, quais a

de n. 32, de autoria do se-.

ORGAHISADÔ'
f_
EDITADO

..

POR.
1XJIIAL[e/(f g(J4/([g
gElXAg�.fTT(}
FUJ.RIANÓPOLlS_SANT!\ CATARINA

.
-

nador Ismar de Góis, que Vende-se.' ou arrenda-se
ermite a participaçãó de o RESTAQRANTE FO-

emprêsas entrangeiras na GUINHO.' I

pesquisa, lavra a extração Tratpr no mesmo Com o

do petróleo. Sr. Ruy Araujo .

-

·�'[iat"U.UI[III

V�nde-se Ve"de-s.
Lotes nas ruas: Afonso ,-:- Um acordeon, marca

Pena, Souza Dutra, 3 de PAOLO SOPRANI (Itália- '

Maio, CeI. Pedro Demoro e no) com 80'baíxns - 4 re-

24 de Maio. Tratar: Rua

I gistros. '.
�ovô.

CeI. Pedro Demoro, 1.343, Ver e tratar na "Casa
com Nery Régis. Rui Ltda,' - rua Felipe

*

•

Expresso São Jorge
-:- DIARIAMENTE _:_

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- CACIQUE HOTEL -'

�

OLBOiJ - OUVlDOll ...;. WAIUZ • 8.&J18A.Jn'.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.' ..� ........

�.ita de Ocu'lo. - EUJJ1. d. J'ulllo lIe Ollle par.
CIa••lfi.qlo da Prudo Arterial.

Moderaa Aparelha••m;
C...lIlt6r1e - Vlllo.de •• Ouro Pr.... 'L

,,_• ...._.-..._._._._._........_."".-.....
-
..-_._-""_._._..... - - ��.;I'W

Morris Oxford -'

.

" ., .

fo�e:�:�: de�::::_ Ox- $fSl)lfRI�DTratar â rua dmselhei
ro Mafra 56. \

CLIENTES
Casa Londres
Pereira, Oliv�ira &. Cia.

I Ind. Gera.is Cássio Med.eiros
S. A. .

I
�, .

Elecfrolândia
Modas Cliper
A Electrônicil.
Est. J.osé Daux S. A.
Waldir Losso & Cia.
Eléctl'o. Técnica Ind;
__ S. A.

I
, P Centro de Irradiação:.'
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se· .'

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro MafIa, 33 - 20

.r�NTRAD� FRANCA�,

Com.

.�

I
EsCritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

l:('- __
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A nossa conterrânea se- do, foram incansáveis
.-

em

nhorínha Nereida Carva- prodigalizar gentilezas aos

lho, filha do dr. Luiz Car- p�esentes.
valho, "Inspetor de, Rendas ' A festa transcorreu na

Estaduaes, está, em P6rto maior cordialidade' até .al-
, .ÓcÓ», I,

Alegre, fazendo: u� 'Curso tas horas.
-.::..

de Assistência Social, a-j Estiveram presentes as

ehando-se hospedada no seguintes pessoas: senhori
conceituado Pensionato das nhas Ignez Fónseóa.i María
Irmãs. .

'T�reza Vieira, Izabel, Rea-
'O ílústre- casal Carva- kzinge], Ceéy Busatto, Nó

lho resolveu comemorar o ca Rodrigues, Rosa Bela
aniversári0 de sua' gentilís- Cruz Chaves, Ilze Pinzani,
sima filha;�em Pôrto Ale- Ire!l� dos Santos, Maria

gre, no dia 7. do corrente, Alice Dugnat, H e I o i s a

com. uma: .signifiçativa fes- Queiróz, Cecilia Reckgis-
ta. " gel, Tereza Bussato, Maria
R I· f

.

,

P 1 N M dei
• Játo .abundante na tampe-eso veu O erecer as CQ- i ar,

-

euza en
. es, .Ma-.• .

- ratura desejada.'
legas da. aníversaríante e ria Luiza Saboia, sra. Luci-
pessôas:,. a'il -sua amizade lia Costa, jaura da Costa

I

uma recepçãão que- Se realí- ,Rodrigues, professora Ana o MISTURADOR DÁKO, de regu· • -Reslstência do tipo tubulàr, inteiramente blindada.
zou. na mag'nífíca residen- Vilanova, professora Elz'a togem '-instóhtanea, permite o '

. ,-

r:R OSTATO
moior escola de graduações de \. Controle automático 'de temperatura poc TI-, fi)

_
,I

cia do sr: 1° tenente Vit'gu- Helin, professora Northl- TEMPERATURA. que proporciona gr.ande_EÇONOM.lA. '.; ,

lino Machado e SU;l esposa Imrga Reckzicgb, Judite i � �
"'

./(C
Msra'-h dd'-' �uve?Lilhba BGento!M<::unha, Anila Chaves"

'�e I .. ,�..,' ,'O I'!ARANTg o QUE FABRICAac a o, a rua o o on- aría Ester Teixeira Con- i �
,... '. J:

ça�:r uma encantadora �e�;:,�am�O:m�::i:osF�al�:: '. V· (11 HAMOS S/j'-C' é I
�'�

:7�I�--festa, que �e revestiu de posa, Raymundo Dantas e

'-- . ..,..
.

� v-
" ."" om rc O e- IIgtiDC as

todes os encantos. A nota esposa e filha, Joãq Batista
' ,Rua João Pinto, '-.Fpolis-.Sta. Catarina

predominante: foi a pre- da Silva, Dr. Ciro Domin- '_

����,.��-����,r�3�>�'lSe�entes Dier�er�r
Aos presentes, foi servi- zingel, senhorinha Terezi- ciaçao desportiva, 4 pontos.. .

'

" PUBLICIDADE , ,H
d

'

I
. 4.0 lugar - Ido Guenther e Edval Santos, da E.N. ,0 '� "

'

\

_,a umâ auta mesa de frios, nha e Ivone Ralhos, 'Joa- de Antonina, conquistando assim para A.D. Monteiro
-:0:-

t·� 6ermnam tOO .finos doces 'e. liquidos. ,quini de Lucena e outros. Lobato 3 pontos. -

o
RADIO'" � JORNAIS:_ '.

