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" " "II 'das pessoas�asadas
� 11 716 I RIO 24 (V. h..) - O E, quanto a servir a na-

, n. •• I Mínístro da Justiça, em turalização de artifício pa-
..��>.-.(�� despacho, aprovou o pare- ra evitar a, expulsão de

Cr' 1,.. cer do diretor do 'Departa- malfeitores, é a própria lei
- -----------------------------

mento do interior e _Justi- 818, que no artigo 35 per-

U Brasil Explorará o Pelróleo -na Bolívia o Tempn ;:; �';:'l::�:�a�:�:O�:;' :�:� c:n::�!:Çã: Ci;:da��
pessoas casadas, a exigên-

I
no caso de ter- sido obtido

TEMPO ---: Instável, com Icia. de serem requerentes por falsidade ideológica em

RIO, 24 (V. A) - Fa- via, é chegado o momento rado deve estai" provido de ceder o credito ainda este chuvas.
, .

'I ambos os cônjuges. qualquer, dos documentos
lando ao vespertino' "Diá- de iniciar a� perfurações equipamento para a explo- ano' até dezembro, o mate� . 'TEMPERATURA - Es- , "

rio da Noite", ,hoje, o GQ_ro- da fai�a petrolífera suban-I ração, _caso encontrar-se pe-' rial pode ser encomendado táveI. , I, "

� -

I I A lei 818,' explícita ou

nel Floriano Pacheco, pre- dina, da qual o Brasil tem troleo em quantidade ex- nos Estados Unidos em VENTOS - Do quadran- implicitamente, não conhe
sidente da Comissão Mista concessão' para a explora-] ploravel. A comissão tem janeiro e entregue pelas te sul,' frescos
'I' ce a exigência do requeri-

Brasileiro-Boliviana de Pe- ção conjunta com o govêr- já o esquema de todo o ma- fábricas em maio ou junho. TEMPERATURAS menta conjunto do .marído
tróleo, fez as seguintes ae-'j

no daquele país.'
,

terial que pretende com- 'Mais dois meses para o
Extremas de hoje: Máxí- e mulher para ser obtida

clarações: "Vim ao Rio pa- Acrescentou logo depois prar e que é o melhor. Não transpozte do mesmo até os (
, I

ama 22,3; Mínima 18,9. naturalização.
ra fornecer ao govêrno um; o ceI. Floriano Pacheco: podemos levar para o cam- campos -petrolífaros, atra-

relatório com o qual será I "Deve ser solicitado o cre- po petrolífero, distante de vés de Santos e daí por es

solicitado ao Cong�esso' um dito correspondente a qua- .recursos mecanicos, o equi-
'

trada de ferro até Santa

credito parà iniciar a l?�r;.! tI'O \1�ilhões de dolares, que pamento sujeito a constan-
I
Cruz de la Sierra, donde

furação de poços de petro-
I
se destinam à maquinaria tes avarias que causam in-' devera seguir por � estrada

leo. Com as notas reversais I e ao instrumental não a- terrupçâo ou ? atraso do
I

de rodagem até os locais' já
assinadas em La Paz a doze penas para a perfuração e trabalho. i escolhidos.
de agôsto, por ocasiao

o

da pesquisas, mas para a ex- Isso porque escolhemos o Assim, 'em agôsto de ..

,
'

,

visita do embaixador Ne- ploração. I melhor,
e pois, o mais efi-' 1954, podem ser iniciadas

grão de Lima à Bolivia e E' que 'cada poço perfu- dente. Se o C.ongresso'" con-
I
as perfura,ções".

com a conclusão dos traba-
_ ,

lhos de construção da es- E as chuvas 'Dao vieram ...
trada de ferro Brasil-Bolí-
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/

que, instruíram.:o pedido.
Essa mesma lei, no seu ar

tigo '20, declara, ainda, que
a naturalização de um côn-

juge não importa em aqui
sição, pelo outro conjuge,
da cidadania brasileira.

,lerá comulada a pena' de morte!
•

, TEEftÃ, 24 '-', (U. P.) o ex-primeiro ministro Mo-
-----

Fóntes bem informadas' hammede Mossadegh, é

,
NO' Ca teIe mânifestaram' que, se bem; provável' que o Xá comute

Infrutíferas, .afê agora, 'as temanvas Eduardo Domes' ��el::rt�P;;:f:r��: ac:::: '�::�:;: efi:�:e::b V�i�'
de, Janof Pacheco, RIO, 24 (V. A) ..;_ Este- lância, no Irã.

ve, ontem à tarde, no Pa

lácio do Catete, o brigadeí-

"Acabou na ·Poli�ia

�
.

RIO, 24 (V. A.) :- Até ar: "Desesperado, vendo o entender, é o principal res-
o 1'0 Eduardo Gomes, que foi

agora permanece nulo \0,' céu carregado de nuvens, ponsavel pelo fracasso.
"recebído pelo gal. Caiado

esforço, do sr. Janot Pache- mas sem que elas se trans- Falando aos jornalistas, '

lícia prenderam doze estu- ,I J� Castro com quem ,pales-
d d

co em fazer chover - é o Iormern em 'chuvas; o sr. disse o engenheiro que "a-
'1

Era uma vez... I diante dos microfonos, cer-
antes e apreen eram gran- 'I

. -- trou por a gum tempo. Pe- \
, que informa o jornal' "O

I
Janot Pacheco culpa a de-' gora está empregando o Apagavam-se as luzes cados por uma turma eir-

de quantidade de armas,na, diu ao chefe do 'gabinete f
. '

) Globo". para depois acentu- , riva do vento que, no seu metodo . americano" sem, de um govêrno. cunspeta soltava o verbo,
madrugada de hoje, na se- I militar que transmitisse ao

,

'

,

,

I contudo, explicar qual seja Acendiam- se outras de

I
e dos seus lábios voavam

de da Federação estudantil'A·nda os Terremotos ele. E apenas garante'. "Es- presidente da República os

1 um candidato que o povo' mirificas promessas: '

da Universidade de Hava-
.

•

G.
I perem que vai chover" .. '. 3eus, agradecimentos pelo '

II desejava levar à cadeira "Com a minha experiên-
na, onde teve lugar o

con-I
./

n'a reCIO I Toda a populaça-o de Itave-
telegrama de' felicitações- do govêrno. cia de homem do povo, fi-

gresso da juvent,:de com�- \ l'a, a exemplo de outras ci-
enviado por ocasião de

Pelas estradas' caravanas' lho de escola da vida, sa-
nista. Os presos eram orr-

� ,
' I seu aniversário natalício.

-

A) 1 d'd dados onde o crofessor .Ia- rolavam, e entre o lavantar berei conduzir O Estado
gmarlOS da. Guatemala e, RIO - 23 - (V. .

_ das pe a estação e ra ia.' r-
,

�----"'-------
-

I
'

'

/
'

-c

I not realizou suas expérrêri- V 'a' I" e o baixar urna nunvem para' seus destinos grandio-
outros paises :. centro-ame- Sã-o �destituidas de funda- de' Praga, no dia 18 de A- , arg li ra
rícanos,

\ menta as notícias divulga- gôsto, segundo as <).uais �cias',.,acompan�a COI� de - .' " ,,'
de poeira, oradores fogosos sos. Do pouco farei o mui-

r
'

__

,
__ houve mortos' nas prisões <'C.onflahça o d€senrol�-dos à·Bolívia, � , e_ entusiasmodos deitavam to, numa repetição daque-

INCI'DE'N"ol'E 'd A tóli ( it I d seus trabalhos. e, inflamados discursos. le grande milagre da mul-
-

J. e rgos o 10n capita e
'j.

Kefalinia �'Ce(alônia), de Ainda hoje estiveram

I
RIO 24 (V. A) - Anun-: "Queremos um Govêrno tiplicação dos pães. ,."

-

Ássos (pequena aldéia, si- con_versando com o profes- ciou-se hoje que no dia 18, que 'hão seja governado"! (Continúa na 5a, pág,)

entre' 'a ,lng,lal'er',ra e' a Ar,!lbl'"a tuada à riordeste da mesma
.sor o párocoe o pref,eito da tle de�ef!lbr� próxi�o o sr·I.:..,O candidato, com os bol-

a ilha) e de Zákynthos" _ localidgde, ocasião em que
I
Getúlio Vargas irá à Boli-I sos cheios de talões 'de che-

NAÇÕES UNIDAS, 24 ritório em litigio. ,

o "manda-chuva" declarou via, a Santa Cruz de la Si- ques sorria ao povo: Dava

(U. P.) - A delegação da' LUTA NO DESE,RTO E Zante (uma das ilhas atin- não saber -p.orque motivo a erra, onde, juntamente C9m

.

pancadinhas nas costas dos

Arabia Sa,udita nas Nações VARIAS MORTES gida's pelos terremotos), imprensa o está atácando, o presidente Paz StensOl;o, velhos;e das velhas, dança�
Unid�s informou que for., I'LONDRES, 24 (U. P.) A administração dessas, visto estar ele trabalhando inaugurará o �ltimo tr�cho I

va com donas e dopzelas,
ças 'britânicas atacaram ci- Porta-võzes aa Arabia pri�ões, a tempo, e antes desinteressadamente em da estrada de ferro Bra- I comia churrascos e aceita-

�is arabes, com metralha- Saudita e da Grã-Bretanha dos grandes' terremotos,' prol do bem estar do p.ovo sil-Bolívia. Esta noticia a_'1 va banquetes, e nos interva- Nos Estados Unidos; ,na

1
'

.

d 'd d Ad"1 d
-

f f dI' b cídade de Houston, ocorreu
dpras, e tanques, causando reve aram esta nOlte' que ar, enou a Sal a e to .os os do Brasi '. i.n a nao oi c.on irma a. os assomava as tri unas e,

varias baixas, en.tre mortos se registrou uma luta no presos, ',in_clusive os _comu- ACl'c:;scentou que já gas-
um fato que se pode deno-

'

e feridos, eserto" num oasis isolado nistas,' e sua transferência t<�u du �eu bol� oitenta e O'esfaz'endo Ca lu'n I-as ��7�:,,�e "milagre da me-

A comunicaçao revelou lo golfo persico, entre para lugares mais seguros. seis li'iJ. cruzeiros, depen-
que o govêrno da Arabia guerreir.os leais à Inglater- Assil1f, não ol;>stante as ví- dend.o do govêrno reaver

'

1-
/

,

.

- ,Um cirurgião que apenas
Saudita protestoú energica- ra eO à Arabia Saudità. timas -.mortos e feridos ou não o dinheir.o empatà-

b d 1 d' Em-nossas pTóxi"ws' edições divulgaTemos a íntegra
teve tempo de apanhar um

mente em Londres. A dele- Am as as partes ec a- - o� terremotos elevam- do. rud.o continua como •

b' t' f d', da defes'!. dr,s .'�TS Osn:aldo Rodrigues Cab1'al � .JOSt� IS Url, e etuou, segun a-
-

deveu os sucessos ram que a outra era culpa- se a ,milhares, graças ao l'nl'cl'almente Quel'xa se o
.

gaçao escr
�

,

-

I
Bahia S'IJind.ola Bittencourt, cont-r;a calúnias- que lhe fo- feira passada, uma opéra-

como "atos de agressão", da pe,lo tiro.teio, em 'que se esforço provid.encial das profess.or Jan.ot Pacheco a d l D'" d' M h- d f' -

ram assaca as pe o lar10 a
_

an a - ,e esa essa que, 'ção cesariana em uma mu-

acrescentando,:' que 'foram registrai'am varias mortes'l aclministl':lções dessas pri-, inda da mudança dos ven-I pO,r
(
despacho

, ju�icial aquele órgão foi obrig�do_ a p�� lher já lJlorta e extraiu

planeJ'ados para forçar um A região-�e encontra numa sões, nennum preso ou co- tos, situação essa que o. bltca7' nas p1'oprtaS colunas. Como aquele orgao ha1a d
'

_ I f bl
- ,

d d
- com :vi a uma criança do

acôrdo em torno, das diver- area que ambas as nações 1 munista sofreu nada, sen- obrigará ainda h.oje a mu- eito a pu icaçao atraves e �ma e iça0, que não cir-
,

d .
". .

I culou, darG1n.os ao pO'vo conhec2mento da mtegra desses sex.o f�minino, à qual fêz

gêricias lentre a Arabia.e a d,isputam nessa rica zona, do,. até, fornecidos a todos aI o acampament? e, dlrl- documentos. respirar artificié!.lmente in-
Grã-Bretanha sõbre o ter- petrolífera. êles auxílios meteriais. gir-se ;� Caçapava. I traduzindo-lhe na bôca um

tubo pel.o qual êle prôprio
,deu ar de s�us pulmões,

.A gestante, sra, Janna
Dabney, fôra ,conduzida por
seu espôso ao hospital

I quando
se queixou de que

sentia falta de ar, mas ao

chegar ao estabelecimento,
já estava morta.

Os médicos de plàntão a

char�m que se tratava de
uma mulher muito corpu
lenta e não se notava que
estivesse grávida. Não obs-
,

tante um dos internos, a.o

colocar a mão sôbre o ven-
/

tre da morte, sentiu os mo

vimentos d.o feto e, chamou

imedi�-amente
'

,um cirur-'

gião, o qual utilizou ,para a

cesariana apenas um bistu
ri, único instrumento que
teve tempo 'de lançar mã.o'.'-
A ,críariça, que pesa

2.700 'gramas, f.oi colocada
em um_é!. j,Jl.c,upadQra e

.

�

CIDADE DE HAVANA,
24, (U. P) - �entes do

serviço de inteligência do
exército e ele�e-ntos' da po-

Umo Historia COIDO
Tanlas Oulra-s

•

Milagre de
Cirurgia

1\

__._ �

d P,oder Legislativo,
.

sempre teve figura!'! que o _1_(1'1"

]Ii.'ov.ernou
o seu, torrão natal, a ,gloriosa e terra "barriga

dignificaram, projéla:ndo.se na Históf!ia· como varões

H'O, J,'E'" ,E ONTEM-
yerde", onde consegulu acabar com os quistos raciais

emi�entes" p'ela sua cultura, pelo talento;, pela formação formados pela iluigração alemã indiscriminada, Aquela
jUl'ídica; pela \!rudição ou pelas qualidades morais e ci- eweriência dava prova do seu sadio" enérgico e confio

vicas que não as tornavam _apenas dignas da confiança I ante nacionalismo. Sempre foi um' homem rijo, te�pe·
do eleitorado mas, inclusive do respeito dos adversários,

, '
L'amento afeito à luta. Nas circunstâncias em que ove·

Esses nomes são, ainda h (}je, indicado� à admiração Mesmo quando os adversários criticavam acerbamente a lho Andrade exibiria um riso voltaireano, Nerêu ape.

