
,
I

'1'�ERA, 23 '(U.P.) - A las tôrças reais 'e dirigido to. Confessou êle ter come- dos em conjunto. dial, com a maior brevida- premier" Mossadegh _� inscrução do processo de
rádio emissora desta capí- pelo atual primeiro, rrums- tido er;I'OS durante os dois Um porta-voz do govêr- de: I Segundo Zahedi, os tri- . Mossadegh e seus colabo
tal' declarou, hoje, 'que o tro, general Fazlollah Zahe- anos em que exerceu o po- no declarou queMossadegh Afirmou Zahedi que o go-Ipunais determinarão' "a radores imediatos está en

éx-primeiro ministro ,Mo- i di. "

-Ór

der; mas insistiu em ter' será julgado, também, por vêrno d'(') ex-primeiro mi- sorte daqueles que usurpa- I cerrada,' soube-se em fonte
hammed Mossadegh corre o Mossadegh desafiou o xa procedido sempre para bem haver conduzido o Irã' à nístro Mohammed Mossa- ram o poder, ilegalmente, I oficial.
risco de ser condenado à quando êste o destituiu, no- do país. Não obstante,' a rá- borda da ruina econômica, deglr não pôde exportar durante seis dias, e dos que I. Como a instrução estabe
morte, acusado de rebelião meando Zahedi para seu lu- dio emissora comentou que e por ter entrado em enten- mais .de 100 . .000 toneladas ordenaram que se disparas- 'Ieee .a culpabilidade do ex-

.

contra o xá. gar, e em vez de acatar o essas declarações em nada dimeritos com os oorríunls- de petróleo, apesar da pro- se contra a multidão. presidente 'do 'conselhO"e de
Mossadegh será julgado decreto real, deteve o ofi- o favorecem. tas. paganda dos descontos e Mossadegh permaneceu seus auxiliares. ,O procura-

por um tribunal militar, sob cial que lhe fez a comuni-: As autoridades militares VENDA DO PETRóLEO promessas que fez então ao no poder durante seis dias, dor da 'Repúblíêa resolveu
a_acusação de revolta e trai- I cação, e Zahedi teve que encarregadas de julgar Mos- T�ER�, 2� .(U. P.) - � p�vo. . .

depois de .rechaçar á ordem rejettar os pedídos de soltu
çao, ao continuar no poder ,fugir desta capital. sadegh declaram que seus O pnm�Iro ministro Fazlol- I Manifestou a seguir que, do xá, gue exigia suá re- ra formulados pelos presos.
depois de, ter sido destit�i,J O ex-primeiro. ministro �tos ilegais ,estavaI? tão i�- lah Zah;di decl�rou <_lu,€ I

ós campos petrolifero�, se núncia, Por' outro lado, o dr.
do pelo xa. O acusado caru tem sido submetido a cons-"tImamente ligados a atuaçao seu governo tenciona re1111- encontram em deploravel O ex-primeiro ministro e Mossadegh enviou uma car-

em consequência de um gOlo' tantes interrogatórios desde: dos seus colaboradores, que ciar as vendas do petróleo ; estado, devido à desidia e alguns de seus colaborado- ta pessoal ao general Zahe
pe �e Estado desferido pe- que foi preso a 24 de agôs- será necessário julgar a to- I iraniano, no mercado mun- às más intenções do "ex- res estão no cárcere, e serão di, para lhe pedir sua volta

--..---.:..--..:....__,.--'--------r,--...,....-�---- julgados por um tribunal para o "circulo dos oficiais"

r()�()�)._.O�()�(·1 militar.
_

.

rorque'fna sua opinião, não

10'· t· D·'
. FINDA A INSTRUÇA,O se justi ica sua prisão na

.• !I'<1IS an 1'0 '.Ia- TEER
-

23 (U P)
•

t 1 d S lt t b d

(��. S.'Cata"n·t Varg�regreSSOO ;�aiiio� ;nt��a
.

I
. Ano � L

�I RIO GRANDE, 23 (V. assim, o seu regresso para

A) - O sr. Getúlio var-j o Rio de Janeiro. Pouco

,

N� 11.715 I gas decidiu, ontem pela ,;%�.�
- •

".

.()���� manhã, regressar novamen- �
-----------�----- , �

Florianópolis, Quinta-feira, 24 -de Setembro de 1953 CJ' 1,.. te pará Itú, transferindo, ��
., �

iCHEGA AO FIM I
O Inquérito ceontra Wainerll

l'JIl íí1RIO, 23 (V.A.) - Os re- feridas testemunhas, não lftram enviados novos re-. �
latores parciais da Comissão serão feitas novas convoca- querimentos, solicitando es- I

. �
de Inquerito sôbre os negó- ções, mas sim solicitadas claremcimentos suplemen-I",
cios da' "Ultima Hora"'. informaçôes.r àtravés de re-! tares, a diversos órgãos nos depois das 7 horas
Erica e Rádio Clube pros- querimentos. Dentros desta

I
quais as empresas referidas nhã decolava

'

séguem no exame do volu-: nova orientação, ,já ontem � tiveram transações. desta cidade o avião espe
maso processo relativo às '

-_----, I cial da FAB que conduziu
investigações e inquirições I 'Som·oz�a' chegara' hOI·e lO sr. Getúlio Vargas para

O M·On 'rO"'e DEPUTADA
feitas, No caso de neces-, '.

"

a sua estância em São Bor-
,

'

sidade de-novos esclareci-I' . ja. Ao seu embarque com-

____________
'

VALENTE
.

mentos, quer das testemu-, RIO, 23 (V.A . .) - Che- ral de Divisão Anastácio
pareceu o governador do

d
.

I
. '�nhas já ouvidas, quer dos gará a esta capital em visi- Somoza. Presidente da Re-, Estado, gal, Ernesto Dor-

'e'm u'as CO uoas "sbo(eta.OO._O 'm'O' ,. .elementos citados pelas--re-l ta oficial ao Brasil. O

Gene-, PU,'blica
da, Nicaragua, -. neles, bem. como secretá-

11 V ,V companhado de sua esposa, I. d E t d d t d

O I L·
, rIOS e s a o, epu a os e

deu o UdOlda
" O' O."rOsa. "

I-ç a'"0'- I
sra. Salvadora Debayle de!

altas autoridades.
Regressou. da 'Ettropa o' seiuulov Francisco Galloti,'

'.

_

Somoza \

REGRESSOU ONTEM
l-aterroçado sôbre o que fôra fazer no Velho Mundo, de trânsito I I

'o desembarque do, pre- O G túli V
'

disse-nos o representante. catarinense: "Fui a Europa em O Diário da Manhã, ôntem, andou escasso.
d '

sr. e u 10 argas se-

d Não foi encontrado nas 6�n2ãs. Não-foi apre- - ;si ente �omoza esta marca-, guiu antem: em vôo diretocaráter pm·ticular. Deseuuoa conhecer' de Ple1A·to o �1'an e
- RIO, 23 (V. A),' -. Noti- goado pelos 'J'ornale;ros "Na-o saiu h'oje d; do para as 10 horas no Ae- d d lt" R' d J

.

movimento chamado Rearmamento Mora. ssistt, em" '. . -.-

I '_

l
es e u ao io e-,' anel-

.)Cau� sur Montreux,' na Suiça, o Gongresso Mundial -eias.t de Santos, div{ilgadas '"... zimll, 'IVLàs'rsa-iu, Ediçã��eciaJ Tiragem 'de ?oporto do Galeao .. 'Esta-
ro, onde deverá recepcionar

desse mo,viménto, onde se reunir.am milhares' de 1:epre- nesta
/ capital,' inf�rmàth meia centena, de míme1·0s-. Para burlar a Jus- rão presentes o Presidente 'd t d' N'

'

'�'
t"

�.

d'
-

d �

t
I o preSI 'en e a lcaragua,

sentantes de mu;tas naço-es de todos os continentes, Den- que na noite de domingo' tça, pOts na super-econom'tCa, e teao e on em d R 'bl' h G '
.

•

f
.1

f"" bl'
a epu wa e sen ora, e�

.sr. AnastaC1'o Somosa, qu-etro de breves dias da t1-ibuna do Senado direi ao país ultimo ocorreu um inciden-
a olha do govêrno o.i compelida a pu icar a

'C P 'd' d
., d defesa dos drs. Osvaldo Cabral e Bahia Bitten- túlio Vargas, e altas auto-

vem ao Brasil em visita 0-'O que é e o que, quer aux. osso, porem,
. es e Ja, e-

te entre a deputadá esta�'
. I .

d d
clarm' que retornei desse Congresso não só animado mas court contra as calúnias impres�as na� famige- I

rl a es. fidal.
con�icto de que o mundo poderá ter melhores dias se

dual Tereza Delta e o guar- radas e emporcalhadas. biografias, de autoria
I

Os dois presidentes pas-I Os elementos da guarda
todos nós nos capacitarmos da prática de princípios su,s- da civil Luiz Alberto Mar- do- tal Professor Medeiros dos Santos. A pena : sarão em revista o Desta- I

.

1 d G t' I' V'

t
'

'l
'

d l' Q' pessoa' o sr. e u 10 ar-
tentados pelo .Rearmaménto Moral. De Caux, em com- tins, naquela cidade. Au- al es a: quem ca uma, esca uma, uem camento Misto das Fôrças

h t d S e t 'Q 'd
.. ,

gas, exceção do "TEmente"panhia de mais 43 brasileiros que compun am a nossa tuada por haver desrespei�
men e, e m n e. uem mJurw, eStnJU7'W, Armadas que lhes prestará

delegaça-o, dirigimo-nos para a Inglaterra, Holanda e Quem agrava, desagrava. Quem se despeja, li1Í�- Gregório, viàjara�, ontem,tado um sinal de trânsito, E
-

B h' C b 1 d f d d aS honras de estilo.Alema-rihã onde, principalmente os trabalhadores brasi- pa. stao os S7'S, a ta e a ra e en i os nas para o Rio. Tambem ontem
a deputada Tereza Delta ,'."

d'
-

f E ,-

leiros que faziam pa1·te da caravana, se pôde ver e sen-. propnas pagmas o 01'gao o ensor. sse orgao pela manhã regressou a

t;1' de perto o aspecto tra,balhista da vida nêsses países passou a discutir com o é 'o do govê'l'no. Se tivesse compostura, se se O Prog1'ama•

d b l d' d Pôrto Alegre o gal. Ernes-
e onde noS pusemos em contacto com as·C01'rentes que guarda, terminando por penetrasse a responsa i i a e de porta-voz,
sé orientam pelo movimento do Rearmamento Moral,.fi- desferir::'lhe duas fortes bo- oficial, se fô.sse entregue a conterrâneos imbui-' No própr�o dia' de sua

to Dornell� _

'can -f"o todos- no's mu";to bem impressionados com o que fetadas.' dos do senso de responsabilidade - não esta�a( •

",,1 chegada, 10' presidente So- Roma'Dce de amo','foi observ,ado. A delegação brasileira foi grandemente ria passanlio por êsse vexame, Forca caudina
Ao que ficou apurado l' 'lh 't

-

moza terá um almoco ínti-
'

distinguida nesses países por personalidade da altaes-' ,--,.'- que 1Umt a a St uaçao a que serve, porque ,

fera administrativa e eH" Caux a nossa representação foi para onde foram transpor- é a confissão de haver mentido, caluniado, in- mo na Legação da Nicará-, terminou em
alvo das mais entusiásticas -àemonstrações de simpatia. tados o guarda e a deputa- juriado. ,. como folha oficiosa,' como jornal do gua, às 13. horas. •

,

l\-a Alemanha encont1'amos um ambiente de entusiasmo da,' quando Luiz Alberto Governador., De iamentar, sem dúvida, que um Às 16 horas o Presiden- crime
Pelo resultado das eleições rea,lizadas a 6 do corrente, p'rocurava retI'rar a chave

adventício sem escrupulos envolva nesse episó- Id'
-, , -, � .:..

d t.e de N.icarágua vI.·sitará o,entusiasmo êsse justificado não só pela vitória do Par- - to nao so o propno governo, senao am a' o no-
de contato do carro de Te- d d' -t d I d""

, "res,idr>nte' da ..República BE.IRU.T, ?3 (U. p.;) -

tido Democrata Cristãó - que fez maioria abso�uta de 1TW o tre or . aque etano - um Jovem ser- r-

representantes, mas também pela significativa �rrota reza Delta, que se negava ventuário da Justiça, bacharel em direito, des- no Palácio do Catete. Será Mana RItkalla, de,18 anos

sof1'ida pélos comunistas e pelos nacionalistas de Hitler, a exibir os documentos e cendente de uma das mais tradicionais famílias 're�ebid� por todo Q minis-' de idade, que foi escolhida
{_l'u.e não conseguiram eleger um só representante! ES$es protestava por ter sido' ê,_ sem dúvida, pessoa honesta e muito estima-

'

tério e gabinetes Militar eJ num concu� co�o "Se-
'pa��es se recul1c'1'a'm admirávelm,ente. Notam,-se ainda multada, fOI' mordI'do na I da em todos os nossos círculos sociais. Esta res- i I

h't El .,,'
." I:' ' i Civil, ser-Ihes-ão prestada, I'

n OI',I a . egán,cl.a, ,n.umci ....'l',·r;zes da última guerra, mas muito mais se vê o que I salva é feita pam' melhor ainda classificar o ,

, • - mão esquerda pela parla- d d d
.

nessa ocasião, honras mI'II'_ festival na locahdad,e de'.

há de novo, após guerra. Passamos, rápidamente, pela
t O 'd "I

ve�' a ei1'O autor as misérias cerebrais do Diá-

França, onde" a:pesar da nefasta atuação comunista� se
men ar. UVI a no mque-"I 1'io: o sett encolhido redator-chefe, que, à hom tares, Às 17,30 horas, a: se- Falougha, quinta-f�ira últ�-

7001-0. um continuadorprogresso. O que podemos afirmar rito instaurado a respeito, dct ape1'tura, procura um escudo numa pessoa, nhora de Somoza, visitará ma, _iO!. assassinadà
-

a bala
é que os homens ,de hoje precisam se convencer de que. Delta confessou qu� dera válidamente moral, que lhe assuma a respon-, a senhora Getúlio Vargas. por um pretendente. A po-
a materialismo, está .av�ssalando o mundo e a própria

I
duas bofetadas, dizendo, I sabilidade dos atos e permita que o seu impu- Às 18 horas haverá uma lícia disse que Maria foi

ltnnanidade. E prectso que os olhos dos homens se le- d't I
dO?' COntinue impune. ..

, ,. h d' d'
- 'porem, que o guar a am-

A d'l 1 sessão solene na Reitoria :i:norta quando cam_inhava
'umtem para Deus, pOtS so asstm mel ore$ tas a vtrao

b' Ih
.

1'"
o orosa ição que o' jornal dó govêrno

d " em e ap lCara outras' ,

b '

f' d
- ,da Universidade do Bra- com quatro amigas e um

para o mun o . '. . I .