.' ",
.� ,

. Plante produtos garantidos. As
Ao som de belas musicas, . A amversariante recebeu 5.0 lugar - ROb,erto Buchele e Gerd Haffe, do Co- e

!' t DIE'RBERGER - .

1" S t A A • .,

d
" ,', T' RE'VI semen es sao rigorosa-

as senhorinhas cantaram numerosos presentes e egio an o ntônio, conquístan o aSSIm para'o a·' , STAS ti' d t" -d '.

da
,

F C 2 to: " .� men e se eciona as a raves ' .e experi-
lindas canções e dançaram muitos telegramas de feli- -:.nan

6ar�
. ., J.0� oSE:' .

C I B h' a. d ......................,
ências que atestam alta "germinação e

ri

vários- números, . 'citações: . , ',
0 ugar - ie er e�mg e ar _os er ar, to

V '

.

grandes colheitas. Estamos às suas 01'-

'y.
-

-amasIO p. Pedro lI, conqUls)t:g .:.sóm�7� ,

y enda -s'e 'i
dens para orientá-lo no que fôr 'preeíso.

__..,....._..,,;-_�..;......_...;:_ __.;.;
'e .. f Consulte-nos. ,

' .'

ULTRA 5, ,O'NO', ,� :�v;��;1;;À;;�nd;��
'. GUINHO•.

TERAPIA

Rádio Sulina de Capinzal

,,?��!� P'i!��op�__

de .Tij"!�Jls".l . '.

: R�d�o Difus�raAde Laguna 1 r:�RadlC\ CaçanJure de Caçador
.

.

RÍld:'o Difusora":de' Ita,jai I :

::�l!:�dd�:�
"l'

_.' "p"U':bl&lc- -Id'ad�e
.

S. A.

,-

"O 'Invicto" � I "

',' '�"'., ," I, E��ri fóri�s RonaI�n Ltda.

"O Val.,_e do Itajai"
\ <

'-
'...., :',

'

',;.
.

L�Ide Aereo NacIonal
. I.

" Cai�.a Postá), 45l_� F}orian�polis .::_ Santa C!'-tarina.

. ,Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind. Gerais Cássio Medelros

S. A.

NOTAS SOCIAS
O ESTADO

- ------�

,,_

'1-' _..-......=::�.::�.:;!"'�:::;'�(�����,.
ECONOMIA absoluta",

,

G-rande
.

CONFORTO
EM PORTO ALEGRE,

. UMA CATARINENSE E'

MUITO HOMENAGEA
DA��,�

A aniversariante foi

muito ,-cumprimentada pe
las suas amiguinhas,

Os ' seus'· progenitoj'es,
bem como a família Macha-

(

CapaCidade,:
100 a 1,000 lifrós,

AQUECEDO'R

UNI�Ô BENEFlcIENTE DOS CHAUFiERES D}�
, ,

'. SA�TA CATARINA

Assembléia Geral Extraordinária
...

Nos têrmosfdos artigos 23 e 46 dos Est�tutos, con
voco todos' associados quites; a comparecerem na séde
social ,da' U.J3.C.S;S.,_ás 20 horas, .do dia ,17 do corrente

(Quinta�Feira), para uma assembléia geral extraor
dinária.

'Assunto.' - Venda de um terreno' da sociedade e

outros assuntos, de, interesse social.
\

Florianópolis, 12 de- Setembro de 1953 .

União Beneficiente dos Chauferes de Santa
Jesuíno. José E_spíndola, Presidente

'

REPRESENTADAS'

'. ELÉTRICO

"IMERSÃO,{S

Capacidade 30 LITROS

'c IIE

• Construido' inteiramente de

cobre,
,"

• Aquecimento ultra rápido,

Fabricodos nos tipOS
hori:Ql'\tQJ e verti,ol.

Rádio ,Guarujá de Florianó�
-

, .• _!1.
,

polis ;::
,

Rádio Difusora de Urussàn- ,

ga

Rádio Fa"rroupilha ,d� Pôrto .

1\legre
,_

• Construção. sólida, sendo .8 caixa interna de COBRE e-,
'revestida de material altamente ISOLANTE O� de vidro).

'de

Tratar no mesmo com' o
Sr.' Ruy Araujo .

João T. da Rosa Jor. ('

"

'-.'

CLIENTES·
Casa Londres

TIJOLOS PRENSA \)08, TELHAS; LADRI.
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL n;EFRA.

TARIO -

PRONTA ENTREGA
Electrolândia PÁ_ri�,'Seo"J,,'/ '�A·' ,','

Com"OS"'Gama aeia. ?f" .. 'no, :;;g;;s'*�
COELH!)�-14.- Caixa

.

�

" 'II, ..
. � ,

'_'
�

Modas Cliper
A EI-eêtrônica
Est,. 'José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind.

, DISTRmUIDORES·
/

P:resenfes de R'eal Vêllor, Sim 1,
Aneis;,Pulseiras, Divt.ts�s,.Relouios, Canetas -Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,

Japoneza �et"Chinela, __ Fáianças e Muitas Outras Novidades.
• Preferir I Melhor
-- FELIPE ,SCHMIDT- - FONE 2280

,

I

Preferir NÔlJsa Casa, é

�OTIOA MQCE;:LO'
/ ...:

Y'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUíZO DE DIREiTO DA 4a VARA DA COMARCA
DE FLORIA:NÓPOLIS

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias
O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de' Di

reito da 4a Vara - Feitos da Fazenda Pública da CQ-
Edital de citação com o prazo de t�inta (30) dias

marca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Ca-
, ,

tarina, na forma da lei, etc. J '

O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de r»-
Faz saber aos que o presente edital de citação com

reito d� 4a Vara :__ Feitos da Fazenda Pública da Co-
o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhecimento

marca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Ca-
tiverem que, por parte de Manoel Matias de Souto e sua

tarina, na forma da lei; etc, mulher Francisca Vitalina de Souto, na ação de usoca-