,nacional �omo autêntic,os símiles de alevantam.s virtu. Mesa, concedia tempo suplementar para que o oradol' nas_fala, admoesta, aconselha, explica, dissuade, con.
,

Jles e nobres ideais. _

' continuasse no seu "brilhante discurso", como classifi- vence, Não' precisa do sorriso, para "do'urar a pílula"
, Más hoje tambem existem réplicas a esses autênticos cava as diátribes contra si mesmo a irônia sempre jovia.1 das ínt.egras e convincentes questões regimentais que de.

varõ�s de Plutarco. Não desapereceram de todo apesar da do grande Andrada..
-

cide, Hoje é ,apontado à Nação como bravo defensor das

maré mon�ante da desmoralização que se insinua ,na vida ',Con'quistava, além da confiança da 'maioria, '0 res· imunidades parlamentares, onde' quer que as julgue a-

política, nacipna-I. P.H�O sempre crescente dos adve:rsári�s. yencidas as, pri- meaçadas.' Na presidência da Câmara." para a qual foi _

" . ANTONIO CARLOS melras refrégas entusiasticas no plenário. reeleito mais de uma vez, tem-se mostrado um ve:rdadei-

A família dos Andradasnão enc!'eu apenas o Impe Foi um "gentleman" na expressão literal do vocá·' 1'0 magistrado, que se curva,' exelusivamente ao Regi·
r,io com a sua presença brilhante no cenário político na· bulo. Aquela ,aparente friez,a, aquela ironia erásmica" a mento Interno ou às decisões soberanas do plenário. A

cional: Ainda e principalménte na, República apa.receram tranquilidade'que se refletia no semblante e noS', gestos, rijeza do seu caráte� adamantino muitas vezes provoca

grandes vultos pertencentes à velha estirpe de autêntico escondiam um entusiasmo sempre jovem, e uma preocu- reá'ções subtâneas de amor próprio ferido. Mas logo 1)

varões•. De todas as figuras da ,República a de ,Antônio pação sempre crescente e jamais substituida, pelos desti- que se julgou prejudicado pela falta de liberalismo vol·

Carlos Ribeiro de- Andrade foi a que mais se impôs à nos, da pátria e a integridade do regime 'democrático. ta a convencer·se, d'e que o senso de Justiça e equilíbrio
admiração dos seus" contemporâneos. A ha.bilida�e, polí- que procurara restaurar em toda a sua plenitude. do Pre�idente da lVIesa é invulherável.

'

ticfl do velho, Andrada, nos diversos cargos e direções Morrendo ainda no ostracismo,' quand!J os albores Se fora d,a Câmara se revela um político hábil, in-

partidárias que ocupou, inclusive .como um dos ,che.fes da, democracia douravam os herizontes do;, mundo, ven- sinuante, capaz de conseguir preciosas alianças mas per

civis da revQlução ,de 1930, 'projetaram-no" defipitiva" cido. o�, �rr�gan�o� «fo �azi-f�sci��mo, é!eixou um
'

largo I feitamente fiel.aos postulad.os do seu partido, no Paládo

mente, na his'tória p,átria como dos mais eminentes polí· patnmomo de CIVismo a admlraçao dos posteros. Tiradente é apenas o Presidente" o voto de Minerva,
_,

ticos que, temos conhecido.
-

, '.' NER�U RAM�S. '

. manifes_tação viva do equilíbrio, do bom senso, da fide-
'Foi sobretudo" na presidência da Câmara dos Depu· , �ambem fOI um dos ,hdadores CIVIS da révolução de t lidade jurídica e da legitimidade democrática.

tadoB q�e êie evidenciou uma pers0'1alidade' invulgar, 1930" Era jovem, cheio de esperanças, confiando em que I Se o sorriso é ráro no seu rosto, a devoção ao regi
serenidade de ânimo, perfeita maneabilidade no seio das

I
a Pátria se salvaria, depois daquela aurora rubra que I me e' e Constituição é incontrastável no s:eu espírito.

tremendas paixões qqe 'se entréchocavam, pondo, acima marcou a epopéia da "aliança liberal". As lides parIa. Encontramos, assim; hoje, um político em ,muitos

�-,""';t.,.,!!!',),c!:";":::t� �n:::�toN�n��::t��;!:;:, à::��;;:�.do ,R�. !�:��:r��r�t��:?��:It�;;:-:�'N�r�" �o.mo ��!::�;:' ..m�!h!n' '" t à � ��ri:'P':;����: ,�:;;;:)
.

passando bem,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

-- ecoDomiza-se tempo e dlnbeiro'
.

.
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DR. JUtIO DOIN VIEIRA"
, ESPECIALISTA EM DOJi,:NÇAS DOS OLHOS.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex:Assistcnte na Policlínica Geral do Rio de Janei •

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

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas dlái íamente das 10 às 12 horas.

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

horas.
.

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Maripho. -

-'Residência: Travessa Urussanga 2. _ Apt. 102 .

DR. I. LOBATO FILHO
�pa •••,.r.IM , .....tr."n.

Tu •• aCVLO'.
&ÁDIoa.ll'I.& • UDIOSCOPU DOI rULKO.

Clr.rlf••• T.ras

DR. NEWTON D'AVILA
t.'r.ar.t••er•• - noe.pa •• a.ala.ru - ..r........

•••tnd K6tlca

ee I..n.: •••. Vitor ••i l•••. / li - T.l.fo•• 1"''':
c. ltu: .Ali 11.10 ho'r••• l ..rdll"da. ii lI.o�..... �.h
.......e1.1 a" Vid.l a.mo•• -. T,.I.t�D. 1.411.

---I)'R. "VALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

. Universidade do Brasil
.

.

Ex.-interno por concurso da 'Maternidade"Escola
(Serviço do frof. Octávio Rodrigues Lima)

Ex�interno do Serviço de Cirurgia do Ho!!!pital
J I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

Médico do !lospital de Caridade
j)'OENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS _ OPERAÇOES

Cons:
.

Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas•.
Pela manhã atende diàriamente no Hospital'
de Caridade.

.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. 'reI. 2.692 •

Mário de Larmo
_ MÉDICO _

CLINICA DE CRIANÇAS'
A D U L T,O S

.

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO _ .FIGADO _ RINS _ INTESTINOS

'. Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório _ Rua Tiradentes. 9

.

I:IORÁRIO:
Das 9 às n· e das 13 às 16 horas" .

Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. _ 2.276· _ FloriaI�ópolis .

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA'

o ESTADO

.

.

�'·'t'··l

ESTADO»
ADMINISTRAÇÃO

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

'l'el.. 3022 _ cs. Postal, 139.'
Diretor: RUBENS A.' RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE. AQUINO.

, 'Repreaentantes ;

Representações A. s .. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40' _ 50 andar.
Tel.: 22�5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Olivclra, n. 21
Tel.: 32·9873 _. São Paulo.

ASSINATURÀS
Na Capital

6° andar

A no- - Cr$ 170,<1'"
Semestre • . Cr$ 90,00

N� Interior
A'no .... . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes .centráte, I

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

'

A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitídos nos artigos assinados.

Ca�'o_ -aoo,'ok O 8./A.
-

Uma tra�ição no Lomércio e ,na In�ustria �e Santa ,Catarina
M a t r i z - F I o iêi a fi ó- P o I i S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO
_ FRA�CISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS" MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
MARIA, FBRICA DE GÊLO. .

'

'�n1I.do ,I.la r.cula.de Nacloul 4. .t41e1 ,Tlalelqlaa •

.

_
.. Ti.locirar�iio 40 Bo.pital N.ra. . I

Cu ,lci.ü.açAo p.la 8 N. T. Jb-IDte I Jb- i

Ctl'1l.rcla 40 Prot. UIO P!.ü.iro GaÚllarlll (&lo). 1
Cons: Felipe Schmidt, 38 � Fone 3801 I -

.

Atende em hora marcada ,ConsultóriO e Resldencíar=Rua Fernando Machado, 5.

Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395
.

Clínica Geral _ Cirurgia Bucal Dentaduras":":
. PontesMoveis e fixas

.

-

l-Raio X e infra-v�rmelho.· ,

HORARIO: De segunda a séxta-feira das 10 às '12
horas, e das 14 às 18 horás. .

.

.1 '. Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
.

. t..--"

" CLINiCA NOTURNA as -quarta e sexta-feiras
.

19' 21 h
\ i.

,
as . oras.· .

t "_
,

- Dr. l\'Ieceslao Szaniawsk -.
.

,

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da ,Luz-L
Consultól�i�: Rua JOSE' B.ONIFACIO N. 92 _ Fone 2665
Residência:' R. BARÃO DO, RIO BRANGO N. 529

CURITIBA - PARANA'

Espcciaiicla<.le: DOENÇAS- NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, FUI'pncúlose, Coceiras, Man
chas, espinhas, etc. -. Glândulas: Falta de regr,as, Ex·

'cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este�

rilidade, Desonvolvimento )físiço e mental" etc..� Do

enças crônicas em geral:· Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica, HemOl�roida'1, etc.

ATENÇÃO: Consultas.em Blumenau'no$ dias 26 a 30 de
cada mês, no HOTEL HOLETZ .

___.; --_ .._---_.�._-_._------------;._-------------------

Dr. Samuel fónsefa
.CIRURGIÃO DENTISTA

DR. HAMILTON P. STOCCO
_ MÉDICO _'

.
Clínica geral de' adultos e crianças. _ Dóenças de

Senhoras _ Partos. _ Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 31/;l à§ 6. horas.

DR. 'MARIO WENDUAUSEN
,CUal_ I ai.... �.....

CauIllMrI. - , 1. - � .. ,...
Caual ......
....laeIai; _.. ItaIeI. a. 'I'.L lU

"' .

ADVOGADOS
DR. MARIO ·LAuRlNDo

e
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uI Federal e. Tribu.al Federal de Reeur.o•.

ESCRITóRIOS
Flori&Jlõpoli. - Edifício 810 Jorr., rua Traja••

12 - 10 ud&r ....- .ala 1
Rio' de JaDeiro - Edifício 'Borba Gato. A�.. t...

t'..Jltô.io CarIo. 207 - .ala 1008•

DR.
.

CLABNO G. GALLETTI
- ·ADVOGADO -

Ru.: Vitor Meirelel n. 60 - Fone ZÁ68 - Florlan6poU••
�

- .

Advocacia e-Confabilidade
ApVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _ Causás

cíveis e trabalhistas •

CONTAB'ILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago _
.

Assuntos fiscais em geral.. _

Edifício "IPASE" ..,..,.. 5° andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

� ADVOG.ÀDO -
" "-

CaIu r..... u. - l"jal - ..... Catarl..

�����!RCI"
Esp-rCIAlIDAOE

I

•

.Informações
U'eis

o leitor encontrarã.. nes-
ta éoluna.. infofl!lações que
necessita, díàríamente e de
imediato: '

JORNAIS Telefone
O Estado ........•. :U2.2
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde- . •. 8.579
Diário da ManhA ... 2.463
A Verdade � .. 2.01(;
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridaóe:

(Provedor) ... .. .. 2.314
(Portaria)' •....... 2.036
Nerêu Ramos'·:..... 3.831

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

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR
GENTES·

Corpo. de' Bombeiros �.313
Serviço Luz (Recla-
mações} 2.404

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

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

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AtREO

TAC 3.700Cruzeii'�' d�: s�i'::::, 2.500
Panair •........•.. 3.553
Varig .............• 2.325

das Lóide Aéreo ;' '2.402.
Real .. ; . .'......... 2.358
Scandinavas

.

: 2.500
HOTÉIS
Lux ........•..... 2.021
Marestie 2.276
Metropol . • • • • . • . •• 3.H 7
La Porta .. • • . . • .. 3.�1f
G.acique 3.4 '9
Central •......... ; 2 r.,�
Estrela • . . . • . . . . .. .L'tí J
Ideal • • . . . . • • . . . .• 3.659
ESTREITe)

I
Dili... , " " .. " "

s.isa

.

\...

06

Pensão
.

- Dispõ; de quartos para
rapaz dando bôa r_eferência.
Avenida Hercílio Luz n. 2.

.SÃO ..
PAULO

RIO?

�

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

/AVISO
DR: JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o
\

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON
\

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

mente.
,."....,..--""'.. �" __ ... ,
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QUANDO TODAS AS UTILIDADES
-

SOBEM ALARMANTE E INEXORAVELMENTE DE PREÇO, como consequência direta da

grande queda de produção provocada
C

pela escassês de energia elétrica nos dois maiores centro produtores do País, (S. Paulo e Rio).-

uma das majores, mais sinceras e decisivas �ooperações, através dos

)

RECEBE A POPULAÇAO DE
-

FLORIANÓPOLIS,

,

,

./ ;:

-

, -

�los quais passaram a ser vendidas todas' as mercadorias da A MODELAR, inclusive o grandioso sortimento, recém chegado, de ar-

_ tigos de verão, para Senhoras, Homens e Crianças! ..'

São milhares de artigos de imprescindível uso pessoal e doméstico, cujos preços; IMPRESSIONj\.NTEMENTE
SENTAM realmente a mais prática das cooperações á eêonômia do nosso povo!

'

,

E' uma demonstração de quanto é valiosa aos reais interêsses da população, a moderna e eficiente norma da
pela A MODELAR!