, I rece, eu at, tea pa�a �scar.mé'n.t� os que nao sa-

(Do "Diário da NoIte", de 21-9-53). duas do rosto. bem respettar a dtgmdade alhew. .

siL jovem, nas proximidades
......_ _ .,.•••-.- _

• .._..;._ -.-..- -.-,_...,.ow·..-.-•••••-.-.-.-.-.- _-.-.-.- -.-.-.WrJ"J'w-.- -.-.;,.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.- -.� .._- .." "',.-.v..., _."'."'._."' _.._............•"J de' Orbaniha, 'localidade si-
Foi isto há vinte, trmta anos atraso

}
.

I angústia aquêle qUa1·to de hora. l*!tmas, muitas palmas tuada a 481 quilômetros de
- Isto, o quê? REALE JO som'um, por haver acabado o suplício geral, O mau ora-
- _Natumlmente o que, vou contar. do� encabula, de fato, os assistentesl os ouyintes e,';a si Beirut. Recebeu quatro'
O Centro de Letras do Esta'do de... remetera à '. - .,. • p1'oprio, "

. dispar�s à queima-roupa,
Academia Catarinense de Letras uma mensagem por I . Depois da sessão, já na rua, Luz,Pinto, numa}' pia- apesar do pedido das ami-
,mão de um bravo portador, e. que. foi lida e, consagrad.a BARREIROS FILHO da-circuito, d,isse não me lembra a quem: Nunca vi gas ao criminoso para

.<

que
em sessão solene, aos componentes do cenaculo barn- ; Nosso Senh01' desampm'ar uma crilLtura sua dU1'ante

d Adi não atirasse. A polícia in-I

ga-verdé; a que hoje se poderia dar o nome' e ca e-- :Ele foi" e é assim '�mesmo.
.
tanto tempo, ..

mia dos Esquecidos, tal como aquela ,que, se fundou em Por fim, o mf?nsageiro pediu a palavra, tangidope-' ,* * * formou, ainda, que:o ho-

1724, na Bahia, no período de formação da Lite-rat,,!ra las circunstâncias. Desgraça pouca é bobag�m., Fracas- Pois,' hoje, estou nas condições do p01·tador da ta- micida havia pedido a mão
bmsiletra,. pondo-se à parte as lin�as do gôsto, então so sensacional. masa mensagem à nossa Academia. Rico, Não passa daí de Maria �m casamento,
1'einante, "pela poesia e as coisas dO espírito", conforme Gaguejava de improviso sei lá o quê. Virou, .mexeu, pam frente. Cada um dá o que tem, e não é pouco. Há mas recebeu uma respostaadverte Silvio Romero. repetiu-se, recuou para o comêço, remastigando a rique- lOS que dão, em, plágio, quanto pilham dos outro's, :Esses

f
/' b l' d negativa da mãe da jovem,Na sobredita sessão, alou :Altino Flores. Laercio za da língua, o rico voca, u ario; a rica gente esta ter- deviam suportar uma penalidade, igual à dos apuros do

Caldeira, também. Foram ambos de uma fluência, sim- ,ra, os ricos beletristas pres,entes. meu verídico mensageiro ilo Centro de 'Letras de um
a qual dissera que ela era

Ple.s�.ente i'nédita, c��ivand� aU,ditório numeroso, ali n� 'I
Tudo r.ico, .Sàlvo o pobre ,orador" AS,sist�ncia polm',

.

Est�do viz�;"�ó. ��s, qual!. O diabo p1·oteqe. a classe dos muito jovem para casar.
PalactO da Assembleta Legtslatwa. Compareceram Vt- congelada, ouvmdo e vendo a quem, e211 ma hora, se mptnctntes hterarws, ° .dtabo e, sem dumda, a pouca Há três semanas, a extinta
tor e Adolfo Konder, Lu,z Pinto, etc. Nata política in· pusera a versar, a patinar um tema onde chapuzava ba- ve'l'gonha, grau zero, que lhes não avermelha a, cara A levantou outro titulo. Foi
telectual e social. ' dalando o sino de monótona plangência: rico, ric!Js, ri-

I
cara e o resto., �

•

coroada rainha da beleza
" ..I. .Altino, sU,r.preendeu e digamos, se�. lisonja, mara.- quez.a, ri.camente, enriquecido., talvez ricaço, ricanho, ,.Os {ais vivem graxo.s, sadi6s, comendo dó bom. e
�..

lh 'b f d d d b d d
.

d d lh d 1 num fe'stival ;_de flores, ao'l>t ou os ,ouvmtes c�m. uma peça oratona em pro en-_ ennqu;ec.tmento, to os os erwa os e su -P1'0 utos
.

a

'Ivestm
o o m.e or, es t'Zando pela eq:istência' fom, em,

da, vernacula e a1·ttstwa pela forma, excele't1,te pelo m,esmtsstma palavra. veludo e armmho, sob a recompensa l1le1'ecida e paga qual assistiu o presidente
conteúdo. Afinal, sim,' afinal acabou! Valia meio século de pelos patrões generosos. .. Até um dia! .

. Camille Chamoun."

->"...........

•

,DIRETOR I,Ru".nl d.
Arruda Ramol

IEM"TE I
"Domingos F. It �. Aquin� �

---_._---'_._- --_........._--

Edlçlo de toje - 8 'pAp.'

GarC8Z· NãO Sará Can�i�ato
RIO, 23, (V. A.) - On-

j
turalmente precisarão de

I
tencer a partidos políticos .

. tem à .noite em Recife, o outfa legenda para concor- Perguntado sobre o fato
, .

I
sr Lucas Nogueira Garcez rer aos futuros pleitos. '

re�firln'ou que não é candi-I Quanto a ele, Garcez,
dato à presidência da Repú- porém, não precisará de le

bllca. Em 'seguida acres- I gerida, pois, não será candi

centou que os deputados I dato a cargo eletivo não

que ficaram ao seu lado na- tendo necessidade de per-

de ter sido saudado na As
sembléia Legislativa de S.
Paulo 'por um deputado
udenista, o sr. Lucas Gar-

,cez acentuou: "Isso indica

que Pernambuco atingiu a

maioridade política".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLIENTES Permitido o caD-
Casa. Londr�s . . di'dalo avolso

l Pereíra, Oliveira & Cla.

"
RIO, 22 (V.A.) - O pro- .

'I Ind. Gerais Cássio Medeiros .

t d f d C 'do, je o a re arma o o IgO
S. A. Eleitoral roi retirado da 01'-

REPRESENTADAS

\$\ft.lr'.l;�J
NO LAR E NA SOCIEDADE

'Pélago,

I'
'

ft C II ERádio Guarujá de Florianó

polis,
Rádio Difusora de Urussari

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre

R�dio Sulina de Capínzal
fi árlio Difusora de 'I'ijucas
Rádio Difusora de Laguna I

Rádio Caçanjurê de Caçador
I

Rác.:o Difuso:ra de Itajaí I

Agênçia' dem do dia da sessão de bn-
Electrolândia tem do Senado em virtude

I···�········""'··",
415. VàtiPrin80Se
de Criadores'

'

de C8'Dárlos

,Mod'as Cliper de numerosas emendas a
A Electrônica A'ele oferecidas, destacando-
Est. José Daux S. A.

1
d Atili V'

,

. se a o sr. I 10 lvaqua
Waldir Losso & Cia. permitindo o candidato a
Elé ,. .,-
ectro 'I'écníca Ind.' Com. '

.

S
vulso. O representante ca-

; A.
_. píxaba desde ,há muito vem

Sê. batendo por êsse ponto
'

de vista.

Ainda o sr. Viváqua apre
sentou um projeto de lei
sôbre mandado de seguran

ça. A ( proposição confere
aos tribunais superiores é!
competência para suspen
der os mandados de segu-

deE' do extremo do pélago profundo
Que há no meu peito rude e solitário,
Que eu sonho vêr num prisma imaginário
Bens {raternais que hão de ainda erguer o "O Fstado"

De' ordem do Sr. Presi- "Alvorada"
dente, tenho o prazer de I "O Invicto"
convidar todos os Srs. asso- "O Vale do Itajaí"

mundo!

Pu blíclda,de I ���ritóri�s Ronalan Ltda.
Ló ide Aéreo Nacional

E' que desprendo o canto gemebundo
Desta harpa que traduz o ideal rosário,
Que hei de viver por todo o itinerário
Do meu sofrer em lágrimas fecundo.

ciados para uma reuruao

dia 25 (sexta-feíra) às 20

,horas no Clube 15 de No-

Caixa Postal. 45, - l"!orianópolis - S�nta Catarina

E' dele, que eu confundo multidões
De almas turvas e ingratos corações
Para os quaes tenho sempre um gesto

,

vembro (ex-Democrata), ,-'.

�:�': �:t:�::�!Oe :���� !�, Asselbleia le'U:: islall·va Calo no canal da
suntos de- Cal'ater urgente.

I

A H L'
-

Fpolis., 22 de Setembro '." • DZ " rança, retirando-a' dos pre-

de.' 195�. Sessão de 22-9-53. Com vistas à Rêde Viação I'
sidente desses tribunais.

(Aass.) Zeny Linhares, Presidência: Volney C.! Paromá-Somta Catarina .A Polícia Civil foicomu- .Iustificando a medida, seu

Secretário. ,de Oliveira.
'

O dep. Enory T. Pinto; nicado haver 'o menor Ade- ,;utor sustentou que o dís-

Secretaria: Lenoir Var.;
I
solicita sejam telegrafados lino ,Manoel Machado, com positivo vigente é inconsti

gas Ferreira e Elpídio Bar- ao Ministro da Viação e 1� anos de. 'idade, cobrador tucional.

bosa. Chefe da R. V. P. S. C., la- da Emprêsa Florianópolis �---------

CURSO DE ADMISSÃO: Com a palavra o deputado mentando, que, a despeito Ltda., caido ao canal da V" d"
-

FAZEM ANOS HOJE: _ Dr. Silvio "Pélico de ,Funcionará noturno ves- Protôqenes Vieira 'II das -solicítações constantes
Avenida Hercíli� Luz ante-,', en e-se

_ Snta. Liliari. Tereza Freitas Noronha, integro pertino, à rua Frei Cane- Há diãs, o dep. Protóge- desta Assembléia em prol ontem, às 15,30 horas, quan- Lotes nas ruas: Afonso

Horn, filha do snr. _Joao Juiz de Direito no Paraná,
ca 137 A.

nes Vieira trouxe ao conhe- da "limpeza" dos terrenos
do montava sua bicicleta. Pena, Souza Dutra, 3 de

Matricula até 10 de outu-' ,I, Em canse
A •

f t M' C I P d 'D
Arêas Horn, Caixa do Ban- onde goza de reais concei- cimento da Casa, os prejui- ,destinados à construção-de- quencia ra urou aio, e. e ro 'emoro e

bro. zás causados ao comércio Armazens de Trigo, que es-
o braço esquerdo e o' nariz, '24 de Maio. Tratar: Rua

entre as cidades de Mafra
I
-tão, e continuam sendo, en-

sendo hospitalizado. CeI. Pedro Demoro, 1.343; I
..

e Rio Negrinho, pelo atual' tulhados de madeira pêla .�)�)__o,..(),..(,..

iiiiiiiiii conv'ênio fiscal firmado pe-
I R. V. P. S. C ..

los Governadores do Pará-
<,

Ordem do, Dia

ná e Santa Catarina. Foi aprovado o projeto
Volta hoje a abordar o' de lei 205-:.52 que concede

assunto, apresentando um
I
auxílio às Sociedades Cri

comunicado do Prefeit;) de I
ciumenses, de Amparo a�s

sua cidade, dizendo da si-! Necessitados, Liga Católica
.. I

tuação angustiosa que atra-
'

Jesús Maria-José- e Ligá
. I

vessam os dois municípios Vicentina São José,
limítrofes, motivado pelo

I
-0--'-

I -

Fiscal. do Convêni� que, Foi c�n�iderada de �ti�i-I Qdette JOYEUX
exorbita de �su�s funções I dade pub,h�a.' a Assoclaç�o I Roger BLI!'I em; . ,

Por conseguinte, requer.vdos Catequistas de Rodeio." POR UMA NOITE DE
que seja enviad� ao sr. Se-

I

'

•
-0- I AMOR

cretário da Fazenda, por ,Também)oi aprovado o,

intermédio do Chefe do projeto de lei 228-52, que!
Executivo, cópia do telegra- 'modifica as carreiras de A_I
ma que lhe foi enviado pe- tendente, Guarda Sanitário

I

lo prefeito Frederico 'Hein- e Médico, do Quadro Único
seno do Estado

" "

amigo.
I

E' dele que eu imploro a -divindade,
Que- me conserve assim nessa lealdade,
Embóra enfrente do maior perigo.

ERNESTO XAVIER DE SOUZA
Florianópolis, Setembro de 953.

ANIYERSA'RIOS: dre da Luz, estudante;

co ".Inca"; tos;

Otávia I
- Snr. Rubens Geraldo

.

,

'

.

- Snra. Maria

Melquíades Ulisséa;
::-' Snr. José beraldo do

Cinemas,- Snra. Maria da Gló- Livramento Carvalho, 'ge- ..

.ria �achad�o de Ara,�jo, es-I rent� �a 'Livonins � Cia"

posa do snr. Otacílío de e pessoa destacada na so

Araújo, abalizado cirur- ciedade local, onde tem um
gião-destinta; , vasto circulo de amizades

que lhes expressarão as

- Snra. Bentilha Cheren
I
manifestações de Jubilo pe:

Barbato, esposa-do sr. .Ior-. lo transcurso desta data;
ge Barbato, do alto comér-I _

cio local e proprietário da - Snr. Joaquim Lúcio
,

/ ..

"Casa das'Sedas"; de Souza, destacado fun-
-cionário da Imprensa' Ofi- '

Snr. Hercílio /Alexan- cial do Estado. �������!I

I
'

.

'

..

!:L!lB "J,I'I
I -, .

' ,"
'

.

As 8hs.

I_'J,••,
As 5 - 8hs.

John, .. FORSYTHE
-Joâh 'CREERS, 'em: �\��.
CIDADE CATIVA
No, programa:
Noticias da Semana. Nac.'No programa:

Atual. Atlantida. Nac. ,

Preços: 7,00 - 3,50�
Imp. até 18 anos.

'

Preços:' 7,60..:._ 3,50'
.

Imp. àté 18 anos.

Perdeu-seParticipação Perdeu-se um anel de

platina com brilhante, de

. mijEm
,

As 8hs. I
_

Virginia MAYO _ Den-
As 8hs.

nis MORGAN .,-_ Gene! Ro�sann6 B�AS�I - Anna

NELSON em: .

PROCLEMER �m:

GAROTAS E MELODIAS
ALMAS PECADORAS,

Bob HOPE __ Lucille Ray MILLAND -, Hele-
na CARTER em:

O ULTIMO BALUARTE

'�stimação.
Gratifica-se a quem

tregar nesta Redação.

ROBERTQ AUGUSTO
,....

JUSTINO RODRIGUES
LEMOSPROBST en-

Viagem comv segurança
'_ e rapidez �

só NOS CON;FORTAVEIS MICRO-.ONIBUS DO

RAPIDO �(SOL-B,RASILIIRO»
.

