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,<?mlis aMigo D.iá- I RIO, 16 (V.A.) - Um acredita a testemunha tra
, riO da S. Catarina

�I�'
automóvel "Chevrolet" pre- tar-se de Valter Dantas, fi

I : to, com placa do Estado do, lho de José Dantas e "Per-

,w
. Ano Xl

,- Rio e número não identifi-" nambuco" investigador
cada, conduzindo no seu paulista ex-colega de um

i N. 11.709 I interior três homens arma-
I
irmão do .delegado Albino

;.()__(���,...(,... dos de metralhadoras de Imparato .

,

I.;

IECENTE
DominlÕS F.
cl, Aquino

Vargas responde algu�as perguntas
d

·

I· t It
� r Os três 'misteriosos pas- gado Wilson Frederici que

OS IOrn� IS asem. u �:::�::rt�� �:í;U�: �::;: ��é�r:�l��:;;�o:or�:�!v::
ITU, 16 tV,�,) - o pre- do país,

!
cepcional 'progresso e o go- i partiram de mim. Sao mui- ra d� suas funções nor-

do parlamentar fluminense. recusasse em lhes atender o
sidente Vargas parecia írre- VIAGEM PARA vêrno está realizando muito tas vezezs. ínvencíonices mais,

Um deAles fOI' reconhecl·do. d d d. I
d

" ,I E di: do: pe i o sairam nervosos a

dutivel em sua decisão de DESCANSAR l com os seus orçamentos e- que caem no Omll11O

pU-I "encerrou �zen da'. d I
�omo sendo filho de Bereco Delegacia, Horas depois e-

manter-se em silêncio. Ins- Recebeu o sr, Getúlio, quilibrados. O govêrno fe- blico e espalham-se.. Estam�s '. cUlda� o a
_ um rapaz de compleição' ram presos pelo delegado

'tado várias e repetidas ve 'I Vargas a reportagem com' deral não tem poupado es- Muitas ,vezes
- frizou -I t"t'stauraça? financeira e do I f '

bai d b 1 I J
-

d Alb I
-

I . 1 1
.

do naí ranzma, aixo, e ca e os oao e uquerque e, e-

zes pela reportagem que a estas palavras' forças a fim de auxiliar e os próprios autores de taIs,' cesenvo vimento o pais a-'
loidl--I'

.

. , .

d f
a orra os, rosto empapuça- vados para a Secretaria de

,

I "M' 1
.

g ao Rl'O \ acelerar êsse ritmo de tra- notícias perguntam-me a poiados na maiorra as or-. .correu para tu, como nos In la via em

Iíti
do trajando um terno cinza Seguranca, em Niterói, de

passados tempos mantl'nha-I G·rande tem dois objetivos: balho". respeito delas". ças po 1 icas, . '
�

.

azeitona: onde saíram minutos depois. I

d
' NADA SABE

-

O BRASIL QUER Tudo está melhorando, e
se êle pelo menos até certa escansar um pouco, e vi- ,Quanto aos dois restantes por interferência do coro-

"ltura', l·nsl·stl·nd·o no propóJ sitar Uruguaiana, Bagé, Rio -Nova pausa. Nossa repor-!I ORDEM.
não há m.ativo para pessi-

.. . ocupantes do "Chevrolet", nel Agenor Barcelos Feio. I

sito de não conceder entre-I Grande, onde falarei sôbre tagem então aproveitou pa- Arriscamos logo uma mismo".

Vi�O���jM�!u�����efu�ru�ff�����IIPff���reO��&I-o---�o----------E-----·--r----u------------·-·listas porém venceu a re- rais que são executadas no lJagou sôbre os boatos de intranquilidade em que a

ue sta' veu'd·M
,. I

E t d "

'

substituição do ministro da Nação estaria vivendo, an-
I·

a osistência. as somente; e· s a o , -

I
após cercadas investidas, foi

1
Fez uma pequena pausa, Guerra e do prefeito do I te as notícias de golpes. Dis- ,

... ,

.

'

.

.

possível, finalmente uma' e ajuntou:
/

Distrito Federal. Re�pon- se o presidente Vargas: I .

.

palestra, . embora rápida, I "O Rio Grande está atra- deu o sr, Getúlio Vargas, "O govêrno só tem um

N' P' f ai
·

T b
- 'I

com c-primeiro magistrado vessando uni período de ex- pausadamente: 111terêsse:: a manutenção
. a re e·1 ura de u ara0.r"Devo dizer que essas no- da ordem, Um govêrno a-
.

A� e·nC 11.8.(.."'._1 em Ca Imon
ticias

,ôbr::::;;: n::�:::�::em,
está 10-

ba��o, I:������� :: !�:' �!�!�!�O:�di��::éd��ee I ie::::::: !:�::C:�r:::':��:
,_

rente, publica: a Câmara lhe negou. Não de 'como está sendo admi�
[l S E G' ador vat (L Videim·

\
, ."

I obstante isto, pagou os nistrado o município".

OalSCUrSO do*·dep. Slaq.uelara Belo instal�r ':a�o�aS;da, �?���: pela Assem,bléia d; ·1 "Desde que. assumiu o VINTE MIL ao jornal de ----

acôrdo com. a indicaç�o do co lendo ,Tribunal governo do município de sua propriedade. Publicava VITÓRIA DE JANOT
_

trito de Calmon; Município de Justiça: Tubarão, que o sr. Arnaldo balancete acusando um sal-
Do e;tenso programa consta o p?'imeiro 1

d Bittencourt vem desrespei- do em caixa superior Apernoite em Rio do Sul. ótima oportunida e se

oierece a que S. Exa. de Blumeruni para aque- tando as leis que regem sua SETECENTOS MIL CRU-
la cuuide prossiga pela Estrada de Ferro Santa 1 função de Prefeito. Contra-I ZEIROS, quando a lei pro i-
Catarisui, afim de poder informar os S1·S. sena-

I
riando princípios. de leis, o,· be semelhante coi�31, ,pois

dor Carlos Gomes de Oliveira e Sonüo Ramos
sr, Arnaldo Bittencourt que o saldo de Caixa, nun-'Ónde vai ou está sendo aplicáelo a verblli fede-

rol 1'eéebiciâ pa;·à -prosseguimento dessa' jerro- vem. querendo administrar ca poderá ser superior á
a sua comuna, á. revelía da responsahilidads cauciona- tou as .nuvens de sua fabriviã: se no seu p1'olongamento, O'lJ no ramal pa-

1'a Brusque, afim de, no futuro) carreqar cimen- Câmara d� Vereadores.

pa-'I
da .do _Tesoureiro, ,que é In- cação, receberam desde a

to .. ,- E' que, esses parlameniares, há poucos ra e edil. tubaronense, a ferior a Cem Mil Cruzei- tarde de hoje as primeiras
elias, conje1'enciamrn com o sr. Minist1'O José Câmarà nada vale e daí oras,·

'

ehuvas, que confirmam. o

Américo a respe'ito desse.. assunto, d" êxito da operação, emboraesrespetto que vota a mes-
Te1:á, ainda, nessa viagem, ocasião de sa- não se tendo completado o

ber se os fe1Tovic'írios, cujos vencimentos anda- ma. Logo de entrada, sem Por estas e outras ra-

1
' - séu processo, pôr falta do

vmn em atraso de três meses, já fO?'arn pagos uma el que o autorizasse,' zoes, ·teve a Câmara que
__ ou ainda continuam no miserere. o sr. Arnaldo Bit!encourt I proceder um exame na es-

0ombardeio' de gêlo sêco.
S. Exa.' saberá, ainda, que a Estrada anela publicou avisos, dispensan- � crita ,da Prefeitura, nome-

As seis hQra� de hoje no-

tão mixa, tão "desverbada, que a sua estação de do multas por móra de pa-' ando para tal fim, dois pe-
vas nuvens serão formadas

Rio elo Sul.passou uns tempos às escuras, p01' I -

1 d gamento de imposto. De- ritos contadores De entra- _artificialmente, para, às 14
falta de dinheiro para compmr ârnpa as. Ago- I'

Sr, Presidente, vila já possuiu uma Agên-! 'I'(( já está iluminada, que um zeloso e abnega- pois, sem autorização da da, os peritos verificaram horas, quando o vento as

Nobr�s Srs. Deputados: cia go Correio, agência qU,e) do funcionário, com dó do povo,. acabou gas- Câmara e sem concurren- cerca de QUATROCEN- houver tãrigido para Ribei-

Não faz muito, tivemos lamentavelmente foi extin�

.,1
tanelo' suas econ_omias particulares' e adquÍ1'in� cia, comprou um trator no

I
TOS MIL "CRUZEIROS pa-

rão das Lajes, receberam o'

enseJ'o de ocupar a atenção ta com graves prejuizos e elo os focos lummosos.
., valor de Cr$ 70.00000. A-I gos sem Lei e sellL autori- bombardeio que as precipi-

"
C1'emos que S. Exa., obse1'vando ttLdo �sso. '- A 'h'desta Augusta Assembleia ahorreclmentos para todo o.
·t·'

-

d' 'R' d S 1 mda sem autorização da zacao da Camàra A inves- tara em c uva coplOsa.
, ' ,. I

e mm o malS, nao etxara tO o usem ga-
A . I .

J

- ,: As chuvas de ontem atin-
para uma das mats Justas povo,

.,
_

a' ranti:', ,pelo menos e entre outras promess�s. �amara deu ao Jornal que I tlgaçao
esta contmuando e

aspiracões do povo do Dis- (Contmua na 6 . pag.) que 11'a estudar o caso. o defende, VINTE MIL' dentro em breve, "A Im- giram o Rio Paraiba e di-
"';�._.().,-,,<'_ . .

••).-.(��>._<���>4I11..{)� ...()�)�)....()....()_..() ()4Ia.()_()_..()._.<...()... versos dos seus afluentes,
A demagogia, entre outras armas, fOI a que aIS pode-

o
·

f t!
sas de um colapso no já decantado projeto, que, em de- d d· b t

.,

ros�mente influiu na vitória do sr. Irine,u Bornhausen,

ema�o� I 8 em" rU o
finitivo, acabaria com o problema do ra,cionamento. ,even o as ar, por SI so�,

m 1956 S. Exa. como candidato, exaurlU-se em pro-, I Daqui destas colunas, alo de novembro de 1951 para fornecer uma contn-

;nessas �lirabola�tes, antes e ,depois �e cond�?á-�as pu-
'

; avisávam,?s e, per_guntávam�s, a respeito:
'

buição apreciável à melho-

blicamente, ao declarar que so as faZIa exe�Ulve�s, por-l A hgaçao pretendIda e altamente onerosa, ria das usinas a fio dágua,
que o povo já perdeu a capacidade de acredItar nos tau- , • devêra, antes'de receber o crédito global pedido, Hoje, com precipitações
maturgos e santos milagrei,ros.. ser estudada sob os seús vários aspectos. Com

que Janot promete inun-
Passando ao govêrno, S. Exa. ao in'Çés de esquecer RUBENS DE ARRUDA RAMOS a própria Usina de Capivari foi feito, antes do.

, d d'd t FA ,

t dantes, haverá prova defi-
a de�agogia, esquece� as promessas o can 1 ao., e,z

.

proJe o, o contr�t? de fornecimento, pelo qual
mais: inverteu _0 se!ltIdo destas, transformando as POSI- Enquanto isso, S. Exa., junto áqueles que sofriam os o preço da energIa e a SUA QUANTIDADE fos- nitiv� de eficiência dos pro-
tivas em negativas e vicê-versa, e multiplicando: o vo- efeitos do -racionamento de·força, di'ante da tragédia do� sem estabelecido1\? Não nos consta". . cessas do engenheiro, que
lume daquela, em extensão e profundidade, Da inver�ão operários de braços cruzados e olhos nas máquinas pa- Essa questão, da quantidade, era: decisivamente vi- se mostra absolutamente
das promessas, aí estão, como exemplos,. o caso dos Im- radas, respondia às solicitações de providências com um tal. De fato que adiantaria plantar postes e pendurar f1

T. con iante, mormente· por-
postos, que, embora aumentados, não alcan�aram as a .-. ar de dúvida hamleteana; - Vamos ver! Tudo -d.epende. fios sem as garantias de ,que por eles fôsse levado ao·
turas a que o sr. governador pretendeu a��a-los, nas ,dl- de a Assembléia não tolher o govêrno. norte um potencial de energia. não só compensador dos que, desta feita, não· teme

versas tentativas repelidas pela AssembleIa, e, tambem, A guerra de nervos dessa. demagogia, por evidente. gastos, como,. sobretudo, reprodutivo pela solução que
novo desvio do avião en-

o da multiplicação .do número .de funcionários, para os foi desastrosa para o govêrno. O projeto respect'Wo, di- dái'ia a6 problema que angustiava aquela zona, densa- carregado de bombardear o

quais o sr. Bornhausen deslocou aquele seu aviso de sa-'
I
ante da encomendada coacção palaciana, aba�d�nou () mente industrializada? Por sôbre esse ponto de capital "cumulus'l que, vai fabri-

ber do pouco fazer muito. "

. : �a�so de e,st�ada, .normal e prude?t� para. a!mglr com

I
importância, havia o fator tempo" de. vez que, partindo car,

Quanto ao abuso .desmedido das praxes dem�gogI- I
exIto o o�Je,!lvo VIsado,: e se preclplt?U no marche-mar- �esmo da certeza - que não houve - de a Siderurgi- _

cas seria até ocioso, relembrar a dança d.o� algansmos, ,che d� .traml.te urg_ente, com prazos dlspe.nsados,- parece- : ca. p;oder fornecer a en�r�ia· necessária, era dever inde-
na primeira Mensagem, cel�br�da com trejeItos apachea- I �es .orals .e dlscussoes ?e m9mento. O proJeto, na v�z dos ,ch�avel estabelecer, pr,eVlamente, a época em que a for- O RISODA CIDADE...

n s para impressionar os mgenuos e fazer o povo crer i lepresentantes governIstas,. apressados pelas ordens pa- ça chegasse a Jaragua. Esse tempo, se prolongado, es

q�e na administração passada 3.166 firmas protegidas lacianas, era perfeito e consumado sôbre todos os as-
I
tabeleceria a exigência de um confronto com o que a

não pagavam impostos, que os compromissos a desco-I pectos. . .