Faz saber aos que o presentejedital de citação com pião em que requereram perante êste Juízo, .lhe foi di
a prazo de trinta (30) dias virem ou dêle �onhecimento rígida a petição do teor seguinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz
tiverem que, por parte da Mitra Metropolitana de Flo- de Direito da 4a Vara da Comarca da Capital. Dizem
ríanópolis, na ação, de .usocapião em que requereu pe-. Manoel Matias de Souto e sua 'mulher Francisca Vita
rante êste Juíz'o, lhe foi dirigida a petição do teor se- lina de Souto ambos brasileiros, casados, êle levrador
guinte: Exmo. Snr. Dr: Juiz de Direito da la Vara �í-Ie ela domésti�a, residentes rio lugar denominado Var
vel da :Comarca de F'lorianôpolis. A Mitr� MetroI?olita- gem Grande, distrito de Cachoeira de Bom Jesus, no

na de Florianópolis, por s�u procurad�:. ínfra-assinado, município de F'lorianópolisvpor seu bastante procura
quer mover a presente açao d� USOC�plaO �m q�e pr�- dor, abaixo assinadó, que a requerente

-

vem possuindo
vará: 1°, - Que a suplicante e posseira, ha muito mais

a mais de trinta {30) anos, mansa e pacificamente, sem

de trinta anos (30), mansa e pacificamente, sem inter- interrupção nem, oposiçãão um terreno situado no lu-
". domini" d '

rupção nem oposição; � com ammus ommr, e um
gar Vargem Grande" distrito de Cachoeira de Bom Je- i

terreno sito �o Sub':'�istrito da ;rrin,4ade; nest� C?mar- sus, neste muni:_ípio, terreno êste que limita-se ao Nor-I'ca, onde esta construída a matriz do Sub-Distrito da te' numa extensao de cento e dez metros (110) com o

Trindade; :0 -:- ,Que o dito terreno tem as �egui,ntes Travessão, ao Sul, também numa ,ex�ensão de cento e I-confrontações: Ao Norte avança 21 metros até ?s,fun- dez (110) metros, com a estrada pública, a Leste, numa
damentos de um antigo cruzeiro, recem destruído, na extensão de cento e quarenta e quatrormetros (144) com

Estrada Geral; ao Sul e Oeste confronta com o Cemité- Luiz Cândido da Luz e a Oeste numa extensão de cento
rio Público Municipal do Sub:-I?i�trito da Tr.indade, e a

e quarenta e quatro (144) metros com herdeiros d� Eva
Leste com, o Grupo Escolar OliVIQ de Amorim, de pro- risto Guilherme dos Santos. E corno não possua nem te
príedade do Estado de Santa Catarina, estando devida- nha títt�lo' de posse e domínio, quer perante V. Excia.
mente murado e cercado, exceção apenas na parte da I regularizar os seus direitos sôbre 'O referido imóvel pelá
'frente que faz limite com a Estrada Geral; 3° - E, como I' Ação. de Usocapiâo com fundamento no artigo 550 do,
não possua nem tenha- título de posse e domínio, quer a Código Civil. Para dito fim requer a designação do dia,
Suplicante, perante V. Excia. regularizar os seus dir.ei� l hora ,'e lugar para a justificação exigida pelo art. 455 do
tos pela ação de usocapião, com fundamento no, art�go

o

Código de Processo Civil, na qual deverão, ser inquiri-
550 -do Código Civil e segundo o processo estabelecido das as testemunhas-abaixo arroladas. Requer outrossim,nos-artigos 454 e seguintes do Código de Processo �ivil. depois de, feita a justificação, a citação pessoal ,dos a- í..' , ""-_'_�_----:-"-
Nestas condições requer a Suplicante a V. EXCla. se tuais confrontantes bem como do representante do Mi- ,,' ,

, ,

digne designa; dia, local e hora para se proceder a jus- nistério Público e, por editais de 60 dias, dos interessa- �,..i>"\' _I���,..
tíficação previa da posse,. �ie�t�fican,do:se, desde logo, b dos ausentes e desconhecidos, t,o,dos:,�ara acom�a�har os,Cera

A

malca. Sa-O Caetan'Odr. Representante do Ministério _P�bhco dessa Vara, termos da presente ação de usocapiao, e depois da ter-
, ,i..�

ouvin:t0-�e as testemunhas abai�o �rrol:das que �on:pa� m�n�ção do prazo dos .e�itais, nos termos �o �rt. 455 do,: , �" , .-r�cerao' md�pendentemente de �ntI��çao. ReqU:L, t�m� Codlg? do Processo .CIVII §§ 1° e 3°, por ��1O da qu�l ����;?bem, a Suplicante que uma ,:ez J�stI�I�ad� a po�.�� e ,�ul devera �er reconh�cldo e declar_ado o d?mIl1lo ?O supli- I TlJULOS PRENS1\lJOS TELHAS LADRJ.'. gada por sentença a respectiva [ustificação, seJ�.m cita- cante, sobre O' aludido terreno, ficando citados ainda, pa- '_
' ,

dQS os confrontantes do imóvel, por seus respec�l\�o.s ,r�- ra no prazo legal, apresentarem contestação e para se- LHOS, RODAPES E MATERIAL, REFRA·
presentantes legais, o dr. Representante do Minlstério O'uirem a causa até final sentença, 'Sob as penas da lei. ? TARIO
Público .dessa 'Vara. e,_por editais de trinta dias, os i�- D�-se a esta o valor de Cr$ 1.000,00 para efeito da == PRONTA ENTREGAteressados incertos para, querend�, contestare� a Pl,e- judiciária. Protesta-se provar ? alegado com os depoi- '

sente acão no prazo de dez (10) dias que seguir ao ter- méritos -pessoais � interessados, de testemunhas e de
mino d� prazo do edital, declarando-se finalmente, O' do- vistorias. Pede deferimento. (Sôbre ,estampilhas esta-

, mínio da Suplicante sôbre o'aludido terreno, servindo a duais no valor de Cr$ 3,50; inclusive a respectiva taxa'
respeitável .sentença de título para transcrição no He- de. Saúde Pública Estadual, devidamente inutilizadas).
gístro 'de Imóveis, observadas .as demais formalidades F'lórianópolis, 2 de junho de 1953. (Assinado) Mário
da lei. 'PrQtesta-se provar o, alegado por, testemunhas, Laurinda. Testemunhas: 'Francisco de Assis Teixeira -
vistorias exames, documentos, etc." Dando a causa o va- r�sidente em Cachoeira. 'Francisco Berto Lauriano -