O ESTADO publicará sempre aos domingos uma relação detalhada de preços A Rádio Guarujá irradiará diáriamente os novos pre
çosda A MODELAR-

!'.l'i ,_>"'?'" et�1 ,�".� �,'

25 DE SETEMBRO . to o chefe

inimig,o, Capitão IA d d hoi
-

d
Maximo e Garibaldi que a-

ata e oJe recaI' a- '

cabara de se separar dele

Inos que: ouviu os tiros de fuzís;
, ' - em 1536, '

dona Ana

I Voltou a estação das flo- Todos
-

os que quizerem. _

-

,

- em 1855,-faleceu em,

.

res, 'com tôda a fôrça do,' tomar parte nessa interes- Pimentel, como procura�o-I Niterói o Senador Aurelia-
I ra de seu marido ,MartIm,

d S 01"FAZEM ANOS, HOJE: seu lirismo, a embriaguez' sante atração, colaborando, I no e ouza e iverra Cou-
,

. ' !, ,Afonso de Souza, concedeu I
•

-

'

- Jovem F,austo, filho da mocidade descuidada e aSSIm, para o seu sucesso
B C b d tmho, Visconde de Sepeti-

_

'

- , aras u as as terras e

do sr,' Florisbelo Silva I trazendo, tambem, com ela, pleno, ,devem proceder da�, ib ib h' -�-J� ._ b _ b,l1' nascidojem Itaipú .a 21
,

, h 'd' . -- ,'. l' , ,'-GerI ati a" oje- UIU, atu-
d J Ih d

./

---Jovem Carlos, filho d9_ os roseos son os - a juven- maneira segulI'u,_e: b'..... -'� -

"d' C b
e u o e 1800; .

,

-, ", " _ I . .-

d ' a, entre a serra o u a- '. ,

sr.r-Numas Cardoso - tude. _

' '- 1) Por ocaSlao a �mtra-'
_

"

I
- em 1877, em Joinville,

•
'

I ,

-- I tao e o mar'
-

- Sr. Osní Costa ' ., E a primavera vol- da, no clube, solicitar ao
'I 9'0 ',AI neste Estado, surgiu. ,0 jor-

i
'

• , - em 7 nasceu o -
' '-

'

- Menina Leda Maríza, tou i • ,

'

porteiro um pequeno car-
f

'

'

, 1
nal "A Gazeta de.Joinville"

,

_ , I eres Joaquim Jose Vare a, , .' .

-filha do sr. "Oscar Pinto de ' I tao, que lhe sera entregue '

das b' I extinguindo-se em 1885;
. . I. . ' l veterano as céle res cam- j

Oliveir.a
-

E, Juntamente, com a pri- [ imedíatamente. O pequeno

,. h d
1 - em 1890, foram dis-

.

,-

'LIRA TENIS! -

terá pan as o sul. Nasceu na.
b .]

- Sta. Maria de Lourdes mavera 0._ cartao con era um pensa-
f 1 d S

e tp� uidas nesta Capital as
-

, . I -

, . orta eza e anta Cruz em

Costa -CLUBE voltara, na noite
'

menta, e devera .ser cuída-] 'Ih d· A h
. .

Medalhas da Guerra do
, . a 1 a e n ato-Mirim, na

-Sra. Lidia Bayer es-v de 26 do corrente, sábado dosamente guardado pelo b
-

N d C' 1 Paraguáí, oferecidas pela!
"

. arra arte esta apital;
Posa do sr. Augusto Bayer, próximo, a

_

apresentar a seu possuidor. ' Republica Argentina;,
- em 1797, nasceu

_

em

industrial em 'I'íjucas
.

sua tradícíonalfesta da prí- - 2) À meia noite, o lu- - em 1904, faleceu no
. , Lisbôa, José Joaquim Coe-

_:_ Sra. Lea Poli Kowals- ,mavera. cutor do Clube, anunciara
Ih

. fI· Rio de Janeiro, o Almiran-
I

'

f ' .,.

d
o que vem a a ecer no,

J' da C' dki, esposa do, sr, Antonio Como tem acontecido em pe o micro one o ll1ICIO a •

R 'f d T
te ase a osta Azeve o,

.

"SOl bri dei I d ' 1 I
eCI e no posto e 'enente-

B
-

d dá
,

Kowalski. anos anteriores, a - rmca eira, en o a re a-,
1 .' 'I d

I, arao o La ario, nascido
_ � .genera e com. o titu o e

'--Viuva Maria de Lour- RE'E DA PRIMAVERA'! çao dos pensamentos, A
B

_

d V'" 19
I na mesma cidade e que foi

, did f d
arao a itóría, em ---------'- lM'" d I '

des Caneparo congregara a gente JQoça me 1 a que orem sen o
de' 'Julho de 1860'· inístro o mperio e Se-

_ Sra
- Violeta Bayer I

desta bela ilha, que, com -lídos os pensamentos, os
.

1829
'

C
nador da República;

d d
- I í

- em ,a amara
Ad' l d IJorge, esposa do sr. Benja- sua presença, abrilhantará porta ores e, cartao com

:

M "I d
_

D
n re Ni o Ta asco A Rádio Guarujá, a popular emissora d-a rua João

mim Jorgé, funcionário es-
I
a grandiosa noitada de sá- identicos dizeres devem se \ umcipa :s.ta entao ,es- .

-- __'- Pinto, estreará hoje.. às 20 horas, unia .grande progra-

I' b d ,. .

h
.

d
.1 terra, em OfICIO, comunicou EL'IMIN mação de auditório Como atração especial estará pre-tadual' . a aprOXImo.' , encamm ar para o melO o I .

' .

" '. ., . , 1 .
_

,/

'1- d d
ao Governo. da Provincia ,sente o famoso comico da RadIO e, Teleyisâo TUpI ZE

_ Sra. Lucia Balsini, es- Os salões do quêrido clu- sa ao on e ca a um en- - "
,- ,

,

eÓ. I que Mateus de Arzão tira- Estêve nesta redação, COlO, que vemos no cliché acima.

Posa do sr. Tarquinio Bal- be da Colina estão sendo. contrara o seu par, que se- .
.

tã de
. ônt

.

t
A Por certo o auditório da Mais Popular será pe-

, . .
va ouro no ser ao o no on em, o nosso conerraneo,' ,

-

ornamentados para o dia ra, Justamente, o possuidor I
' , d

.

sr. Ruy da 'SI'lv'a Azevedo, queno para a assistência que irá aplaudir o famoso ar-
.

.

A tajaí, que as ·terras o -rIO
-

Sr. Cornelio de Cas- 26, com um carinho todo do pensamento identico ao
TOO G d"

tista carioca
, ijucas- ran e eram €Iurr::- viajante da firma Alfred

tI'O Pinto; oficial do Exér- especial. seu.

I
feras e que no sertão da H. Palmer &. Cia. Ltda.,

cito E' de se, esperar enor, e d b d de dNão há obrigatoxiedade, Vila de São José o Capitão istri ui 'Ora iversos
=-Menína Lea, filha do a:fl�ência por parte dos se-

é lógico, em se tomar par- José Luiz Marinho havia artigos de utilidade domés-
do sr. João Silva funcio-· nhores associados, uma vez -

I bri dei
_

' .

, te em ta rmca eIra, con- __tirado prata; tica, inclusive material elé-
nário da Imprensa Oficial I que a procura de mesas,adI' trI'CO..

..

I
tu o aque es que o quize- - em 1835, o Coronel

do Estado 'I venda na Relojoaria Mul-
f
-' .

, .
.'. , rem azer, peçam ao portei- Bento Gonçalves da Silva, . Um dos principais produ-

- Menina Mana Euge- ler, tem SIdo extraordiná-
- �.

h
.

1'0 o seu cartaOZll1 o, . na em manifesto, procura jus- t?S, j� de franca aceitação
nia, filha do sr. Zenon Bon" ria.

I h d t d
'

t'f' b 1"- d 11esta ,praça, e' o 'ELIMIN,"

G d
'

ora a en ra a. I 'Icar a re e Iao e' que se c

nassis funcionário da Pe- ran es e gratas surpre- E'
,

d
'

,
. ..

_.
IS aI um resumo o que fez Chefe,' no Rio Grande que limpa tudo, sem água e

nitenciaria- do Estado. sas estao sendo elaboradas ./,
d f d P'.

. sera a gran e esta a 1'1- do Sul; sem sabão, inclusive man-

rmra os senhores associa-
mavera, ,que o LIRA TE- - em 1840, o Barão de chas nas roupas e fazendas

MENINA _. VERA-i.úCIA dos, durànte o transcorrer -

NIS CLUBE fará realizar Jacui Franciscn Peqro de' em geral:
D fI h·

. da bela noitada.. A T E l\.T ç A- O E S P O R TIS TAS' 'e ue oJe o amver-
no dia 26. Abreu atacou e aprisionou I O nosso visitante ofe�- n._

_

ê._ário 'natalício da graciosa \
Grandes atrações na ma i- um destac�mento farroupi-' ceu-nos uma amostra dês- A sapataria "DIAS" de Aristolino Dias, avisa seus

. V' L" f'lh' Teremos, além de um -y... fre'guêses que conserta material esportivo: bolas demenma era- '

uCla, 1 1-
ar noitada dos últimos tem- lha em Roça Velha, no RIO se desodorante, que agra-' 1 1 h t

'

t
h d S A tA-' G I grandioso "shaw", com _ a . Iva vu as,- c u eIras, e c.
n a o· r. ,n amo era -

pos... Grande do Sul, sendo mor- decemos.
. Rua: Pedro Ivo _ s/n ..

do Vieira, e de sua' exma. apresentação de artistas de

espôsa d; Maria Macedo conceito plenamen:te firma

do, ainda, a eleição da RAI-

Os cumprimentos de "O NHA DO LIRA de '1953.

ESTADO".

ATENÇÃO

no Passado

NO' LAR E NA SOCIEDADE
\

,

Hoje

ANIVERSA'RIOS:

sini

Vieira.

BAIXOS, REPRE-

comerciar, adotada
<

Zé Coi ó hoje no
Auditório da GU81'ujá

Clube. R. Limoense
A diretoria' do Clube Recreativo Limoense, convida

seus associadós e exma. famílias, para ,um baile a reali,
zar-se sábado próximo dia 26 com início ás 21,30hs. '

As}.. termina� terá ônibus para a Capital.
"'-

A. DIRETORIA.

AVENTURAS DÓ ZE-MUTRETA-u.
-

,

Como se essas atrações
não' bastassem para garan
tir o excepcional brilhan
tismo. da fêsta,,_, teremos,
ainda, mais ll�a singular
atração, e. que, por- certo,

SA'BADO DIA 26, NOI- irá agradar ,plenamente.
TADA DE GALA NO LI- Trata-se da valsa que se-

RA TENIS CLUBE :pá dançada à meia noite,

, .. E a primàvera vol- em homenagem à Primave-
_1,__......,1_

GRANDIOSA
-

SOIRE'_E
DA PRIMAVERA NO

LIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO SERÁ REALIZADA A PRIMEIRA PARTIDA DAS FINAIS DECISIVAS DO CAMPEONATO CITADINO DE" PRO-,

FISSIONAIS. MEDIRÃO FORÇAS.oS PELOTÕES DO AVAl E BQCAIUVA, TUDO FAZENDO PREVER UMA DAS MAIS SEN

SACIONA�S DO C�RTAME, AGUARDEM-NA!

·.-.·.·.-.·.·M·.- -.·.· ·.·_·..-.·.-.-_-_- -.-� .:-.-..-.·JIf -.-_- ·.",.-.._·.-.·.-.-:_·.·.·.-.-.-.-I.-_-.-.-.·_·.-.-_
-•._.•._-•._-_•.-.-.- - .._-..-.-_-_-_-_-..J:.._-.-.-.-.- - •.•-_....,.�.._-.-_-_._-_-...-..z ".....,..-.-.-.- -.-..-.---.• .-.-.--- �_-.-_-_-•••-.

CORSÁRIO

Bingo Dansante
II ,:

EM BENEFICIO DE SUAS ATIVIDADES ESPORTIVAS O CLUBE NÁUTICO "FRANCISCO MARTINELLI", BI-CAMPEÃO
-

. ,:::.1 CATARINENSE DE REMO, LEVARÁ 'A' EFEITO, AMANHÃ, NOS SALÕES �O CLUBE 15 DE OUTUBRO, 'GENTILMENTE

l_CEDIDO, UM ANIMADO BINGO' DANSANTE. AGRADECEMOS O CONVITE QUE NOS ENVIOU O GLORIOSO CLUBE DE
• I JAIRO CALLADO

no. c. N. F. Martinelli
1111
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,

d'
4.. r A C P I li\. NOVA DIRET0I!IA,

a le� ,ncorpor.a a a r, • .' e -O!'D�tE�!D:����� I

Departamen'.to A"t·le�tl·co da. L.S·.D· DE SANTA I Promete empolgar a próxima reunião tur-

,

,

CATARINA I fistica marcada para 15 de Outubro no=

S d
.

f li O G
,.

f I 1 Recebemos e agradece- Hipódrono de Ressacada, .promovidaurpresa as -mais e izes I uaranf conquistou o tro éu "Dr. Os- I municipa ,
- que �e a' sua

aguardavam o cronista ao
mar Cunha" no .Torneio Início de Bas- I

clarividência se deve não mos o seguinte ofício: pelo já vitorioso Joquei Clube de
visitar Lages pela primeira t II· T

.

d V 1 ib I I
sómente a construção ,áo "FlOrianópolis, 16 de se- Santa Catarina .,

vez, constando a vitalidade I que e -_ oJe o ornelO e, o el p
(

.

o de jogos corno tam tembro de 1953 ,�, '

- i amp ,- Promete ser sensacional a reunião programada pelo
no desporto, correndo pare-

I Cancha de Basquete construída � bém a co'nstrução para bre- Ilmo Sr. Diretor de "O J Cl b ' 'dI _
' oquei u e, com cinco páreos, para o proximo \

ia 15
lha com o desenvolvimento I pela, Prefeitura Municipal ve do magnífico estádio Estado Esportivo' - Nesta de Outubro, para os quais já se encontram abertas as

econômico, tão evidente no municipal, para içar a Ban- Presado Sr. inscrições, sendo que um desses páreos será corrido na

ti
,

1
.. ' .:

d recida d D G '1'1 A d b t ti dei M
,.