-

.

'conclusão da Usina de Bracinho consumiria.
bertos subiam, no início do quinquênio" a quase cem Nele se contmham, mtegrals, todas as previsões da Veremos, no decurso desta análise, que êsse fator,
..
l'lho-es que a verba toda do pôrto de São Francisco

I
ciência e todas· as seguranças da mais moderna técnica. bem como outros, do máximo valor, não foram tomados'm ,

A AI
-'

'I
'

_fôra gasta na publicação de retratos do ex-governador, I � e nao, es�a�a:am os m�n?res ca CU_lOS e nel� se ,in-
I n� _devida cont.a, apesar de,. sôbre eles, uma voz da opo-

que este inauguràva obras pela.m�tade, etc..
etc.

'·1 clUla� at.� mmUClas secundanas, questoes resolVIdas, de slçaó - a do Ilustre
_deputad� Walden_tar Grubba - ha-

Mas foi por época da aprecla�a� do pedI?O �e cre- lana capIl�a. •

.

.,. I ver c?amad.o a atençao ,� pedld� os cU1d�dos do govêrno,
'. dito· para a distensão da linha eletnca Caplvan-Jara. I

Tudo ISSO, no entanto, nao. correspo�d.la a reah�ade. da trIbuna. da Assemblel�, em epoca maIS que oportuna.
gúá, a parti� da Cap�tal, q�e �demago�ia bornhausea�a, I Era" an'tils, f�uto da coacçao demagoglCa, que vmha, I O tu.fao da �eDlagOgla, n? entanto, fechou .os olhos
trabalhando em eqmpe, atmglU s�u chmax. De começo eS!Jlagadora, de· CIma. e os ouvIdos do tlustre sr. Irmeu Bornhausen.
irradiaram pelo norte do Estado, nos 14 municípios

a1;.-' � projeto fo� �provado a toque de ca�xa, sem sofrer I A democracia - insistamos � castiga os demago-
rem atendidos pela� energia. da Siderurgica, que as for- a analIse necessarta,' sem passar pelo crIVO da crítica gos. O fruto da s,ua obra' está aí: mirradinhô murcho::s oposicionistas,_ na Assembléia recusariam seus ,vo- esclar�cedora e, �o?s�rut:iva, sem -acolheI: os conselhos' atrofiado, já ameaçando apodrecer. \'

,

tos a êsse crédito. Em seguida, !missários do sr.

gover-,
aperfeIçoadores, mlmlgos da pressa. I Dele, enC)uanto não fôr realizado o plano que o go

nador, com o sr. Artur Muller" pr�f�i!o de J:y;�gu.á à Mesmo assim, sob as ame�ças de v,e.r contra si �e- �vêrno anterio� �egou ao atual� só �estarão, de lem

fre,.nte, percor. reram, .,êsses 14. mu.nICIPIO.s, na'�m.Issao,.
à

IS.
encadeada, .em tempes�ade �urtosa, os ralOS e os tro�o:s lurança"

o preJUlZO e a decepçao dos municípios do Nol'
,Ja,no 1?n,che.cQ, (le JaZ_E!.r� choyer teleg,l'a,mas, de todas da demagogIa

. �overlllsta e govern?men!�l, a oposlçao le e a medalha de ouro que o sr. governado!" terá que
as cla§ses sôbl'c o Palácio da Assembléia. teve o bom senso i:le alertar o exec ltIVO sobre as""surpre- escO'nder.';"""',.,...,."...>----��-........,..,.-......... ·

de Pôrto União,. relativa
mente á instalação alí, de

uma Agência do Correio,

Localidade ,que honra

não -apenas aquela comuna

mas o próprio Estad'� pela
amplitude do seu pJ;'Ogres-;
so agrícola e indústrial, :
centro social muito adian- \

tado, ond� a vida comercial I
é intensa e cada vez mais!
expressiva, não p_ossui ain-!
da

-

Calmon, uma repartição!
como aquela, cuja �tilida-!

I
de e necessidade dispensa �

i

considerações.-Ou, se q'li- i
.

sermos ser mais preciso, a

de 1953

ram na delegacia de Caxias
a fim de solicitar do dele-

mão, rondaram, durante

todo o dia e metade da noí- REVOLVER DE .

te de ontem, o hospital do IMPERATO
IPASE, como a procura de ,

uma oportunidade para ma

tar o deputado ,Tenório Ca
valcanti que ali se acha -in

ternado desde o dia 4, re-

Segundo apurou a repor

tagem do D. C., os três o

cupantes do "carro-fantas
ma" são os mesmos 'que lo

go após a morte do delega
do Albino Imparato estive-

cuperando energias.

OS PASSAGÉIROS

AREAL, 16 (V. A.)
Barra do Pirai, Paraíba do

Sul, Três Rios e estas loca-
lidades de Areal e Posses,
mais proximos do ponto
onde Janot Pacheco liber-

bUl'aco!

- E telefone para o CeI.

Lopes Vieira avisando
o de que o Renato Bar-

bosa, com os artigos
contra a. autonomia,
quer é atraí-lo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
Ufeis

o leitor encontrarã, nes
ta coluna" informações que
necessita, diàiiamente e de
imediato:
JORNAIS Telefon.
O Estado '. . . . . . . . •• 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579

(Diário
da Manhã '" 2.463

A Verdade 2.0Hl
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridaae:

(Provedor) . . . • . .. 2.314
(Portaria) " 2.036
Nerêu Ramos '

3.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Mªternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR.
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313'
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

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

Polícia <Gab. Dele •

gado) . . . . . . . . .. 2.59.1
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.700
Cruzeiro do Sul : 2.500
Panair ..........•.
Varig' ............•
Lóide Aéreo '

..

Real ..•........... 2.358
Scandinavas ...• . .. 2.500
HOTÉ�

,

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

�,�-----------------------------------,---------�� ----------__-----------------__----------------------

C-a,.lo$ aoopo"·o.G./A.Y
Uma .

tra�iç80 no �omércio e na In�ustria _�e Santa Catarina
Matriz- Florianó·polis

,
Filiais em': BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AlJ1'OS-CHELL, FABRICA DE PONTAS RITA

.
.

MA.RIA, .FBRICA DE GÊLO.
.

, DIlA. WLADYSLAV A W. HUSSI
E

DR. ANTONIO nra MUSSl

O�nrlia-Cll.lca "ral-P.rtsa

..rrt....mpI.to •••p"ialis•••••• DOUQAI D. IJIl!nw.

'�', _. .0"1'11.0. m6todo. d. dia,ú.ü_ • n.Da.....

t9LPOIOOPU - IIJ8T••O - IALPINeOGUJIÁ - DTllO

LI8.0 BASAL

a.olloMl'a,ta 'O! olld.. ..:rt..-Wl.f;r_.alatb aalec UIva

!'.l o l:a1ra Vorm..1laO'.

C. 1Urlc: 11.11.. Tl'aj••• , a. I, ].. ..w - 1Nlft. .. ....

.......
•.,'ri•• n..... 11 lu�1'&ll - Dr� •••Ii.

Du 11 u II ":r.. - Dra•••nt.

aHldb;;!a AY�1II1'. 'rrGa,."rJd, ...

DR. A. SANTAELA
: "erma.. pela ra..lial. X.eloaal ..

,

.MleI.. .. Olll...,...

.... '4' "r••U).
RUiM '91 �••ar.. .. ".l.,b.la • r.l..'.... te Dtatzl..

I...,al.
JIx-I.k1'B. .� ...,ltal 1'.1,.Ultrt.. o ".'''.10 1.lieUlrle ti.

�,I..1 roi.:raL
lk-l.w1'Il0 ti. a.lI" O... ti. m..rl"1'ílla .. .. • IslUllr•.

Ol1alea .6dt.. '� D"II,•• X.".....
c.u.IWrl., .d1ftclo .A.m6lla X." - "la I.

.......d.l .ar. .oeai..... lU.

Cas..... , Dac 11 la 11 ......

o.••"Nrlo. 1.111. &ea1It.... i u•.

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPECJALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Éx-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa .

Curso no Departamento- Nacional de Saúde
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3as. e 5as. feiras d� 15 às 18 horas.
Atende no Hospital ,de Caridade de 8 às 10
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- MÉDICO-

CLINICA DE CRIANÇAS·
ADULTOS
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CLINICA MÉDICA HOMEOPATlÇA
- Dr. Meceslao Szaniawsk-

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _

,

Consultól"io: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _ Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
CURITIBA -:- PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, �oceiras, Man
chas, eS,Pinhas, etc. - Glândulas. F.alta dlf !,egras, Ex

cesso, Florês Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento físico -e mental, etc .
....:... Do

enças crônicas em geral: Reumatismo,' Varizes, Asma,
Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consu(tas em Blumenau nos dias 26 a 30 de
cada mês, no HOTEL HOLETZ

3.153

3.553'
2.325
·2�402

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIBA
- ADVOGADO-.....:

CaIxa r."1 Iii _. ItaJaf .:._,..... Caeart..

'Navio-Motor« Carl Hoepcke»·I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias' em ltajaí e Sãntos, sendo
neste último ap6lnas para o movimento Qe passageiros.

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

2.021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.694
•t371
3.659

06

Pen.são
Dispõe de quartos para

rapaz dando bôa referência.
Avenida Hercílio Luz n. 2.

SÃO PAULO
RIO?

�

IDA VOLTA
de'Fpolis. de Itajaí do Rio _ de Santos.

. Horári� de saída: de FpoHs., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953

20/8 2.2/8 27/8 28/8
31/8 2/9 7/9 8/9
11/9, 13/9 18/9 19/9
22/9

.

24/9 29/9 30/9
�ara mais informações dirijam-se à

EMPRÊSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

miae
pela

, �gR"
.-

"-- - -_. --�-_..•-

Lavando com Sabão

\?irgem Especi'alidad"e-
da . Cla. WlflEL INDUSTRIIL�J8iDvilleo (marca registrada)

-

economiza-se tempo e· dinheiro
.

----- - ....------_.__ ..�,

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

,--_._--_._--- -,--- - ,., , "'.' ",-- --- -_ .. ,------_ ..,---------------------- AVISO
DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o "

AMBLIOSCOPIO DE
WARTON

-Para tratamento do ES
TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.
De 9 às 12 horas diària

meqt�... 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA DO PEQUENO JORNALEIRO ,'Notícias do Estreito
Titulo original: THE toge à regra, ha 'muito tem-I ,Nenhu�a iniciativa mais louvável" c� certeza, ne-

REDHEAD AND THE po estabelecida pelo como- nhuma mars urgente do que a que VIse. amparar essa

, COWBOY dista diretor dos studios desgraçada adolescência que, na miséria, do corpo c da

d 'D bll alma, na promiscuidade mais absoluta, no mais completo
Direção Lestie Fenton a rtepu ic; é, ponta a

d -h"d ( Ih di d
-, esamparo, gan a a sua VI a me 01' irramos, per e

ELENCO. Clenn Ford, ponta uma obra mal reali- aós p01,lCOS a sua vida) na labuta ingrata de vendedor
Edmond O'Brien, Rhonda zada, com acentuada; dose de jornais.
Flemming, Morris Ankrum de monotonia, inter-preta- Não se alimentam, intoxicam-se nos "chínas' mais

e outros, Filme da 1'ar-a- ções sem nada fora da 1'0- repugnantes, quando não nos balcões de 3a. ordem dos
.