101' de C�$ 2.100,00 para os efeitos da taxa judiciária. P. residente em CachQeira. Gumercindo de Souza Manduca
Deferimento: (Sôbre estampilhas estaduais no valor �ie __:_ residente em.Cachoeira. Em a dita petição foi profe-
Cr$ 3,50, inclusive a respectiva taxa de S. P. Estadual, rido o seguinte despacho: Rec .. Hoje. ,A.. à, conclusão. ,,'

devidamente inutilizad�§.}_. Florianópolis, 15 de julho de, Fpolis., 7 de julho de 1953. (Assinado) .Manoel Barbosa '

,1953. (Assinado) Hélio Callado Caldeira. RóI de testo- dei.Lacerda, Subindo os autos à conclusão reêeberarn=o�,��.,�

munhas: -W'aldemar Vieira Cordeiro, brasileiro, casajo, seguinte despacho: Designe o snr. Escrivão dia e hOJa�
. � -'. , -

Y

residente.no sub-distrito da Trindade, Anastácio Pacl;lC- 'para a justificação, cientes os interessados, e o Doutor certós, citação essa que deverá ser feita na conformidade
co da CQsta, brasileiro, casado e residente no sub-distrIto 4° Promotor Público. Fpolis., 9 de julho de'1953. (Assi- com o art. 455, § 1e;do Cód. de Proc. Civil. Custas afi
da Trindade. (Sôbre estampilhas estaduais no valor de I nado) M. Lacerda: Sentença. Vistos, etc., Julgo por sen� nal. P. R. L Florianópolis, 20 de agôsto de 1953. (Assi
Cr$ 3,5<:>, hiclusive a respectivá taxa de S. P. Estadual: I

tença a justifi<;ação de fls. em que são requerentes Ma- nado) Manóel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da
devidamente inutilizadas). Florianópolis, 15 de julho de I noel Matias de Souto e sua mulher Francisca Vitalina 4a Vara, E, parô:l, que chegue, ao conhecimentc de todos,
1953. (Assinado) Hélio Callado Caldeira. Em ,a dita pe- de! Souto, a fim de ,que surta os seus devidos e legais mandou expedir o presente edital que será afixado no

tição foram prQferidos os seguintes despachos: Ao meu efeitos. Expeça":se mandad.o de intimação' aos confinan- lugar ,de costume e públicado na forma da lei. Dado e

digno colega da 4a Vara. Fpolis, 16-7-53. (Assinado) tes do tmóvel ém questão, bem como ao Diretor do Ser- passado nesta cidade, de Florianópolis, aos vinte e dois
Adão Bernardes. Ao à conclusão. Fpolis., 21-7-53. (As- viço do Patrimônio da União e do Dr. 4° Promotor PÚ-' (22) dias do mês de agôsto do ano d'e mil novecentos e

sinado) 'Manoel Lacerda. Subi[ido os autos à conclusã�l, bli�o, na qualidade de Representante do Minbtério �ú- cinquenta e três (1953). 'Eu, Vinicius Gomaga, Escri-
,receberam o s�guinte ?es��cho:. D:si�ne O' Snr. Esc,rl- blik!o e da Fazénda do Estadó, parÇ! co�testa:cm o pedi-l vão, o. subscr�vi., (Assinado) Mano�l Barbosa de

Lace�-I )

���������vão dia e hora para a JustlflCaçao, mtlmada as parte.., e do, querendo, no ,prazo legal. Outros�Im, citem-se, por da, JUIZ de DIreIto da 4a Vara. Esta confol'we. O Escn- �<) Dr: Promotor Público. Fpolis., 25-7-53. (Assinado) edital, com prazo de trinta (30) dias os inten·ssados in- vão: Vi7íicius Gonzaga. ,

,Manoel BarbQsa de Lacerda. Sentença. Vistos, etc .. Jul- -------'-�----------------------'---------------------:-----------
go por sentença' a justific�ção constante de fls. e .fls., em
que é_ requerente a Mitra Metropol�tana de FI?n�n?po
lis, a fim de que surta os seus deVIdos e legaIS efeItos.

Expeça-�e mandado d� intimação .,. aos confina�tesA �o
'imóvel em questão; bem como ao Diretor do Patnmomo _..-ro'-
da União e do Dt-. 4° Promotor Público, na qualidade de

U
:"""

representante do Ministério Público e da Fazenda do
'

Estado; para todos contestarem o pedido, querendO', no -m
'

'
_

prazo legai. Outrossim, citem�se, por edital, com prazo � '"",,,�
� , __�

. A.

�"f
de 30 diéis, os interessados incertos, citação essa que de-

I �,,"pro d,U.t,o digno!verá ser feita, de' conformidade com o art. 45'5, �.):D, do
"

Cód.• -de Proc. Civil. Custas afinal. FIQrianópolis, 14 dS! I

,.aO mundo..
-

,

agôsto ,de �953. (Assinado) Manoel Barbosa de
...L�cerda, U' ,Juiz' da"4a Vara. E, para que chegue, ao conheCImento

de todos, mandou expedir 0', presente, edital que será afi
xado' nu lugar de costume e publicado na forma da lei.
'Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos de
zessete (17) dias do mês de agôsto do ano de mil no:ve- f
centos _e cinquenta e �rês (1?53)., Eu, Vinicius Gonzaga21'Escriv..ao o subscreVI. (Assmado) Manoel, Barbosa ,de
Lacerda:: Juiz d� Direito da 4a Vara. Está conforme. O '

Escrivão: Vinicius Gonzaga.

JUíZO DE DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA
DE FLORIANÓPOLIS

"

'" I -,', "'. .' --

..Partlclpaçao
ALFREDO' ,XAVIER
VIEIRA E CYDOLINA
MEDEIROS· VI�IRA
têl!l õ prazer de pàrti:-

cipar aos parentes e pes
sôas de ,suas relações, o

contrato de casamento de

sua filha Rita de Cássia,
com, o sr. João de Deus

CÓ1�d,ova.
Florianópolis, 6 ;de se

+en'\bro de 1953.