.Ftoríanõpolíe - Itajaf - Joínvllle - Curitiba

e

MARIA JOSEPHA

\..
LEMOS

e pessoas amigas o' contra- 'participam aos parentes
to de casamento de sua fi- e pessoas amigas o contra

lha ZENIR com o Sr. Ro- . to de casamento de seu fi

derico Rodrigues Lemos. lho RODERICO com a Sta.

e

LIDIA SELL PROBST

, participam aos parentes

Vianens DIRÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3ôs,
fPOLlS.-S. PAULO-RIO " 4e"
fPOlIS.� CURITIBIí-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO. DO SUL

BALL em:
�

O CONDE EM SINUCA
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50"
Imp. até 18 anos. "

, Zenir Brobst..

Fpolis., 19-9-53 \ Goiânia, 19-9-53

Zenir e Roderico
coniirmam.

No programa:
Filme Jornal., Nac.

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

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraAgência:

I
! Pediu 8aruntias'
------------------�

US?l1I.1l1
As 8hs.

Arturo de CORDOVA
- 'Letícia PALMA em:

NA'PALMA DE TUA
, I

.

MÃO
No programa:
AtlJ.al. Atlantida. Nac.

Preços: 7,00 - '3,50
Imp. até 18 anos.

CI·II�lt�ESCRITUR�RIO - AUXILIAR DO BANCO DO'
,

BRASIL"

Partlclpeçao
Manoel de Souza, natu

ral dêste Estado, com 28 a

nos de idade, casado, vigia
da Ponte Hercílio Luz, le
vou ao conhecimento da

Polícia Civil que, sexta-fei
ta última, surpreendeu Ge

nésio Miguel da Silva, em
pregado do Serviço de Luz,
furtando lenha daquela
ponte. ,Advertindo-o, o

queixoso ainda foi agredi
do, obrigando a' solicitar

providências da ,Polícia. No
entanto, continúa' ameaçado
por Genesio,' razão porque
IJediu, novamente, provi
dências à Polícia,

Vencimentos 'inicial Cr$ 2.9211,oo.
Estude' por 'correspondência sob a orientação técni

ca do Professor LUIZ ALVES DA COSTA alto funcioná-'
rio do Banco do Brasil.

'

Matemática Comercial - Português - Contabilida-
de Bancária - Inglês e Francês (Traduções).

.

Enviaremos as primeiras lições, para -que seja veri
ficado a eficiência do Curso, mediante a remessa da im
portância de Cr$ 15,00. ,

'

InformaçÕes: - CURSO CARIOCA. Av. Rio Branco,
147 - 2° ando RIO.

As 8,30hs.,
'Odette JOYEUX - Ro

Roger BLIN em:

POR UMA NOITE DE

AMOR
No programa:
Atual. Atlantída. Nac.

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. ,até 18 'anos.

Agamenon Noceti e senhora participam aos paren
tes e_ pessoas amigas, o nascimento de sua filha SONIA,
ocorrido dia 19 dõ corrente.

RIO, '19..,9-'53.
'

I
Clube·· R.. Limoense -----------------------------,___

OFICIAL ADMINISTRATIVO� ,
.

, CONCURSO A SE REALIZAR EM 'DEZEMBRO'
. . -

)

com mscrIçoes em Outubro.
Coleção completa de pontos, rigorosamente '-dentro

dos programas oficiais' ... : ..... '. . . . . . . .. Cr$ 300,00.
" BANCO DO BRASIL

Coleção compl�ta, .de pontos ,(Port., Mat., Com-:
Banc., Francês e Inglês)', par,a esta importante'carreira
. ',' .. , -. . Cr$ 300 00.

Po�te aéreo, .;mais Cr$ 50,00. Pedidos aó I. N. C.' A.
- Praia de Botafogo, 526 - RIO.

"

ADVOGADO EM PORTO ALEGRE�A dir�tor,i; do Clúbe. Recreativo Limoense, convida
seus associàdos e exma. famílias, para um baile a reali

zar-se sábado próximo dia 26 com início ás 21,30hs.
Ao terminar terá ônibus para a Capital.

Dr. Victorino Andrade Pinto

Rua: Caldas Junior n. 121 :- Sala 25 - 2° andar.
Referências: Cia: Suwift do Brasil e Mario Mar-

ques Garcia no IPASE.'A DIRETORIÃ
.

AVENTU_RAS DO ZE-IVIUTRETA ...

t-----�-.:-.....,,"""'_-------rlII----------------------'i'--
NÃOOOÉRo
IR AO

CINEMA I
-

.
....
.../

tiA' DISSE QUE
NAÕ v()ul Expresso São Jorge

- DIARIAMENTE ...__
,

,

FLOIUANóPOLIS --,-. BLUMENAU
;

- AGENCIA -

- CACIQUE HOTEL --

rClotramestre .

de Tecelagem
I

POSSIVelmente com conhecimento de teares c fi.tas
necessita fábrica ELTEX S. A..

'

I
Interessados escrever à Av. São Paulo, )22,

A.legre;
, ,,....;;..;;;:..::;......._...

...-�._-J.
._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Setembro de 1953, o Es'rADO

i II
DOMINGO' SERÁ REALIZADA A PRIMEIRA PARTIDA DAS FINAIS DECISIVAS DO CAMPEONATO CITADINO DE PRO

FISSIONAIS, MEDIRÃO FORÇAS OS PELOTÕES DO. AVAl E BOCAIÍJVA, TUDO. FAZENDO PREVER UMA DAS MAIS SEN-

SACIQNAIS DO CERTAM�, AGUARDEM--NA!
" '

r.·.·...·.·.-_·.·.·.-.-.·.·_·.-_·.·.·.·.·...·_·.·_-_-.-•..- ...-...._._-_•••·_·...-.-_-.:-..._.-...·_-.....-_·...-.v...·,;,...._-_·.·_...·_-_·.·.......· .....
· .....-.-;.--- ......-w.....-..-;.-;;,..,.......-.·.·...."!tJ"_-...-_-:....-..��..........._·.._....-..,J! .:-.-.-.·.w....,...�-.-.......·..-.-.......N.-..- .......

t a d o E s P o r t i vo"
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U• et
-

Z
-'

k'e' t A
t, VASCO 31 X FLAMENGO 18 IRENDA RECORDE

18"01 o e a I "0-8 ra o V81' Vasco e Flamengo já se 1937 - Empate 3x3 e F�a�' ��A!?E��Ó�SCO X

tJ '

' tJ .

I defrontaram, 60 vezes, ten-I mepgo 5x1,'
'" .

-

,
,

I do o primeiro vencido 31 e 1938 - Vasco 2xO e Vasco
I
o segundo 18, havendo 111 5x1.

'

_ I Biscoito; a revelação dO'1 Fala-se também que Za- empates. Eis os resultados' 1938 - Vasco 2xO e Vasco
Bocaiuva, esteve fora das cki: que esteve ausente no das pelejas do conhecido 2x1.
'canchas, há semanas, dei-

I
jogo com o Bocaiuva, em "Clássico dos Milhões": 1939 - Vasco 2xO; Flamen-

xando de dar seu concurso: virtude de forte contusão go 3xO e Flamengo 4x3.
Flamengo, ao conjunto boquense nos I no prélio anterior com o 1923 _ Vasco 3xl e Fla- 1940 _ Vasco 3x2; Fla- se, assim, _um nov? e estu-

,

Iti '1' d C G
'

t bé f
' pendo recorde' nos grama-u Imos pre lOS o.

ampeo-j
uaram, am em ara seu mengo 3x2. mengo 3xO e empate.

América, t t d
' '

.

t d t dos cariocas, no atual cer-na o, a pon o. e causar m- reaparecimen o, e sor e 1924 _ Não estiveram em- 1x1.
" tame. O recorde anteriorquietação nas fileiras do, que Paraná terá a satisfa- penhados, porque o 1941 - Flamengo 3x1; Fla-

d
.

C
-

d 1 t A estava 'em 'poder do Fla-
gremio os marujos, on- cao e co ocar con ra o - Vasco pertencia a L. mengo 2xl; Flamengo
tundido num dos ensaios vaí o esquadrão completo M. D. D. e '() Fla�engo 1xO e empate 1x1. Flu, quando se apurou, no

ta logo no- início do retur- d'
.

1 t t d "G t" Maracanã, ::l importancía
- o' auri-ce es e, o nova o, o aro o . jogava na' A. M. E. A. 1Jl42 _ Empate 1x1; -Fla- r

no, fazendo a entrega dos a k
.,

t b I I Q 'h I 'de Cr$ ,1.668.000,00' De a-cr c , ja se res a e eceu ao ue se precaven am os 1925 _ Flamengo 2xO- e' mengo lxO e Flamengo
C I

.

I t dversá f d \" "
' corda com o boletim distri-o egiat, pon os aos seus a versa- que nos in ormaram, e- I azzurras', que o Bocaiuva empate 1x1, 2x1. :.

.

d
' . .

d h"
.

d buido pela ADEM,' 100.026rios, ven o estar a postos no' esta tinin o e oje mais o 1926 � Empate 2x2 e Vas- 194'3 ___: Empate 1x1 e Fla- )

Ipiranga, Restantes jogos: 'I'reze de nróximo domingo frente ao' que nunca está disposto a
co 2x1. pessoas Pagaram entrada.

I
' '

'1'
,

, I

I
mengó 6x.2. Somand'o-se isso aos por-Maio x Bangú, Iris �� Pos-' i�val, na primeira pugna ser <:_�mpeão pe a primeira 1927 _ Flamengo 3xO e

11944
_ Vasco 2x1 e Fla-

Treze de' tal, Bangú oc União, Bangú na série decisiva. vez. -"... tadores de- talões das ca-

�lamengo 2x1. mengo 1xO.

I X Ipiranga Postal x União deiras perpetuas e cativas,'

, , 1928 -...; Vasco 3xO e Vasco, 1945 - Vasco. 2x1 e Fla- "

com Ipiranga x Radium, Iris x J dos' convidados do gabine-
> '2x1.

,1 mengo
_

2x2.
" M'i Colegial, Ipíranga x Iris, _ te do .Prefeito e da ADE ,

, 1929 - Vasco 3x� e Vasco, 1946 - Empate 2x2 e Vas-
Radiuin, Colegial x União, Treze x PRÊMIOS AOS CLUBES CAMPEÕES dos cronistas abam assim

I Postal e Treze x-Ipiranga.
-

CATARINENSES
1xO.

.

'

I .' co 4x3.

V'
dos socios do Vasco - cujo

1930, - Vasco 2xO e Va,sco 11947
- Vasco 2x1 e as- '

I numero é superior a 30.000
2x1.. ,'co 5x2.

d 1.Foi o seguintes o Projeto de Resolução apresenta- 1931 _ Vasco' 7xO e Vas-' 1!)48 _ Vasco '3x1 e Vas-. pessoas, po remos assina ar

do pelo nobre, deputado Enory Teixeira Pinto, do P.S.P,., 1 que 150.000 torcedores, a-

na sessão. de 14 do corrente da' Assembléia Legislativa, co 2xl. I c� 3x2.
,- d'

.

1932 FI 1 O 'e 1949 - V'asco' 5x2' e'" Vas-j
próxima amente, assistiram

visando a instituição de. prêmios aos clubes catarinen-., ,;
- amengox, 1 d d

ses ca,mpeões: ,
' Vasco 2xl. '

'_

2 'i ' .., .ào grande c assico e 0-
_

"co x. _ ,\.
A Associação Desportiva' batívidade, - o, que mereceu ,.'Senhor, Presidente. '- I 1933 -'- Vasco 3xO e Vas- 1950 _ vãsco 2x1 e Vasco, mingo

Lopes .Vieir;, desta Capi� os maiores aplausos do pú- Senhores Deputados: I co 3x1 4 1 '"
,

tal, domingo último, em blico presente. Sua vitória:" , Quband.of,nos ddev:o.tamos ao propósito dde realizar1hal- 1934 rl�mengo 3x1 e J 951 �,', Flamengo 2:id e
,

� ......- -_ - -"!'�--- - .....

d h 1 d d d d go em ene ício e quem quer que, seja, evemos o. ar
parti a revanc e que ,teve a cança a iante e um a - ' , I V 5 2

'
t 2 2

\

I -----------sempre para o lado. glorioso de todas as coisas, não fe- asco x.

1952e1mXOp,va"aesc-ox 3'_X2, e' ,Vasco I $',f��T,fRI�'no'• por local o estádio do

141
versário temido, foi magní- mendo o que o juizo dos que se dizem sensatos e equili-

c

1935 - Não jogaram. O
,

B: C., 'conseguiu expressiva- ficá sob todos 6S aspéctos. brados; .possam fazer de nós, pois, bastas possuirmos a Vasco estava na F.M.D.
vitória sôbre o "onze" do ' Foi a seguinte a forma- certeza de estarmos' empregando O que há de melhor 1 I

'I dentro de nós mesmos, p'ara recebermos displicente e
e Q F amengo na L.C. 1953 - (Quadrangu ar in- I

Espanha, pela contagem, de .ção do esquadr�o vencedor:,II' F
'

ternacional) Vasco 5x2
4x1, golas .de autoria de:' .José, Manoel e Nízio; Rui" a egremente qua quer crítica menos justa, contrária as

.

. nossas ações. ,

19'36 - Não "[ogaram pelo 1953 . - Rio-S.P�ulo
Silvio (2), Helció e Mauri- 'Carlinhos' e Vicente; Mau:'"

,

Correndo os olhos pelo panorama -nacíonal, canali- mesmo motivo do ano. Empate 1x1.
tí, para o grêmio de Osmar rití, Merquides, Silvio, Hel- sando fatos e acontecimentos, não é possível pensar de anterior. ,1953 :- Empate 3x3.
Sioff, sendo que Sarará cio. e Toni. outra forma, senão procurando amparar o esporte, que
conquistou o ponto de hon- Ao que apuramos, a A. nos dolorosos e enigmáticos dias por que travessámos,
ra dos vencidos. ,D. Lopes Vieira está estu- é uma verdadeira necessidade - para esquecer as atri-

Em todas as fases da luta' dando uma excursão ao in- buições da vida artificial e sedentária do homem da ci- ções pobres, sem recursos, que lutam desesperadamen-
dade, que vive sobrecarregado de problemas, ávido por te para sobreviver. Não possuímos estádios que permi-

, demonstrou a A. D. Lopes terior da ilha no' p.:_6ximo esquecer um pouco ás' suas vicissitudes cotidianas. tam grandes arrecadações e a 'falta de dinheiro impede
,

No Brasil, como as touradas no 'México, o Ioot-ball que os clubes possam formar equipes de va�or; capazes
é o esporte nacional; nasce com o brasileiro ,e o, acom- 'de atrair a frequência necessária ao êxito de um Cam-

panha durante tôda a sua existência, empolgando-lhe o' peonato. A situação que envolve o foot-ball em Santa
espírito e desviando-o. dos vícios que campeiam pelas Catarina é tão difícil, a ponto, de obrigar a Federação

:, 'grandes metrópoles. ' -,' Catarinense de Foot-ball a deliberar que a formação do
,

O Foot-ball é um jogo que distrai, entusiasma quem selecionado barriga-verde, que intervirá no próximo
- o prat�ca e quem o �ssiste, agradando e aproximando os I campeo.nat? nacional, seL� feita a base �o clube quê al- l,O Centro de Irradiação
,homens, uns dos outros: cança! o tItulo de cálnpeao estadual. Nao pode a nossa Mental "Amor e Luz" realiza

Sob o ponto de vista físico, proporciona flexbilida� Federação armar um "scratch", nem arcar com as des- sessões Esotéricas, todas as se.
de d�As 'articu.lações" agilidade, de I?ovimento.s, educa .0' _pesas de concentrações,. o_rienta�ão. .

técnica etc.; , para guridas f�iras, às 20,30 à rua

�on:r?le do SIstema nervoso, amplIa a capacldad.e resPI-1
a defes� cjlas n?ssas trad�çoes espor!l\�as.