.

ds
,. botequins nauseabundos, ou nos vendedores arnbulan-

mount. una, e am a umg pessima tes de empadilhas da semana anterior, ou de doces qua-
Pretencioso "western" da qualidade de fotografia. si putrefactos. Não bebem, envenenam-se no "parati"

Marca das Estrelas, desen- Todos estes fatores reu-
I

que os faz "mais Homens", mais iguais àqueles que os

rolado em 1865, ano em que nidos, formam um conjun- precederam na perversão e no vício. Não moram: dor

terminou a guerra do nor- to do mais baixo padrão mem como animais exaustos nas soleiras das portas, nos

Esta-Lei t f'
terrenos baldios, nos cantos escuros das vielas desertas.

te contra o' sul, nos cmema ogra lCO, o que D: t
- -. - , .

d. e ms ruçao, apenas a repetição automática as

dos Unidos. Em toda a sua transforma MASSACRE,_ manchetes mais berrantes dos jornais que vendem. De não deu pelo nosso enga-

extensão não c09Segue des- em um espetaculo total- cultura física, somente as arriscadas acrobacias nos es- no; achou em as nossas pa

pertar o jnteresse, pelo con- mente desinteressante, que tribos dos bondes ou nos para-lamas dos ônibus De edu- lavras, excésso de otimis

trario, torna-se enfadonho, não pode ser tolerado, nem caçã� nada, a dã? ser o exem�lo escancarado'do vício, mo! .

pela sua constante monota- mesmo, <lentro' do genero
o elstnlldulo ctontagcIOso da fPer�l�cldade Plr�dc�ce:. Cl�mfo 1110-, Naturalmente, queriamos

,

. . _. Ira, o eser o. orno arm la, a mu tí ao me 1 crente.
nia e pela historia as vezes do cinema-diversão.

'.
Como lar, a rua. "Sem pão, sem lar, sem Deus" são ver-

dizer: dentre 10 anos. En-

Pesames à Republic por, dadeiros párias no' esplendor urbano de urna civilização tretanto, podia ser muito

este pessimo representante madrasta,
"

. peior, se, por exemplo, ao

dos "westerns" genero a I O Abrigo do Pequeno Vendedor de Jornais visa envês de 10 dias tivesse-
,

l'
,

la deve em parte exatamente substituir para ê es, na medida do possível, mos escrito dez horas dez
queme, - � 1

-

t '1' • ,

a casa que nao tem, o ar que nao possuem, a arru ta '

. da formação de seus alicer-. d d Ih t b
. mmutos ou ez segun-

que Ignoram, an 0- es, ao mesmo empo, o a rigo

pa-I
'

ces financeiros ra o corpo e o meio de se educarem física, intelectual, e dos...
.

x X X
J.

moi'�lmente, e o a�biente onde possam b�scar na di A ver�ade.�ob�etudo, é

OS PIRATAS DE versao honesta um pouco de paz' e de alegria. �. que o Estreito -marcha ace-

CAPRI
.

Pela natureza �esma �o problema complexo que leradamente .. � para fren-
VIsa resolver, o Abrigo destma-se a um grupo .luplo de

CLENN FORD e ED- Dreção: EDGAR C. UL- in8ivíduos: os que nele devem encontrar a moradia que
MOND O'B;RIEN, dois va- MER . não possuem; os que têm onde morar (sabe Deus corno)

ELENCO: - Louis Hay- mas precisam de educação em tôdas as suas múltiplas
se iam para lá e pra cá, a ward, Mariela Lotti, Allan modalidades.

vontade,
;
sem nada à fa- Curtis, Mikael Rosumny e

-

Para atender a êste programa precisará a C, P. V..I. 8 quinta classe.
possuir: dormitórios, refeitórios, banheiros, privadas, co'

zer, acompanhado por Ron- outros. sinha, despensa, salas de' estudo, salas de jogos, capela,
e Dá gosto � gente

dha Flemming e Morris Um "capa e espada roda- etc. dentre estas umas mil, cres- gora os oficiais do
.. -.

Ankrum, um otímo coad- do na ltalia, com atores a- A construção deve ser ã mais simples possível: se- cendo analfabetas, por fal- todos envergando

juvante, e ainda o vilão AI- mericanos e talianos, diri-I ria um �bsurdo des�d.ucativo imaginar qualquer ,excesso . ta de escolas! chambre
,
e o respeitoso �

se.

lan Reed, todos parecendo gido de forma rotineira e de, confôrtoj ou �UltO menos qua!,quer sombra ue �UX(). Mas, todo o progresso do lenciõ que reina no ambi- Por que os "Estreitenses,

b
I

di Ed UI I
Paredes claras, limpas, alegres (os muros sorriden-

di' que já foram "bambas" no

tontos, sem sa er o que como ista por gar -

t
". f' d d f ês)

,

fácil Estreito, evemo- o a ini- ente, onde qualquer pessôa
es a que se re ena um e uca 01' rances ; P!SOS UC] - foot-ball, mantendo o forte

realmente estão fazendo. mel', falado em inglez Louis mente laváveis; móveis simples e de limpeza também ciativa particular. O sacri- póde ler atentamente o jor- "

I
. conjunto do "Cantista e

Em ultima analise, THE Hayward, vivendo dois pa- muito fácil.
' ficio do povo em beneficio nal, enquanto espera a sua

IREDHEAD AND THE peis - o "dandy" e o aver;.;..1 Um am.bien�� confortável, aco!hedor, alegre; �las do lugar,'êhega ao ponto de vês, sem que alguem' este- outro� Clubes, não leva.n
COWBOY é uma obra pes- -tureiro _ como já o fez de gr�nde sllllphcldade, por conseg�mte, �e preço bmxo. alguns proprietários paga- ja assobia'ndo a seu lado ou

tam o foot-ball no sub-dls-

simamente construida do em O FILHO DE MONTE I Por outro lado, d�do a natureza sl�patlca da .obra, I)
rem dezenas de milhares b b' d

-

I trito, preparando uma equi-
I ampard que lhe da de ser a obtençao de ofereclI'nentos

os ar elros paran o o ser-'
d d ."

t d
.

t' t g CRISTO T d,e cruzel'ros, afl'm de obtel' Vl'ÇO para dl'scutl'r 'a derro-I'
pe capaz e ar ll}-u.lto que

pon o e VlS a cmema o ra- , e como yrone múltiplos (redução nos preços de venda, doaçã,) de F,Ó-
f·" t 1 d

�

P f A MARCA d d '1 t d) agua encanada em s'uas re- ta do Vasco ou a vI'to'rI'a do
fazer" aos Clubes de _Flo-

lCO; por ou 1'0 a o nao ower ez em
. veis, jogos; ecora ores que 1" us ram as pare es, etc.,.

d d
- rianópolis e outras partes?

agrada nem mesmo passa- DO ZORRO e ainda An- Será que a imprensa, esten en o ama0,' não con- sidencias, obrigando-se a Flamengo, no jogo do ulti-
.

.,

t 1 d
-

g o da cr t Correspondente
tempo, por ser momotono selmo Duarte em SINHA segUira es 'a esmo a o coraçao ener so ",2H e ca- entrar para os cofres publi- mo domingo.

. ?

e aborrecido. MOÇA.
noca.

cos com a.'metade do valor
I . RUBENS PÔRTO .

Consequentemente, é des- Pelicula monótona e ar- "
- , ' . "r'" .. '

.

do cano condutor, a ser co- civilisado, porisso, um es-

perdicio de �eluloide, num rast�da� sem � dir�ção fi�: I (fio Con'eio da Manhif., de 18-11-38).. locado ao longo da�ruas tabelecimento como o Sa-
filme irremediavelmente me de um MIchael Curtlz Ião de Barbeiro Amorim, I
.perdido. ou mesmo de um Vicent J em ,a sua nova fase, muito

x X x Sherman (Aventuras de D. o recomenda

MASSACRE Juan) não' consegue, de
. Titulo original: OH! 'SU- forma alguma, alcançar um
SANNAH nivel satisfatorio para agra-

Fotografia: JACK MAR- dar.

TA Entre os americanos, apa-

ANIVERSÁltIOS P j....
- -

I
Sr-, Benta Vie;r', do'

'

��o1!�i!�'Y.�!
I

Santos .

o prazer de participar aos

I.
A data de hoje. regista o parentes e pessoas das suas

Ianiversário natalício da relações, o nascimento de

exma. sra. d.· Ber-ta Vieira seu filho EVALDO, o�or-I
.. dos Santos, espôsa 'do sr. rido a 13 do corrente, na

Lauro da Silva Santos, ofi- Maternidade "Carlos Cor-'
.... '

cial aduaneiro doa Mesa de rêa"

Rendas em ltajaí. .

Fpolis., 13-9-53.

confusa, culminando com

um desfecho tipico dos
"westerns" de rotina de

Charles Starret ou Allan

Lane.

-Direção comodista e dis

plicente de Leslie Fenton,
sem nenhum momento díg-

..-L
no de atenção.

comprovados,lores pas-

Produção e Direção: JO- rece, sem oportunidade o
.

SEPH KANE faleciao ALLAN CURTIS.

ELENCO: - Rod Came- OS PIRATAS DE CA-

ron, Forrest Tucker, Adri- PRI, pode ser a�sistido, a

an Booth, Chill Wills, Ja- . penas a titulo '_de çuriosi-

mes Lydon e outros. dade, pois faz parte de um

Filme da Republica. típo que se tornando co-

JESEPH KANE, em to- mum: o filme feito fora

dos EE. UU. com o, elenco

formado por artistas ame

ricanos e atores do páiz em

que s� roda" a produção.

da a sua correira de dire

tor-de um sem numero de

"ve�terns" pa�a a Republic,
caracterizou:-se eomo reali

zador totalmente mediocre,
responsavel por uma serie

enorme, de obras destitui

das de expressão, motivo

pelo qual já se tornou um

aviso, o seu nome na dire

ção de qualquer celuloide.
Este MASSACRE, não

D.•COSTA

• PLACAS SIFILITICAS.

EIIÍlr,deloU08lra
lIedlaçAo cuxUlar DO tra·

tamento d. situ ...

•

gtaClO�
. �Q.rt;ndo egcrPJIe de co,.:

� :J ··�\-I
mais efidentB!

�� �empre m�nor!'"
",:.�·K'OLYN09 ...

K'OLYN09- ......_ ..........

I

OOMBATÊ AS CÁRr�
PERFUMA O MUTO

ORGAHISADO
E_
EDITADO
POR

7)(J!lALiel(J g(J4J([g
gElXAg�'[TTO

/'1 --FLORIANÓPOUS_ SANTA CATARINA

CASA MISCELANIA distrl.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Dlacol.
Rua COlllelhelro Mafra.

II-I

EXCESSO DE
I para

serventia pública! E

I
desportivas, grande massa

O'TIMISMO. . . , por que não pagar tambem humana, vinda de Florianó-

'I a metade do valor do fio polis e de outros' lugares

Escrevemos, em a nossa condutor de energia eletri- do munici.pio e d,o E�tado.
última Correspondencia, ca?·. I O estadío do Figueirense,

.

que a Cidade Continental UM ESTABELECIMENTO pela sua amplietude e orga-

ou Cidade de Hercílio
-

Luz ALINHADO nísações, será de futuro, o

antigo sub distrito do Es- O Estreito conta agora' preferido para as competi-
ções dos Càmpeonatos, e

de muitos Estados, virão

times de fott-ball, disputar

treito, dentre lQ dias, seria
maior e mais populosa do

que Florianópolis, e saiu

lis, . á frente do Estadio, o

que muito facilitará aos a

mantes do belo esporte bre-

com uma Barbearia de pri
meira ordem: a antiga
"Barbearia Amorim", 10-

calisada no Canto, tem ago- partidas em o seu grama-

ra novo proprietário: o sr.
do.

Analbigo Avelino Vieira, o
Com a construção da A

qual submeteu o estabele- venida Santa Catarina, que

cimento a uma reforma ra- passa pela frente, do Esta-

di 1 dio, os onibus da Viação
lca., :

H' Ii d
" Santa Catarina, em grande

a, agora a 1, 01' em, asseio, -

di
.

Ii , 'tO t t numero, - onibus espe-
icip ma e o Imo ra amen-

t f
.

I ciais, - Conduzirão aos do-
o aos regueses, pOIS o no-

. ,'-
dmi mingos milhares de pes-

vo proprietario nao a mite '

soas, do' ponto' no largo da
certas liberdades incove-

Alfandega, em Florianópo
nientes, disagradaveis aos

Ireguêses, como infelizmen

te, vinha acontecendo ul

jímainente, em que .alguns
entendiam não ser 'preciso, tão, _�ssistirem sensacionais

. partidas .

manter em um estabeleci-

te! Constroe-se mais no Es- I mento daquela natureza,
treito do que na Capital, e certa linha de conduta, co

o antigo Sub-Distrito, hoje mo se estivesse em qual-
nas footebolisticas para a

Cidade do Estreito, o que,Cidade conta com 25 mil quer venda ou quitanda de
infalivelmente acontecerá,

impressa assim mesmo, con

forme grafámos. O revisor

Prevemos a mudança
completa do curso das pug-

almas, inclusive umas

mil em idade escolar, ver a-

. ,

com a existencia na mesma,

de um Estadio imponente,
como será o do Figueíren-

oficio,
a 1 v o

O Estre�to já é um meio

.