1 d ' Temos imensa satisfação distância de Lobo metros e com 9 prêmio ao proprietá-ver iginosa va orrzaçao os ,� o r. a 1 eu mo- I e a,sque e, com a par ICl- eira umcipa , ten o após �

terrenos. O departamento
I

rim, estreou 'suas ativida- pação dos seguintes clubes:, usado da palavra o, supe-
em comunicar á V. S., que

rio do animal vencedor, sensivelmente melhorado.
I - ,

atlético da Liga Serrana de I des, fazendo realizar no do- I' Aliados F. C., G. E. Vas- rintendente da FAC, con- de conformidade com os es-

Desportos; agora filiada a, mingo passado, dia 20. do ; co da Gama, G. E. Guarani gratulando-se com Lajes tatutos em vigor 'realizou

FAC, sob a direção
'

escla- : corrente, um torneio início G. E. Hélio Moritz, Inter- pela soberba demonstração se á"'30 de agôsto próximo

nacional E. C., tendo deixa- de vitalidade esportiva, passado, a posse da' nova
.��,��)-(�()-)-()- d de se J G Y diretoria 1 'ta

-

o e se inscrever o
'

. congregando-se, autorida- 1 1 e ei em sessao

A TABELA DO RETURNO DE CAMPEO- W 3, que, entretanto con- des, desportistas e povo, A-
anterior para reger os des-

NATO CARIOCA DE FUTEBOL
- firmou sua in�cri?ão para o 'cent,uou a importância da tinos desta Entidade, no,

-. ,. campeonato citadino, incorporação de Lages aos período de 1953-54.
RIO, 23 (V. A.-) - Esteve reunida a assembléia J '

, ,

Igeral da F. M. F., tratando de varios assuntos, inclusi-I
RESUL'IADOS DAS quadros da FAC, por ser a I Está assim constituida a

ve da formacão da tabela para o returno.do certame PARTIDAS. orimeira cidade da serra nova Diretoria da F. V. M.

guanabarino.·Como se sabe, a elaboração da-tabela obe- Sábado ã noite, reuniu-se' em realizar campeonatos S. C.:

deceu à colocação dos diversos clubes no turno; reali- o departamento sob a pre> oficiais de basquete e vo-
Comodoro - Sr. Crytal-

zando-se um torneio para o caso dos gremios empatados. idê
.

d D G 1'1 A- da do C. Araújo
'

D' ôrdo com esse cri
.

f'
.

t
. SI encia o r. a 1 eu lei. Terminando usou

e acor o conl esse críterio, lCOU a segum e a pri- 'f Vice-comodoro
meira rodada da nova etapa do torneio, a ser disputada morim, a im de ser sortea- palavra o Dr. Osni Regis,
sábado e domingo proximos: Bangú x Flamengo; Can- da a tabela de jogos do que ressaltou a' cooperação Gualter Pereira Baixo

to do 'Rio x Fluminense; Bonsucesso x Botafogo; Vas- Torneio, além de encarar dos operários e técnicos pa-
Secretário - Sr, Luiz.G.

co x São Cristóvão; Madureira x Portuguesa e Olaria I outras providências. Os jo- ra que fosse possível a con-
de Faria

x. América. I gos que deveram ser reali- cretízação do evento des- Tesoureiro - Sr. Alce-
.' A partida a ser disputada sábado, no Maracanã, . _

entre Vasco da Gama e SãoCristóvãó, enquanto que no
zados domingo pela manha portivo que se estava a- 110r: Melquiades

domingo' preliarão Bangú. e Flamengo. : não puderam ser efetiva- preciando, Em seguida ti- Conselho Fiscal: Sr. Jor- Segundo soubemos a Diretoria de nossa entidade

A TABELA mente em virtude' da chu- veram lug
.

g �e Barbato; Sr, Arnoldo S. �urfist!l irá iniciar a construção de uma arquibancada
,: ar os JO os com social, cujas obras serão iniciadas na próxima semana,E' Q' seguinte o calendario aprovado pela F:M,F.: va tendo sido transferidos os seguintes resultados: �:uneo; Sr. Viriat,(i) Leal. nos moldes da já existentes no campo de Futebol da

..27�·9"::"::::'Bangú x Flamengo, Canto do Rio 'x

Flumi-, para tarde o que veio mo- ,1,0 jogo' Vasco da Gama Aproveitamos o ensejo Fedêração Catarinense.
nense, Bonsucesso x Botafogo, Vasco x São Ctistóvão,. -' , V S A d
Madureira x Portuguesa e Olaria x América. tivar o nao comparecimen- x Internacional, .vencendo oara apresentar a . . os in a para a semana' entranta esta previsto o iní-

,

d f S� C
,- to d 1 t d V " -

o
10SS0S protestos de estima cio dos trabalhos referentes as cercas, que irão separar,4-10 - Canto' o Rio x Bota ogo, ao ristovao x, e e emen os o asco Q primeiro por nao ter

FI
.

01
' .

FI
'

P
,

'V d G d d d > consideração as pistas de. corrida da parte social, e que serão cons-
uminense, aria x amengo, ortuguesa x

'

asco a ama e o qua ro o '�uadro colorado compareci- .

_

d G B M d
.

A
' , .

B
' C di S 'd -

truidas com madeira de lei e c1àja conclusão esta pre-
a ama, onsucesso x a uretra e merrca x angu. Internacional, empenhados,do.. or iais au açoes vista para a corrida de 15 de Outubro.

'

. 1�-10 - Flamengo x Canto do Rio,' Flum.inense x_na partida de campeonato I 2.0 jogo _ Aliados' F.C Crustaldo Araújo, Como- II ,Exist� a�nda mais' du�s 'sensacionais novidades,
Bangu, Botafogo x Portuguesa, Vasco x Olarra, Madu- d f t b 1 '.� , , "

.

Ioro . ',pOIS a prrmerra delas consiste, nada mais nada menos,reira x São Cristóvão e Bonsucesso x América e u e o, em que os

vas-'I
x G.K Hélio Moritz, Ven-

.

18-10 _ Vasco x Canto do Rio, Fluminens� x Por- caínos venceram pela con- ceu o-prnneiro por 15 u 12 Luiz G. de Faria, Secre- 'no sensacional DESAFIO entre Corsario e -Guarricho,
, . ,c cuja data da corrida esta sendo estudada.

-

tuguesa, Botafogo x Madureira, Bonsucesso x Flamen- ,tagem de 3 a 1. Na cancha estando no Lo tempo ven-
cario,

,

go, São,Cristóvão x América e Olaria x Bangú, - situada na Praça do Tan-
I
cendo por 12 a O Os rapa-

25-10 - Fluminense x América, Bangú .x Botafo- d
. ,. ,

1 ,,',.. • ....-_..-.-........._�---."..

FI V C t d R· M d
.

P que, eu-se mlCIO ·as so e- ,:es do HelIo Montz agre-
go, amengo x asco" an o o 10 x a urelra, or-

"

'

tuguesa x Olaria e Bonsucesso x São Cristóvão. �

mdades que marcaram a miação da E.N. e Ginásio

1-11 - América x Canto do Rio, Fluminense x 'Ma- incorporação de Lages des- Vidal Ramos, estranharam

dureira, Flamengo x Botafogo, Bonsucesso x Vasco, portiva nos ramos de espor- o tamanho da quadra, teq
São Cristóvão x Olaria e Bangú x Portugues�. te' superintendidos pela do entretanto, se firmado

,

8-11 - Olaria x Canto do Rio, Botafogo x Améri� H'AC Ant d
.

d
B FI" P

,

FI'
�. es e ser Iça o o no segundo tempo, perden- quadro cruzmaltino ofere-

ca, onsucesso x, ummense, ortuguesa x amengo, 2' 'lh
- .

I
'

Madureira x Vasco da Gama e .Bangú x São Cristóvão. aVI ao NaclOna usou�da do por apenas �res pontos. dd? resistência apesar de
15-11 - C�nto do Rio x Bal)gú, Fluminense x vas:..1 palavra o Dr. Galileu Amo- Vale aqui ressaltar que os desfalcados de bons ele

co da Gama, América x Flamengo, São Cristóvão x Bo- dm, que' apo!'!tou <-"Omo ar- quintetos se ressentem de mentos. O Lo tempo termi
tafogo, Madureira x Olaria e Bonsucesso x Portuguesa. tífices daquela jornada des- apuro .técnico, podendo e- nou com a contagem de 12

22-11 - São Gristóvão' x Canto do R1õ, Fluminense pOI'tl'va o' Profess'or Osval-
-

B t f M d 1 d quiparar-se aos quadros, de a 5, para o quadro aureo-
x o a 'ogo, a ureira x F amengo, Vasco a Gama x

d S'l fI dI' T ItaJ'al�, e Blumenau, cont-an- ceru'leo'.Bangú, América x Portuguesa e Bonsucesso x Olaria, o' 1 va 1,!sa e, o en.

29-11 - �otafogo x Vasco da Gama, Portuguesa'x Flávio Assunção Cardoso é ,do com valores individuais Quadros e cestinnas
'Canto do Rio, Olaria x Fluminense, São Cristóvão x a Prefeitura' M,\,micipal, de futuro promissor. Qua- Guaraní � .Klier, Morgado
Flamengo, América x MadJ..lreira e Bonsucesso x Bangú. construindo rapidamente a dros e cestinhas: (2), Paulo (10), C,arlos ..

6-12 - FJamengo x Fluminense, América x Vasco
B quadra de cimento em 10- Aliados -_Murra (2), (2), Newton, Batista (10),:da Gama, onsucesso x Canto do Rio, Botafogó x Ola-

ria, 13angú x Madureira e São Cristóvão x pórtuguesa. cal dos !llais centrais e sob' Jorge (�), Koche (5), Lin- Henrique, Corrêa e Aboim. I GUARRICHO
\

\ TEECEIRO�TURNO DE 13-12 a 20-1 as melhores condições téc- dner, Segala, Serrano e Vasco - Assu_nção (4), I P:- outra.noviçlade � que o Joquei Clube fará correr

tonfor�:'foi � resolvido anteriormente pela assem- nicas. Em )Seguida convi- Zazá (3). Pedro (9), Andrade (1), ,no dIa de Santa Catarma, o Grande Prêmio Santa Ca-
bléi� d��:>"clu��s, p� seis primeiros clubes co�ocados no

I' dou o, representante da li. Moritz Husadel Vaneo, Ciro e João Lu& tarina, na distân,:_ia de LOOO mettos.e côm a elev�da re-
retul:'no,(festqrao empenhados em um tercelro turno. FAC, 'd'

.
I d C ". 20 000

' ,,-� ",,'

d d C
'

1 F' d
< pm a preSl Ir a cen- (4), GlJ'Y, Levinó (4), 'I'i-, (3).

' compensa e ri1'
. ;00.., '

"Esta' ngJfa.: e-t�pa o certame a, apIta e e�'al teve o A., ' Dado o 1 1 d dA.
seu fl�én'volvimento fixado para o período' de 13 de moma, o qual conYldou o to, Agnelo (4), Plínio, Lau-' 4.0 jogo _ Final _ Gua- ,,,,' "

va or e e.va o" o,premIO espera::'se um êxito
,'. " ,

'., a' L:::l11. espetacular e que venha 'a coroar os esforços da
dezemBro"a 20 de janeiro de 1954. Dr. Osni 'Regis, prefeito 1'0, Orly e Pedro. (Cc:mtmua na 6 . pag.) Diretoria do Joquei Clube.

------------------ ---- - ------ ------ ----------��-------------------'�',-,---_.' '
__
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,
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";. ':'f,", "",,{;,;...," ....;,��'!:�\'.:('

NOVO DUELO ENTRE
GUARRICHO E CORSÁRIO

Sr.

3.Q' jogo - G.E. Guarani,
x G E. Vásco da Gama,
vencendo o qqadro dos mi

litares por 24 a 17, tendo o

• , •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTÂDO Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Setembro de 1953
---�:;$> '.- _.-=....,."...,,"""'"'....---

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

O homem. foi eleito, lha ZENIR com o Sr. Ro-! to de casamento. de _seu fi
Observações: Qualquer derico Rodrigues Lemos. ! lho RODERICO com a Sta.
semelhança com pes- Zenir Prebst.
soas vivas será méra IFpolis., 19�9-53 Goiânia, 19�9-53'
coincidência. Zenir e Roderico

.-

'(De ALVORADA). confirmam
----�-- ,_.-_._._......,--�--------;------_......._--

Presentes de Real Valor, Sin1 1
Aneis, Pulseiras Divertas, Relogios, Canetas ParJcer, Porcelanas Dec.oradas Nacionàl,;'

Japoneza ·e Cbineza,�. Faianças e Muitas' 'Outras Novidades.,
.

J

Preferir! N01sa Casa, é,
EL.O-�-"",.,;."�--.-.,,, .•

o'" .' lO·'
. ".

'.".
�::

�esulta�os I 'Ne�ativos �a COApl
---_.- - ..._-_._--

A
.

Pertarla 2153, responsável pelO encare

cimento. dos gêner9s de p�íl11�ira necessida
de�-Uma estatísítca comprovànte. dos

desacêrtes ceaplaaos ",."

Em março do ano corren- los de derivados de suinos; recebe da niesma fonte,

te,' a COAP; aéreamente, i ,178.160 dúzias de ov�s; ,··1 com ?edidos de autoriza

baixou uma Portaria, proi-: 311.189 sacos de farinha de ções para exportar, etc.

bindo a exportação, para: mandioca; 117.758 quilos: E enquanto a COAP,

fóra do Estado, de vinte e' de queijo; 179.650 cachos persistir em baixar Porta

dois gêneros considerados de bananas; 93.646 sacos de' rias, sem antes elaborar"

de primeira necessidade, milho, afora outras merca-,I um pl�no e fundamentá-las,

pensando que, com tal me- dorias...
.

.'
havera _sempre fracasso ,em

dida, fôsse provocar o ba- I
Além da med�da fr�- prejuízo do �ovo. .'