,

. _ ,', I Conselh�lfo Mafra, 33 _. ,20rato.na e desenvolve a destreza. ' ,AssIm, apos estas SImples e rªpldas conslderaçoes, �ndar. .,

-,

,

'

O' Foot-ball ��b o p�n�o. d� vista �o�al, desperta a passo a lêr,�m pr�jeto. d�, re�olução irfs.�i�uindo "prê�io t'ENTRADA FRANCA '�
desenvolve o esplnto de llllCIaÍlva e declsao, educa e es- a Assem'Qlela LegIslatIva VIsando aUXIlIar mereclda-

-

timula o senso de solidariedade e disciplina, dando uma mente os clubes catarinenses concedendo-lhes um pou
verdadeira licão de que nada se faz no mundo isolada- co do muito que lhes poderiamos proporcionar"

eMont€' "
,

mente mas, 'sim, em equipe, sincronica e harmoniosa- Sala das Sessões, 14-9-1953.
:nente, lutando cheio de amor "próprio para a_tingir a Enory Teixeira Pinto, Deputado. '

e Coriti- meta almejada, que � a vitória.
'

,

Em nosso país, o esporte bretão é praticado com

lssfduidade 'e à ,sua perfeiçãó técnica conseguiu proje
tar o Brasil em todos os quadrantes da terra, como o

celeirõ do melhor foot-ball praticado em todo o mundo. ,

Nos, "certames" internacionais, o dos favoritos e a

presença de uma equipe p.ràsileira sempre é motivo de
de Se- invulgar atração, polarizando as atenções do público

'

Jogos há em que, nos monumentais estádios do Rio
e Side-

le ,Taneiro e são Paulo,. proporcionam arrecadações que
montam em muitQs milhões ãe cruzeiros o que bem-àtes
ta o 'fanatismo que domina o povo brasileiro, -

em se

tratando de apreciar o desenrolar de' uma partida' de
(oot-ball, que já'chegóu a render quantia superior a cin
co milhões de cruzeiros. Em Santa Catarina, ao 'contrá
rio do. que 'acontece com os demais Estados da lTnião, o

foot-ball atr'avessa fase de' profundo marasmo e' défici-
�ncia. " .

'

Desamparado sem auxílio p.os poderes públicos, o

�oot-ball catarinense ainda existe pela dedicaç�o de
'Deia dúzia de' desportistas afic�onado.s, que medem es

,'orças no. objetivo de evita'r O s�u co.mpleto désapareci
mento, sobrepuj'ando pelos enfraves de ordem econô
nica que o perseguem:

Os 'clubes catarinenses' em sua maioria sã? agrem!a-

. -

----,-------,_

,

'SITUAÇÃO ,DO CAMP;EONATO
AMADORISTA

Da�os abaixo a classifi�" 8.0 lugar
cacão do certame da Se-j com 29

gunda Divisão, após os [o- 9.0 lugar
gos de sábado e domingo: - com 30

1.0 lugar - Iris, com 4

pontos perdidos
, ,2.0 lugar -:- 'Postal Tele
gráfico, com 6

3.0 lugar
com 7

4:0 lugar
com 8-

5,0. lugar

, Os dois últimos coloca
dos retiraram-se da dispu-

Maio, com..--l?
6.0 lugar - União,

2]

7.0 lugar
com 23

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

BONITO,TRIUNFO DA A, D,'
LOPES VIEIRA

-.

Vieira muito ardor e com- domingo.

'.

,SEU CLUBE SE ENCONTRA BEM
COLOCADO?-

Publjcamos abaixo as

classificações dos, Campeo
natos-'de diversos Estados,
por po.ntos ,per.didos:

CARIOCA

:?antista, 15

,10.0 Nacional, 16.
EARANAENSE

1.0 Botafogo e

1.0 Cambaraense, 4
. 12.0

Fluminén-: 3.0

I

Ferroviário, 6

Atlético e Jacàrezinho,
8,se,5

2..0 Flamengo, 6 4.0 Agua Verde

Alegre, 10

5.0 Palestra Itália
3 o. Vasco, 7

4.0 Madureira, 8

5.@ ,América, 10
6.0 Olaria, �2
7.0 B_angú, 14
8.0. São Cristóvão, 15
9.0 Bonsucesso, Portugue-'

sa, 16
10.0. Callto. do <Rio, 17

PAULISTA

ba,14
6.0. Britânia;' 24
7.0 Bloco Mo.rgenau;

MINEIRO

Lo Vila' Nova, 1

2.0 Cruzeiro e Sete

tembro,' 2
3.0 Atlético, Asas

1:0 S�o Paul�, 1

2.0 Guaraní, 5

3.0 Corintians e

,rúrgica, 3

4.0 Metaluzina, 6,
Palméi- 5.0 Meridional, 7

rais, 6 .. 6.0. América, 9

4.0 Santos, 7 7.0 Democrata, 10 .

5.0 XV de Piracicaba, 10 I FLORIANÓPOLIS
6 o Linense, 11 '1.0 Atlético, Avaí e Bo-

7.0 Ipiranga, Ponte Preta I I '
caiuva, 8

Po.rtuguesa' de Des- 2.0 Figueirense, 10

portos e XV de Jaú, 1213.0 Imbituba, 11

8,0 Comercial, 14 4.0 Paula Ramos, 19

9.0 Juventus e Portugue�a 5.0 Guaraní, 20.

RIO, 23 (V. A.) - A ar

recadação do Jogo' Vasco
x Flamengo- somou a eston

teante quantia de Cr$
1.686:522,60; estabelecendo-

26.

,',

r-:�!:<-.-,
I A G � N C 1 A DE o

�
PUBLICIDADE ,

, REV:I�TAS i
t ]ADIO �e'JORNA!f'I i
j l
��

:1\ TÉ N ç Ã O E s'p O R T I, S TA S

A sapataria "DIAS" _ de Aristolino Dias, avisa seus
freguêses que conserta' material esportivo I bolas de
valvulas, 'chuteiras, etc.

-

Rua:Peôro Ivo - s/no ..
"

��ANSPORTES AÉREOS. CATARINENSE S/A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ s;�.JI se em uma realização mo- D, COSTA Pàra mais informações dirijam-se à
- ��_ EMPRÊSA NACIONAL DE NAY_EGAÇÃO HOEPCKE dor J, Francisco de Souza

�-r::;=�. ena o� � �� n,'arll·Cl·paça'"O,' Rua Deodoro - Caixa Postal-no 92 - Telefone: 1.212 Coutinho;,.. _ .eus hns dc SC�d ..de, nu!;"
-

r: -
- ri

:� Passe ·d bú\\e\O da Cl � � coAI J .' - em 1867, no combate
/

� \I"re� \o�gc ea�to de onde VOlter
�.�. � ��';"I FR-ANCISCO DA SILVA EDUARDO LUIZ DOS,

de Estero Rojas, no Para-
• ravveJ re

.

-

'\",' '.'\"',
'I .

�. d PI t
- guai, faleceu o bravo cata-• :'ovas energia>

h 'hei\ c agradóve\ � Jil" .. ri}!;';' CARDOSO - REIS 1 armaClas, e an ao rinense Capitão João Cae.L
".�' \sto \hc ser

ossante motor.

M"
e I· e�••.' j om p

o
tano Pereira',-

.o OUlt.
i\io oe lO'

MS
ELVIRA .MARIA i BRAULINA DE CAR- MÊS DE SETEMBRO,-

DM CARDOSO VALHO REIS 26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé --:-. Rua Fe-'
- em 1867, nos campos

J u
'

S h
.

dt do Paraguai, em Estero Ro-,

',' . participam aos parentes e participam aos parentes e Ipe c mI . <,
,

r . '. 27 Domingo - Farmácia da Fé -

-

Rua Felip'e jas, travou-se renhido com-"

,",·0 RS.. :... 'pessoas arrugas o contrato pessoas amigas o contrato S h idtr a • H . I ,

c mn , • . bate entre tropas do 2°'

�pjilr.'� 'S .. " .:... de casamento de sua filha

I
de casamento d,e seu filho O serviço nO,turno será efetuado pelas Far,mácia� C d'D 2. S a 22 tt P. . orpo e Exército Brasileí-�--.. ,'--. _,.

e .,"., .. MARIA CATARINA com JOS�'" co_!u -a sta, Maria' �nto Antônio, Moderna e Noturna.
1'0, comandado pelo Gene-:-o Dr. -José Maria de

car-I Catarina Cardo�o.· ,_
"

----------------------- ral Visconde de Pôrto Ale-Distribuidor valho Reis
C RAMOSS/A' gre e uma Divisão Para-. Fpolis., 18-9-953. I São Luiz, 18-9-953. ,����,;€:;;:«.F"'-

Maria Catarina e José
' ,.' guaia, comandada pelo Te-

_. I '.. ' " ". II � 1 R' 1confirmam nente-corone lVaro a;
- em 1881, em Florianó

polis, então Desterro, foi
suspensa a publicação do

j-ernal "Colombo", em o

qual colaboravam Cruz e

Souza, Santos Lostadâ, Vir
gilio Várzea e outros bele
tristas;

And7'é Nilo· �'Fad(!s

')

24 DE SETEMBRO
A .data de hoje recorda-

1WS que:
- em 1645, conduzindo

seus feridos, retiraram-se

da Ilha de Itamaracá, Vidal
de Negreiros e Fernandes

Vieira;
- em 1658, em Madrid,

faleceu Duarte de Albu-.
querque Coelho, nascido em

Lisboa a 22 de Dezembro
de 1591 e que fora o quar
to Senhor de Pernambuco; ,

CINEMA --
-em 1801, depois de ha-

C

'.

.

_
.

V'IVER! MORRER.I' ver bombardeado Nova Co-

Destino a
..

-:s Nuvens' , �:��: :el!js:a��l�:ti::�:�
'. Oeoende do �8ngUf'. o sangue é ., vida a noite;

,

'I'onífique-se ...com SANGUE- - em 1816, corri seus va-
NOL que contém -excelentes lorosos soldados o então
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Major Manuel Marques de

Arseniato de Sódio, etc. Souza (2°) derrotou a van

guarda de, Rivera, coman

dada pelo Capitão Juliam

Muniz;
,
_ em 1&25, na Banda O

riental, durante o combate
travado no Rincon de las

Galinas, os brasileiros so

freram os reveses. de uma

derrota;
- em 1834, em Queluz

(Portugal) , no Palácio em

Ir'APIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA que nascera'ta 12 de Outu-

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO bro de 1798 faleceu D. Pe
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo dro, Duque de Bragança,famosos prajetis-voadores, VIN, que_ já nos deu o in- II d d TORMENTO,

neste último apenas para o movimento de passageiros. que foi regente do Brasilcontra a os a istancia.: t�ressante
Está entretanto realizada I (The Guity of Janet Ames) ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE (1821-22) e Imperador

de forma coU::odista e roti-" e outros filmes de certo NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 Constitucional com o nome

neira, com um tratamento, I valor como o TRANSVIA-
"

�

I de Pedro I
. (1822-31) e Rei

inexpressivo e arrastado, i DO (Night Editor), MIS- 1.:1 F Ill?Ad I
.,

d R VOLTdAS ,I de Portugal com o nome de
I '

TERIO DO OR-lENTE
'1,€ po zs, e taJat o ia - e antas Pedro IV (1826)'

.

de um script por natureza; - , etc. 24/9 26/9 ' 20/9 21/9
'

,

frágil e convencional. Este DESTINO AS NU- 5/10' 7/10 1/10 2/10 I - em 1842, o' General

�ã� desperta a atenção, VENS, � dois mais fracos 16/10 18/10 23/10 24/10 ,
Luiz Alves, de Lima e Sil-

nem mesmo as sequencias de sua carreira, dentro dos 27/10 29/10 4/11 5/11 : va, Duque de Caxias, assu-
que exploram o funciona- studios de Gower Street, e

'

8/11 10/11, 15/11 16/11 ' I miu o Comando do Exér-
d b d :J d 19/11 21/11 26/11 27/11 ,I dto Brasileiro ",mn

"

opera-menta as bom as voa 0- apesar ua presença e 1 ""_u
. 30/11 2/ 2 7/12 8/12 cões na Provincia do Rioras, que pretende ser o CLENN FORD e VIVECA 11/12 13/12 18/12 19/12 o

,

ponto alto da obra. LINFORS, não consegue 22/12 -24/12 29/12 30/12 Grande-do Sul;
Desta forma DESl'INO agradar. Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas - em 1862, assumiu o

'do Rio, ' às 7 horas Govêrno da Provincia de
Santa Catarina o Comenda-

Pascoal no Caminho Certo ICreio ter sido eu um dos fingir, ou contrafazer-se, Iprimeíros leitores de "O mas por parecer ser, orgâ
.idiota", �m que um jovem nicamente, tal como se a�
escritor de talento,' Léo Vi- presenta em cena. Outros
tor, deu forma. dramática a elementos contribuiram, em
uma das mais belas obras de menor escala, para o êxito
Dostolewski. Impressionou- do espetáculo, que repou
me então, no seu trabalho sou principalmente naquele
(creio haver mais de três trio, na direção da senhora
anos que o li), não só o vi- Nina Ranewsky e no texto,
gor dramático, como a fide- de Léo Vitor.
lidade ao clima angustiado O fato de que Pascoal
da obra do grande escritor Carlos Magno, está trilhan-

suas lavouras.