O MELHOR JURO -

··5%·O ES'TADIO I DO

.
FIGUEIRENSE

A construção do grande
e moderno' estadio do Fi

gueirense Fott Ball Clube,

�

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOl,A
��
�.:I>,<:.,,-�

'<;>�() ,,\.."-<:..�'<;;_

\�
muito contribuirá para o

desenvolvimento do Sub
'distrito do Estreito, pois,
fará afluir ao Continente,
nos dias 'de competições

RUA TRAJANO. 16

fLORIAN6pOLlS

TBANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A,.

AVENTURAS ·00 ZE-MUTRETA ...

.,
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AVAl'
ESTÁ SENDO AGUARDADA COM 'INTERESSE INDISFARÇAV�L E O MAIS VIVO ENTUSIASMO O FAMOSO CHQQUE-REI
DO PEBOL ILHÉU; A TER LUGAR NO PRÓXIMO DOMINGO, NÚESTÁDIO DA. RUA BOCAIUVA, DANDO ENCERRAMENTO
Ao RETURNO DO 'CERTAME PROFISSIONALISTA. ESPERA-SE ·.A QUEDA DE TODOS OS RECORDES·DE BILHETE�IA.

, AGUARDEMOS!
'

-

. ,

.

'.-�-.-.-J..- "'_,-,!,"-;. _-_-.••� -_•••_-.-_:.:.- � r:r -.-.__-_•••••_••-,_._-_-_-•••••-.-.-_•••_...-..-w _, -.••-.-.-.- :..-..-__-" J& ·..-..............;..,�-.._·.-.r�w...",....,._.......,..__.,_� .--•••-.-.-.-...,..�.-.---.-- --....,.;.-.. -.-••.....,......

., I

"O -E, s t a d o E s P o rt i vo'
�o�)�n�O�O�O�O��}�O��q••••j••••••••••••••••�••••••••••••••����)��(���

) .

AT L'ET I(jO x PAULA RAMO,S
, '

-
..
\ '

,
.

a atração de hoje
Realiza-se, esta noite, a

I Os. tricolores do Esti-ei- Disposto O tricolor estreitense a passar ileso I'
tico e' domingo c,om o Im- son, Sombra, Itamar, Jacó

� penúltima rodada do retur- to sabe�m que é �re�is.o lu- i pela equipe paulaína, afim de classificar-se bit�ba, partida esta que I e Danga. "-

no do Campeonato de- Pro- tal' muito, somente ínteres- ."

deci '. d'C ' t I
sera efetuada na cidade su-

.. '. , . ". I para os Jogos eCISIVOS o ampeona o .'
físsíonais, defront?ndo-se i

sando a VItorIa,. P�IS a per-j _. A' d', f'
lina.

"

, O Juiz

Atlético e Paula Ramos. . da de um pontinho o colo- mma os e con iantes os rapaz�s ,

,
.

, I d I b d " t I litária"
f

Situado no primeiro pos- cará fóra de combate para, '
O C u e a es!e a so arla para Quadros prováveis Até o .momento em que

to ao lado do Avai, .Bo- I'a conquista do cetro.,'
'

a luta com o "Tigre'� .
'

redigimos esta nota não no"
'

caiuva e Figueirense, o A-', O "Tigre" atuara com- i .

-

-
�

I
ATLÉTICO- � Soncini, fci dado saber o nome do

i

tl�tico procurará vencer a" pléto na noite de hoje uma donça nã� tem problem��. momento da grande batalha Minelã e, Juca;' Aníbal, referee da pugna. Mas tu.
I

equipe paulaína, atualmen-I vez que Juca já cumpriu Todos estao em plena for- d�sta noite. O campeão de
I Frederico e' Cazuza; Duar-' do' indica que, será o 51..

.
te ,em grande forma- e es-Ia 'pena de suspensão

.

que
I

1�1a fíSiC� e técnica,,, esp�- 47, e 48 tudo f��á para evi-I te, Hercílio, ,E'rico, Miri- João Sebastiãc da Silva

',perançoso de repétir o fei-. lhe impôs o Tribunal de rando br indar a sua toreí-] tal que o �tletlco se, elas- nho e Lauro. que orientou' com grande
to 'da semana passada.Í Justiça Desportiva, deven-

i
da" cOITl uma

_
vitór.�a â�,1 ��f�que pa�_q as f�nais. de- PAULA RAMOS - Jai- brilho a peleja da últírr-a

"quando obteve surpreen- do formar com Minela -a grande expressao .que dará � crsivas, pOIS deseja vingar- me I, Nerí e -Iaime II, Wal- quinta-feira.
d�nt� triunfo sôbre o Avaí I sólida zaga tricolor. Portan- credenciais para decidir o se do revés de 3 x 2 do

mor, Valério e Jacy; Wil-

por 2xL' ..... 1 to, o técnico Paulo Meo- título com o Bocaiuva e" o I' i11'imeiro, turno. '

_______________________,_1 vencedor do encontro Avaí I Bagé após o sucesso da

NÚMEROS DO CAMPE9NATO DE
. I x Figueirense, marcado pa-! peleja com, os avaianos, es-

I PROFISSIONAIS II ra Q pr6ximo, d�mingo. ,I tá otimista, não, acreditan-
O Paula Ramos, ainda a- do venha o Paula .Ramos a

t

Damos abaixo o .movimento do Campeonato de Pro- nimado com a retumbante ser batido nos seus dois
fissionais, após a realização da rodada de 5a. feira. vitória sôbre o' "Leão da" restantes compromissos do

,Ilha",. aguarda' confiétnte o � certame, hoje com o Atlé-
•,....().....(l_() o.....o.....(} () o () <l-ea

I '

Hercílicí (AtlétiCO)' .' :
'

" 2

"
, Harley (Imbituba) _ .- .. ; .. :. • . . . . .. ,2

, Onlandrr (Guaranf) . . . . . . . . . . . . . . .. 2
, Dedét'o (Guaraní) : ,........ 2

Landinho (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Jacó (Paula Ramos) � , 2

Erasmo (Guarani) 2

Lisbôa (Avaí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Danga '(Paula Ramos) :............... 2
Corvinho (Imbituba) ; ..•....... ,1
Olhei (Paula Ramos) :..... 1
Gijmercindo (Figueirense) .,........... 1/
Néde (Figueirense) : ,. 1
Amorim (Avaí) ,. 1
'Bráulio (Avaí) '....................... 1 Pacheco, do Figueirense (jogo' com o Paula
Raimundo (Bocaiuva) ;......... 1

I'
mos), 'convertida 'em goaI.

'

Romeu (Bocaiuva) ..•........ .- ., .. '. . . .. 1, _Marco, do Imbítuba (jogo com o Gu�miní):
Geraldo, (Bocãiuva) 1 perdiçada.

'

Rodrigues (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . .. 1 _.'

Orlando, do
_

Guaraní (jogo com o Bocaiuva):
Djalma (lmbitubâ) : : .. � . .. 1 vertida em goal

'

Ari (Guaraní) :
, ,.. 1

'1\,dílio (Bocaiuva) ..
"

. . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Biscoito (Bocaiu'va)

'

; .'.... 1
Osmar, (Boca.iuva) 1

Ildefonso (Eocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Jaime (Guaraní) , ". l'
Alemão. (Guaraní) 1
Carriço (Bocaiuva) t' ••• � • • •• 1

Jogos realizados
Bocaiuva 1 x Imbituha O (em Imbituba)
Paula Ramos 3 x Figueirense 2
Atlético 1 x. Guaraní ['(noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3
Imbituba 4 x-PaUla Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Cuafaní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1

-

Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)'
Avaí 2 x Guaraní 1

'

.

,

Fig reirense 2 x Imbituba I.' (em Imbituba)
Atlético 4 x Boéaiuva 1 (noturno)
Guaraní.2 x Paula Ramos 2
Imbítuba 2 x Avaí 2 (noturno)
Figueirense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guaraní 1 (noturúo)
AvaíJ2 x Paula Ramos 1
Atlético 1 x Imbitulfa.l (em Imbituba) ,

Figueirens'e 1 x Bocaitlvá 1 (notul'11o)
Atlético 3 x Paula Ramos 2

.

.

,

Imbituba 2 x Guaraní 1 (em Imbituba)
Avaí O x Figueirens.e O (noturno)
Avaí 1 x Bocaiuva O (noturno)
Atlético 3 x GlIaraní O

Figúeirense 5 x pãula Ramos 3 (noturno)
Guaraní 3 x Paula Ramos 1
Avaí O x Imbituba O
Atléti-co 1 x Bocaiuva O (notUl:ho)
'Figueirense 5 x Guaraní'l

'

Avaí 2, x Atlético 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2

Imbítuba 1 x Figueirense O (noturno)
Avaí 4 x Guaraní 2
Atlético 3 x Imbituba 2 (noturno) �

Bocaiuvã 2 x Figúeirense O
,

Imbituba 4 x Guaraní O (em Irrtbifub<.t)
Figueirense 2 x Atlético 1 (noturno)'
Bocaiuva 3,x Guaraní 1

.

Paulá Ra�os 2 x Avaí t (noturno)
Bocaiuva 3 x Imbituba :2

Clas�ificação
'

1° lugar - Figueirense, Bocaiuva,
8 p.p. ,

�o lugar - Imbituba, 11 p.p.
3° lugar, - Paula Ramos, i5 p p.
4° ,lugar - Guaraní, 20 p.p.

.

Avaí 'e'Atlético,

Artilheiros
Danyr (Fig'ueirense) .

Oscar (Bocaiuva) .

Lauro (Atlético) \ ," '. ," .: ..
S'aul (Avaí)

'

.. ; .

Érico (Atlético) .-, .

Fernando (Figueirense) .� , .

Bolão (Avaí) .

Osni '(Guaraní) : ;

Olavo (Imbituba) ',' .

Zackí '(BocahlVa) .

Duarte (Atlético) ' l ••••••••

Valéria (Paula Ramos) '

'"

Pacheco (Figueirense) .,... .

Giovani (Imbituba) .

Itamar (Paula Ramos) :--:--.. '," .

Sombra (Paula Ramos) .

Geopar (Imbituba) � " .

Walmor (Paula Ramos) .. .' .

Wilson (Paula Ramos) .

Jaú, ,16 (V. A.) � Foi Como se vê, trata-se de
recebida, com grande con- UI? grande refôrço para. as

I

tentamento por parte dos cores quinsístas, já possui
desportistas locais, a, sensa- dora de um g�ande quadro.Í. O C tn d I di -

....

. , .. .

\ .

.

_. en
,
o e rra laça0

.

cional notícia da vinda do, Agora� com a conquista de Mental "Amor e Luz" realiza
atacante Orlando, do Flu- Orlando, o quinteto- ofensi- sessões Esotéricas, todas as se;
minense.

'

vo do XV de Novembro gundas feiras, às 20,30 à rua'
O "Pingo de Ouro", co- �everá ser o seguinte: Conselheiro Mafra, 33 - 2° À.�.

mo é tratado pela crÔnica Guanxuma, Orlando, Ci-
andar. ''f

�

especializada, foi cedido "ao las, Adãozinho e Reis.
·l ,ENT.RADA FRANCA ')

XV de Novembro desta Ci-

dade, em caráter de �m-',FEDERAÇÃO.ATLÉTICA CATAlUNENSE,
préstimo até o fim desta, Nota Oficial n. 25a53
temporada. '

'

-

1
Resoluções do Censelho

-

'\ Técnico: ,

'--

I L:) �- Recomendar, às Iigas
Ra-, I filiadas, a realização, e�tl.�

. 1� e 18 de, .outubro proxJ.
des- mo, do TORNEIO BRASI

LEIRO DE o LANCE LI�
con-

YRE: POR CORRESPON-,

Marco, dô Imbituba, no jogo com o' AvaL

Danda, do Avaí, no jogo com o Imbituba.
Julinho, do Figueirense, no jogo com- õ Atlético.
Laura, do Atlético, no jogo com o Figueirense.
Zacki, do Bocaiuva, no jogo, com o GuarariL
Gumercindo do Figueirense no jogo com o R. Ramos
Fausto, dd Guaraní; no jogo éom o Atlético.

1 Osni, do Guaraní, no jogo COm o Figueirense .
.

, Vic-tor, do Guaraní, no jogo com' o Figuei.rense.

i
'

. 'DuJrte 'e Juca, do Atlético, no jogo ç_om o Avaí.