VVA. BERNARDINA
DE OLIVEIRA CÓR

DOVA
tem o prazer de parti-,

cipar aos parentes e pes
sôas de s40as relações, o

contrato de çasamento de
seu filho João de Deus,
com a srta.'Rita' de Cás
sía Medeiros Vieira.

,

_- Lajes, 6 de setembrO'.
'. de,1953.

RiTA DE CASSIA
-e-

,�

JOÃO
confirmam ,�f

'ED'ITAL

,_

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

r' 'jO" •

"Apre.enrando D Novo Modêlo_ "120"

:;;>.,\.0
�"'�'-""
""�() ,,\.."'-���

��

r ,_

A qualidade do DUPLiCADOR GESTETNER - modêlo

120 _ se fu notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetlv� de reunir, numa só
•
'mAquina, eficiên'cia e presteza - à altura das cres

.eentes e'xigências dos trabalhos de escritório - e a

famosa tradição GESTETNER,' o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade 1

tlO' seu manejo, apresenta uma aparência ,sóbria
e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

'visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromiSSO de sua par

te. no JnQ.mento que lhe s€lja mais conveni<mte
/"..

�-,:;",,,,'''''·;,�,if.r;;i.i�4�(:io.i;�
�t. '_"1-

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.� , ,

��'t'i, �

,

, \ S a\ 'i • cIsa PRA'I
.

,
,

----_--..__

Aluga-'se'
Aluga-se para .mbradia

um sobrado situado à R.!la
Conselheiro Mafra, 53.
Tratar à Rua Conselhei-

ro Mafra,' n. 27.

OsnyGama aeia.
1 ERO�1:MO COELHO. 14 '_ 'Caixa Postal,

• PLACA8 SIli'IUTICAB.

Hlixir�de NOgD8i�8
Medlcaçlo cuxlllar no tr.·

tamento da ..lfIl�.

239 - Florianópolis

DISTlUBUlDORES

/

-

.. :: ...........
_� . ...,.;;..

:.:.����
"

P::':,i'"

V. 'RAMOS ,SIA.-Vomércio e &aênclas.
...:: Rua João Pintol,9.,pFpolis••Sta. C,atl,i"aAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O IMPORTANTE Ê QUE' ESSA LUTA SEJA, ESSENCIALMENTE, DA CLASSE

I'
'3,�{t\

inte.rferên.cias
de fôr

MÉDICA,' SEM REGIONALISMO" --' D,ECLAROU O CANDIDATO DA MAIORIA Ç'aS estranhas que têm todo

DOS ESCULÁ:eIOS BRASILEIROS _."DÓIS NOMES DA MEDICINA NAéIONAL ' íriterêsse'' en'Í)/ér os médí

DISPUTAM A�PRÊsíD:ÊNCIA DA A: M.' B- _' EM SANTA CATARINA, O PR()F� -cos desagregados, fraciona-
dos e rendidos à tôdas as

ERMIRO DE LIMA CONTA COM <EXPRESSIVO ELEITORADO SÔBRE' O SEU ovganizaçôes que exploram
CONTENDOR QUE É O PRo.F. ALIPIO CORRÊA NETO a classe".

A classe médica do Bra- de esculápios se movimen-I cráticos, de patriotismo dig-I' A campanha que se está,
'.

sil assistirá, dentro de al- tará: procurando dar à -sua

I
no de

_ obs�rvação, para a-o ferindo, principalmente a' ÓS CANDIDATOS

guns dias mais, à um espe,_I,entidade máxima homens quêles que, dela não parti-' que procura levar o Prof.
táculo de civismo que ela: que, saídos do seu seio, se- I cipando, no entanto" não fi- Ermiro de Lima à Prqsidên- Dois nomes tutelares na

mesma 'ajustou .e com a jam, de fato, expressões de, carão alheios aos seus re- cía da entidade máxima da medicina brasileira, os dos
"

I' ,

qual ela mesma se empol- cultura profissional e, so-
I
sultados, porquanto expres- classe. - a Associação Mé- candidatos-à Presidência da

gou - a eleição, a 29 e 30 bretudo, inteligências a siva demonstração de bra- dica Brasileira, se movi- AMB: os srs. Professores
de setembro' corrente, da serviço da m�dicina nacio-

I

silidade, em todos os' seus .menta em todos os' Estados Ermiro Estevam de Lima e

diretoria da Associação nal. Daí porque, nos dias
I
aspétos. do Brasil. O

�

candidato des- .Alípio Corrêa Neto," O' pri-
.

�"
'

Médica,
. Brasileira, cujas que antecedem aquêle mag�' A 1

sa facção, que, em- Santa 'nú:üro, elemento dê prôa na
. I, c asse médica, congre-chapas' .que disputarão a no acontec:mento, a campa-

gada
Catarina, ,é ,e{{\P!;ess�vamen- .

batalha pela aprovação do,
,

. unida, trabalhando "

... �

Ipreferência d�s, eleitores nha se esta evolumando em
'

te maioria, e,stá,fraIÍc�men.- �rojeto;, l,.n82/ó)�, cujo an-
-

b daa nelos emi
. 't id d di idi d pelos seus ideais, pela con-

h d b I I d d dsao enca eça as pe os em1- m ensi a e, IVI m o-se os , te na, c ama a c,a a a e

el-'.
amento o processo se- €-

,

'd 't': secucão. das suas réivindi-
nentes , professores Ermiro grupos, na emocra ica '

� 'toraI. ., Levando aos-cole- ve em grande parte à SU'l

h, 'f d
' cacões, se fortaleça, trans-

Estevam de Lima e Alípio marc a em avor o seu
�

gas das cidades do interior atuação destacada- ii frente
,

did t' S", I formando-se numa fôrça, I dCorrêa Neto. can 1 a o. era, mesmo"
'

, fatos que se relacionam com da Associação Médica o

1
. - 'f t

- i dentro de um país democrá-Nêsse pleíto., que o Bra- essa e eiçao, mam es açao '

'

a vida do, seu preferido

CO-I
Distrito Federal. Nh., Pr.es,i-,

. ,.