Pulgão _

contra
lavour'as: ,de
S., Burja

S. BORJA, 22, (v. A)
- As lavouras de trigo
deste município estavam

sendo destruidas pelo pul
gão.
A reportagem foi infor

mada de que algumas la-'

vouras ficaram dizimadas

por essa' praga.
Graças ás chuvas caídas

nos últimos dias os pulgões
fora�, liquidados. Era tal a

situação, que os agriculto
res já tinham providencia
do junto ao Aeroclube lo

cal para a pulverização de

do agora o caminho mais a

certado não ressalta apenas
do êxito dessa' admirável

adaptação de "O idiota",
mas igualmente de ter êle

russo. E exprimi-lhe a se

gurança de que sua peça
encontraria o êxito mereci
do se encontrasse uma com-

"panhia com, a coragem ne
cessária para levá-la à ce- encontrado, corno as'sinala o

,
'

,

na. Não' me enganei nesse programa, muitas outras pe-
juízo, pois que o êxito al- ças de novos autores dignas

:�:�:Ç�E�i:::�;E:: �s:o�a:rf;s:,:mFmI:Snj:C':l,�s�c:o��p';e�I�eeal;re:aS I C,·erãIica São eaet.no,'---: idiota porque crê na bon- � �. TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRIdade, na fraternidade, no da Silva e outros. Entre
LHOS RODAPÉS E MATERIAL' REFRA.I amor, na paz, nos homens, essas está o "Lampeão", de '

TARIO'
'

- encontrou um intérprete Raquel de Queiroz, recons-
.exceleríte no jovem ator tituição de episódios da vi- PRONTA ENTREGA_
Nelson Marianni. 'E' bem- da do bandoleiro' famoso, Osny 'Ga'ma-··C -Ia •
êle a figura que Doitolews- escrita com verdadeiro sen- - ex.ki imaginou e a que Léo Iso' teatnal e com uma lin-
Vitor emprestou vibração guagem que prima pela au- .lERONIMO COELHO. 14 _' Caixa, Postal,
dramática: uma espécie de tenticidade. Se Pascoal con-

reencarnação de Cristo pe- tinuar a nos dar espetáculos
regrinando na Rússia do assim, valerá sempre a pena
século XIX, indulgente até' subir-se aquela terrível la
para com as mulheres per-

! deira de Santa Teresa e, nos

didas, corno aquela Nasta-
I
intervalos, pôr alguns cru-

I

sia Filipowna, que é a Ma-
'

zeiros na bandeja da coleta
dalena desta parábola cêni- I que é feita em favor da
ca, e que aos seus. olhos pa-

I cantina do Teatro do Estu
rece apenas .a mais desgra- dante, "como nas igrejas"
cada de tôdas as mulheres. (esta expressão é do pro-.

,

Desgraçada e pura. Esta grama).
Madalena russa encontrou I

também uma intérprete pri-!' (Do "Diário de Noticias"):
morosa em Ana Edler, que
reune dotes de rara beleza I

.----

ao talento artistico Rogoz-
/

hin, o rnujique, t�v� o real
ce de uma interpretação'
que não nos surpreendeu.]
por estar a cargo de um dos

moços de maior valor que.

IPascoal apresentou ultima-
mente em seus espetáculos:
Jorge Chaia, que se prepa-

I

I . •

ra para assumir na cena

brasileira um lugar de re

lêvo, como 'o maior dos nos
sos atores rústicos, de natu

reza semelhante à de um

Pedro Armendaríz, não por

239 - Florianópolis

DISTRmUIDORES

"

Titulo original: The Fy- notona e desprovida de in-

ing Missile teresse, pela displicencia
,Fotografia: WILLIAM que caracteriza: a formação

SNYDER A S. S.
c

de 'sua estrutura.

Direção: HENRY LE- Uma turma de bons ato-
VIN res, em sua quasi totalída-
Elenco: Glenn Ford, Vi- de, e urna ou outra • cena

veca Lindfors; Joe Sawyer, bem fotografada por Wil
: Henri O'Neil, Carl Benton liam Snyder, não canse
I Reid, John Qúalen e ou-, guem eh(var DESTINO AS
tros. I NUVENS, acima do padrão

I Um filme da Columbía, da mediocridade, pois, em
I Filme que focaliza as a- realidade, é um celuloide
ti�idades da marinha nor-

i

que não imp;essiona.
te' americana inclusive a a-I A Columbia, entregou a

ção dos' submarinos, mos-
I
direção deste filme, apenas

trando também a ação dos
I
corriqueiro, a HENRY LE-

• PLACAS SIFILITICAS.

Elixirdle Nouueira
Medicaçlo �uUlar DO tr...

tamento d. aifllla.

AS NUVENS transforma-

Comercio - Transpor_tes
Rua João Pinto, 9 Fpolls

Vende-se 'e Com.pra-se,
Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE

VROLET' GIGANTE 1949-1952.
Compra-se Caminhão Chevrolet.
Tratar com o Agente .do Rápido Sul Brasileiro

Mic:ço Ônibus.
,

Telefône - 2.172.,' ��.",.,..,....---....",.,.,......��.....,.",--

-.

I
BANCO de CRf�ITO PO�ULAR

I'
'

z AGRi�OLA I I

.

�.'vO;d't.�,16 .""
-

_ fLOR!ANOPOLIS - 516..e�ià.rln6.

---_.
�

ASSEMBLÉIA GERAL'EXTRAORDINÁRIA

Edital de' 2[(,. convocação

,
São convidados os senhores acionistas desta socie

dade a comparecerem à assembléia geral extraordinária,
a realizar-se no dia 5 de Outubro, do corrente an9, às
16 horas, no edifício da adrninistracâo central, à rua Fe
lipe Schmidt n. 14, nesta cidade de Florianópolis, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte

'Ordem. do Dia

1 ° - Aumento do capital social
2° - Reforma dos estatutos
3° - Outros assuntos de interês�e social.
Florianópolis, 22 de setembro de 1953.

J. D. Ferreira Lima
Diretor-Presiden te

CURITIBA nU(.RAII4, PROSE':'RA8

OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ. GA.IIGAIn"A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

,
....-elalJata •• R_Jltal

� p,>'-'- -
,

'Reeofta de Oeulo� - Exame d. J'uado d. Olho par,
-Cl&lIlfieaçio � Presalo .Artul&1.

Modera. Aparelh••em.
,

C.....t6n. - ViJeoridt d. Ou.ro Pret-o. 2t!"
i�;�-\i--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vencle-seiT'RA'ILL-ER ZE Ç9!ÓHOJENO
:�T��fE::�:t,�!:�' HOJE, "POR UMA NOITE DE AMOR" Au"lorlO da Guaru)aI Uma famoso rOlpance transposto para a tela.
perfeito estado de conser- EMILE ZOLA é, incontestáveImente, uma gloria;
vação, equipada com radio perene da literatura francesa. Fundador da escola na-

'

Ford e convessor de ondas
I turalista, a sua influência se fez sentir em todo o mun-

curtas. . II do, sendo mil vezes imitado, aplaudido e combatido em

ponteiros como duas mãos mentos em sinais visíveis.
O. ter d d

_ [todos os quadrantes da terra. Poucos escritores foram,
, id _\ E 1

. s m eressa os po erao, 1 1 d' lmi
.

1 davi as na' nervosa procura m nossa pe e. em nossa
. . .

'\
. I

como e, e, e eva o as cu mmacias pe os seus a oradores
de um momento que não carne, em nosso pensamen-

se dirigir a Nery Almeida, e alvo dos mais ferozes ataques pelos invejosos. Entre-I
chega. Dedos que indicam to, a passagem das horas Av. Adolfo Konder s/n·1 tanto, sobre tudo, acima de' tudo, 'e como um. desafio a I

ora um minuto, ora outro, põe' nitida a sua marca. O Urubici _ l'4un., S. Joa-j medioc�i�ade, a gIori� de ZOLA é, hoje, indiscutível'quimo
'

e as edições de seus vigorosos romances se sucedem 'em
temendo fixar algo de eter- estigma do tempo, indelé-

'I
todos os idiomas. I

namente móvel. E quando vel: Que adianta não olhar
,

POR UMA �OITE DE AMOR, o magnífico celu-
ambos se encontram, no para o quadrante e virar o

A I
.

. loide que a França Filmes do Brasil orgulha-se de a-

princípio-e ao meio: de um rosto ao soar implacável uga-se Ipresentar,
baseia-se numa novela de EMILE ZOLA. A

novo dia, por �m instante das horas? Elas batem em
" ação trancorre na província francesa e conta a história

d ' "
Uma casa de moradia, I

dum homem solitário (Roger Blin) que se apaixona
in icam o alto, como a di- nos, tambem. E" a nossa pe- sita em Coqueiros (Praia perdidamente por uma, bela jovem (Odete Joyeux) e

zer que só do céu pode vir [e que se enruga, os cabe-
d M') 1 'I' d -,

I
por ela se deixou perder, levar pelos caminhos torturo-

I
o eioj , oca isa a. em

d d d"
.é

O d
'

o que esperamos e que o os que embranquecem, as
d h d "FI

sos a esgraça e a prisao. s esempenhos de Odette
A _. I terreno a c acara, a 0- J R Bli

-

dmi 1 t Ii 1momento procurado somen- forças que se vao as ilu- ,oyeux e oger mn, sao a rruravei, nes a pe lCU a

,_ �, h' O ricultura".
,

,J que constitua a atração de hoje no Ritz: POR ,UMAte na altura se pode encon- soes que mure amo s pon- VA t t NOITE DE AMOR" er e ra ar na mesma, .

trar. teíros invisíveis indicam -

. ,.

Icom o seu proprietário, x x x
.

Os dois ponteiros, um em nós a passagem força- CIDADE CATIVA (Captive City)
muito calmo, outro a cor- da das horas. Olhando pa- Em cartaz hoje, no Imperial. CIDADE CAPTIVA,
rer n.ervosamente,' atrope- ra <is rostos e vemos que implacavelmente, como um sensacional drama dirigida por ROBERT WISE, den

lando os minutos, são' um horas são. Essa gentil crian- senhor arrogante e podero- tro do estilo semi-documentário: a luta de um jornalis-
',', t b ta para' desmascarar uma corja de policos sujos, que

exemplo, de paciencia, um ça, que brinca aos nossos
so que empres a -e co ra...

d'

, ominam, completamente uma pequena cidade.
conselho de calma; que o pés,' está batendo oito da Ao nascermos .recebemos CIDADE CAPTIVA _ um drama vibrante e atua-

tempo �os dá. Um �ai IÊm-, manhã. Essa adolecente
I de sua mãos êsse avultado líssimo que você não deve perder CIDADE CAP

tamente,
r

Q�tro, ,se precipita,
I graciosa que :se aplica nos émpréstimo. 'tantas horas a TIVA _ hoje no IMPERIAL.

e ambos ehe"gam' ao mesmo
_I estudos e sonha com o ga-

viver! Temos nas.mâos uma

tem�o, 'pá�a�lparcar' a hora' lã 'do cinema 'está marcan-
fortuna! -Mas, o cobrador é

precisa: Ta'"ritb, ,iáz· ':"'correr I do visivelmente dez horas. impiedoso. E vamos pagan

como aguardar, com-calma: Essa mulher de explêndid� do', quer queiramos quer

o que tem que sei será, .no formosura, que balbucia não. E quanto mais se pa

momento em/ 'qVe'
-

,deverá enamorada o "eu te -amo" ga essa divida, mas dura

h I·, ela nos parece! Quando ter-
ser. .ao ornem e eito, e um can- O MAIS "MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN-
O relógio é O nosso gran- dente meio-dia. A mãe que

minamos" enfim, de pagá-la, TO PARA' INFLAMAÇõES E DORES.
de mestre d�' filosofia. Pre- amamenta ao seio os -filhos estamos libertados. Desliga- ,TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS\'__""
side ao� acontecimentos co- e lhes dá com o leite a fôr- mo-nos do tempo, êle nos

SIN'USITEStidianos do lar" marcando ça e a vida, que 'hora é se- solta, nos livra, nos esva-
,

'

horas de tristeza e 'de ale- não três da'tarde? A mu-
zia Desembaraçados, en- E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA:

.

Ih A

filhos I fim das contingências das I. TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
gria, com a mesma tran- er que ve os - 1 os eres- '. ,. I

'

quila segurança: sabe que cerem e se encarreirarem" I �oras, feitas a� contas veri-
, DR GUERRE IROtôdas valem a mesma coí- marca com certa, altivez ficamos que afinal pagamos' •

S b d
'

, .

h A'
•

1
. em juros exorbitantes de-I '

sa. a e que tu o e uma cinco oras. que a cujos
..

'

_ CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO
coisa só: tudo é uma hora cabelos começam a embran- mos multo m�us do que, re- - ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE
que se espera, chega e pas- quecer e que vai sendo a-

cebemos. Não contraímos a I RESIDeNCIA FELIPE SCHMIDT N. 113.

sa. bandonada pelas' ilusões, divida por querer. É Demos

Como desnorteados pon- seis horas da tarde Oito a nossa contribuição ao

teiros corremos também horas é aquela envelhecida mundo, e que levamos dê

em busca das horas, apon- 'matrona 'que já não sente
le? As horas nos tiraram

I
tando ora uma ora outra na ,ânimo para seguir o com-

tudo o que tinhamos .uma ;

ilusão de qUt alguma de- passo da vida moderna e
a uma, inclementes, duras,' Com êste VAloY' VOS.

las nos traga aquela pela espera tranquilamente em decididas. Pagamos a dívida I Ab.. i ...;. um� C!óntol. que
I t

. lhe ..ende.-.\ juro com·

qual nos parece termos' si- casa a hora '-da ' volta do que aguem con raiu por pen�dor
do postos no .mundo. A ho- marido e da prole. Aquela nós. Fomos o inocente reló-

I

leve...;. p� ..b. s:.!. I'esidên-
ra que. sentimos será "a senhora que se apoia a uma gio em que os ponteiros da !

•

�
r eie, um lindo e útil p,.ese"te:

nossa hora". Ai de nós, essa bengala e que usa gargan-
vida marcaram todas as ho- um BELíSSIMO eOFREde ;4(?O eROMADO.·

agitada busca só termina tilha com barbatanas, dez ras e que depois largaram � AP",OCUI"! hOje o NOVO

quando, realmente, chega a horas .da noite. Onze horas parado, imovel, sem corda, t::J 'NCO GRICOLA
h f I 'd 1 imprestável. Agência Na-

I
,
� c7�, 16

ora ina. Caimos para o esta marcan o' aque a ve- I .,
'

F,LORIANOPOLlS -' SANTA CATARINA

Ih h cional.lado, par�, fora .das horas, in a tôda curvada, que se

e o, relógio continua... volta para o chão como
- se'

Disse 9 ponteiro pequeno soubesse que em breve se-

rao gFande: rá por êle tragada. ';Meia-
_ Depressa! Encerra li- noite é aquêle pobre ser

geiro o teu ciclo, que quan- vencido que jaz no leito de

do eu apontar certa hora, agonia, rendido, entregue,
será dada a liberdade a um tendo cumprido o seu ci�lo
ençarcerado. de horas, pronto a çeder
O ponteiro grande res- passagem a novo dia.

pondeu, aborrecido: Que importam os 'reló-

,....,.. Mas eu já ando fati- gios, a presença visível do

gado! Sempre essa corre- marcador do tempo que se

ria) êsse incessante labor, gue adiante? De qualquer
êsse roçar efêmero por sô� modo, o tempo marca, im

bre as horas. Não descan- põe-se, está presente e di:z
so nU,nca! E em 'cada hora. que passa!
Francamente. " inv�jo-te. . .