�,l·
251

10
8
7
7
7
6 Rgmeu, do, Bocaiuva (jogo com o Avaí): cDnvertid�
6 em goaI.
5 DanYf do Figueirense (jogo com. o Guaraní): des-
5 perdiçada: ,.' I, .

4 Orlando,· do Guaraní
• (jogO com' o 'Figueirense :).

4 convertida em goaJ.
, I

4· 'Valério, do Paula Ramos (jogo .!om o Bocaiuva):.
4 eonvertida em goaI. \'

4 - Bráulio, do A-vaí (jogO com \0, Guarani): desperdi-
4 çada. " .

'

3 Lauro, do Atlético (j�gos c,oin o Bocaiuva e o Fi-
3 i gueÍrense): conver�idas. em 'goals.

.

.' 5a feira - Atlético x Paula R�unos
2 I Br.áu�io, do Avaí (jogO com o Bocaiu"a): converti. Domingo--,Avaí x Figueirense e Paula
2 da em goal.

"

1 Imbituba�
.

•

- \

Negativos
Adão (Bocai,uva) jogo contra o Avaí .' .

Barbato (Avaí) jOgO contra o Boo-aiuva .

Galego (Figueirens,e) jpgo contra' o Imbituba ..

RQmee (Bocaiuva) jogo, contra o Atlético ....

�inela, (Atlético) jogo contra o Figueirense I

-Goleiros vasados
Jaime (Paula Ramos) .: : .•
LeIo (Guarani) : . .-: . '. . . . . . . . . .. 22 <ITatú (Bocàiuva) ; : )6

Son_cini (At�ê-tic?
'
..

�
. . . . . . . . . . . . . . . .. 15 I

Alcldes (FIgueIrense) 14
Adolfinho (Avaí) 11 I
-Mil.tinho (I�bi,tuba) '

\: 10'1Isaws (Guaram) 8
. Ca·paverde (Imbituba) -;:-. . . . . 6

B:'ogi1OI(lpi (AIvaRí) ..

)
� • . ..

.

32 ,. '._SIdnei au a amos ',' . '.' .

Galo (Figueirense) :............ 1
Penalidades máximas'

á noite

EMPRESTADO AO xv DE. JAÚ O
"PINGO DE OURO"

EXPU};�SnES

.'
-

- MOVIMENTO D:&.TENTOS
Atlético, -- 21 a favor e'lS co�tra. Saldo: 6
Avaí -.18 -a 'favor e 14' contra. Saldo. 4:

'

Bocaiuva - 22 a' favor e 1,7 contra. S�ldo: 5
Figueirense --c 23 à favor e 15 contra. Saldo: 8
Guaraní -=- 14 a favor e 33 contra. Deficit: 19.
Imbituba � 19 a favor e 16 contra. Saldo: 3
Paula --Ramos -'-- 20 a favor e 27 contra. Deficit: 7

Juizes,.gue funcionaram
. JOão Sebastião da Silva, 17 vezes'

Manoel Tourinho, 14 v·ezes.
_Norberto Serratini, 3 vezes.
Arthur Paulo Lange (L.J.D.), 2 vezes

Gerson Demaria, 1 vez.

Erni' Rick, 1 vez.
Osni Mello, 1 vez.,

-..
.

CAMPEONATO DE ASPIRANTES _

.]0 lugar -- Imbituba, 4_p.p.
2° lugaJ:! Figueirense, 6 p.p';'
3°' ,lugar -� Bocaiuva, 8 p.p.
49 lugar' � Avaí, 12 p.p .

5° lugar - Atlético e Guarani, 14 p.p.
6° lllgar - Paula Ramos, 20,p.p.

'

PRóXIMOS JOGOS

Ramos· x

Preliminar

iJa preliminar jogarão O:i

'i'.ladros .de suplentes, com

iníc-c -ás 19 horas.

DEN:CIA, de 'acôido com 0

Regulamento envi.\f:O, en;

comemoração aQ "PIA DO

BASQUETEBOL" ;
b) - MARCAR, para '.J

dia 17 de Qutuhro, nesta

Capital, a' realiú,:.:ã() do

Torneio Brasilei��o de Lan-
cc Livre por corre:-;pondên
cia, em comemoração ao',

"Dia, 'do BasquÚc;�,().ljj (i�
de Outubro);

,

c) - ABRIR; desta datol'
até o dia 5-10-1953 'as' Ins-

, ".

criçõ�s das Associuçõe-s d�S;
.

ta Capital, para' concorr�·

rem ao Torneio BrasilnL'o
de Lance Li:yre po: Corres

pondência;
2) � T�ansferir para ...

27-9-53,
-

a· realização da

, �a. série do "Trof�u Join,·
v;!le" a ter lugar no cidade

! que lhe eIl).presta o nome;
,�) -". Transferir, os Cam-
i;eonatos Citadino.> de Vo-

,

leih)l de �4 para 28 de Se·
temI ro do correntt! ano;

f) �.- ABRIR, inscrlcões pa
ra 'bs. Campeonato,;" Citadi'
nos de Voleibol, Masculino.
Fe ',I',hmO e Juvenil.

i"f:ob:., 10 9-53. �

(�b:'.) Nívio de Andrade,
SecrLtário,

,

Visto; (ass.) Paülo
Metl(i',. nça, Presidente
f'�'t'c!c-io.

em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Soco Carb. Próspera S. A. de Criciuma, aceitará
proposta por escrito, até às 11 horas do dia 30-10-53, pa
ra venda dos locomóveis abaixo, no estado e onde. se en

contram, respeitado o preço-base mínimo, a saber:

I a) - 1 Locomóvel "Lanz", em bom estado, de 200
HP, de alta e baixa pressão, completo, inclusive gerador
sincrono com 150 KWA. e 50 ciclos por segundo, excita
triz "Titsn", acoplado' com gerador, qtfadro de comando
com � amperímetro, voltímetro, frequencímetro, chaves

.

facas, etc. Preço-base Cr$ 500.000,00;
b) - 1 Locomóvel "Hermann", estado regular, po

tência aproximada de 40 -HP. Preço-base Cr$ ,35.000,00;
c) - 1 Locomóvel "Boraig", 'estado regular, potên

'�...-..<>G
cia aproximada de. 40 HP. Preço-base Cr$ 25.000,00;�_�_IIiO_�fe�>,-_O!II_o04� d) _ 1 Locomóvel "Vorgel", máu estado, potência
aproximada de 40 HP. Preço-base Cr$ 10.000,00;

2. Os interessados poderão examinar os Locomó
veis em nossas o'ficinas, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas
nos dias� úteis, exceto sábados;

Morr·ls-· Oxford 3. A proposta' deverá ser dactilografada, sem e-

,
TIJOLOS PRENSf\üOS, TELiIAS. LADRI· mendas, rasura ou entrelinhas, preço em algarismooe por

FALToA DE ·ANIMO PARA TrRABALHAR Vende-se Morris Ox- LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA· extenso e a forma de pagamento; .

- 4. Ser, enviada em errvelop� fechado e rubricado,'
.

'ford estado 'de novo. TARIO
, com a indicação "Proposta para Locomóvel", dentro de

nas folhas' do abacateiro, nor., Traiar á rúa Conselhei- PRONTA ENTREGA outro envelope enderecado à SOCIEDADE CARBONí-
maliza as funções renais e ro Mafra 56.

_ ,FERA PRÓSPERA S.'A, Caixa Postal, 9 - Criciuma
provoca abundante diurêse .o...a..()._;()�"".

G C.
(Est. Sta. Catarina);

;' que facilita a elimina.' Osny ama.� Ia 5. No dia 30-10-53, às 14 ho�as, serãó abertas' as

_ ção dl'ls toxinas e ,do Vende se ex. propostas e, lavrada ata, na presença dos interessados;
..

, 6. Apos o exame das ofertas apresentadas e se ne-ácido úrico. restabele·
.

. I Lotes nas ruas:' Afonso nhuma irregularidade for verificada será o vendedor
cendo a normal capa.,', Pena,. _$ouza Dutra,. 3 de fERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal, notificãdo a fim de ultimar a compra. 'I,cidade para as ati·

e� I Criciuma, 10 de setembro de 1953 .

vidades diárias." Maio, CeI. Pedro Demoro e
Eng. Mário Balsini

24 'de Maio. Tratar: ,Rua 239- - Florianópolis 'Diretor Técnico
O AM I G�'D A 5 U A CeI. Pedro Demoro, 1.343" I," Abel O. Avila

.FICIEN_CIA com Nery Régis. DISTRIBUIDORES Diretor Comercial

PROCESSADO NA'
.

POLONIA •

'LONDRES, 15. '(U.P.)
'-O bispo católico da cida
de polonesa de Kilce está

respondendo, juntamente
com três outros. prelados
e uma freira, a, processo
perante um Tribunal 'Mili�
tar comunista, sob a acusa

ção de que dirigia, inspi-
.

rado pelo Vaticano, "ativi
dades de espionagem e' ou
tros atos de dissolução so

cial contra o Estado", em

favor dos EE.UU., usando Isegredos recebida'; no con-.

fessionário. . IA rádio de Varsóvia a-
, I

nunciou que o prelado
"confessou sua traição, eg-

I

tando, pois, ameaçado de
i

execução capital, Monse- t

nhor Czeslaw Kaczmarck, (
de 58 anos de idade, está

recolhido à prisão desde \

1951.

TRUMAN E
S'rEVENSOR

Chicago, 15 (U. P:)
"Adiai Stevenson é o Iíder

.
democrata dos Estados' u
nidos e eu' o reconheço co

mo chefe do Partido" de

clarou 9 antigo presidente
dos Estados Unidos, sr.

Harry Truman, que veio a

esta cidade para assistir a

uma reunião dos· dirigen
tes democratas. UNIVERSITARIA I. -

,

Foi durante uma entre- I
. vista c0l'll: os [ornalístas Direção de 1 Gurgel, era acadêmico de

jque o presidente fêz esta JOÃO LUIZ NEVES
I
direito.

'

declaração. O sr. Steven- O DIA'RIO·. CARIOCA, E mais a nós, que forma-
I

son, candidato derrotado edição deD do corrente,! mos n� oposição à chapa
Inas eleições presidenciais publicou a seguinte nota, I João Pessôa de Albuquer-

sob o título' "O POVO
I
que, no recente

congressotde 1952, jamais deu respos- t
-

ta clara' aos jornalistas COMPROU TODAS AS Nacional de Goiânia émbo-

dAI Ih ARMAS DE' FOGO EM ra rejubilados com os ter-quanç o e es e pergun-
::'OIA'S"·. - "Ou V. Ex- d t 1 dtam se considera corno "o
� mos o e egrama o pre-
cia. toma enérgicas . provi- sidente da UNE, "únicos"

COLUNA

democrata n? 1",
dências ou a 'União' Nacio- cabiveis nesta altura dos

-rial dos Estudantes - suble- acontecimentos, ficamos de-
véras impressionados, já
que, em Goiânia; aqueles
que tiveram a coragem de I
verberar procedimentos das'
autoridades brasileiras, re- t

ceberem a pecha de CO

MUNISTAS. Até mesmo a

vará classe universitária e

povo contra autoridades po
licias de Goiás e Sergipe.
Não havendo' pronuncia
mento de V. Excia. dentro

de 48 horas tornarei medi
das fazermos' justiça pró-

.

prias mão? vingando atenta nós, e a outro, acadêmico
dos nossos colegas", êsse o ] catarinense, católico convic:
teôr do telegrama enviado I to e praticamente, ·ofere
ontem (dia 8) ao Ministro ceram o habitual "chapéu",
da Justiça, pelo Presidente corri. 'que os mais comedis
da UNE,/ João' Pessôa de tas procuram mimosear à-

Albuquerque. queles que não têm "papa

Telegramas "O ultimatum dos estu- na língua".
,

dantes visa obrigar o Mi- - Ao colega e 'amigo João

,relidos nistro a definir-se diante Pe�sôá de Albuguerque,
Telegramas ] ctidós na da onda de espancamentos 'cumprimentamos prazeiro

sema-na de 6 :l 13 do cor- de universitários em todo o. samente pela atitude que
�..ft ...,. �

! ente: país, ·e principalmente
.

em no caso tomou} e formula-

Walmor Souza, Virginia Sergipe, Pernambuco e mos votos para que
.....conti

Souza A/CF. Roffmann, Goiás, onde um estudante nue agindo dessa forma,
Eunilfo Rebello, Lugabo, I foi quase morto pela polí- com altaneirismo e inde
Mozart Vitor. Russomano, \ cia, quando do assasssínio pendência.
Pedro Benjamim, Linauro, do fornalista Haroldo Gur- O Cent�o Acadêmico XI!Sílvia Souza, Braunsper- gel". de Fevereiro e a U.C.E., no,

ger, Iracema de Abreu,' Jú- E aí terminam as consi- .devido tempo, telegrafaram J
lia Rodrigues, João Alfre- derações do matutino ca- à União Estadual de Estu

do Rebello, Acrisio Souza, rioca. " dantes de Goiás, hipote-
José Pereira, !:.ltíno S. Fa- De nossa parte, a não-�er càndo irretrita solidarieda

ria, Alexandre Gonçalves, que as demais notícias veio"� de, face ao p�voroso ass�s
Luz, Celso, Cecilia Norma 'culadas tenham laborado· sínio' do colega Haroldo

Francisco- Nuscimento, Ro- em êrro, queremos esclare- Gurgel.
sa 2° Rádio rilonteiro, . Gil cer que o próprio. jornàlis� .