. rateamento dos prêços. . cassada, a COAP VIU-se afl-! Um erro nao pode prece-

O seu objetivo foi frusta- nal acarretada de l'1astos' der a outros mas esta tem
, '"

I

do, porém, como se espera- superfluos de material de tido a linha' dê conduta da-

va.
. expediente, com expedi- - quêle órgão que nos tem

Os prêços ao envêz de ções diárias de montões de saido mais caro do que se

descerem, aumentaram.pro- telegramas para o interior, esperava errar, errar

gressivamente. Porque? I em resposta aos muitos que sempre!
Ora, querer 'pôr em exe- ,

,

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

cução, u'a medida .de 'Certa

complexidade, .onde seus

fatores, .procedem de diver

sas fontes, sem antes pla
nejar, estudar, calcular os

seus principais problemas,
seria mais do que espera

do, o seu fracasso.
E à vista da falta de pla-

)

ij'8ANCOdeGRfl)ITO
POPULAR

II
.

':: AGRíCOLA .• r
..

.. ,:" RW:J:��,.16. _

.. ,

.

fLORlANOPOLIS - sro.. e.\ro.rlo6., ,

neja�ento e de estudos,. a Vende- se e COI'pra-semedida da COAP, ou seja, I �
a Portaria n. 2/,53, não só I Venda-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE
sacrificou o povo que pas- VROLET GIGANTE 1949-1952.

sou a comprar mais c�ro I Compra-se Caminhão Chevr?l�t.
como, também, ao próprio Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro -

comércio retalhista, pelo I
Micro Ônibus.

desaperecimento de muitas

mercadorias.
E se houvesse um plano

de execução estudado, o po
vo seria realmente benefi-

Utna Historia C011l0
Tentes . Outras

ciado, sé olharmos a capa-
, ....

(cidade produtiva d� Estã:'"
"Essas. estradas que àca- .

os corações pulsarem mais
do

bamôs de percorrer.. aban-I acelerados. Os sorrisos des-
Muito embora a Portaria . I

donadas pela incúria dos pontavam nas fisionomias
n. 2/53, baixada

.

naquele ,

govêrnos passados, que por' _e centenas de mãos batiam
mês, somente "pela própria

falta de conserva estão' uníssonas, festejando o ho
COAP, à mercê de contrô- ,

o sal
numa ondulação perma-: mem providencial,

le e fiscalização, fôram ex- d dnente, eu a.s pavimentarei". I vador., qu� .
eixan o �spedidas 1.992 ordens de ex- � f'"Sobre' os céus do nosso' seus mteresses, as 'suas a-

portação, para fóra do Es-. . I -

bEstado, __ atravesserei uma
I
bricas, eis seus anco.s, os

tado, entre os mêses' de IA.
-

\ teia de fios que

transporta-I
seus cavalos, os seus Justos

março e agosto. - . .

d d
f rá energia elétrica para OClOS, la ar um pouco o

Parte dessas ordens, a-j-
d f

os centros fabrís". seu tempo, o seu es orço,
voreceu a saída para outras "

"Os impostos sufocado-: do s�u patriotismo, para a

praças do Estado, das se-
salvação pública.

d d de res da produção, anti- eco-

guintes quanti a es "Um govêrno que de Ia-
.

mercadorias de pr-imeira I
nômicos, que vêm embara-

necessidade: 70.049 sacos çando a vida dos homens

de feijão; 129.000 sacos 'de de emprêsa, eu os redu-
.. "

arroz; 7.196.087 quilos de zirer.

banha; 141.585 quilos de O povo vibrava. As pala

manteiga; 4.55�. 857 qui- vras do ca�didato faziam

to governe!"
Um homem

ja manobrado!
Que não se

que não se-

deixe domi-

..

nar por .

uma camarilha de

bajuladores. Que seja .imu
ne à lisonja dos áulicos.

Que saiba compreender o

que é uma colaboração har-tlll[fla.illJ!ljltri1
(O REGULADOR VIEIRA)

,
Â mulher evitar' dorel

\LIVL\ AS CóLICAS UTERl1ll.-\Í)

j.-;mprcga-se com vantagem para

combater as Flores Brancas, COU

cas Uterinas, Menstruaes e .p'l. o

parto, e Dores nos ovário-.
t poderoso calmante e Repla

dor por excelência.
fi'LUXO SEDATINA, pela .w. com

�rovada etícaeía é' rçceitada pai
médicos ilustre••

FLUXO SEDATINA eneontn.... em

toda prte.

. ,mornosa:

O povo queria um ho
mem assim. Um homem

com H maiúsculo.
Era uma vez ...

A campanha chegou ao

seu fim.'

DelC8nsara 8.8.
O Papa doragte
dois dias
CIDADE DO VATICA

! NÓ, 23
-

(U. P.) - Fontes

_ li do Vaticano disseram hoje
que o Papa Pio XII suspen-

i
deu suas audiências duran

te .dois dias para "descan

sar ligeiramente de suas

incessantes atividades díá

rías". O Papa não conce

deu audiências ontem e não

tinha nenhuma marcada
para hoje. O porta-voz dis-

I se que já' desapareceu
I
a

neurite que acometera o

SUIno . Pontífice no braço
direito e no ombro.

'Vende-se

.� ,

Por motivo de viagem,
vende-se o estabelecimento
comercial "IMPtRIO DAS

I T�AL�IA�". Tl'�t�r: p�s�o-
" aL1eD�t.::.c.om o p. oprlet�rlO, .

cn:-. Walter Alves da Silva,

I· à l lua Visconde de Ouro,
Preto.' n -.y
I" , ... ..J.

Tubarão, Vidade Perigosa
Hasgavam cartazes, vaia- ,li,j]'(,s é'é.queles que lhes a::

.

da função que exercem. do Ou mesmo agredido. Vi
vam comícios adversários e p.intam os defeitos e lhes Pensam que estão num re- vemos num regime de mi

ameaçavam os medrosos. I.dj:(:erll. as verdades.
.

: gimem totalitário e que po- séria moral, de perigo e de

eoú:,<:�dos no poder, que-I. Não admit;l� criticas e I c{Pl11 fazer ? qLH�. bem enten� s-hressalto., Os homens, do_.
rem hOJe sufocar as vozes, nem comentarIOS em torno, demo E daí, a maneira vio- mando, estão perdendo a

I lonta COlJi<? queren� resolver linha e a compostura. Estão
certos assuntos. Vao para a (.�r.j&ndo a Tenório Caval
imprensa e'atacam a famí- cante e fazendo de Tuba-:
'ia do adversário ou pene- rão, uma cidade perigosa.
tram pela sua vida privada, Querem sufocar, pela fôr

FRANCISCO DÁ SILVA EDUARDO LUIZ DOS rum desespero de causa. E ca, a liberdade de pensa-
CARDOSO REIS � c: );]0 nada conseguem, pro- nicnto e o direito de critica.

e e: UU"< m empregar a violência Estamos volUmd� aos

ELVIRA MARIA Bl1ÂULINA DE CAR- ; do desforro pessoal. Já não tempos antigos, ou. ao re-

, CARDOSO VALHO REIS
: se cont,er:tam em difam�r. o gime do capitão Galdino,

, .

-

I
adversário e sua família, do filme Cangaceiro Mas

participam aos parentes e participam aos parentes e q: 1= rem- empregar a violen- nós seremos o 'Feodoro de
pessoas amigas o contrato pessóas amigas o contrato cia da fôrça, do trabuco e r�\1 srno filme! ... Que nos

de casamento de sua filha' de casamento de seu filho das vias de fato. O jornalis- ma'�("m pelas costas, já que

MARiA CATARINA com! JOSE' com a sta. Maria ta aqui, não póde criticar os é esta a mentalidade dos co-
I

.
.�t():; administrativo do Pre- v.u des,

Car-I Catarma Cardoso. feito ou de um boçal qual- (De A IMPRENSA, de

I ouer, sem que seja ameaça- ,Tutar§o).
I São Luiz, 18-9-953.

Maria Catarina ·e José
confirmam

�ÇJrlicipação

o Dr. José Maria de

valho Reis

Fpolis., i8-9�9-53.r.
. ,

ADVOGADO EM PORTO ALEGRE·

Dr. Victorino Andrade Pinto
Rua: Caldas' Junior n. 121 - Sala 25 - 2° anda!".
Referências: Cia. Suwift do Brasil e Mario Mar-

ques Garcia no IPASE.

'C:L1'C: - éluc;,>Jap.r.
P-articipação

JUSTINO RODRI.GUES
LEMOS

ROBERTO AUGUSTO

'PROBST MACROS E F'RACOS
VANADIOL

-

E indicado nos casos de fraque
za, p.alidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substaneías
tais como Vanadato de sódio, Llcl
tina. Gilcerofosfatos, pepsina. noz
de cola, ete., de ação pronta e eficllI
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para bo,
mens, mulheres, crianças; sendo fór�
mula conhecida pelos grandes roê.

cUcos e está licenciado pela Saudp Publiea.

e

MARIA JOSEPHA

LEMOS

e

LrDIA SÉLL PROBST
. ...

participam aos parentes

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

'.
,

Preferi, a Melhor
�,- FELIPE SCHMfDT - FONE '2280
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Com a posse dos novos seus companheiro invadi- lados por alguns dos pre- seguiu vencer pela conta

proprietárips da �eferida ram a cadeia e subjugarem sentes dentre os quais- o de gem de 31 a 12, com um

fazenda, houve protestos' a polícia para então pren- nome Manoel Marcos e a- 1.0 tempo de � a 6, a seu

por parte ·de grande n�me- derem o senhor Avelino

t'
vançarem, disi�tiraIn �e seu favor. O quadro dos milita

ra de pessoas, que se utili- Silvestri e linchá-lo em intento, mas so se disper- res é realmente o que pos
zam daquela fazenda para 'praça pública. As primeiras sande por volta' de meio sue valores individuais
soltar suas criações e don- horas do dia 12 do corren, dia. Como prova eloquente mais positivos e contrataca
de extraem lenha para a te notamos desusadas aglo- de que o asqueroso infor- com precisão.
venda nesta cidade. O Dr. merações de pessoas que

.

mante trilhou pelo cami- Quadros e cestinhas.
João de Oliveira encontrou, convergiam de vários pon- nho da mentira e da detu1'- Guaraní - Paulo (12),
então, a ocasião para' dar tos dos arredores do refe- pação, como é de seu hábi- Carlos '(7), Klier (2), Mor- _

vasão a seus instintos de rido Campo, e até mesmo ;0, basta atentar para o tó- gado (1), �atista, N��ton, Coluna Uníver'síláriaagitador e demagogo, pro- do Município. de Laguna, pico de seu artigo, em que (1)" Henrique, Correa e

Imovendo no recintõ do em frente a Delegacia; sen- diz: "UM POBRE LA- Aboim. --------..-----........

---_----
Campo de Piratuba um do os comentários observa- VRADOR, PAE DE NU- Aliados Jorge (2),

i Direção de João Luiz Neves, "E,' preciso que ,o nosso
grande comicio quando dos na ocasião, de que os lVIEROSA FAMILIA". O Murara (1), Serrano, KO-l I povo, mais uma vez, como
consitou o povo alí reunido que ali se encontravam, vi- cidadão que pereceu nos che, (4), Zazá ,(2), Segala MADRINHA DO RES- sempre o tem feito, colabo-
a não respeitar as. terras eram afim de assitir a inva- icontecimentos no dia 12. e Lidner.

,TAURANTE UNIVERSI- re com a União Catarinen-
em litígio, porque êle João. são da Cadeia Pública, es- .�ra solteiro, não tinha fi- Dos vencedores podemos TA'RIO" se de Estudantes, para o wige FEUII:.LERE em:
de Oliveira iria. promover tando tão 'somente sendo lho� e é filho de u� dos

I
destacar Paulo, Batista. e I êxito completo da campa-demarehes judiciárias que' aguardada a chegada de na�s abastado ,agrI,cult�r Morgado e,. dos vencidos

A Rádio Guarujá, em nha pró-Madrinha do Res-
assegurassem ao povo o um piquete de cavalaria :esldente em Capivarí, cuja

I
Koche_ e Zaza. Do V�sco seu noticiário RESENHA taurante Universitário"

domínio daquelas terras que estava a caminho vin- ?ro�rieda�e vai" além de .. gosta_mos de Pedro. e As-
'J-7, apresentou a seguinte De nossa parte, cabe:nos

para uso comum. Mas, se- do de Capivarí. Pelas 10 )00.000 mil metros quadra- I sunçao e do H. Moritz de
nota que, com a devida vê- registrar, jubilosamente,nhor, o Dr. João de Olívei- horas mais ou menos notou- los de terras, Esses, senhor Husadel, Levínio e Agnelo. nia, passamos a transcre- I

que a iniciativá da U.C.E.
ranão estava interessado a se a aproximação da refe- R.edator os esclarecimentos O Dr. Galileu Amorim

ver: _ encontrou ressonância no
resolver o caso conforme rida cavalada, que com lue em face ,da notícia in- em- após a partida final fez

"A UNIÃO CATARI- espírito popular, o que faz
prometera ao povo pois

I'
gestos provocantes e agres- certa nas colunas dêsse entrega do troféu '''Dr. Os-

NENSE DE ESTUDAN- prever estrondoso sucesso
que até o presente mome�- s�vos entrou no jardim q,:e conceituado jornal por ele- mar Cunha" ao Maj�r Ri-

TES, entidade que, última- para a campanha" ..to não entro�. com, petição I
circunda esta Delegacia mentos que visam arrastar zental em breves palavras, mente, vem se. revelando

alguma em JUl�O, ou mes- tendo um, de seus compo- as autoridades, que não tendo o presidente do Gua-
no patrocínio de boas' cam- GREVE NACIONAL DOS

mo" interferiu junto aos
I
nentes de nome. Manoel oactuam com as suas cos- raní respondido em rápido panhas que, não só satisfa-' UNIVERSITARIOS

proprietários no sentido de . Marcos, acecla do senhor tumeiras trapaças, a lama improviso dizendo da satis-
zem ao povo, como também

conciliar a questão; o que João de> Oliveira e confí- em que chafurdam, nos a- fação de ter -conquístado o, aos meios estudantís de nos- A União Nacional dos
o conspícuo advogado quer dente da mulher Ione de ihamos na

.