d
I tico, em que as entidades

si! assistirá, tôda a classe de sadios prmcipios emo-
'

, . lega, u'a Comissão aqui or- dência dêsse órgão de elas-
que representam aspiram

ganizada, constituida dos se, no Rio, o Prof.. Ermiro
o direito de se dirigirem e

drs. Zulmar de Lins Neves, dê Lima I introduziu a assls-

Guerreiro da Fonseca; Isaac
'Lobato Filho, Danilo Frei

re Duarte e ,Wilson Men�
,

I" \ J...

donça, ,procura 'atender
_
às

necessidades daquela Asso�'

cíação, COm o eleger aquêle
ilustr� e emérito Professor,
expressão

.
de, cultura dá

medicina nacional.
O próprio candidato, pro

'curando fazer-se conhecer,

tência jurídica, secção d-=
, cobrança, seguro de vida
em g�upo e cooperativa de
consu�o. Esses empreendi
mentos, que lhe d-vem os

médicos filiados àquela As·

sociação, são a, manifesta

ção do seu espírito organi
zado e, sobretudo, do seu

interêsse de bem servir à

quêles que,_no Brasil, ser:
vem a coletividade no exe-»

de se organizarem para, as
lutas que se ferirem em de-
manda, dos seus mais sa

grados' objetivos.

I A LUTA SEM REGIO

NALISMO� .... � ....._-

Florianópolis, Terça-feira, 15; de �etembro de 1953

Honrosa Missão
Confiada ao dr. Iolenlino de Carvalho nas suas aspirações, n?s

seus desejos, dirigindo-se
aos colegas do Brasil, as-

cíêío de uma carreira que
, �

\ � verdadeiro apostolado.'
I

'

sim se expressa:" Com essa organização, o

"Filio-me 'àqueles
_

que a- candidato Ermiro .de Lima

eham que a solução dós se apres�ta à preferência
nossos problemas depende dos seus colegas, na'eleição
da ampla organização?a de 29 e 30 do corrente. O

.

d�sse, sem olhar 'crenças segundo, o sr, Prof. Alípio
politicas ou filo�óficas de' Corrêa Neto,' ,também no-

•

Por ato do sr. Presidente
da República,-publicado_.no
Diário Oficial da União, de

-1 do corrente, o nosso ilus

t1'e patricio, dr. Adalberto
Tolentino de Carvàlho, di-

retor da Colônia. Santa Te-

rese, foi designado para in

tegrar a Delegação do Brq
sil ao 6° Congresso Interna
Cional de Leprologia, ,a reu
nir-se brevemente em Ma

drid

Ao distinto leprologista,
I)S nossos mais calorosos

c'ada um, ,mas sem deixar mê nacioI}al, é o atual Pre-
cumpriTI'!-entos pela honro- '

,

qu� influam nas -nossél,s de:. sidel'1tEdlaq�ela A�sociaçã(>.
ta missão que lhe acaba de .' < '. '_

"ci:sões ..
-

Apoio aqueles que Pretende a i-eelei<;ão. '

.i

ser conferida pelo Presiden- ' , ,

,

; ülgam primordial, no nos- O sr Prof: Ermiro Este-
le Getúlio Vargas e que,

f �o movimento, a carppanha vam de Limà é,' ainda, _

Ca ..

3em dúvida, é mais um ato
pelo reajustamento - econô- tedrático e Livre Docenl(·'

de reconhecimento das suas "

n,ico dos médicos O obje- -:b 'L"niva;rsidade do Brasil"
qualidades de especialista

.
.

< ,

tivo material, imediatista, Livre Docente da Universi-
na matéria e de profundo despres,tigiá-lo e aifí�ult�r- ê, logicamente,

.

o que no dade da, Bahia, Presidente
conhecedor dos prob-lemas' "1 d

-

d C' l�
.

exceção dos, correligioná- ute a 'ireçao a ' o onta momento se mostra capaz da Associação Médica' do
ligados à 'profilaxia do mal S T' d l',

rios' cariocas; afirma o ho- anta eresa, a qua este- de mobilizar a quase, tota- Distrito Federal, Presiden-
, de Hansen. 'I 1 f dmem 'que beijou 'a' mão do 1.'e t ega mente a asta o, a jjdade dos colegas, afetados, te da Ass'ociação dos LivrPo-

General. Eisénhower, em Assinale-se, ainda, que ela retornando por decisão pelas aperturas da vida e Doce�tes da FacuL:111de de

_ genuflexa átitude, Agora êsse ato vem premiar�lhe os :i-udicial, em :mandado de submetidos às fôrças ,que Medicina: da Uni:versidade
que descobriu o Jânio �ua- merilos justamente quando, segurança unânimemente os exploram 'duplamente: do Brasil�--Chefe do Serviço
dros, o velho político baia- aqui no Estado, o govêrno, deferido pelo egrégio Tri- l)ela paga insuficiente dos. no O. R. L. e Presidente d')
no vai, virar p�pulista. De :por todos os meios, procura hunát de Justiça. ,Eeus serviços e/pelos, bai- C>:ntro dl! Estudo .do Hos-

qual 'partido, não sabe. Pois X0S padrões técnicos - 'â pi1,al dos Servidores do Es-
os partidos não fracassa- CURSO DE EXPANSãO CULTURAL beira do charlatanís�o' - t<J.d�,.

:ram? O éerto, porém, € que que os 'obrigam a prestar Os démais candidatos,
o a'ntigQ_ tradutor do Ride'!' No próximo sábado, dia do Curso"e membro do

!ias ambulatórios, institu-, companheiros de chapli d�
-

"

,

-

,

S' 19 do corrente, fará' uma mesmo o sr General Pau "IDigést, Né!i �sair, por aI. 0- , . ," ,� tos, caixas e ordens. \ Ermlro de Lima. são: 1°
zinho. Por' emquanto, êle e conferência, a 3a. do pre- lo Vieira da Rosa. "Àqueles, que, n�o tem Vice-Presidente, Profes�bf
Deus. Quer caminhar, apa- sente ciclo,' o Monsenhor reivindicações à apresen- Arhilcar Viana Martins, Cé'-

d Manfredo Leite, que diser�
.