Luz.
_ I ta assassinado, Haroldo --- ----...;;.....---

A* (iores musculares 'e enrije.
, ,

cimento das articulações que
.

.

I
roubam a eficiência no tr�ba·

"

lho, são sinais da acu., .....

mula'ção de toxinas e

6:cido Ílrico nõ organis,'
I
mo. ABACATEIROL•.

. i comprimidos à base
i
dos prin<:ipiOll c9QtidOf_

AIlACiJTEIRQl

li
--.� --

"

PROlONCAAVIOA00MOTOR
I

...;.;,;-:,::::::;::,;,:,::.

- P-QLqªª protege as
partes vitais domotor
contra a t:QR'«)�O_/

'
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Vargas em Itú
ITU,15 (V.A) - O pre-I lTU,15 (V.A) :- EnconE indicado nos casos' de fraque sidente Getúlio Vargas, travam-se também na es-

za, palidez, magreza e fastio, porque I

ém sua fórmula entram substancías que deixou o Rio de Janei- tância de Itú, quando aqui
tais como Vanadato de sódio, Lid-· 1'0 na parte da manhã de

1
chegou o chefe do govêrno,

tina, Gilcerofosfatos, pepsina. nos il0je,
-

chegou' às 14,30 hora� I
divei ros jornalistas do Es

de- cola, etc., de ação pronta e eficaz
na Fazenda de Itú. O che- '1' tado, os quais solicitaram

nos casos de rraqueza e neuraste-
nias. Vanadiol é indicado para hu fe da Nação foi recebido

I d('(.b�·�ções do pr:sidente �_.
mens, mulheres, crianças; sendo fÓI· pelo governador elo Estado, respeito da sua VIagem. In

mula conhecida pelos grandes roê. sal. Ernesto Dorneles, que Ir.rmou, então,. o sr. Getú-
dicas e está licenciado pela. saude Publica.

I viajou de parto Alegre em
I lio Vargas que, depois de

companhia do comandante alguns dias de descanso, vi-I •

-----�--.---�..,------- .

da �a. Região Militar, gal. sitará as cidades de Uru-

Azambuja Brilhante, e to- guaiana, Bagé e Rio Gran-

�iA.GROS E' FRACOS
VANADIOL

de, a fim de proceder a vá
rias inaugurações e verifi
car os melhoramentos 10-

do o seu secretariado e do

comandante da Zona Mili-
, ......

tal' Súl, gal. Odilo Jesus.Víage'm com' segurança
e rapidez

so 'NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL-B·RISILEIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitiba

Viajando eU1 avião especial I cais, inclusive a solenidade
da �AB integravam, ainda, de abertura da' Exposição
a comitiva presidencial os Agropecuária, de Bagé.
srs .. Manoel Vargas, Júlio. Nessas oportunidades, o

Santiago, Roberto Alves e! presidente dirigirá a pala
major José Henrique Acío- ! vra às populações locais.

!. -

ly. Após a recepção de de- i Referindo-se à situação na-

sembarque, o sr. Getúlio cional, frisou que continúa
I

Var-gas almoçou em compa-; trabalhando sem esmoreci-

nhia do governador. do' Es- mente, no sentido de apres
tado.

>

I
sal' a· emancipação econô-

. mica do país. .'

-
, "

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Locomóveis à Venda
Com êste vó.lov> fJ.S.

Te1.1.... .
.

. .

ó.bl'"i ...� ume, contó. que

����-.Il�=
lhe ..ender� jul"O com·

pens6.dol" e

levó"'� p61'ó SU6 I'esidên�.
. .

cie, um lindo e útil prese"te:
'u",! BELíSSIMO eOFREde AÇO eROMADO.

o

NCO AGRiCbLA
�.c7�,16

_---- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARI,,!A """.0...·•

Cerâmica São Caetano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-'-._ As Bhs.
Glenn FORD - Viveca

LINDFORS em:

DESTINO AS NUVENS

No programa: '

Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Livre.

As 8hs.

No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp, até 14 anos.

Barry NELSON - Lynn
AINLEY erm-

O HOMEM CO� MINHA

'CARA
A� Shs..

C:ro MONTEIRO - _: L

correspondência.
Todos sabemos que, não

raro, o atrazo ou o extravio

de .uma carta pode ser fa

tal para a estabilidade eco-

nômica de uma firma e is

to é muito facil ocorrer on

de não há 'agência postal.
'NESTAS CONDIÇÕES,

o ESTADO

' .. ..

OL3

Cerâmica São' Caetano
TIJOLOS PRENSatJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
I PRONTA ENTREQA

-IOsnyGama aeia.
I JERONIMO COELHO. 14 � Caixa Postal,'
I

ECONOMIA absoluta'
Grande CONfORTO

" ,

"

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

1.

"'� .·;��"'·'S'" . '� s- �

��:
..... j�.'. '''(ili�"��i\1��"",,

AQUECEDOR EL�TRICO CEN1RAL

Capacidade: \ (l-iF'
100 a 1.000 'litros

AQUECEDOR_ .

ELÉTRICO

F4k4-
IMERSÃO f3. CHUVEJR0...--=lló-...._
Capacidade 30 LITROS

• ·Construido inteiramente de
cobre.

• Açuecimento ultra rápido,

• J áto abundante na ternpe
ratura desejada.

Fcbriccdo$ nos tipos.
horizontal e vertical.

239 '_ Florianópolis

DISTRmUIDORES
,/

nua,:r .. ,16
FLORIANÓPOLIS �N:rA CATARINA __.........".0_·.

Qu(."'_GUA •

.�.

Cr�100,OO rl··t···� .: ��:'�:��:::;��!f '

.. : : :
. . . . . . ..' lhe ..ende� juro com.

• • • •

pensl>.do�
e

Ieve,.... Pd.�6 sUa �esidên.

,
eie, um lindo e�til [>rese!?te:

-

um BEL/SS/MO e(JFREde AÇO eROMADO.
,

G NCO AGORi(3bLA

o MI-5TURADOR DÁKO. de regu·

lagem in�tontaneo. permite o

moior escclc de graduações de

TEMPERATURA.

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• R;sistência do tipo' tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por; U_RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM,IA.

? ,

com � seguriJ,nça

GARANTE o QUE, FABRICA

�

.

V. ,BA·MOS SIA.-Comércio e 'aêoclas
Rua João Pinto; '·.Fpolis••5ta. C.tarin..

Viagem
e rapidez

so NOS CONFO�TAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4PI00 {(SOL-B·BASILIIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

li ua 'Deodoro esquina da
Rua Tenente' Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
.(

ULTRA SONO
TERAPIA

'1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS.

.SINUSITES
.li: INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

. TRATAME�,TO COM HORA� MARCADAS.

DR•.GUERREIRO
CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO,'
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
UESID1!;NCIA FELIPE SCHMIDT N. US.

"

Expresso São Jorge
_ DIARIAMENTE _

FI,ORlANÓPOLIS -- BLUMENAU
_ AGENCIA _

_ CACIQUE HOTEL -

- Agradecimento
JOAQUIM MANOEL ALVES vem por êste meio, .

externar seu sincer?, e p�ofundo ag:ad�cimento <10 Dr.'Godofredo, pela solicitude e competência com que se

dedicou à.saúde de min.ha espôsa Olimpia Oliveira Al� Ives, conseguindo, atravez de melindrosa intervenção ci

rúrgica, arrancá-la à 'morte e' deixá-la completamente
boa.

1!:ste agradecimento é -extensivo à Hevda. Irmã Ber
nardete e à Revda. Irmã Bertolina, bem corno 8:3 dili

gentes e dedicadas' enfermeiras do Hospital de Caridade,
que cercaram a enferma. de todo o carinho, enquanto es

teve recolhida naquele estabelecimento.
À todos a minha gratidão, rezando a Deus para

que os acompanhe Com suas bençãos. ,

Florianópolis, ís. de setembro de 1953.

Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Setembro de 1953
_ .. -- __ ... ----,---_._--

Aé.ro��t�!IAd�E�P�!!INÇ!!ariDaIHo;é ��E SE!!�:ado
Edital de Convocação

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN. Pelo presente e de conformidade com o artigo n. 24
dos Estatutos, ficam convidados os Snrs. Sócios dêste .

'Aéro Clube a comparecerem à assembléia geral ordiná
ria a realizar-se na dia ,20 de Setembro de 1953, às 15

horas, na séde social na reta das Campinas, município
de São José, a fim de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Deliberação sôbre o relatório e contas apresen
tadas pela Diretoria;

b) Eleição e posse 'do Conselho Superior e Suplen-
�s;

.

c) Eleição e posse dos Membros da Diretoria para
o novo período administrativo;

d) Assuntos- diversos.
Outrossim, 'i1ão._havendo número legal, ficam os i

Srs. Sócios convocados para nova assembléia, (2a. con-l
OLIIOS ,;_ oUVJl)()a" _ KAIUZ • Q..utQ.&K'rA vocação), que se realizará então. com qualquer número

�

.. de associados. (1) hora depois, ou seja, às 16 horas.
DR

.•..
GU�RREIRO DA FONSECA

I
Nilo da S. VeUoso

. \ .�lalIat......._ai '. . Diretor-Secretácio

.

\�ê'ita.e Ocu'lo. - Exame de J'uado •• Olho pari
ICl&l'.jfi�açlo ela PrUdo AlW.riaI. ,

)(oderaa Aparelbrem.
,1 -

,C...w1t6r1. - Vi..Olld... Ouro l'reto...

,�
,

Viúva Rosalina da Costa Brito, cunhados e sobri-!
A

-

· -

p' f· s·o a' I dos nhos do saudoso e querido -

i

r SSO,ClaçaO., ro IS , n
.. IVê�L:o���;��o������r !�!C!���o��a�!���n_

Odontol,oUI.stas de· S'aula: ,: i ��I,;:��se:�n�f:��1�1�e�::ri��za;�:��e�i��i:�r aOoc�;�n��
,

.

.

,

C· 'I
·

. ,"'\i� Oriente de Santa Catarina, às Lojas Maçonicas Regene-
, a arloa '; ração Catarinense, Ordem e Trabalho, Campos Lobo e'

, IIJIIIÍ 14 de Julho n. 45, à Direção doAsilo de Mendicidade
.

C"
" '.

t I
Irmão. Joaquim, às sociedades União e Liga Operária 'e

.

'Q'nVl e
demais sociedades culturais, recreativas e esportivas de

,
.' que fazia parte, ao Inspetor Geral do Trânsito, Snr, Tte.

.
.: ..

.

I Nilton Lemos do Prado pela bondosa providência' torna-
.' ,da, interrompendo o trânsito na quadra da residência

A. Associação Profissional dos Odontologistas .de I

do querido morto nos seus últimos dias de- vida, aos se

Santa Catarina tem o prazer de convidar seus aSSOCIa- I
nhores médicos que o' assistiram durante. a longa e pe

d?s, e ,as pe,ssoas ,�nteressadas, a assi�tirem a a_Hresent�- : nosa enfermidade, bem como a tôdas as 'pessoas, indis
çao do trabalho O problema da re�mplantaçao de�t�- I tintamente, que expressaram de qualquer forma o seu

ria" de autoria dos I?rs._Werner Spríngrnann e Venício
pezar.

Olinger na mesa. clínica' que' será "rêálizãda hoje�às---2o--,_'-'F1õriãflóPo1i-sy,.l5-.de__S.tiembro de 1953.
horas na Faculdade de Farm�cia eOdontologia de

san-I' .

--..
�'�,

__ ..._,_

ta Catarina, rua Esteves Junior, .,-- -_._

.

A DIRETORIA

, AGRADECIMENTO

que ee comemorava o cin

C[t,;I,n+enário da ciência da

he re-Ii tariedade,

As smala-se dessa forma

que a primeira gen�tica
brasileira foi publicada nu

ma série de livros que cui

da d\ s interêsses do homem

rur al.

Daí, o acentuado e duplo
interêsse qu� circunscreveu

e de certo modo consagrou

o livro. Apreciaram-no os

homens dedicados ao mun-

do 'agro-pecuárío, que nêle

=ncontrararn respostas para
muitas' de suas perguntas e

soluções para problemas
comuns a vida do campo.