Não fora os ponteiros
Redarguiu o ponteiro pe-l

que mostraram a - êsse an-
I

queno: 'cião que êle passou. São os"

_ Mas eu dependo de ti. I
retratos da sua mocidade, I

Se não deres a volta, 'fico I são as cã�, as pernas c�nsa-l
parado e o nosso senhor, o �as, e tremulas,' os fIlhos

ITempo, não espera por crescidos" os netos, cansa

mim. . . ço. 0$ ponteiros apontaram
O século XXI _ pontei- mudamente, e

/

foram-se.

ro pequeno _ espera com Mas na carne a vida apon

ansiedade e apressa o pon- tou, a vida marcou, a ,vida

teiro grande dos dias atu- bateu horas.

ais. E' que êle _ q u, e São inúteis, portànto, os

chegué depressa a hora em relógios, ou pelo menos,

que será dada a liberdade inofensivos. Muito efemero
a esse encarcerado _', o o seu marcar de horas, mui
homem. to suave, a sua Slugestão da

Por isso há tanta pressa fragilidade das coisas.- Em j
no tempo, nos relógios. nós é que pêndulo não ces

Tantas ansiedade. tanta a- sa de bater de um para ou

flição. Cada hora é uma e- tro lado, encerrado dentro'

tapa vencida, um obstáculo do peit-? Em nós é que o

transpostd.
-

tempo se e�tabelece e habi-

Mesmo sem essa visão ta, roubando-nos tôdas as

angustiosa da hora qüe pas- horas que temos para viver

o Inocente ReliDiQ
C:j,iiiC-;.. """",'

-

--;,'�-
- ,

Làsinha Luis Carlos I sa, marcada nos relógios,
temos em nós, também ni

Olho o relógio e vejo os tidamente o passar dos mo-

•

t

ULTRA SONO
,TERAPIA

•

.H.O·...

. A Rádio Guarujá, a popular emissora da rua João
Pinto.iestreará hoje, às 20 horas, uma grande, progra
mação de auditório. Como atração especial, estará pre-'
sente o famoso cômico da Rádio e Televisão- Tupi, ZÉ'
COlá, que vemos no cliché acima.

-Por certo, o auditório da Mais Popular, será pe
queno para a assistência qúe irá aplaudir o famoso ar
tista carioca.

--------�-------------------------------------

--L--�.---- ------��__----__,----__

*- OUIIANTE TODII ,. !
/

I '" '

,

nos' \lA/)�JOS ,

�M,,AI D�I","R�'=i*-; _�,., iIl
.. � �� I

� "lI !li' 1

, d

E,xélmes de, A�missao, ao '8ioás,io
Preparam-se candidatos para o. Exame de Admis

são ao Ginásio,
�

Tratar à Rua Nereu Ramos; 57.

-,-------
.

ASSEGURF; SEU FUTURO
Estudando por Correspondência

CURSO GINASIAL, (Dec. Lei 4.244)'.
CURSO DE CONTABILIDADE (Uma profis

são segura e rendosa).
Peçam informações ao 1. N._ C. A. _ Praia de Bota-

fogo, 526 _ Rio. ..'

19 Sábado (farde}' _ Farm'ácia Esperança _ Rua
Conselheiro Mafra.

..

,:::: -" �,
.

CONFORTO ,abso'uto�Grande ECONOMIA:
\'
_��"" �"""""e"

\ ",' ".,:�
)'-

"

-;:;.�
..(. L\,;�����

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

'"::;:a..(:_

-" ... -

'---� •

Capacidade:
100 a ).000 litros

Fabricados nos tipos
horizont91 e vertical.,

ECONOMIA' absoluta
-

Grande CONFORTO

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blinda�a.
• 'Controle automático de temperatura po(.' T�RMOSTATO.

que proporciona grande EÇONOMJA.

GARANTç' O QUE FABRICA

V. HAMOS S/A.-Comérclo e,'laênclas
Rua João Pintol '••Fpolis··Sta. Catarina

-AQUECEDOR

ELÉTRICO

�IMERSÃO e
--

Capacidade 30 LITROS

'. Construido inteiramente de

çQbre.
• Aquecimento ultra rápido,

'. Játo abundante 'na tempe·
ratura de?ejada-:

o MISTyRAOOR OAKO, de regu·

togem Il)stantonea, permite a

maior escala, de graduações de

TEMPERATURA,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C a ,. , o __ • o o p cOk '0 G./M.
Uma tra�içãO no �omércio e" na In�ustria de Santa Catarina

.M a t r i z - F, I o r 'i a n Ó p o I is'
Filiàis em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TU6ARAO .E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, 'PRODUTOS ÀUTOSCHELL, FÁBRICA .DE PO:NTAS RITA

,

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

f
.
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� I

URA. VfLADYSLAVA W.' HUssr DR. JULIO POIN VIEIRA
E ESPECIALISTA EM' DOENÇAS DOS, OLHOS.

'

DR. �l'iTONIO Dm HUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
. .MI..

_
Ex-Assistente na Policlínica' Geral do Rio de Janei-

otr'ilf,Ia-ClIlllca "ra1-P.� ,
. I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

êo1-'f1,. GOlllploto ....peei.l,Ü....a. DO.MQAI D."'lIlU'll)· Rallway e no.'Hospital São João -Batísta da Lagoa,
4,a'. liGm lOlo"rno. m,tód'oa d. dia,n6.Ueo•• tratam..... Curso no Departamento Nacional de Saúde

. i'eW'OIOOf'íl'":_ IIlST••O _ IALPIN&OGJU:flA - D'l'üO- Consultas di::�'iamente 'das 10 às 1-2· horas.
LIS.O BASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 1l0ras.

. �"'''1.....ra,j. )lO! oDi.. euta.-lIl.e.-roUq .. laile &a1.. Ultr. Atende ,�o Hospital de Caridade, de 8 às 10
fI..I"", • lktrs Term.Ülo. horas. \

(',....1"1'1., &•• Trajam., a. I, I" ....i' - lW11alc te "a- Consultório: Rua' Vitor Meireles, esq'uina com

....... Saldanha Marinho. I.
'

••"""'1 Da•• 1.. 11 1I0!'a. - Dr. •••
-

Residência: Travessa Urussanga 2.' - Apt. 102.
• Ou 11 10 11 lI.ra. ,_ Dra.•••s!;

aN1Uaca J......ld. T_,._.kt, Ia

SANTAELA
,'..roi.'O· ,.la ".c:s1ia.. Nac10aal .. •..ldIlUI •• (J�v....a&

... � "r.eU).
· ... f.ce 'N "ilftr.. •• Ania'''.1a • 1'.1.,.... .. Dtatrtw

heoIa'.
Itl-l.ter•• dé '''.'IAI 1".i.aJjU1..'ot aa.l".� 11I1ii� ••

"It,It&! "M.r.l. •
.

.

.... llIg!'ao.. S.Dta C... de 11..r.1o Q. ate .. 8awn

CU_iu ÍlUlca - poeDí••- H.fT ,

o.u.I*'11., 1l4Wclo Am61la H -."la !t,
""'lIld., asr. .cal..... 1"-

c-a..... , D.�, 11 11 11 llorUo

&at....!.., UII.

DR; JOSE BAHIA S. BrrrENCOUBT
'1tIlDICO

CIbIl•• "raI. - P••U,l'llU
....·'11 •• �.. II - ......

rO.IUCULTU_!tA - P.D�Tau. - OLDOO.l ••LU. /

Çuaala6d. o ......ad. - a......... Tia.. a. , <lAl'P U

lu ....) - 1'leda1!6polla.
.u'�., • la II Ilór•• - Dtldaina....

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

..
OLJIOI - OUVIDO' - .Da • eU8.&KT.l

, \.' DR. GUERREIRO DA FONSECA
".,.d.ná..

'

til!' ........
....n• .l,.r.1k&,...
....,••••• 1'•••• ...::. ••tr.tor - ,._.� :L (Ir.

�rdlu .. Cab...> - a.tir." .. c.".. ",u.. ..

' ........
...... )ar s c.._ c

eau.lt6d. - v o.,. l'Hte a•• -::- C�..... ou.
...._..).

.

,

.......cI. - l'elI,. ,......, lu.. - 'l'aL 1."

DR. ANTONIO MONIZ DE. ARAGAO
CIaUllGU, TumuTewllu

Oot...l"rl.1 ,... Pia.." li..

Da 11 •• 1f iIlriam.a�,
.... , .•Mal.". 111.

DR. -ALFREDO CREREM
CU.. ftadellSl ·el .

b· :tnt6r
'

.. Bo.,i"'-I Oelbla Ia.t'.b� .

1)"Il�.. ..no... • M••taU.

Iat,.dllda .:1:..1. -;;'
.". TlHü._ II.•.

-

0....."•• 4•• 11 li 11 �.lU.

roní •. ,..:
..... 1 a.a SaD_ Bar.I"', U -=- ........

'DR. JOSÉ ROSARIO ABAlJJO
� Clfalea lI6Clu - �..... ai.....

(Tratam••U •• Bronq1llte. .m .hlto. • eifa.,.í)..

I

C....ltid.' VJtor ••Irel•• , II, ...... 1· .nlar.

a.rirl.: Da. 10,ID 11 11,10 • �� 1,1' .. ',11 ur...
......ad.,· Annlda' &lo Brallco, III ..... I'OD. 1.1.1•.

DR. ARMANDO' VÃI)ERIO DE ASSIS
•aDICO

i,�miiÜ('-----�-'-'
----,_ .. -----------

DR. ',1. LOBA'fO FlLlíO
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ASSINATURAS
./.

Na Capital

3.153

Informações
.

U'eis
o leitor encontrarã, nes

ta coluna, informações que
necessita. diàriamente e de
imediato:

.

JORNAIS Telefon.
O .Estado 3.022
A Gazeta '.:..... 2.656
Diário da Tarde ..• 3.579
Diário da ManhA ... 2.463
A Verdade . . . . . . . .• 2.0W
Imprensa- Oficial .

2.688
HOSPITAIS .

.
De Caridade:

(Provedor) • . . . . .• 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos . 3.831• Milita� .- .... :< : : :: 3.157
São Sebastião (Casa

de Saúde)
M,aternidadé.Doutor:

.

Carlos Corrêa .. , 3.121
CHAMADAS UR-

.

GENTES .

Corpo de Bombeiros 3.3.13 ..

Serviço Luz (Recla-
mações) ....... ;. 2.404

Polícia (Sala Comls-
.

. sário) • . . . . . . . .. a038
Polícia (Gab. Dele-
gado) 2.59.1

COlUPANHIAS DE
TRANSPORTE '

AÉREO
TAC 3.700Cruzeir�' d�' s�i

.

: : :: .2.500
Panaír ....••.•.... 3.553
Varig 2.325
Lóide Aéreo ., 2.402
Real : • . . . .. 2.358,'

.

, riR ..

"

HAMILTON P. STOCCO �c�;�avas ,.
2.500

'. ------.-----,.."..---------c-
Lux

'

� 2,021

DR.' '\VALMOR ZOMER GARCIA I __;\'MÉIH C O _ Ma�e8tic ..••••••• � 2.276

Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medic�a da 1 Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de JMetropol ••...•.•• 3.147

Universidade do Brasil • Senho1'as - Pa1·tos - Operações' La Porta • . . . . • . •. :U�t

Ex·interno por- concurso da Maternidade.Escola.' I
Cacique ,.... !U 19

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) ConsultórJo: Victor Meireles, 18. Central .; .•.•.. : I. 2 r9�

Ex-interno do Serviço de Ci�urgia do �ospital I�' R,esidência: Jerônimo Coelho,' 16. Estrela •.••.•.•..• .Pil

I. A. P. E. T. C. do RIO de JaneIro Atende em seu consultório das 3112 à� 6 horas. Ideal 0'... 3.659

Médico do !lospitàl de Caridade -�--------_....:...-......---�_:___;,-�---- ESTREITO

nOENçAS DE SENHORAS _ PARTOS - OPERAÇOES ,

DR. MARIO WENDBAUSEN

I
Disque ' 'b,.

Cons: Rua João Pinto n. �6;' das 16,00 às 18,00 horas. ! élIaIca iIlMl_ .....

Pela/manhã atende diàr.iamente no Hospital i �..tiJ!_l••- , 11- 1'aJ. .. UI.

de Caridade.
' �1U1 hna.

Resid: Rua/General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. .....Iael�l "!",... '''k�. Cio I'.L Ia

Ano ',"

Semestre ., , .

No Interior

c-s 170,u",
Cr$ 90,00

it.t.DiOCUAJ'U • ItADIOSCOPU, DOI PU�O"
Ctr.rd••• Tuas

'

i'ü:r:m:o:do P.la "aculdad. Nacional.. ..d1c1... nat.lefIa" •
Ttlloclrur,ilo do Bo.pital Nera. I

CUN d•••pllel.Une'. p.la S, N. T. JIz-IIlHI'IlO te 1
Cir1l1'l'ia do Prof. UIO Piallelro.Galmarl•• CIUe). i CIRURGIÃO PEN!ISTA

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Rone 3801 f,_. ,

Atende em hora maréada
, IConsúl:ó�'iO e Residenci�: R�a Fernando Machado, 5.

Res : Rua São Jorge, 30 -'- Fone 2395 • Clínica Geral- 'CIrurgIa Bucal Dentaduras-
Pontes Moveis e fixas '

I ,Jtaio" X e Infra-vermelho.
. :HORAltrO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
horas, e das: 14 às 18 horas,

I .Das 8,30 às 12 horas aos' sabados,
, I,C;LlNICA ,NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
19 ,às 21 horas.. .

Mário.' �e Larmo Caótição; '. -ADVOGADOS�� -MÉDICO - I---------- � � __

CLINICA.' DE, CRIANÇAS I DR. MARIO LAU�OA D U�LT O S e
.DOENÇAS INTERNAS I'

CORAÇÃO - FIGADÓ _ RINS _ INTESTINOS \
-. . QR. CI4UPIO BORGES

Tratamento moderno da SIFILIS I ADVOGADOS
Cons�ltÓrio - Rua Tiradentes, 9 i trare em reral, 'Recursol :perut. o Supremo TrU..

HORÁRIO:

.1
ui Federal e Tribullal Federal de Recurlol.

Das 9 às 11 e' das 13 às 16 horas, / ESCRITORIOS
.

'fel.: Cons. - 3.415 _. Res. - 2.276, _ Florianópolis. Florla:aÓpolií - Edificio Sio lor••, rua Traja••. ·

12 - 10 :udar '_;_ a.,la 1
Rio de Janeiro - Edif1cio Borba Gato, Avul.A

AlatOaio CÁrloa 207 - lala.,1001•

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua. iOSE' BONLF'ACIO N. 92 - Fone 2665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBA - PARAR"-'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS· E 'MENTAIS
Doencas da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man:.

chás,
�
espinhas, etc'. - Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Fri'eza sexual, Impotência, Este

rilidade, ·Desonvolvimento físic{) e- mental, etc . ...,... '00-

'encas �rônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
.

Malária crônica, 'Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau .nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTE�I HQLETZ
.

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

DR.· NEWTON D'AVILA
l:.'tr.ui;ia l'>lIr.) �. Doeaçu •• 8C1úeru - P;Oc"JeciG

.IlotddQ41. IlUiea
'

Ceusltérl.1 aua Vitor ••inl•• D. li _ T.l.loli. 1.1.,.

CoIU.ltu: AI 11,10' hoÍ:'u. à tarde dali· 11 lIora••• til.... '

Rut.'a_dal a�•.Vidal a.•mo.;-�.l.fon. 1.411.'.

-.,_.__._-_.. ��.... _.

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk.-

....nt ti. CUalca .., Ia .lMIII ....
,Ital •• Clul....

OLL1lCA .aDIOA D. O�OAI • ADULTO'
.- .ll.,... -

c.u.IMd.1 a.. If•••••uble. I ""- {Ijaa..... lu II .. li!
• 'lia 11 .. l' Ilena.. ..