,'>'
recer, pregar. M.eten o o ' tar, porque já receberam o tedralico da Faculdade d�

'p�u no velho Vargas. E es-
tará sôbre ri tema 'Belezas Sr· Ilídio Burgos Lopes prêmio da atividad-e e do Medicina d� Universidade

tará çant.ente com a stta de- e maravilhas da Idade Me- Encontra-se em nossa esfôrco quando ai.nda era de Minas 'Gerais; �o Vice-

mocr-acia. Com o seu con- ,dieva1". Capital, desde ontem, o sr. possí�el receber êsse pre- Presid�nte, Prof. Néwton
ceito de, homem-ilivre. A direção do Curso re- JHelio Burgos LOp2S, pro- mio, façamos-um apêlo

pa-I
Guimarães, Catedrá��co da

, . OTIMISMO solveu convidar quatro ca- cedente de São Paulo, onde .ra que dêm um pouco de Faculdade de Medicina da
Se não 'chover mais, até tarinenses para conferên.:. reside� i:>olidariedade à' classe que, Universidade da Bahia; 3°

o fim d,o ano, as ,estradas fi- cistas do ano em curso, e O ilustre visitante é Di- ,,:;e organiza, concorrendo; Vic-e-Presidente, Dr. 'Paul,)
car�Q passáveis. Trafégá- será o ilustre orador e ci- retor do Trabalho Leigo da 'assim para livrá-la da me-! de Melo Machadó, Profe'�
veis, carroçalmenfe falan- entista, ex-deputado fede- Igreja Presbiteriana Inde- diocridade e da infe�ioriza-I sor da Faculdade de Medi
do. ' O

.'

dep'utado Enedino Tal e um dos grandes orna- pendente do Brasil e Red�- ção em que se vai afundan- I
cina do Ce'ir� e Prc�jdent�

deitará nova �ala�ão, el?gi- mentos da Igreja Católica, tor do jornal "O Estandar- co. I do Centro Médico Cearen
ando o grande engenheiro, o primeiro,de !l0ssos cr;nt€1.., t�", órgão oficial da mesma I Transmita aos seus

ami-, se; 'Secre�ário-G�ral, D ....

Dr. SÓI. O Prefeito Paulo râneos � honrar a elite in- Igreja. I gos e aos colegas que têm José B'J.LTo;,: M?galdi, Livre
Fontes, através, do seu,IHP; 'telectual "barriga-verde' E' ém funç,ão daquele apoiado e prestigiado nossa Docente d� Medicina da U

anunciará. que, felizmente,- cõm a sua palavra. c�rgo que o sr. IlídIo se a- campanha o �eu reconhe-I" �iversidad� de Sãol Paulo:'
já se póde acompanhar 'um .Saudará o confer�néi�- cha entre nós, aqui perma-I cimento· 'muito sincero. S11b-Secretário, Df. Car10s

enterro., -': �strada, que.no�lta, ,como,' u_m' dos, m�níbro.s n�cendo .até o próximo do- Queria também fazer saber ,'\lonso, :x-Pr:sid.::t1te ,da'
-c�nd1,lz a ultIma morada, fOl da Com�ssao, Orga�lzador: mmgo, dIa 20. I aos c?tegas que se acham Associa�au M'edica Flumi
coberta com uma cuidado- do cCursd}."o Dr. Joa9, Jose

. Dura�te :ua pe.rmanên- I rJo�outro campo nesta lu:a 11'ense; Tesoureiro, àr. José
sa camada de pó. P�r� nin- de Souza.yabral, pro�es�or I Cla reahza�a o ,segumte pro-

I
eleItoral, que eles. estao I' de Pau]? Godoy.�'Alam

guem 'vêr a bura,quei-ra .. 'o ?-a, Faculdade de 'DIreito, grama de trabalhos, para o
, igualmente traba,lhanc1o, pe- bert, Livre pocente da U

que os olhos 1,1[0' vê�n}, o Deputado e figura de

pres-, qual todqs ·sjio cordialmen-
I
lo nosso ideal de mobi1iza-,' niversida�l� de São Paulo,

coração (e os rins) não, tigio também nos meios "cul- te convidadas. .

!
ção da classe, dé despertar' Médico ,do' IAPC e :presi�

sen�. Tudo. a�tir e de a� turais do Estado." Hqje e amanhã, às 19,30 de consciência� e de escla- I dente da Associação ,dos
cardo com 'os--planos pre'es- ',A conferência, sera às horas, na Igreja Presbite.!: I

recimento de problemas: Médicos dO'ÍAPC de 'São .'
tll;>elecidos. 'S.e não chover 17,30 h. 110 tradicional sa- dana Independe!lte, à Rúa I

possos
'

comuns. O impor-; Paulo' e, para Sub-Tesou-
e eom a ajuda do velho en- Ião do �Club� 12 de Agôstó, João Pinto n. 37, sob os te-' tante é que esta luta seja' 1'ejro, o ])1' Ferna!�do Si-

, genheiro 'do�tor Só!. Vai gentilmente cedido pela rn�s "Culpa e �urificação" I
€!'sencialmentê da clas�e : ma!l, Livl.'é Docente d� Fil

sêr uma 'geleza. Lá isso Diretoria agora sob a ,P'e7 e "Que é reayivamento es- médica, sem regionalisITlOS, I culdad� de Médidna daU ..

vai. . . '. .. BUM I sidência do grande _amigo, piritual"?
;,
;;em venenos' ide�16gicos, ,I nivé'rSiC=litie ,do Paraná.

-I'· '\..I' '

.j ..����

TI,M, •••
, PESSIMISMO

....

Mangabeira �Otávio) o

velho' lutador, mandou a

UDN, às favas. Para o ini

migo número-um (pessoal),
dei sr. -Getúlio Vargas, o

partido do Brigadeiro anda
mal em t6do o Brasil. Com

�vAGA A DIUEÇÃO
DO "MIGUEL
COUTO"

o TEMPO

ma.

Previsãó do tempo até &:!
14 horas- do' dia 15.

'
-

\

','- 'Tempo -,lnstável, sujéf.or
�o a chuvas e trovoadas.