E festejaram-no também os

homens de estudo e de ci

ência que encontraram nê

lf' estas características fun

daruentais; perfeita triagem
c!os assuntos que realmente

.

dizem respeito aqueles a

1"11'111 se destina; concisão

da linguagem e tratamento

direto dos assu�ers�-.
dos;� in'dicar que

de' Te-�ceil18Dl a 71-.sinatun do volume.é
:LlildU"II" r'é nn.especialista capaz de

.trans.nitir com facilidade
e acôrdo os temas que ver-

.

su: contribuição pessoal do

auto:,. significando um pas
r.ar!o de pesquisas as mais

acuradas e bem sucedidas

no l'omínio da genética. E

A data de hoje recorda-nos que:

em 1645, renderam-se. em Pôrto 'Calvo, com o

seu Comandante Pierri Champ Fleury, 156 ho-

landezes;
/'

-

em 1711, o Capitão Bento do Amaral Coutinho
com 150 homens desaloja o destacamento fran
cês na Bica dos Marinheiros;
em 181� foram concedidos, os predicados de ci
dade às vilas de Cuiabá, Vila Nova e Vila Boa,

, passando estas a serem chamadas Mato Grosso
e Goiás; ,

.

em 1824, o General Francisco de Lima e Silva,
não tendo recebido proposta à sua intimação da
véspera, determinou o ataque à Recife, retiran
do-se os revolucionários que só dias depois s�
renderam;
em 1859, no Rio de Janeiro, faleceu o Conse
lheiro Nicolau'Pereira de Campos Vergueiro,
nascido em Valporto (Portugal), tendo sido o

primeiro agricultor que em terras brasileiras
empregou colonos europeus . estabelecendo-os
em terras de sua fazenda de Ibicaba, em 1847;
em 1919, o aviador italiano Antônio Locatelli
em seu raid Buenos Aires-Rio, devido a um de
sarranjo no motor do avião, desceu em Pôrto

Belo; n�ste Estado, vindo para esta Capital;
em 1939, o govêrno polonês abandonou seu

país .. Os russos invadiram a Polônia'Oriental;
_ em 1941; Teerã, capital do Irã, foi ocupada por

tropas inglesas e russas.

André Nilo Tadasco

f'armacías de Plantão
Mf:S DE SETEMBRO

19 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua
Conselheiro Mafra,

20 Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Con
selheiro Mafra,

26 Sábado (tarde) _ Farmácia da Fé _ Rua Fe
lipe Schmidt.

27 Domingo - Farmácia da Fé _ Rua Felipe
Schmidt.

,._._ O. servico noturno será efetuado
- _ . .::::.. . .:::--." ç:iilniQ...��tôr;io, Moderna e Noturna.

DR. HAMILTON "'P. STOCCO

_ MÉDICO _

Clinica geral de adultos e crianças _ Doenças de
Senhoras _ -Eartos _ Operaçõee

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
'.Atende em seu consultório das 3% às 6 horas.

I
'

.

Ve"de-.e
REPRESENTADAS

CLIENTES
/

Caixa Postal, 45 _ Florianópolis _ S_anta Catarina '

ICITERádio Guarujá -de Florianó-

polis
Rádio Difusora de Urussan
.,

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre Agência
Rádio Sulina de Capinzal
Rá�io 'Difusora de Tijucas \
Rádio Difusora de Laguna I
Rádi(l Caçanjurê de Caçador

IRác.:o Difusora de Itajaí

I Pu blicidade

de

"O Fstado"
�,ALvorada"

"O Invicto"
. "O Vale do Itajaí"

Casa Londres'

P
.

OI" & Cl'R,'
Um acordeon, marca

erelra, lvena •

I: I d G 'C'
.

M deí
PAOLO SOP.RANI (Italia-

li. erais aSSlO e erros

S. A. 'I no) .com 80 baixos - 4 re-

. I gistros, novo.

I
Ver e tratar na "Casa

Rui Ltda." _ rua 'Felipe

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

pelas Farmácias

Contramestre

.,

ELEMENTOS DE
GENÉTICA
\

Biblioteca Agronô-

Eleetrolândia
,I Modas Cliper

•

Possivelmente com conhecimento de teares c fitas,
necessita fábrica ELTEX S. A.. - . ,- -

Interessados escrever à Av. São Paulo, 722, L'ôrto
Alegre.

-

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio _' TransporteI! ..
Rua João Plnt9, 9 Fpolis

t.,,,i.. \\·

mica' Melhoramento-
. E. A. Granel'.
260 págs, :-'- Ilustrad )
Edições' Melhora ..

mentos

Cr$ 120.00

A Electrônica

Est. José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind. Com.
, S. A.

Aluga-se·
Aluga-se para moradia

um sobrado situado à Rua
Conselheiro Mafra, 53.
Tratar à Rua Conse1hei

I
ro Mafra, n. 27._

I Escritórios Ron_alan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

:Ê:ste precioso volume,
que a Melhoramentos pu

hlica em segunda edição,
teve G seu 'aparecimento as

sinalac.o no mundocientífi

co (' educacional do pais
nos dias emexatamente

Vende.-se
Vende-se ou arrenda-se

o RESTAURANTE FO-

I GUINHO..Tratar no mesmo com o

I �r. Rl,ly Araujo.

\

Presentes de Re�l Valor,
. -

. Aneis,·Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,
..

Japoneza e Chineza, Faianças e Muitas Outras
.

Novidades •
. Prefe'rir a Melhor

FELIPE SCHMlDT - FONE 2_280
Casa, é

_"t..;'O
Preferir No�sa

\

Sim 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aprovada a Autonomia Em' la. Discussão!
se�� dirigentes, ,�ase de um I S.eguiu-se-lhe o, deputado um municipio sem autono-

reglme democrático, estava EstIvalet Pires._ Sereno. mia.' ,
,

nas-mãos dos representan- Calmo Ponderado I E FI
. , 1" - •

'A I"
- orranopo lS nao sena

tes .que :este mesmo povo Vm a um, OS,argumen- exceção. E' êste o pensa-
enviou � Casa do Povo. ,los contrários à autonomia, I mento do seu partido.

'

C
A vontade popular esta- foram postos por terra. A votos, nominais, 'apu-

-, .... om a palavra o deputado

F LAS
A

d
Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Setembro de 1953, Oscar da Nova 'H

va a.._!uerce a vontade dos rou-se o seguinte res�lta-
,

'

'�
,

parlalU�.ntar.es catarinenses'j
!

A bancada. pessedista, do; 30 pró � 3 contraí

A CAMINHO, DE ISTAMBUL Na tribuna o dep. Oscar O, d
'

., '. pl!melrO ora or, dep. desde que surgru à baila a Os três deputados contrá-
aceno" A limpeza é extraor- R. da Nova, sugere o envio Eoi ah na esquma perto E' . T'

.

P'
. .'

" I, nory eixeira ínto., em I emenda autonomista d
.' J.s

-

J "

C b 1"
diná O d t 1 M d Ch h l

I eu o nos: oao ose a ra .._

� inaria. 'S portugueses, e e egramas ao inistro o. t?1ttn o. O, moço, a, l,ongo e fundamentado dis-I seu apôio.
'

1
"

t d v,
-

B d C d L
" . ,I

C odorico MOI1"eita e Os-
'

ex remamente atenciosos, a iaçao e anca a ata- a agoa, negocwva seus curso, manifesta-se favorà - Por na-o
. compreenderem waldo Cabral

cativam a todos os brasilei- rinense na Câmara e Sena- camarões. De repente o velmente à'";menda.
ros que viajam, confortà- do Federal, manifestando- pau comeu" ent1'e 'dois ou- Contrariando-o, /0 deputa
velmente, no "Í3andeiran- lhes o desejo da Assembléia troe, Não sabemos quem do Oswaldo Cabral, funda
te" da Panair, levando o Legislativa, de o silo a ser emm. Ouvimos dizer que mentou o seu voto

nome do Brasil' aos quatro construido em Joaçaba, com um em daqui, ·filho da ter

cantos do mundo. capacidade para 5 000 to- ra, da ilha santa até no no

Avistando a belíssima neladas e possibilid�de de me, e o outro era brasilei

ítália pelas nove horas .da ampliação para 10.000, seja ro do norte. Um" disseram,
manhã. O porto de Ostia, erigido no terreno, hoje a- 'dirige uma lav'�ndàrià, é c/

na foz do Tibre, é a primei- oroveitado como campo de outro serve o Ipase. Os

ra linda visão da Peninsu- .uteból, que oferece as con- rounds foram rápidos, que

la. Dez minutos depois' o dições necessá�ias -parã tal, a refrega nasció de la mira-

microfone de borde aponta- ,
Ordem' do Dia da! O motivo, falaram, foi

OSMAR CUNHA nos Roma e nos indica a Finalmente, hoje, a As- o de um deles, o do norte,

Istambul, 5 - Convida- cupola de São Pedro, no sembléia Legislativa apre- afirmar algumas picuinhas
nomiriado São João Velho,

do pelo Instituto Interna- Vaticano, o centro do mun- ciou a emenda �onstitucio� de Florianópolis, com ares
quando um caminhão parti-

.

1 d C'A
• 'Ad

..

d
. - 1 d d d

I cular, 'que conduzia 62 pra-
ciona e iencias mrms- o cristão e a resistência ao na, e autoria o, eputado depreciativos, com jeito de

trati as' I DASP t '1' 'Yl C A

d ças do Exército, par,,a uma

.auv e pe o ,e ma ena ismo que ameaça mar orrea, que conce e pouco caso, com vontade de

credenciado .pela Associa- destruir tudo o que de bom autonomia aos murucipios desprêzo;, com gestos de estação de repouso em Pal-

ção Brasileira de Municí- possuímos. de Florianópolis e São ofensa, >,

meira das Missões, capo-

pios, ContederaçãQ Nacio- Partindo de Roma _ que O homem da: lavandaria tou, matando nove homens

nal do 'Comércio e pelo me lembra muitos amigos TIM quis ver em pratos ,limpos
e ferindo 40 ,outros, alguns

nosso município de Floria- bons /brasileiros e descen-] :
'. • • êsse animus injuríandi.. E

em estado grave,

\ no'po'l's:'· '

integ d d t d
.

I' JA-' ESTEV'E MAIS f
Os feridos foram socorri-

'

-, 1 , .eis-me, ln ran, o en es e ita ianos, entre os penso" e�o azer ou t' A estas alt r t
.

d
.� tn. ,J S tça .

" ,

u as, con lnuan o o que comecei do-

D 1
- rn '1'

\ _j LONGE
dos na guarnição de S. LUI'Z

a e egaçao .óraSI erra, a I quaié os excelentes Faracos . " c�m as próprias mãos! Er- mm�o.' ja n.em sei do, que devo .defender-ma em

€ami�ho de' Istambul, ou e Britos _ volteamos por Antigamente, só os trens rou feio. A nossa Capital Gonza�a, para onde f�ram n::tena de ldeolo�ia p.olítica: .

se de ser líder comu-

Constantinopla, a antiga sôbre Nápoles, porto mag- chegavam atrasados. De t d f 't
-, . , removidos os moxt.o<: ,�u �o�_ �té! ou de .s��.u:t�g"r.l.·st<l" �;,

,em e et os, nao e mataca;;;:, "'=-=-7:� l----��·
� . ,

Em todo
,_

-d··-
.

-_8'
_

Bisâncio, e que atraí, a nós 'nifíco, com o Vesuvio ao }Im certo tempo para cá, vel � ''"'''YI!<f'c-> ---; l':'" (�egull1tes os mortos: ofi- .d
o caso, para ar mais uma pista aos,

I

•

...: v i,,,.:'_,�,,�,"jtto e tvre. .

1 'd"
,meus acusa ores, estes trechindos de urna confe-

brasileiros, pelo que repre- Jun,do, tendo aos seus pés ,o,s aviões," por-,j,sTl94l,.. ,',;�pLl-r�' .

" ciar me ICO Mozart Mar- �.

ferid CI b
..

_ Fossemos nos esfolar os qt�e d
,'l'enCIa pro eri � .no u e Doze de Agôsto.. no 'dia'

as bíblicas Herculano o: ��:..��u:-t;mbé� demoram, não, gostam da nossa amo- qu.es e Oliveira, Elí I_!.o. 19 de novembro de 1942, 'quando a guerra levrava

Pompéia. Foi ; 0y':1''''? "Mas, via de regra, chegam. ' l 'd d
'

.

.

,
dngues Ma�iel, Atakibio !la Europa. O tópico abaixo contem ulÍla alusão aos

"
v ---I _.""ando me rave Ct a e,' sena tLm nun- S'-1 M

.

1 meus camaradas russos:

dec.LJ � .-.;-- ,

A b Qua 'do a-o' a n e' b A fl'd
1 v.a, anue Tomaz Var-

�-.::/Ji� a escrever este
"

i- n n c em o m 10 ca aca ar. nossa on a ..
i "N

.