obrigação de Guarani aquele prêmio e
sa terra, lançou-se a mais Estudantes dirigiu a todas°é que o litígio continue e, Tal, representante do re- orestar a gente 'de nossa prometendo esforçar-se pa- uma arrojada: Restaurante as entidades estaduais con

mesmo se agrave, porque ferido Advogado, nesta ci- terra. ra novas vitórias.
. Universitário, que, em vis-

I

sulta no sentido de ser' de-
só assim encontrará clima Jade, concitado aos presen- Na certeza de que' está lIeAr�ammeOsaDrd.eRceonnattroôIVea�::� ta do crescimento dó núme-

, f�a�rada, "" todo o terri-

���I�"I ía.u'�favorável para alardear-se tes em altos brados, a con- �erá a acolhida que a ver-
do de alunos de nossas Fa- tono nacional uma greve

�__ __ �
..,;defensor do povo pobre e �'umarem o assalto. Mo- {ade fazjuz, no seio da 'im-

.

te como apontador, o re-
culdades, será uma parcela

I
de três dias, como protesto i Ir. '

oprimido, e com isso pro- mente em que um dos pre- orensa honesta, ,subscreve-
.

presentante ,da FAC ��m, a mais de_ cont:fib�ição .pa- da classe às violências e ar-I As 8hs.cura grangear a simpatia sentes tomou a dianteira in- no-nos com elevada estima ]. cronometrista e o Major ira fundacão da Universida- bitrariedades que vem sO-, John GREENWOOD. dos incautos para que dêm vadindo o cêrco que a polí- � consideração. _. Rízéntal como auxiliar do de de Sa�ta Catarina". .frendo estudantes, como � I i
:

"

I f em:seus vasto a um parente da havia' estabelecido, ten- Patrício Ant-uns ,Teix�ir1.;C!;orío.;netrista.' tend? un-', =« Câmara Municipal de quelas que culminaram re- FANTASMA DE IM-'seu nas eleições que se a- teu agredir a facas o sar- Clovis Bonnassis ' cíonado corno juizes os se-'
Floríanópolis, à exceção da centemente, com o bárbaro ,PROVISOvisinham e cujo prestígio '4ento comandante dêste nhores: O. Husadel, Ten." U,D.N., aprovou um proje- assassínio do acadêmico e Allan ROCKY LANEeleitoral está muito balado ,iestacamento. Um de seus 2URSO DE ADMISSAO: Assunção, Ten. Morgato to no sentido de ser con- jornalista H.aroIdo Gurgel.,.C

. h....( I r
em:pela sua atuação pericli- ,.'otnandados vendo a morte amin a.

cedido à União Catarinense na cidade de Goiânia. TRES MASCARADOS
'

t d
. Funcionará noturno ves- DESTAQUE ESPECIAL.minen e o seu superior e

.

de Estudantes, o MIRA A União Catarinense del-h d J,ertino, à rua Frei Cane- N- d d Continuação do Seriado:
.

:oomo a ava anc e os in- ao po e por um ever
i MAR, aprazível ponto de Estudantes, em reunião que A VOLTA

�

DO ZORRO'"vasores era de proporçõeE -::a 137 A. 1e justiça
\ deixar o enviado

nossa cidade, onde será levou a efeito sábado últi-I', N(,Matricula até 10 de outu- J "O ESTADO" ddtO prog��ma:gigantesca, mais ou me- . e e es a,.
! instalado ,o futuro Restau- mo, resolveu não só dai:' sua,d ) b Esporte na ,Tela. Nac.i'lQS 300 homens arma os, roo ;'�r os nomes, que no seu
rante Universitário. Resta irr.estrita adesão à greve," I '

, Preços: 6,20 - 3,50.l'.ão teve dúvida em repe- c:ntender, constituem segu-
agora que o Dr. Paulo Fon- como foi mais além progra-

. Imp. até 14 anos .

.

:';:mça pará
.

o aperfeiçoa-; tes, prefeito mu�icipal, ho.- mau uma passeata de pro-
•

.nento do basquete em La-I mologue o referido proje- testo e desagravo, que será

.1IIi�III·iIl.�.iIII."IIIIQ".·i�s, estando já nas cogita- to". .

encerrada com um comício � II I)) .1 :A

:·ões_ dos dirigentes a cons-I "Ao _que a reportagem ,da monstro, em dáta a ser 0-. _�',fJ'tI.
�l"uçao de uma can�ha co-" Resenha J-7 foi informada, portunamente marcada.
':lerta, para escapar ao mau

o. Restaurante Universitário

·,e�p.9. de que nos alerta o I deverá ser inaugurado ain
Dr. VItO! Pelluso� estuda,n- da êste ano, estando seu
do Lages, no Boletim de>

projeto a cargo do copeten-
ADepartamento Estadual de

te e jovem engenheiro, Dr. I N G L E SGeografia e Cartografia do
Walmy -Bittencourt".

, I ]\:ilês de j,ulho d: 1949
�

o I "Entretanto, a Uniã<:> Ca- lil ;Ii' �ri I I.
Dr. OS111 Regls, prefeIto' tarinense de Estudantes

r O N I C 'A • A P E R I T I V A.:lUnicipal, preocupado em pretende realizar a inaugu-
d2�r á cidade que governa, ração do Restaurante Uni- Per· eu-se,_.../

Ih t dr I
Perdeu-se um anel d

m apare a�en o espo -, versitário con1" várias sole-

I
e

:.ivo dos mais modernos; o; nidades. Entre elas _ e que __: ...____ , .......�"'-"'-'" platina c�m brilhante, de
Dr. Galileu Amorim, lide-'

surgiu em boa hora _ diz CASA MISCELANlA dlstrl- , estimação.
'

d di buldor. dos Rádios R. C. A. .té-ndo uma equipe e es-
respeI'to a' eleicão da

.

Ma- V I DI-- Gratifica-se a quem en-
. 1.. Victor, álvu ali e . .-:os.portIstas de renomado va- drinha do Restaurante Uni-

'

Rua COlUlelhetro Mafra. tregar nesta Re·dação.;or e c)' Major Ri,:_ental, Co.- ,versitário, certame que ri- ---

:1:0 representante atuor�za-' cou sob a orientação dos a- t ,MI·ssa de' 1 + 'Aniversáriodo da cooperação constante cadêmicos Linésio Laus e
ao desporto pelo 2.0' Btl. Celso Carlos Porto. Cada JAYME LINHARES
R d

' ;'

I MISSA DE 10 ANIVERSÁRIOo aviaria, agora empe-
,I estabelecimento de nossa 'dI A família de JAYME LINHARES conVI a os pa-nhado na construção da C 't 1 d' , ,

t,' ,,' 1
.

, apI a po era apresen ar ,rentes e amigos para assistirem a mIssa que sera ce e-ferrovia. entre os rIos. Ca-,
sua candidata, que poderá brada no próximo dia 27, domingo, às 8 horas, na Igre-

uoas e Pelotas, numa exten-
ou não ser estudante".. I )a de N. ,Senhora do Parto, em sufrágio da alma de seu

são de cerca de 130 Kms. .

"A ,venda de votos teve �nesqueclVel chefe. .

., , _

início segunda-feira". I -C--- I d d AI ma hia'A Rádio Guarujá, sem-I ,onsu a � a e ' n
.fraqueza. ,em-,-sera'. pre disposta a colaborar

I A

O Adido. Co�ercla� do C,onsular,ct') da Alemanha em

VI.obo Creosotado com as boas camPl:!nhas, Porto AJe�Ie, SI. Erwm Robby, e 'á à dispo�ição de

I ' 'todos os mteressados' em consult nformações etc.,
.. (Silveira) . mormen�e as, de c�ra��er I

no dia 28 de Setembro, das 9 à�
.

11oras, da manhã,
.

,

_'
. 'est�danbl, da s:u_ mtelro

Ino LUX HOTEL.,

VenCle-se: ::;�: e�:a �:�:n�;ad: -GOVERNANTEAf Restaurante Universitário.
___Lotes nas ruas:

, Qnso .

R
.

h J 7 Precisa-se uma de preferência origem alema, para'

3 d D" t a esen a -
. ,Pena, Souza Dutra, e Iaramen e,

tomar conta de um apartamento e da roupa de quarto
Maio, CeI. Pedro Demoro e fornecerá amplos detalhes

criancas, em Pôrto Alegre. Ordenado - Cr$ 600,00.
'

24 de Maio. Tratar: Rua aos ouvintes de Santa Ca-I Tratar: Agência Panair do Br�sil, S. A.
CeI. Pedro Demoro, 1.343, taI�na,e do Brasil". Pede�se referêndas. �

ti
. _.�--,� .__._---........

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Setembro .c�e"',!,.,..,9;..,5.""3""""".....,:.....,......"..,,_,,.....,...........N �--...,--����==�----��===-����
'-

Lajes Incorpo-
rada à F,A.C.

•

raní x Aliados. O, quinteto
de Morgado mais harmo
niosos com sentido ofensi-

Dia carta ao d,retor do "Diário da Tarde" :�
g

.

Um lançamento extrabfdinário hoje no CINE RITZ
OLIVIA

Obra realizada dentro do tradicional estilo realista
que caracteriza o cinema francês, OLIVIA' apresenta
uma história com sequênciás dotadas de profundo rea

lismo; um filme que focaliza um tema extraído do que
existe de mais complexo, dentro da sociedada.

OLIVIA � o cartaz de hoje, no RITZ
Amanhã - A ILHA DO DESEJO - Romance e

aventura vividos de forma extraordinária, por dois ho
mens e uma mulher em uma ilha deserta.

A ILHA DO DESEJO - com LINDA DARNELL
e dois novos atores: TAB HUNTER e DONALD GRAY.

A ILHA DO DESEJO - em TECHNICOLOR.

mais claro, c�m um pi
conhecedor da posição,
o atleta Paulo, - con-

tante e incerto, e as vezes

até pejorativa, no desempe
nho do mandato que o povo
inadivertidamente lhe ou-

Aluga-se
Uma casa de moradia,

torgou.
Dia 8 do corrente o De

legado que esta subscreve
recebeu uma q,ueixa do se

nhor Avelino. Silvestri, de

A-O U A

iir a agressão com os meios

que a situação comportava
,ofrindo um U111CO e cer

teiro tiro de fuzil que cau-que o indivíduo que tem a

alcunha de "PRETO", ha- ;;;ou-lhe a morte instantâ- .,ita em Coqueiros (!'raia
t d d .

a's a do MeI'o), localisada emvia envadido terras de sua nea, en o os em 1, -

d d a O terreno da chacara d,a "Flo.-.... propriedade e dela leva o �ressores, ven o que p-

algumas toras de madeira; )ícia estava disposta e p�e- ricultura".

agiu o Delegado no pleno parada para curúprir com Vêr � >,tratar na mesm!l,

f-de er embora I'nsta "om o seu proprietário.desempenho de sua unçao, o seu v, ,-

expedindo intimação ao. re- �
.

_

ferido indivíduo pal1a com

/ parecer à Delegacia, afim

de prestar declarações, dia
10 do corrente.

Recebendo a intimação o

referido indivíduo, compa

receu, em companhia de

um outro, a esta Delegacia,
comprometendo-se a entre

gar as toras ao seu legítimo
dono.

Quando o proprietário
das citadas t6ras procurou
apossar-se das mesmas foi

obstado em seu intento pelo
referido indivíduo,: não.

cumprindo� desta forma o

que havia- prometido ao De

legado.
Com nova q\Ueixa do pro

prietário, foi expedida nova

intimação para, que o mes

mo comparecesse a Delegp
cia diá_ 1 do corrente; dei

xando o mesmo' de compa-

recer por ter saido em com

panhia de outros agitado
res - influênciado por ele-

,
,

mento.s insufladores, a con-

Distribuidor
C. RAMOS SIA

vidar interessados a virem

a Tubarão, e no caso de

ser, êle "PRETO", preso

Comercio - Transportes
Rua JoAo._finto. 9 Fpolla

o ESTADO

1 ••,.1
As 5 - Bhs,

Sinione SIMON - Ed

wige FEUILLERE em:

"OLIVIA
No programa:

Esporte na Tela. Nac.:
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

John
As 8hs.
FORSYTHE

Joan CREERS em:

CIDADE CATIVA
N-o programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8,30hs.
Simone SIMON Ed-

"OLI�IA"
No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8hs.'
Odette JOYEUX - Ro-

Roger BLIN em:

POR UMA NOITE DE
AMOR

No programa:
Atual. Atlantida. Nac .

Preços: 7,00 - 3,50
lmp. até 18 anos.

As' 8,30hs.
Joan CREERS em:

. CIDADE CATIVA
No prQgrama:
Noticias' da Semana. Nac.

, • Preços: 7,00 _.:_ 3,50
Imp. até 18 anos.

I

i
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ESTADO
----- ------_ .. -- -_._.... -_ ------

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Setembr? de 1953
--- .--------------------.------------

IDA VOLTA
âe Fpolis. de Itajaí do RiO' - de Santos

24/9 26/9 20/9 21/9
5/10... 7/10 1/10 2/10
16/10

" 1�/10., 23/10 2V10
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 Abando"'n"o do Uenor.-.
do Rio, às 7 horas ,...

EM:;�;:���If��;t�Ed�l����tÃO HOE�CKEI'
._ Problema' Sério I

Rua Deodoro - Caixa Postal n. '92 - Telefone: 1.212 .

__
'.

.

.,

.

Entr� 'muitos p�o�lemas, I
feridos no dir:ito de .que go.

.

Ium existe que precisa ser zam os que nao precisam di
-�

Imelhor
considerado - o do ajuda da caixa.

1.1'
.'

OJ
menor abandonado. Questão I Vem; agora, outra moda·

e de assistência social. P�r- lid�de de abandono. A m�i� .

"..

.,$
! tence �os homens que ,te� perigosa, por certo� a vadia ��

'1

A
.
nas maos os cargos. públí- gemo Menor vadio, quase ..."

\*-- f
. coso Menor abandonado sempre turbulento,' sempre

quer dizer criança perdida, prejudicial. Estado que nãr '!!fI�
--- ' -' DURAI1TE TODD MA pàra o presente e, possível- 'depende da situação .econo �./
". nos \tAPeJOS

.

mente, para o futu.ro. E êss.e I�ica dos pais.Fruto d� am-

I . "\ abandono, com Origens di- biente, em que uma ma ove-
j

'D�'"
-

.�,'*
versas, vimos aqui, na Ca- lha operou no rebanho ...