.....
,

••d., .-.. Jb�. Gwm.�níl., I --o ,1m•• 1111.
�,,__._. ..._._�, .. ,- •.

;
.•• r_

Ano � :...... Cr$ 200,00
Semestre .- � .Cr·' 110,00
Anúncios mediantes contráto•

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

.

A direção' não se responsabiliza pelo.' con
, cei�os emitidos nos artigos assinados.

.Dr. Samuel fensera

DR. CLARNO .

G., GALLETTI .

- .lDVOG.&DO -
Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Flo!'l.nqp�Ui.

Advocacia"e-Confabilidade
. ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani � Causas

cíveis e trabalhistas•

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral.

.

Edifício "IPASE" ...:.. 50 andar

DR. JOSÉ 'MEDEIlOS VIEIIlA
- .mVOGADo-

CaIu r..tal li. - I..,.. - ..... " {'..IUI_
,

'

Lavando' com ,Sabão

-\iir_gen.•. 1 EShe,�''.cialidad)e.",'�-, J� . C)�eÃ2Y1Rcr",da Cla.'WBTZEL INDUSTBIAt-Jolnv.lle. (marca registrada) ESPECiÀl�DADE
economiza-se téR1'pQ .. e dinheiro

Pen:são �-

Dispõe, de quartos. para

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

·SÃO PÃULO
'RIO? -'

�

·AVISO
DR. JúLIO DOIl� VIEIRA

Acaba de receber o
.

J. AMBLIOSCOPIO DE
\' ',WART.ON

.. Para tratamento do ES

TflABISMO· em crianças. __

Rua Vit9r l\JeireUes, 14.
De 9 .às 12 horas diària

mente.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Setembro de 1953
-_._----_'_ ,

'-------__ -_-_' -�_._-�-------

7

- SAN DIEGO, Califórnia, to se a informação é verda-
22 (U.P.) - O diário "San éi.e ou simples mistificação.

,!

Diego Union", em Jlma in-' Adianta-se, também, que
formação exclusiva disse' membros do govêrno de

hoje que tem em seu poder' INashington estão em .con

urna mensagem de um in- I, tacto com o referido jornal
termediário que diz que es.:-I SILENCIO

.

tá em contacto pessoal com I LONDRES, 22 (U.P.)
_

1
um homem que se diz ser I Um porta-voz do "Foreign
Laurenti P. Beria. I Office" declarou nada sa-

A informação que .será , her a respeito dos rumores

publicada ainda hoje de! segundo os quais Laurenti
manhã diz que o "San Die- Beria havia fugido da Uni

go Union" está comprome- ão Soviética por, via .aérea,
tido sob juramento a giiar- Os vários Ministérios das
dar segredo com uma das Relacões Exteriores da Eu-

PÃI'-$'
"

cO .I'" �oai�a��t:g:�:a::�ea!!�:�:;
I
::;:a:'::'��:::���e ::

,

$'
(etalhes da mensagem re- aludidos rumores.

I", I
cebida, As transmissões das emis-

l -e { �> ., AI
'

.

"0 '" A informação adianta que soras de Moscou ouvidas; ,

�.:.._ "OUIIA/'ITE TODO DIA
o

I C "San Diego Uníon" não Desta capital. nada declara- 1

?f""." nós \IAPCJOS .1 pode comp'o"", no mome"- ,am a ,e,pe,to . i

�.J''-D�'J�;ft�,� .\'*� " ,iIl
'" � R�

� �I ';JJ .-
, .

meira e requintada apre- mo vive o povo soviético,
sentação intelectual, artís- além das seções habituais, , no inferior de San'a Cá'arina'

I .- tica e gráfica que à eleva- em número superior a vin-, RIO, 22 (V, A.) - Infor- Segurança Nacional voltou serviço. do comunismo, en-

lav,-o Moto'r -

Carl Ho'epcke ram no conceito público te, onde o -públicc encon- ma-se que o Conselho de a entender-se com os Mi- tre' eles o general Edgard
,

•

, ',� � «, ,,' .» como o melhor, magazine tra inúmeros motivos de a-I ........-..-.;.-..........-;.�_................................... nistérios Militares, a pro- Bauxbuam, que _
acaba de

,

"

',,,
'.

- ,: 't_ qú'irizenal eâ�tado no' país-- irãçãdj, úteis� COnhééiriiett:J'Aol" ,�.

,

'

c
-

�

pos-ito ; dás medidas que 'S êhég;r de Moscou e .que no
"

RAPmEZ - eO.N'FORTO _:: SEGURANÇA O novo numero -de AL- tos � recr�açao. "uga-se governo pensa adotar con- interior de Sar,tta Catari-
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO TEROSA apresenta, além É mais uma notável edi- .Uma casa 'de moradia, tra os oficiais reformados na realizou uma vasta: pro-Escalas' intermediárias em ltajaí e Santos.; sendo
neste, último apenas para o movimento de passageiros.

de seus habituais contos e ção, esta que' ALTEROS� I
sita

,em
Coqueiros '(Praia

I
do Exército, que estão a t paganda vermelha.

.

,

.:»

' ,novela, uma série de inte- está distribuindo em todo do Meio), localisada em
ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE I ressantes e movimentados o. Brasil ,e que confirma o' terreno da chacara da "Flo� ,

r

,---

NO -:-ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 artigos, além de excelentes seu �logan d� revista de: ricult�;'a". .

"'

Ireportagens nacionais e es- classe, pa1'a pessoas de gôs- Vêr e 'tratar na mesma, I

trangeiras, entre as quais t�. � com o seu proprietário. '

"'1n:erece especial referência . MÉS. DE SETEMBRO
Temas Atuais, Panorama 26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua <Fe-:
do Mundo, Paisagem Bra- IEpe Schmidt,

-

, ADVOGADO EM PO�TO ALEGRE 27 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipesileira, Aquarela Mineira, Schmidt.
Beniamino Gigli estreou

I -r». 'Vlctorino Andrade Pinto' O serviço noturno será efetuado 'pelas Farmácias
vestido de mulher, Pés pa- .

Rua: Caldas Junior n. 121 � Sala 25 _ 20 andar.
Santo Antônio, Moderna e Noturna.

ra que vos· quero, Estudan-, Referências: Cia. Suwift do Brasil e Mario Mar-
tes trapeiros, Jornalismo ques Garcia no IPf\SE.

..

UlT.RA SONO
TERAPIA

o MAIS' MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN·
'1'0 pARA INFLÁMAÇÕES E DORES.
•

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRA'l'Al\1ENTO ,COM HORAS-.MARCADAS-.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. /'

,

RESID�NCIA. PELlPE SCHMIDT N. 11.3.

·t AGRADECIMENTO E MiSSa
TOM WILDI JUNIOR

Synowa Moura Wildi e Filhinhas, Tom T. ,Wild� e

senhora, Francisco Moura e senhora, José Hasil e Fa
mília, Georges W, Wildi e Família, Wilson Moura e Fa
mília, viúva, filhas, pais, sogros, irmãos, sobrinhos e

cunhadds do quer-ido Tomzinho, convidam os parentes
e pessqas amig,as para a Missa de 7° dia que será cele
brada no dia 24 do corrente, às 7,45 horas na Capela do
Colégio Catarinense.: pelo que antecipam agradecimen
tos.

IDA VOLTA
de Fpoiis·. de Itajaí do Rio - de Santos

24/9 26/9 20/9 21/9
5/10· 7/10 1/10 2/10
16/1Ô 18/10 23/10 24/10
27/10 29/10 4/11 5/11
8/11 ,10/11 15/11 16/11
19/11 '21/11 26/11 27/11
30/11 2/12 7/12 ,8/12
11/12 13/12 .18/12 19/12
22/12 24/12 29/12 . 30/12

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, àS,7 horas

ALTEROSA. ; ;:;:u�::qu::�o '::::�
..
__

JW>IIcida

__�_W_OJIIIf._�_"'__' '_'_11<'_.�._._'_""_�' ,�, .. _, _

Está sendo dIst,n�Ulda; Cento e gua�'e�ta quilos ��fReaIIZOU Vasta .Propaganda -COI'UO'I·staagora mais umà edição de vocação, Cuibá, EnfermeI-'
ALTEROSA, com a costu- ra campeã de ciclismo, Co- I

'Béria
I t '

N -�

'E'm Cootáto Com es E,E. UU.

.Viagem com 'segur�nça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO {(SUL-B,RISILEIRO»'
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

B.uá Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira-

de

I. '

-.

"":
....

•.�
.._ '-._",::

ou

--

rarmacias de 'Plantão
..

PREGUIÇA· E FRAQUEZA
,

VANADIOL ..

M<?ÇAS DESANIMADA8!

HOMENS 'SEM E.�ERGIA.
' .. Não, é sua culpa!
�:' a rraqueza que o 4leixa cansado, pando;
-orn moleza no '-corpo e olhos sem brUt.".
A fraqueza atrasa a vida porque roub.

•

·Exames de 'Adm'issão ao' 8inásio
I' Preparam-se candidatos para o Exame de Admis

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

REPRESENTADAS

Agênci�

Para mais informações dirijam-se à
EMPR�S'A NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua Deodoro -. Caixa Postal n. 92 _ 'Telefone': 1.212 Rádio Guarujá de Florianó-

, /Caixa Postal, 45 - l;'�orianópoJis ___:. Santa Catarina,
------------------------�------�--���----------------

Presel1tes de· Real 'Valor, 'Sim· 2
.

"- -"
. -

-" .

Aneis,fulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parket, Porcelanas Decoradas Nacional.
..

· Japoneza, e Chineza, - Faianças e 'Muitas Outras Novidades. :

, - :
'

!
.

Preferir NO'isa Casa,
'OTICA -MODE

•

.'

P,efer;� a

EELIP.E SLHjlIL)�[

AC.ITEpolis
Rádio Difusora de Urussan

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre '

Rádio Sulina' de .Capínzal
Râdio Difusora de 'I'ijucas ,
Rádio Difusora de Laguna i
Rádio Ca�anjurê de Caçado� IRác:� Difusora de Itajaí

I"O Fstado" <,

"Alvorada" .

, Pu,bll"cl·d'ade","O Inv'icto'" I".o. Vale: do Itajai" "

'

,

e

CLIENTES
Casa Londres
Pereira, Oliveira & Cía.

Ilnd. Gerais Cássio Medeiros

S. A.

Electrolândia

I Modas Clíper
A Electrônica
Est. José Daux S. A.

Waldir Lasso' & Cia. '

Eléctro ,T�cnica Ind. Com.
" ,

I S. A.
as 'fôrça13 para o traoalho,

VANADIOL
';'Iil,cnlll ..� í<tl,',bulos sauguíneos e VITALIZ'A o sangue en

Ir "H�llt'<'id(> I!: de �osto delicioso :e pode ler ulado em todat:

.. idadel

I
Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

'Melhor-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'e Ia Sanla T.eresloba
P , f'

d' 22 �·3
.

,.

t e leolno JeSbl :
or maioria

.
e 8. passou o preje o A Diretoria da Associa-lida autonomia - Nova votação Boje - Só �:�!:�:;::'�:'''':;::r: e a' pelícla de Tubarão

será pessível no p,roxtmo ano �:(':o;�i!a�:�:�i:Ç�O :ea:� A IMPRENSA, de Tuba- pOVO. Quando s. excia este- faca/na mão, tenta avançar
Sem oradores na Hora do tante da Ordem do Dia: 2a'l plenário, com claros em tô- devótos da gloriosa Santi- rão, edição de 19 do eorren> ve em Pescaria Brava, no

I
contra 9S soldados. Um po-

Expediente, o presidente I discussão e votação da e- i das as bancadas. nhr, para- tornarem parte te,,,publiça, em destaque: ,c�rrente ano'A uma comis- licial, se� con�e�ar, carre-
.

l/f
.. , De vez enquando, a po- sao lhe.falou sobre o assun- ga o fuzil e dispara-o con- •

Volney Collaço de Oliveira, menda autonomista. O primeiro orador da tar- nas estividades que se rea- 1
-

d ·1 d
.

id t
.

d t
'

I . - . pu açao que se serve o to, ten o s. excia, repeti o ra, o impru en e, que cal,
anunciou a matéria cons-

,
As galerias repletas. O de, dep. Cássio, Medeiros, Iizarão do seguinte modo: Campo do Pirituba, neste a promessa de uma provi- morrendo instantaneamen-

---- lamenta profundamente, Do dia 25 do corrente a municipio, corno criadouro dência a .favor do povo. te. Trata-se de Antônio Bit-

que, os 30 deputados que se S de outubro próximo, na público, Se agita e faz ba- Sábado último, por uma tencourt, solteiro, residente
pronunciaram a favor na Capela do Asilo das Orfãs, rulho. questão qualquer de lenha, em .Báixo Capivarí. O povo

No ano passado, milhares um cidadão foi intimado a fica estarrecido e aos pou-
. primeira votação, hoj.e, não novenas em honra de Santa ,

de pessoas estiveram reuni- comparecer na Delegacia cós vai se afastando daque-
estivessem pre-sentes. Por- Tercsinha, tendo início

,.

às das em baixa.Capivarí, rea- de Polici local. Como o as- le local, sem mais ·illCiden-
quê, com o número presen- 1.9 horas. lizando um comício de pro-

J
sunto se prendesse aos ma- teso

te, a emenda, si não caísse No dia 4 de outubro, na testo contra os proprietários tos do. Pirituba e julgando Não queremos culpar o

por completo, .não poderia nesrr.a Capela, às 8 horas, da Fazenda Revoredo. Além' o povo que o intimado seria soldado pela violência da a-

do povo, estiveram presen- 'preso, compareceu em mas- ção e nem tão pouco o De
ser votada e aprovada, si- NJissa solene, com assístên-

tes os srs. dr. João de Oli- "sa frente à Delegacia, num legado de Policia, pois que�ão na próxima s-essão le- ela de S. Excia, o Sr. Arce- veira e Olice Caldas, que
I desafio à ãutoridade poli- em tais circunstâncias não

gislativa. bispo Metropolitano, que apoiaram à pretensão do 'cial. Toda aquela gente veio seria possivel outra manei-

Seguiu-se-lhe na tribuna, Iará o sermão do Evange- povo. De tudo foi dado cí- 'em sinal de protesto contra ra de agir Culpa cabe ao

o deputado Ylmar Corrêa J.!'!'J. ência ao sr. Governador, 'a 'intimação de um cidadão govêrno dó'Estado, que vem

Autonomista. Si 'lamentava', 1 erminada esta cerimônia que. prometeu atender ao· acusado de furto de madei- fugindo à soluçãç..do caso,
.

.
.

., 'I.ra ou lenha no Pirituba ou tantas vezes reclamado. ,O�
respeitava os motivos que haverá a.Benção das Rosas, _••- ;.. ,nas -terrãs da Fazenda· Re� proprietários da Fazenda'
'evaram os deputados a fal- em honra de Santa- Teresi- .!,. .a Saldanha Marinho e

I

voredo. Mais de trezentas Revoredo, compraram uma

tarem a sessão de hoje. nha.
- I Capela do Asilo onde serão 'pessoas se postaram na certa área de terra e que-

E defendeu a autonomia Às 17 horas terá lugar a er.cerradas as festividades· frente da Delegacia. Muitos rem se apossar dela por sec

com vigor. Ardor. E entu- preci-são fazendo o seguin- com a Bencão do Santíssi_lvieram. ?em intencionados, sua.
�

.mas muitos estavam com Se' o povo precisa de um
, te percursc: saída da Cape- mo:. . ,.