'1'
- .

d
, ,g,as, ,Valter He'radt, Anto-

as ClVl lzaçoes maIS recua as, v.amos encon-

lhete à Ma gente de minha' do caminho. Ora; o abono Pmça 15 viraria no Madson .. traI' o amôr' 't' d
'

ni.) MOréiis, Valeriano OH-
.'

a pa na .como' o 'ever por exc-elência

terra, que, pela sua beleza, votado pela Assembléia Sq'l.J,.are, com exibições per-; e o exilio como o castigo máximo. Na atualidpde
-""'-< L 1 d E d veira, Antônio Martins �

, " ,

1 1
nada fica a, dever"'nada, à egis ativa o, sta o, em' manentes dos nosSos pesos,

aSSIStImOS aque es que se proc amar,í:lm internacio-

b
' airida o motorista' do caml' - nalistas e pensara t"'" d

",

vo que amo' e que me leva, nenhuma outra. Precisa a- 1952, aos Ba1'na es, não ,a- do pesado ao pluma. Das ..

m men Ir a Sl mesmos negan o a

.. t' h' 600' . . nhão, cuja identidade ain- pátria, defendê-la a remíla com tantos 'e tamanhos
a buscár multo longe, me- penas ser burilada para a- pareceu a e Oje.. cru- nossas mtrmas desaparece- -'. " d h

.

, '

't O' d' h
. I, da nao fOl apurada r�sgos. e erOlsmo,. que polarizam � atenção e as

lhores modos de adminis- presentar' aos que a pr6cu- zelros, per capt a. m el- 1'iam as alegantes luvas de \' .slmpatlas dos povos livres do mundó,
'

traI', para, através um tra- ram o conforto que encon- 1'0 existia e o próprio go- renda: era, só das de box. 'j :..
As eaus,as do desastre Estalingrado não é tão só uma epopéia: é um

balho pertinente, dar-lhe,'a tramos aqui pór toda a par- vêmo confessa- a s�a pre- Mas, o pim' de tudo, se
sao aluda desconhecidas. ato de contricão",

, "; \ A b d T
' I E, saudando.

�

a bandeira nacion'al' "
' /'

feliCída:d� que merece. A te.
.

sença, nas ,urras o e-
.

tedos fossemos como êsse
r f' d ld

"Nela, de' alma ungida, -entrevemos o C,ÉU, ,a
rapidês da partida não me Sobrevoando, agora, o souro, em orma

.

e sa o, nosso hairrista -e severo f
,

I
o erecer-lhe -

engastes estrelados e a desc�r-nos
permitiu, as costumeiras sul da Grécia, dentro de, No montante de Cr$ cónte1Tâneo; é que mais ne: x x O povo está ap1'een- bálsarl}os para a� tribulações comuns. E alcanca-

despedid�s a todos os meus pouco distinguimos a Acro- 5.717.954,10! Pódia, mas nhum jm'naLista carioca e x sivo. Não está nada a- mos, então, as causas do nosso determinismo cris-

amigos: Entretanto, depois 'pole ateniense, após salta- "não pagou. Só para se des- nenhum de vários artistas gradavel. O Barnabé, �sse tão''', i
'

de 32 horas de ';ôo,"hão os mos sôbre o Pireu. Deixa-l dizer. Para. negar o \

que de rádio poderiam aparec,er
coitado que vive de espe- ,En; resumo: p�ra o 'ca�a1:;;da 'Radaroff, sem-

, t l d
.

'

' . . , pre apostata, sou ltder comunista,' p'ara outras cor-
.

esqueci. Ao, cont,rário, gos- mos para traz o Adriático, prome eu, ao pessoa a ca- por a.qui. De imediato vi- ranças, que Ja apertou o d

I
" rentes a felicidade r)1ssa, sou integralista fascista '

��a que pudessem sentir �ntramos no mar �Ôriico e sa. Êle ;di�se: "Tor�ou-se ria ci nossa letytbrança o que cinto quanto pôde, mais do' ,

perrepista, clericalista.,'
.

' .'

as mesmas emoções., . as 3 horas da tarde estare- ,verdadelramente humIlhan- eles diziàm dé nós e da nos- que apreensivo com a má Na verdade sou apenas' um humilde cristão de-

E� a,final, saltar sôbre ,0 I m�s em Istambul, sôbre o te a situação em que vive sa' Capital: -:;- Por falta notícia de que. a carne ver- mocr�t�, integrado despretensiosamente nas glorio ..

Atlanhco, entre Recife e Boforo. a maioria dos funcionários d'água lá �inguem toma de vae 'alcançar mais al- sas fIleIras do P.S.D., dentro da minha velha leal-

Dakar, na África, depois de Como toda a gente de mi- estadúais�, etc, etc. E to- banho! Nos b�íles, não h'a- guns cruze-iros, no quilo. A
dade ao sr. Nerêu Ramos. J

•
_

d 'b b 1
.

. Antes" de _en,trarmos no epis�dio Hugo Silva" "

oito horas entre mar e céu nha terra não tem, possibi- os sa em, que o a ono 'vo- vendo' energia, não há ven- 6, com osso e pelanças, é
enc:_rremos aqu! es_!:e, com Aporeli, E por falar no

é algu!Da coisa que, causa lidades de fazer uma via- tado em 1952, beneficiava tiladór, e\os visitantes mor- já dé amargar, para o po- Bar!l0 de Itarare, vao a seguir as suas últimas gran-

espeCle. Dominada 'pelos gem como esta, cumpre-me exclusivamente, os funcio- rem asfixiados! se não usa- bre funcionário que perce- des piadas e um poema seu.

franceses, à fôrça de facões, dar-lhe a satisfaç'ão de, pe- nários de modesta catego- �'em máscaras!- As crüinci- be vencimento d� fome. , ,

Dakar se nos apresenta, a lo menos; saqer do que e- ria. O pobre e infeliz Bar- nhas perec�m à rpingua de A, 20, 'então, nem se fala, ..

pontando para ..a 'América, xiste por' êsse mundo afó- nabé. De mãos e bolsas va- �eite, pois o 'úniéo conheci-: As esperanças estão vol

como um magnifico Oásis,. ra. /

sias, carregados de filhos. J.o é o condensado, a 50 e, tadas - ainda uma vez -

sitiada pelo mar e pela I Ao meu lado viajam três Olhando para as vitrines, até 70 cruzeiros a latinhá!, pára os membros da CO

ar�a. Cidade moderna, bem
I figurãs expOnenClaIS do de sosláio, Para não vêr ;'No meÍhor hotel servem AP. Talvez nem tudo este

tra,.çada, com seus negros
I

Brasil, os srs. dr. Carlos aquilo que precisa comprar pão_ de dois di<;ls, porque lá, ja ainda perdido;" Talvez

muÍto magros e muito altos, Medeiros SilVá, Consultor e não pode. Com um pron- de noite, ninguem trabalha não seja tão
....canja para os

manejando' perfeitamente o Geral da República, dr. to e dolorido não. tenho- e até a polícia tem medo de marchantes, o deferimento

francês, muito bem educa- Fernando Bessa, Diretor de não posso, ás solicitações sair na rua! da petição que já está em

dos, Dakar aparece n,o ho- AdmInistração �o Ministé- da espôsa e às necessidades, '. Coisàs a�sim .gritavam ,e I
poder daquêle "órgão. Tal-

..... rizonte como um alívio, do rio da Justiça e dr, Araújo da filharada. O abono de nam nos J01'natS e os ra- vez.,. .

céu, às 19 horas, pois que Cavalcante,. piretor dos 600 cruzas' é uni pingo dá- dios. Às vezes o Jararaca
.

Não faz um ano que pa-I
partíramos do Recife às 8 Serviços de Documentação- gua. Mas/ é um pingo, é al- se metia, xingando o Rati- gamos co novo prêço. Nem

da manhã, do Dasp;. Ç> sr, Simões' Lo- go, é a conta do armazem nho: tanto, Será possível, então,

,

Outra impressão maI'avi- pes, Pr�sidente da Funda- diminuida, no seu pendura. Rapáis, vê é brigá na que terem()s que arcar com

lhosa da viagem é Lisboa, ção Getúlio Vargas, já se �as o )l.bono não chegou; Oropa! O prezidente Ger- mais cruzeiros para o mar

que alcªnçam�s às 4 horas encontra em Istambul. está atrasado. Logo êle, que' trudio está matando gente! chante? Teremos� mesmo,

da madrugada de hoje, dia _Essa é a delegação do não é trem, nem avião, E' - Não diga? que entregar u,ma nota de

cinco. E nóte-se
. que parti- Brasil que tem a seu cargo um pÍngo, simplesmente, .

- Pois veja aq'ui n6 jor- vinte 'por 1000 gramas de

n;os do Rio às 23 hQras e 59 a discussão dos tema� �pre- que não chegará. Para tris- ná oficiá ós pobre dos .fun- carne verde? . , .

minutos do dia 3, sentados ao 'IX Congresso teza de milhares de Barna- -çonario ,que êle removem Ainda nem tudo está per-

Lisboa, é bem mn rosário Internacional de Ciências bés. Para a vaidad� orça- p'ra Frorianopoli!!! did!>, " Desta feita a CO-

de luzeS. A terra de Nossa Administrativas, e, a êle a- mentária do Govêrno, vo- xxx AP terá juizo. Não entre-

Senhora �e Fátima, a Vir- presentaremos, como con- luptúosa e inconsciente. Aderbal Ramos da Silva gará os pontos, logo de en-

gem pere.g'r�na que fez pal- tribuição, a planos da Re- Até quando, Barnabé, du- acabou com esse deboche, trada, Crê,mos que os mem

pitar os corações da gente forma Admínistrativa do rará ci teu pronto e dolori- com essa triste fama da sua br9s dêsse caríssimo órgão,

catarinense,vpelo que pude'_ Brasil, em seus' originais, do não tenho-n�o posso? [«rra, Deu-lhe água, luz e que não, recebem hono,!:á
mos observar, é um rpodêlo com as mensagens de boa.Muitas lágrimas correrão l�ite,' E mandou anunciar rios há três mêses, segun

de organização. Seu aéro� amizade do govêrno 'brasi.. ainda. Mas o dia há de che-' isso ao Brasil, através dos do se inforr;na, hão de con

porto é alguma coisa de ex- lei'ro aO da Turquia e às re- gar .. \ O teu dia,'O nosso 400.000 números da revista side.rar ,que novo aumento,

traordinário e muito 'mais presentações de todo dia, ó dia do teu e do nos-, O Cruzeiro. Fez bem? Fez agora, poderá ser até de-

t..eAuint.�do qye o Çlo. Gª- mal? Pagou ao preço .da ta-

leão, Aqui tudo se faz � um presentes, Cb:ela! Fez mal? Fez be'rri?

��__'" � ,- , .x. �j�,,;a,G.ão· dos
el1'c", "ÁU CI"h_4 .

, ,o<lle 11-
povos, e como ponte q�

,

,

ga os cost\lmes ocidentai�\?
orientais,

Mas, antes de continuar,
devp uma_ satisfaç_ão ao' po-

\

-----,---

POR 30 VOTOS CpNTRA 3 PASSOU, EM la. DISCVSSÃO, A EMENDA QUE DÁ' AUTONOMIA À CAPITAL.
Sessão de 16-9-53. I Francisco do Sul.

Pre�id�ncia:, Volney C,

li.
A "autonomia", velho so-

de Oliveira, nho da gente florianópolí-
Secretaria: Lenoir Var- tana, ,estava em jogo.

gas Ferreira e Elpídio Bar- . O direito de e�collia dos
·bosa.

PORTO ,ALEGB.E, 16

A.) - Já'.são conhecidos
detalhes do desastre ocor

rido, à estrada :Santo Ange
!o-São -Luiz Gonzaga, nas

proximidades do locál de-

Ç_r$ 200,000,00
.

LOTERIA DO ESTADO ,DE S� CATAnINA

HOJE·_·-_
DESASTRE EM
PORTO ALEGRE

'X x'

x

Manchetes.

,Em tôrno dos acontecimentos
_ sangrentos de

CaXlas e da guerra entre o deputado Tenório e .o

CeI. Feio:"
' )

"O fim de Tenóri� é Feio!"
A propósito do rompimento' de �demâr de'

Barros· com (). governador Lucas Garcez:
"Ademar . considera-se deslucado na 'polftica

nacional",
POESIA COM ECO

Paula Ramos

Vate, atleta e deputado
Quem h�, neste santo mundo,

, do que eu?
Ner ...eu!

m�"is bonito

'-

quef!J come mais alfac�, com azeite de Oli-
.

veira?
De Oliveira!
quem é,mais complacente quando, por aca-

-

so erramos?'
-E' Ramos!
- E quem é que, com justiça-;- todos nós ad-

miramos?
- Nereu de Oliveira Ramos!

_ __.-
..

m,e1'a
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