Temperatura :.... Em li

geíro declínio.
Ventos - Do quadrante

Norte, frescos.

.Ternperaturas - Extre
mas de ontem: Máxima
23,0. Mínima 19,8.

Por �to do sr. Governa
dor do

/

Estado foi exonera
do' o dr. Fortunato Veleda

dermJ.ldez do cargó de=Di-

,retor Clínico do Hospital
'YIiguel Couto", de Ibira-

Vou escrever, aqui, algumas passagens da mi
nha vida de líder comunista. -A minha escolha- para I

essa espinhosa função acaba de ser' feita pelo:jbi'-'
nal do sr. Irineu Bornhausen, baseado em dois fa
'tos: I? haver eu; em 1945, apresentado ao público
'o sr. Aparfeío Toreli, que aqui veio, fazer uma con-

ferência; .2° - haver, em 1943, planejado uma ma"

nifestação (sic}; contra um discurso do CeI. Hugo
Silva, coinanda�e do 14° B.C. "- manifestação essa

,,'" . que, agora, está sendo apresentada como de desa
gravo a Russia e a Stalin.

Vamos contar esses ccusos, miúdamente, a co-,
meçar de hoje.

A conferência de Aporeli .,- o conhecido .Ba
rão de Itararé - não foi em 1945, mas no ano se

guinte, precisamente no dia 28 de outubro.' """Pa'ra
apresentá-lo recebi convite especial dos srs. Wal
dir Grisard e Flávio Ferrari. Nenhum deles é co

munista: o primeiro é elemento de confiança .
do

governador, em cujo gabinete trabalha, e o. segun
do é o delegado; neste Estado, de organízações que
obedecem orientação patronal e, sob empenhei. de
assistência . social, se 'opõem objetivamente ao co-

munismo. �

.-"

Quando o órgão bornhauseano, em desespero
de' causa, atirou-me a balela, pedi, por estas eolu
nas, o depoimento do sr. Waldir Grisard,', velho"
amigo, companheiro' de imprensa. e meu severo

mestre da difícil arte de revisor. Atendeu-me êle
.

� ,

de..pronto, pela Gazeta, de 5 do corrente, esclare-
'eendo:

.

"Realmente, ao dr. Rubens Ramos fiz o con'vite
para que apresentasse o Barão de Itararé' ao nosso

público.,Fi-lo, porém, tendo em conta, apenas, a

circunstânc,_ia de ser o convidado, naquela ép((ca, o.
único jornalista ilhéu a ,e:l:-plorar, 'o gênero. que, no-:
tabilizára o humorista gaúcho, e, portanto, 'melhor
do que ninguem, o indicado pam fazê-lo; tratando�
se, corno [õra anunciado, de uma conferênéia hu
moristica. �-ssa a razão da sua participação no' epi- ,.

sódio. Se a conferência tomou rumo diferente, do
'anunciado, !não lhe coube culpá, Ij'j,em 'a mim
também",.

'

Esse depoimento, honesto, e exato, bastada pa-:.
ra liquidl;lr a exploração. Mas, infelizmente, a fólha
irineuzista está entregu-e à irrespons;:lbilidade. E,
mesmo diante do insuspeito .testemunho que invo
quei, 'volveu a acusar-me, cheio de indiretas api-'
mentadas e mordaz�s ao sr. Waldir Grisard, com

paral!do-Q a um advogado de meia tigela qüe bo
,tara as tripas' pela boca na defesa de um criminoso!
r�....:..__ ..

x x

X'

Aporeli, faria em Florianópolis umâ·'conferên
cia humorista. Nesse sentido foi feita a pl'opaganda,
em boletins, em cartazes, na imprensa. Apresentei
o, na forma do convite, como humorista - 'o maior
do Brasil" dos maiores do mundo. Cifei-o com fre-

'

quêncilm, mostrando-lhe o extenso e o profundo das
su�s sínteses, geniais no humor" impiedosas, na

, crítica, opulentas no sarcas�o.
Bem me lembro 'que' aludí, certa altura, à diver
gência filosófica e r�ligiosa que nos separava: êle;
materi:;-Jista, atêu; ,eu, espiritualistà, católico; Fí-Io'
para citar uma das suas tiradas, com a qual resu
mia o· pensamento de bibliotecas _inteiras sôbre' a

"

existência ou a não existência d� alma: "A gente
leva da, vida a vida que a gente leva". Predispús ,.o

,auditório a ouvir só coisas engraçadas ,e a rir de co-

, mêço a fim, como rira, às soltas, com as reférên-'
çias que fiz ao cónJerencista. Aconteceu, no entan-
I to, que a palavra de Aporêli era outra:, sem falar
sequer uma vez -em comunismo ou na Rússia, fez
uma conferência de fundo exclusivafuente marxis-

. ta, com, o que o a'udit�rio, burlado, foi-se impaci-'
entando a ponto de numerosas pessoas haverem a�
1?andó.nado o teatro. O insucesso da conferência
não pôde ser escondido Não �e�á vaidade minha

. , ,
.

se afirmar que, tanto nessa noite �como nos dias se-

guintes, recebi .Inúmeros cumprirhentos por haver
sido a apresentação melhor que a conferência.: Esse
juizo, obviamente, mostrava o dos que foram rir
com Aporeli e riram comigo.

x x

x

Dessa reunião �existem fotQgrafias- nesfa Capi-'
tal. No auditório aparecem vários próceres'da ·U.
'D. N, Eis aí, uma fonte de indagação''Sôbre se o que
hoje afirmo é ou não verdade' absoluta.

.

x

,
'x

Depois da conferência, Aporeli não escondeu a
rl: sua decepção com os comunistas locais, que ,tive

ram a má idéia de convidar-me para apr-eséntá-lo. '

Expliquei:.lhe que a idéia não fôra deles. Mas
êle retrucou-me mais ou menos assim:

- Na Rússia você seria o Camarada Chefé da
Sabotage� da Propaganda Adversárià. A!iás, 'eu
nunca tive sorte' cotrl' diretores de" penitenciária,
tanto quando me apresentam a eles, c0!ll0 quando
sou' apresentado �i>0í' eles!
I Amanhã tem mais.

x -

:

'GUILHERME TAr,·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