... � ...
.

I I d id D'
. . FLDRIANÓPOUS:...SAN1A CATARINA'- � pita, a arman o, autorí a-

t ai, um passo para o VlCI( composta a 110va Diretoria: .cnov ará esfotçcs no senti-'" ,_/ • -3
� des. Alarmando, é êsse mes- e, ato contínuo, para o cri-

,

»
� '

I Presidente: Usny Mello rio de tornar �� Aéro Clube= � � mo o têrmo. Criando pro-' me.
. .

� bl' I P bl
., ,(reeleito), Secretário: Nilo de Santa Catarina uma en-'I' �

J
emas para pais. e, �erios, 1'0 ema serio, portanto. .

cI� para a Polícia. Questão que se agrava, dia Ven e-se
R Velloso L'�eleito), Te- lidade das prhnelras" no sul

-_________ Menor abandonado, pela a dia, .muíto -embora já se soureiro: Oswaldo' Camilli. o. país; com novos apare-
P·resença da miséria, -O prin- ! conte com meios para reti- O C Ih 1-' 1

.

d If Uma caminhonete Four- onse o ouperror, que 1."� e .maior corpo e a u-

cipa.I f.ator dêsse quadro que I
tal' dêsse a.bandono, garotos. 1 D

.

f baão FORD FI tipo 1953 � egeu a iretoria em oco nos e mem. lOS.assistimos. Menor sem esc.0- I que .vaguelam
- pelas r.uas da �

la, porque .carente de meios
� Capital. Mas, a cammhada com 16 mil quilômetros em (dá assim ccnsíituído: Wil- Continúa aberta na sede

com que possa vestir-se, I de recuperação dêsses me- perfeito estado de conser- t
FIar B�hr, �'l ancisco �e do Aéro Clube as inscrições

calçar. Sim, de vestir e �: I nores,
não deve sof�er hia- vação, equipada com radio Paula SIlva F ilho, Joaquim para nova tum:" de pilotos_

calçar, porque, 'emQora ja i
to. Deve prossgguir, por- Ford e eonvessor de ondas Assis Tabaüna e· Afon'so "�;v:�. que são reservas da

hajam caixas escolares, 'es- quanto o' problema será, Delambert. Fôrça Aérea B,:'asileira.
sas criaturas custam a acel- sempre, alarmante, poden- curtas.
tal' o auxílio! Consideram- do o Poder Público salvar Os interessados

.

poderão
se, assim, instintivamente a juven�u�e, .ampa:rand?-�, I

se dirigir a Nery Almeida,
com asslstencIa nec�ssarla Av. Adolfo' Konder s/no

---------------------------------- p�.q�o����,� U b" M S J. d d' ru ICl - uno . oa-
menor seJa um qua 1'0 o I

passado. . .' I quim.·
.

,A:C. Traasperles Aéreos
Catarlaease S. IA.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Edital de 2u. convocação

São convidad�s os senhores acionistas desta socie

de a comparecerem à assembléia geral extraorc!inária,
realizar-se no dia 5 .de Outubro, do corrente ano, às I

horas, no edifício da administração central, à rua Fe

pe Schmidt n. 14, nesta cidade de Florianópolis, a fim

e deliberarem sôbre a seguinte.. .

Ordem do Dia

1° - Aumento do capital social
2° - Reforma dos estatutos
3° - Outros assuntos de interêsse social.
Florianópolis, 22 de setembro de 195'3.

J:D. Ferreira Lima
Diretor-Presidente

v-io-Mõtor «Carl' Hoepcke)
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viag�ns entre FLORIANóPOLIS e ,RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

n!ste último apenas para o movimento de passageiros..
ITINERARIO DO NAVIO MOTOP. CARL HOEPCKE

NO ULTIMO 'TRIMESTRE DE 1953

rarmacias de Plantão
Mf:S DE SETEMBRO

26 Sábado {tarde) -:- Farmácia da Fé - Rua Fe
lipe Schmidt..

27 Domingo. - Farmácia da Fé .

-'-_ Rua Felipe
Schmidt.

"

'.

_

O serviço noturno será efetuado pelas FarJl'áci�s
Santo Antônio, MQderna e Noturna. .

.

REPRES�NTADAS

Agência.

Rádio Guarujá de Florianó

polis
Rádi{) Difusora de Urussan-

leiTE
gol<,

Rádio Farroupilha de Pôrto

,Alegre
Rádio S�Üna 'de Capinzal
�árljo Difusora de Tijucas
Rádio Difusura de Laguna I
Rádi{l Caçanjul'ê de Caçador

I

P..ár.:o Difusora de 'Itajaí
'.

I
.

.1 Pu bhci�ade

- de
"O Fstado"

.

"Alvorada"
"O Invicto"
"O Vale do Itajaí"

,- ..�.<.....;,
" � ,J

ECONOMIA absoluta
Grande "CONFORTO

.
.

. �.'

AQ'UECEDOR

EL�TRICO
. { ,

,

·11H",�4
IMERSÃO e CHUVEIRO'

----=--,___

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura .desejada.

o MISTURAOOR DÁKO. de regu·

tog�
. instontoneo. permite o

. maior escala de graduações de

TEMP�RATURA.

·e·
.. ·

; '8�\ .
i

' r . J' ,,'

/
_./

"_-

7

"... ..

'CONFORTO absolut01Grande ECONOMIA;
I.. �...

�""'V'.'W íF7>-;_

\ "7:���1��i-: �,-,.�-_ ......... ""';���'-'''�:r-�
.-

-
._ .

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL'

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricadas nas tipos
hariZQntot e ,",rtical,

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do' tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle aytomático de temperatura por: 1JRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA�
•

., l

• GARANTe o QUE FABRICA
-�-

-

'" t. BAMOS SIA.-Comércio e 'oências
Rúa Joã� Pintol '••Fpolis··Sta. Catarina/

AER{) CLUBE
----o- --- --,--------------�------------

II
.

Ante-ontem, dando cum-

I' .
.

primento &0S Estatutos, foi
eleita pekr Conselho Supe-

ORGANISADO : rior, a .nova > Diretoria do

E. _
I A€l'O Cl�be de Santa Cata-

EDITADO l'lil1é::, que fo: b.go empossa-

POR ..la r-ara . reger OE' destinos
dessa importante agremiá-

CLIENTES

Casa Londres

i �:n�;a�:i����o&M�:;ro. iCerâmica São Caetano
Electrolândia TIJOLOS 'PRENSÁ\)(}S, TELHAS, LADRI·

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·
.- .A Electrônica TARJO

.

Est. Jo�é Daux S. A. IWaldir Losso &Cia.· PRONTA ENTREQA

EI:�t:� �écnlca Ind. Com. OsnyGama '·Ciâ.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

Modas Ciiper

I Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aé.reo NaéionaL .. 239 - Flori�qpólis

DJSTRffiumORESCafxa. Postl!l. 45 - ).,'!odanópolis .:..... Santa Catarina

•

S\.�
"-,,�"<.:::>

....�()�"'&..��

��

Viagem com. segara'oça
.. e raoidez

sú NOS OONFORTAVÊIS MICRÓ-ONIBUS DO

11'100 '{(SUL-BRASILEIRO»
FlorianÓpolis - Itajaf ..:.. Joinville - Curitiba:

t_�����: <_�.u_u:_�:::�.S�l�:�"".,.,....da__.,

,. Í<�.>'
'

. ELEITA E E�\lPOSSA'DA
A NOVA DTR:h:TORIA

Na oportunidade foi tam
bém eleita a Diretoria So

cial e Desportiva, que tem

como presidente <- sr. Afon
so Delamberf e como mem

bros Francisco Silva Filho

e' Wilmar Behr. O Diretor
do Material Íl·i eleito o sr,

Joaquim Tabalij-a.
-

\.3(, aviatória pelo período A nova Diretoria recem

empossada ao que se sabeFicou assim

t AGRADECIMENTO E- MiSSa
..

Arten'ü; Triandaf:1lis f_ sra., Cristina 'fria'ndafillis,
João e Kati('p'2 Jordanu (' filho, irmãos e" sobrinhos de

JOHGE TRIANDAFILLIS

vêm tornar público agradecimentos às �ssoaiS que, de

qualquer fónna, exter[!�U�alll o seu pezar, quaudo do fa

lecimento dêé-se Seu irJi�;lO e tio, ocorrido 'ne> dia 17 do.

corrente e acompa!�l:arid() os seus restos. mortais à últi-..
m'a morada.

/
Nessa 'lI))rtuni.d:Jde tonvidam aos amigos e pessoas

ULTRA'SONO
TERAPIA

de suas relaçõe; para assistirem à mIssa que mandam
celebrar na Ig�'ej<: Ortodoxa de São Nicolau, à :r;ua Con-

.

,

selheiro Mafra, 43, no dia 25 (sexta-feira), às 10 horas,
pelo que antecipam agradecimentos.

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRAirAMEN.
TO PARA INFLAMAÇõES E D.oRES.

TRATAMENTO SEM OPIlIRAÇAO DAS

SINUS·ITES
I
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

. TRAT:\.MENTO CO:\J HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HDRIZONTE.
litESIDtNCIA FELIPE SGHMIn'r N; trs."""""'-=-""'_�".0· ," ". • <�,. , ..

'

. '.... _ _ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Assembleia Legislativa"
o nosso eminente gover-

1- '

--

, , 'I"
nador, entre. muitas outras G' /

d
" · 'd D 'O ld C b Ivirtúdes,"'tem a' da acuida-

. rave .nUDCla O ep. swa O a rai,-

T d ". ,::;el�:; ;:nq�!e�le�:�e:: iTem a palavra o Presidente do Legislativo
ar e colher .os membros de uma'

caravana. Evidentemente' Sessão de 24,9-53. I
: 23 CONTRA 3 seu próprio, lànçamento,

não nos referimos aos que.' Presidência: Francisco Com a votação acima, o vetado pelo poder legislaü.
vão com S. Exa., porque de- de Souza Neves. projeto �utonomista voltará voo

vem ir em função dos car- Secretaria: Lenoír Var-' ao plenário da Assembléia E' mais um desrespq
gos, da gentileza dos convi- gas Ferreira. na próxima sessão legisla- do Executivo ao Legisla'
tes ou mesmo da amizade Com 'a palavra o dep. Eram- tiva. .vo.

'

pessoal. 'Qu�remos aludir cisco Neves -0- E' triste a situação de
aos que não vão, porque O dep. Francisco Neves' Foi considerado de utili- povo, que para ter os se

não são convidados. Nesse; 'apresentou projeto de lei, dadé pública, em 2,a: vota- direitos assegurados, p
desconvidados é que está o autorizando o Govêrno do ção, a "Associação das cá- parte do govêrno Exec
savoir faire de S. Exa.. Estado ,a afiançar o emprés- tequistas de Rodeio". vo, precisa valer-se de m

Quando da inauguração da timo de Cr$ 300.000,00 que -o- dados judiciais.comunidade, como compo- P fusina de Bracinho, S. Exa., a re eitura de lmaruí con- Denúncia do dep. Oswaldo
nente da autêntica impren- ,

fez QS convites normais. Ar- traira com a Caixa Econô- Cabral
sa brasileira e que como

"

, .

F d
.

.rolou também os gerentes I
mica ,e., eral em prol.' da Na parte destinada às ex-galardão de sua integrida- -

dde bancos. Muito bem!' construção a Matermdade plicações pessoais, o dep.de moral ostenta em seú
Menos úm - porque êsse "São João Batista".

\ _

Oswaldo Cabral, denunciaprólogo, o nome por todos
um fôra diretor da Empre- da tribuna, um atentado à

JS títulos digno do Catari- ,
, sul e sabia. .. Agora, na G>rdem do Dia soberania da Assembléia

•aense "Dr. Adolfo Konder", '

excursão à Videira, S: -Exa. Na .3a. discussão da e-F Legislativa, pois, a despeitoviesse sob sua responsabi
fez os convites protocola- menda constitucional, nin- Ie uma decisão .sua, o Go[idade, dar publicação con-
res. Mas esqueceu um! Tre guem falou. vêrno do Estado, não aceita.rovertida de um fato, que, O f t tmenda gafe! Esqueceu S. Houve somente a votação ) pagamento das taxas

dei
a o que rouxe ao co-embora doloroso e depri- ,

h' t d dExa . .do ilustre autor desta nominal, cujo resultado foi:' .igua e esgoto, sinão com o n ecimen o os srs. ,eputa.nente, nos amaranhou em
d O ld C b J

mas malhas na função de �::n:�n!��u�� :aez:�d:ari� Curso de Expans'a-o Cullural' I p::aO :�� :;:�o(lre;u��!
:10SS0S deveres como res-

bi ,. dnha feia. Se me duvidareml: ' ,I ato ar itrário o Executivd
de rí l' li I oonsáveis pela manutenção ' ,- d tParece que, desta vez, os homens e jorna rea 1- •

,. _ " • Não há-de ser nada. Com- .nao pagan o um cen avo a
zam mesmo o anseio comum duma organização sindical da ordem pública no âmbi-

preendo essas coisas. De A b CI b D f1 f
mais do que for de' lei

.da Classe. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais aca- to de bossa jurisdição. mao ã, 10 b. 8 OZ8, ,,00 e-ba de anunciar-se, rotulado preliminarmente de Asso- outra vez S. Exa. corrige o

A'· d d J A d C t
O .Iep, Estivalet

ciação dos Jornalistas Profissionais, Bela conquista, em .Sabedores 'de que a no-
lance. E apaga a ingratidão, f(iDela O r. OS° 'i" e as ro traz o apoio de sua bancá-cujos excelentes resultados práticos para os homens de

tícia acima referida havia
Sim. Se eu lá estivera (Ca- da ao projeto do dep. Os-imprensa de Santa' Catarina acredito sem reservas. O, ,milo Castelo Branco), esta- I

,•

1 sido remetida para essa Ca- O Dr., Josué de Castro Organização das Nações l7'- waldo Cabral, lamentandoSindicato, que reunirá os profissionais do jorna , consti- da hoje rendido. De tanto
tuirá, sem dúvida, mais um fator, senão o decisivo fa- pital pelo senhor Dr. João' I dist�ngue Florianópolis com. mdas para Alimentação to esta atitude arbitrária dobater palmas! Seria um es-tor.. da solidariedade da Classe. Razões de ordem práti- .le Oliveira e que o porta- " sua presença, viajando pe- Agricultura. chefe do govêrno. Mas é
ca, mais dp que de ordem moral, o estão indicando. O .Ior da mesma a êsse con-

cândalo, Foi melhor. ,Quem la Cruzeiro do Sul, com Delegado do Brasil e:a preciso que o caso não seSindicato é, nos têrmos da legislação trabalhista do Bra- ' ' sabe, se' eu isse (Enory Tei-ceituado jornal, fôra o, Sr, chegada às 12.(I� hs. de ho- v.i-ros -vongressos interna- resuma nisso. O Legislativosil, órgão de defesa dos rprofissionaís, fôrça i�eL'!.�Ji.::a- xeira Pinto}, não estaria, '

,

dora, assente sobretudo na comunidade dosJnterêsses Dr. Volnei C. de Oliveira, ;'e, no aeropôrto. clonais, o último dos quais, deve representar 'ao Judí-
agora, lá na Colônia Sant'-

de todos os do mesmo ofício. Cumpre, assim, uma fun- .oresidente da Assembléia "Crise histórica e crise em Homo, presidiu, realizou ciário, pedindo, até, a Inter.Ana, ensinando o dr, San,ção de relevante conveniência Para a classe. No Brasil, 10 Estado, com pedido ex- biológica do mundo com- 'co!lfül'f:neia�, a -convite I)f;- venção federal para garan-.

f li
.