. I desejo de encrenca. O De- pedaço destas terras, cabe
Ia cl� Asilo, rua Emílio Pede-se aos fiéis para en- .legado' Patricia Antunes, ao govêrno desapropriá-la e

Blum, Avenida Mauro Ra- viarern rosas para a orna-
I ernbalou '

a policia e colo- doá-la ao mumcipro para

'nus, rua Blumenau, rua montacâo do altar durante cou-a na frente da Delega- que terminem de vez, com

Almirante Alvim lado da os cias de novena e tàmbém cia, determinando até que semelhantes encrencas. O
ponto seria permitido o in- povo tem necessidade do

Praça Getúlio Vargas, rua [arno·andor de Santa Te- gresso do povo. Em dado Campo do'Pirituba e o go-
Visconde de .0,...1'0 Preto, JE'sinha. momento, chegam alguns vêrno do sr. lrineu Bar.

pavalarianos exaltados que- nhausen deve atende-lo, a�

rendo açular o povo contra fim de evitar outras mor

a Delegacia. Um homem de tes". '

aso üe Pirituba

Leoberlo Leal

__ ,
,.

Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Setembro de 1953
.

V·ITORIOSO
, ,

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

concorrerá para a redução
dos juros devidos pelas o

brigações de guerra, facili
tando a amortização, -dêsse .nento, como .fôra feito.

empréstimo que, provável- O relator opinou favorà

mente em dez anos, estará velmente, por considerar
inteiramente resgatado, ex- que, mesmo sendo mais de

tinguindo-se . pelo impôsto competência da Comissão

de renda, no qual teve �ua de Finanças o exame da

origem. Essa emenda teve matéria, acha procedentes
parecer contrário do sr. Ho- os argumentos da justifica
rácio Lafer, então relator Uva e útil a iniciativa à eco

parcial do orçamento da nomia nacional, que inves·

Comissão de Finanças, sob tirá os valores até agora

a alegação de que devia ser mais oú menos ímobilizados
objetivada em lei especial e nesse empréstimo compul
não em emenda ao orça- sório.

I �x�!(:;::,: �:::; �;e� Administração Péssedista
,nistha, por êle encetada, e lh:::.e::� c::Zt�'q':e: ::� � ::t:a�:��Meas� .�oe��:da.da:·13· mi.lbõ_es de. ' cruzeiros par

.:
a am-

que oje, está prestes a.nau-
fragar, ao' menos, na pre-

lho médico de bordo, na- se�pre êsse maldito mas! pllaçao da rede de lUZ e. fOrça
sente sessão legislativa. quele velho navio, só re- ·Mas... surgiram nuvens

.

_

. da. Campos No"s I,
O dep·. Souza Cabral dá ceitava água 'do mar. Para no azul. COo firmamento). -

_

C

lsrazões que o levaram E'
tudo. Dôr de cabeça: um O tempo enferruscou a ca- CAMPOS NOVOS, 21 (O Estado) -- A Câmara

-

dI' 1 copo de água do mar', en- ra. Superciliou-se O secre- Municipal, em sessão e,xtraordinária, a 19 do corrente,aao e eva- o sempre, a

votar contra a autonomia. [ôo: dois cálices de água tário Nerêu Western Cor- aprovou projeto-de-lei do sr. Preieito Gasparino Zorzzi,
E, após ouvir, a palavra do mar; reumatismo: com- rêa, desligado,' literário,

que o autoriza a contrair um empréstimo de três milhões
'avorável do dep: Braz Al- pressas de água do mar; pensava no livro A presen- 1 d d f A

.

de cruzeiros, necessário à amp iação e serviços e Qrça
res, o plenário re]eitou, por laringite: gargarejos de ça de Anita ... Irineu pen-

e luz desta cidade.
-naioría, um requer-imento água do mar ... Um dia o sava na presença de Janot,

10, dep.· Enory T. Pinto, no velho médico escorregou nas chuvas, na volta por

;entido de ser adiada a vo-,
no tombadilho e caiu no 0- Anita Garibaldi.. Chove!· sim, atender, com recursos, ao plano de- melhoramentos

ação por 24 horas. �eano. Correram a avisar o Não chove! Não chove!!! que vem e:lecutando, neste município, o sr. Cel. Gaspa
EÍn votação, constatou-se :!omanda�te. Mas este, ou- Chove!! Chove!!! Não cho- l'ino Zorzzi, dinâmico Prefeito dêste Município que p1'0":'

) seguinte r·esultado: .vindo a tragédia, apenas ve!!! E se chover? Se cho-

22 '

3 �omentou: _:_ Nada de a- vesse, S. Exa. entraria na
pro e con.tra.

. Em virtude desse resul- larme! Então o doutor não botica, isto é, fi'Caria ato-
los, etc�, através de mais de

pode entrar na su� boticá? lado nas suas estradas! Nas
dez anos de atividade. Foi tado, ficaram os florianópo-

litanos sem autonomia .n€s-
O .nosso governador é lberbis e enedinicas estra-

'.!om a criação do seu tea·
mais precavido. Se é! Veja- das! Mas -- outra vez

:ro, o Teatro Duse, com um
ta sessão legislativa.

_ Caso passe em terceira se a prudência do seu re- 3e voltasse por Curitiba-
palco de pequenas dimen- d V'd' O

. estra·dasiiscussão, H,OJE, será apre- gresso e I eIra. pl'O- pos, pegaria as

sões, que não só Pascoal se .

f::iado na próxima sessão le- Jrama era lindo. Viria por do outros e se sa aria
viu obrigado a desfazer-se

crislativa. Campos-Novos, onde a fes-
. )VIas - ainda -- e Campos-

le planos ambiciosos, 'de '"

tança estava eFlcomendada: Novos? E os foguetes? E o
va é como· já e�clarecemos, ,eu gôsto pelo grandioso" 011·'1:0 8r·llo :::hegiída, p o v o, foguetes banquete? E os perús? S.
nosso conterrâneo, filho do é!omo ainda iniciou a' fase

� F I T' . �. .. banquete. Os pobres, Exa. pensou nó fiasco, en-
dr. Oliveira e Silva, integro 1e m�ior utilidade e valor a t'ce\: em IJucas, em

. inocent�s e indefesos pe- quanto seu secretário-de-
Juiz no Distrito Federal. 1e sua ação em prol do tea- JI3.S desta semana, o sr. Oli- ,

.

E t f
. ,. cus começaram a pagar o colete pensava

.

em Cam-
Pascoal Carlos· Magno � troo E isto porque passou a ,10 1'1 0, unClúcano mu-

... ; ri t d C'd oato. Trocaram o terreiro brone! Entre mandar Cam-
�azer do seu teatro, do seu Ut_··F',I, aposen a o. I a- ,-

r b I h I
pelo fôrno. Deram spa vida pos-Novos às favas e arris-

conj:tlllto de jovens artistas, ao

Pl'fO
o

'l� exer..Jp arOl� �- em holocausto ao governa-
'
car uma aventura chuvosa

um laboratório experimen- �e de amlla, era IVlO I .

dor. A mesa Joi posta. Des�: pelos atoleiros elas suas es

veira e Silva. Com isto co- tal a serviço dos novos au� Brito geralmente estimado
povoaram-se os jardins das I tradas, S. Exa. vacilou. Ir

ln
'

t
. ,.

d tores nacI'ana/I's, revelando pelos seus conterrâneos,eça a par e. maiS seria a mimôsas e elesbanicas flo� ou não ir! Arriscar? To, be?..

d d d'
- Jesfrutando na vizinha ci-sua atItItu e e anima 01' �scntores moços, ou, se nao

rinhas para enfeitá-la: Até Entregou o desempa'te ao

do treato nacional. Antes, de todo moços, pelo menos dade, de um vasto circulo '

de so'll'das aml·zades. Exe·r- cravo de cheiro. Lá em Vi- seu vasto espírito público.
tinha Pascoal Carlos Magno inéditos ou carecedores de I

deira.. S. Exa. estavà feliz. ,Aos ensinamentos da esco

a paixão do gr�ndiosó. Do- estímulo, que não encon- ('eu o extint(1 em sua terra
.,(, f 1 flatal, dl'ver"oc: carg'os pu' _ Vi� tudo azul -- principal�

I
la da vida. E entrou no aU-1minava-ô a preocupação pu- tram no tea�ro pro issiona �-'

d_� -" . mente .0 céu. De tarde, de" . tOrÍlóvel e man ou tocar
ra e simples de. formar ato-' por fôrça das condições one- dicos, tendo lJn�s1Ddo à co- ,

[etividade os maif; assinala- colaria, pelas suas estradas para ... Curitibanos!

abefas e enedínicas. Mui- ...BUM

o Parecer
RIO, 23 (V.A.) Na

Comissão de Economia
.

da

Câmara, foi aprovado o pa- -.

recer favorável do sr. Leo
berto Leal ao projeto que

permite.' ao contribuinte do

impôsto sôbre a renda pa

gm até 10% dêsse tributo
(:0111 obrigações de guerra

poto seu valor nominal. O

I"I �(to reproduz a justifi
cativa da emenda do autor

ao orçamento para 1956, no
qual, em síntese, defende a

iniciativa que lhe parece
útil ao erário público, pois

siasmo.

"Não compreendo como

-odos os municipios do Es
ado possam·eleger os seus

I
prefeitos e só Florianópolis,
a Capital do Estado, não o

possa", continuou o orador.

E, como Florianópolitano,
hei de lutar sempre, para

que um dia, lenhamos. au-TIM • .� .

tonomia.

O dep. Francisco Neves,
relembra a. batalha autono-,

VELHA HISTóRIA

Pascoal no�Caminho Cerlo
R. MAGALHÃES JúNIOR ticica, Sérgio Cardoso, Ma-

res e atrizes, valendo-se de rosas que sôbre.o mesmo

textos clássicos, especial- -pesam. Dêsse modo, em vez. los serviços ..
mente os de Srakespeare, e de �uprir o teatro profissio-I �

O .s�u. sepul:a:nento no

de diretbres experJmenta-. nal apenas com atrizes e L.emlÍerlO Mumclpal de. Ti

dos, par� a realização de
I atore�, aprovados c�m um l.iucas, realizou-se com um

espetáculos que em geral' "plenamente" nos testes du- i z,eompanhamen1,) digno de

valiam pela revelação de
I
ros dos textos clássicos, Pas- nota.

'

valores individuais, em con-' coaI também passará a su- À família C'TJlutada, O

juntos heterogêneos, em e-I pri-lo de autores que, des- ESTADO, aflít.:,pnta condo

lencos desiguais, formados' sas primeiras experiências, 1.(�ncias.

com uma pr�ocupação mais
I
poderão partir mais anima- 0-------------generosa, de dar oportuni- i damente para novas tenta_!i-

' Tempo
dade a tódos os voluntários 1

vas, exceto quando, é claro, _ Previsão do tempo até ,às

qUe se apresentassem, do � o resultado destas fôr de ca- 14 horas do dia 24.

que art:tstica, na qual te- ráter negativo. Esse não foi Tempo: Instável, com

riam de prevalecer severi-
I
o caráter da experiência de chuvas e trovoadas. .

.

dade crítica e critério sele-
I
agora, com "O idiota", com I :Temperatura: Estável

I .

tivo. Tivemos, assim, como que se reabriram as ativi- Ventos: Do quadrante
resultado disto a irrupção I·dades do, Teatro Duse. I Norte, rondando após para
de valores como Sônia Oi-! (Continúa na 5a. pág.) os do quadrante Sul.

l

N R. - Esta esplendida
cronica de Magalhães Ju·
nior v.em �estacar ain�
mais o êxito alcançado pe
la peça O idiota, rec�nte�
mente estreiada ,no Rio,
onde continua a"ser ence

nada. O autor da adação,
Leo Vitor de Oliveira e Sil-

tornou possível e encena

ção da obra de mais um au

tor novo: Léo Vitor de Oli-

ria Fernanda, Jaime Barce-

t AGRADECIMENTO 'E MiSSa·
I

,Arterri� Triandaf:1lis E. sra., Cristina 'Triandafillis,
I ,

João e Kàli(,p'� Jordanu (' filho, irmãos e sobrinhos de

JORGE TRIANDAFILLIS

vêm tornar público agradeí·jmentos às pessoas que, .de

qualquer fÓ1'lmí, externaram o seu pezar,1 quando do fa�
""

.

lecimento dê�.se :seu irliiiio e tio, .ocorrido n;) dia 17 do

corrente e acompanhando os seus restos mortais à' últi-
.

/
ma morada.

Nessa .)p)rtuni.d�de (onvidam aos amigo!> e pessoas
. --

de suas relaçõe':; 11ura assistirem à missa que mandam
..

.

...
- \

celebrar na Ig�ejv. Ortodoxa de São Nicolau, à rua Con-

selheiro Marra, 43, no dia 25 (sexta-feira),· às 10 horas,

pelo que antecipam agradecimentos.

A importante decisão dos s):!, Vereudores vem, as-

cura, dessa fórma, marcar a sua ac).�inistração com j(t
tos concretos, de utilidade para os camponovénses.

Muito se tem escrito a respeito da cortina de
ferro e, sobretudo, do que está por trás dela. As
anedotas, então, são torrenciais. A última é esta,
que fotografa u� dialogo entre um comissário do
povo e um camponês:

Camarada camponês, qual é sua opmIaO
sôbre o novo plano russo para a produção
de batatas?

/'

Camaradi:í comissário, os planos russo� são·
sempre fantásticos. Produziremos mais ba
tatas de verdade, qu� o Medeiros dos San
tos, no jornal deles, lá em Santa Catarina

-- ·Camarada camponês, calcule a quantidadel
Camarada comissário, se fizermos uma pi
râmide das batatas que a Rússia vai· pro
duzir, chegaremos aos pés de Deus!

Cal}:!arada camponê$, lembre-se que Deús
não existe!

"

Camarada comissário, lembre-se que as ba
tatas- também não existem!

xxx

Faz até a gente se lembrar da solução definiti
va do racionamento da energia elétrica( -

xxx

Sob o título Remember Gualicho, e a propósito
da fragorosa derrota desse puro sangue, Aporeli -
Barão de Itararé escreve na última'A Manha: "Gua
.licho é um símbolo. A sua derrocada vale por um

aviso. aos. políticos, que, nas 4ltimas eleições,. ga
nharam de ponta a ponta, como e- quando quiseram,
deixando os seus pobres concorr-entes a perder de
vista. Aqueles que prometeram muito e fizeram
pouco, antes de se candidatarem nas próximas elei
ções, devem meditár sériamente sôbre o fiasco de
Gualicho: - êste cavalo era uma barbada, mas de
ram-lhe barbitúrico e foi áquela barbaridade ... "

.
_ .....__.�.w- .• _.:l...
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