Ii t
.

d
.

lh d b .aela a namorar! Desconfia- -m e ízmente, o jorna IS a vive e miga as os anque- .iresso de publicação, .nos
I' d d d

_ fian temporâneo" é o título de cia
,
na Sorbone, em Pa ..·i:., tir o cumprimento da lei."tes de quantos, pomposamente instalados no topo das . . , to e to as as escon ian-

Oipressamos em dirigir-lhe "
sua palestra, amanhã, sá- 1clS Univetsídades d� Ho- caso da criação da Me-grandes emprêsas publicitárias, têm a seu serviço os que

t
/

t c1 :as, a interrogar-me. Sobre '

b b' t d I presen e,. na cer eza ..' bado, às 17.30 hs, e COY'lO ma, ;\ {\p�,Jes, México. Bue- trologia aí esta também, co-sa em escrever e expor o que o servam,'o que.es u am,
. _ coisas de tempo e espaço!• o que verificarr, e .. , 0 que convém 'aos interês ;,�s (k s ua divulgação, para

resta-! .r ' F' Ih' SI'
foi. anunciado, no salão <h nos Aires, Montevidéu, São mo prova do' desrespeito à

magnatas da imprensa indígena. Não 'raro, o estômago 'relecimento da verdade
ao. 01 me oro e a es-

Clube 12 de Agôsto. Domingos, Lima, - -Havana, lei. Ao ,presidente da As-
lhe I'mpo-e sl'le"ncI'o a' concl'e"ncl'a, porq .....·e desgraça'damen�

-

h \ivesse, no Banquete, quan· N- '1 d t' C E t d U' 1 bl"
'<A.

ilUa crua e como omena- 'ao e pe a soma e a 1- aracas e s a os m"os, sem ela cumpre prestigite a liberdade de pensar nunca é completa para quem" "1' F" I'
10 S. Exa disse que era

f 1 d
-

d d �em a nossa g.orlosa or-
.

. ". ,_ ,
vidades ,no magistério,' na ��' professor honorário o poder que pl"e-side.�m ajungido às obrigações de amí ia, não ispoe e'in epen.

P l'
.

1 d E t d
)reCISO que a ommao pu- a''d'ml'nl'straça-o pu'bll'ca e,'r�lo' J d'

, .

1 d V I C"""1 f 1 'a o ICIa o s a o que
.

� 19l1'l mente e val'.las UHl- pa avra o ep., o nei ,ma-dência econômica. Ademais, o jorna ista pro issiona so- .

l'
-

.

,',' )lica tomasse cuidado mi
fre concorrências insuperáveis: primeiro, a dos que es- Je a maneIra com que sou-' , E:xercício da profissão da v('l�idades estran�eü�as e ço de Oliveira, para dizer' ,

escolha dos seus represen-crevem por vaidade, por esporte oú por incontida neces� beram, se conduzir seus MeJic!na que conseguiu ex ,dttfm-íor dos prêmlü� ·Par.- ao povo como está cum-d d d d 'bl' 1
.

d ,antes para que ela NÃO

'I
sida e e izer e pu ICO a guma COIsa sua ou e em- ::omponentes· destac a dos traordinária projeção para', d.á Calogeras e J, lse Ve;;js-, prin.do 0_, de�er que o cargoPréstimo,' segurido,' a dos que, havendb falhado a outra�

'dd'
lECAIA EM NOMES "J' seu nome', n'o Brasl'l e ,'10 Ih'nesta CI a e, nos sucessos "Imo. 'e Impoe,carreiras, por falta de aptidão para elas, se insinuam nas QUE MAIS TARDE VE-

b
. do dia 12 dó corrente, con- 0"trangeiro. É pela suaredações, cobram barato as reportagens e aca am trlUn- NHAM A TRAIR O MAN-

fando contra os mais capazes, que comumente são os que .::]uistaram mais um helo na obra de caratei' social, es-
DATO - aí eu pulava. De ,

se rendem à tremenda pressão da mediocridade: O Sin- tradicional corrente de re- tudarído sob forma siste.·
'1

.

d d verêda. Em cima da cadei- I

Idicat6, certamente, zehl!J pe os mereCImentos e ca a levantes serviços prestadós r�1ática e pela primeira ve2,
,um e de tbdos, impedindo que a profissão jornalistica se

à coletividade catarinense.
ca. Da mesa. E levava dez,

IlO Brasil, as condições d'E!abastar,de na vulgaridade t: na rotiná, que tanto compro� minutos aplaudindo. E gri-
1 I' 1 d

. O histórico do ocorrido, vida de nossas populações.
'

metem o sentido altamc'l!e cu t:Jra e socia a Impren- tando: _ "Muito bem! Mui-
sa. O jornaÚsta é homem é'dvertido das transformações. passamos a relatar com ab- Zm copsequência,' e exten-

-

d
-' ' to bem! O povo, que o diga".do mundo, em día com as ic1éias e acontecimentos a-..era soluta insenção de ânimo dendo suas indagações pela

b b d d' 1 Ih Foi bom não ter ido. Vol-moderna. E se bem, so a an,eira sin lca, se aco em e com a responsabilidade ,; população mundial, surgI'.'de direito todos quantos, JTJesmo nas mais modestas e le tava de ,la eom a fama de o .

t b Ih d 1 Inossos cargos, para re- ram esses ra a os e e e-apag,�das 'funções do jornal, trabalham na imprensa e maior puxa da terra. E de I '

dela vivem, há no Sindicato um poderoso elemento de por, o ocorrido em seus de- '

-

1 ' b'
"'vada cultura e de caratcI

,

'd '1 di'
outros p anetas tam em. I 1'" ,

1equilíbrio e harmonia dei dasse, r€presentado :eela mú- VI os ugares, a. qua e
. '

1'" O' ,
revo U21OnarlO pe as assel"

-

d l' "

.

d d d t d f't' t t h I
�- OU ISSO, 0\1 co oma. u co- -

1
-

f"tua compreensao a so L�.a':je a e, en rQ a per el a m- es emun a, a popu açao ".

'

coes e conc usoes,
'

que ' o'

terpretação do mester j:);:nulístico. Daí, ser auspicioso o desta cidade e que em dias: loma, ou cadeia!
BUM i ;:;m a "Geografia da Fome"

If�to �a fundação da �ocjeda,de �os Jornalistas Profis-
��róximos será relatado pa-

I . . .

I e a "Geopolítica da Fome"SlOnBIS de Santa Catarma,. prImeIrO passo. para ii concre- I
"

.• Itização do Sindicato d::l c1;1�se: Congratulo-me, pois, com, ra todo o povo. catarmense

I S R «Deixa Disso» o verdadeiro sábio in
os meus nobres con!í>�de:,; por motivo dessa vitória de da tribuna da Assembléia e... " r <clês, prêmio Nobel da Paz, ;,velha aspiração, cOni.uin, Legislativa, pelo nobre e doml!lDO, ,na I �"r� �ohn BOYd, _arr, h.Oprestigioso representante

La' DOAa '

' }:JrefaclO deste ultImo 11- :
'dêste município Sr.. Dep. vro, diz o seguinte, o que é I
iTrederico Kurten. A/ C. R. "Deixa Disso" pr '�ündamente sugestivo
Aproximadamente um a- realizará, domingo próxi- I para caracterizar o valor

no o senhor Avelino Silves- mo, na Lagôa, nesta' Ilha,
I

dessa obra já traduzida eU,

tri e outros adquerir.am ma�§ uma das, ,suas festas, 4 Jinguas:
por compra um latifúndio esplêndidas, tjc<e reunirá,' "Se os políticos de iôdas

I

I '

por algumas horas, os seus i as r;ações d0 mundo pude:3'
associados. Com esta, aque- sem ésqueCel' por um mo

la sociedade de Miguel I irwnto os' �,�us co�flitos po, IDau,x homenageará o in- líticos e ler êste livro, sem

dust-'é'l n. I;"�) Damiani. jdé�as preconcebidas, ad-

'TIM- .

I�O � ·lfl U I
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,Uma. carta ao d,retor do' "Diário da
Tubarão, 18 de setembro Lemos estarrecidos o ar-' atinamos com a razão pela

de 1953. I tigo intitulado "SANGUE qual, um jornal que pela
Ilmo. Sr. Prof. Ari Ma-' EM TUBARÃO", publica- trajetória de sua brilhante

chado. -: I do, na edição' do dia 14 do
i

existência, se impõe ao res-

M. D. Diretor do "Diário
I corrente,

dêsse conceituado peito e admiração do povo
da Tarde". matutinó. A princípio não ,� "Barriga Verde'" pela �,a-
----'----'-,-- - neira como soube sempre,

,

e, a qualquer preço, dar
fiel cumprimento da parce
la que lhe cabe, no seio da

.___ ...

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Setembro de 1953

fLAGRANT�S DA CIDAD�

Slidlçato dos Jorn. Profissionais
(Crônica 'escrita especialmente para
a Rádio Guarujá, pelo jornalista
GUSTAVO NEVES).

23-9-53

Loteria do ,Estado
A extração de �D18m

1.734 - Cr$
6.366 - Cr$
3926 - Cr$
2:515 - Cr$
7.379 - Cr$

200.000,00 - PÔRTO UNIÃO
15.000,00 - CAÇADOR
10.000,00 - BRUSQUE
5.000,00 - ARARANGUÁ
2.000,00 - RIO DO SUL

existente nos arredores

" desta cidade, com a deno

, minação' de Fazenda Revo-

I redo. (continúa na 6a pág.)
nwr5riam certamente umn

'Tubara'"O CI·dade Perl-gosa' ��::��a::�i:::�:sd:\e�::I

.' �ss;rp maior possibilidade"

_ , '

..' de salvar noss� civibação i,

Quando da' campanha da persegUlçao. Varias profes- ,pouco conhecida entre nós. caluniavam e difamavam de perecer numa tercei:::-a.
Aliança Liberal, em fiu.s de :;;oras, sem a menor garantia i ruriàaram um jornal e pe- tudo. ,nundo. Não havia, pa- tllerra mundial', I1�29 até Outubro de 1930�-de irremovibilidade, toma� pas colunas do mesmo vomi- ra eles, um funcionário si- 't: � Dr. íosué 'de Ca�t1.o
Tubarão foi teatro de vários ram parte nas campanhas i tavam, semanalmente, todo qUlô,r que fosse honesto' e professor de Geografia H�-l'�tos de violências, pratica, contra a politica dominante; I caio, todo rancor e toda pe- 't:apr,z. Ninguem prestava e

f:'Hma da Faculdade Nachl-dos pela policia e pelos a� sem se;e� mole�tadas. . ',ç::mha .q�e l�es i� na alma de,vi;l �aver uma 'varredura '
/ I

gentes do governo, A Revo- No ultImo pleIto, funclO- , de polItIqueIros' mescrupu- el�l legra em todr.is as re-
1':<11 de Filosofia, Direto!' ,do

lução de 30 veio e pôs co- n,ários, profes�ores e gente )10808. Fora� �ara �s �rnas·,r[,.rtições. �ara que pud.e:- In, .. tituto de Nutrição'da U
bro a tudo, com o voto se- c;ue sempre vlveu:---de favo- e num ludIbrIO crImmos!>,' sem, admlRlstrar o mumCI- niversidade do Brasil, Pu;-,
creto. Desapareceram as res da politica situacionista, .,conseguiram vencer. Hoje, pio e o Estado, Não respei- sidente da Comissão Nacio-
perseguições e a interfe- 'vieram para a praça pÚbli-1 esquecidos do que 'disseram tav�nl já na certeza de uma I naI de AI' taça- V"t 'd d d

- . . .

'd d
Imen o, IC�-rência da policia em assun· Cá" a acar as autOrl a es o ontem, nao querem supor- vllol.'w, as auton a es cons-
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V'· l't (G d d P f't d t 'tO Ih'
- t" 'd<>c: .

S d II:]
e"l ente a omlssao N",-tos po ltICO!'j. arlOS p elOS ,,; verna or, o re elo, os ai' as Cri lcas. que es sao ,tUI c'. e os melO e .pro- .

.

se feriran'l nesta t:_rra, sem secre,tários de �stado, ,nu- f e i tas_criteriosamente. p.lgb'loa,d�s adve�sár,ios. c(In�1 de Bem-Estar SOCIal,
t;;.,_....._.............Cl,..

u
...e_h...o...u"'v""e,..sse coaçao e nem ma lmguagem mfamante e Quando !!.a�;�eJ::ªn:. SQy,erpo_, (contmua na,5 pag,).. FreHdenie do Conselho da�: -

E ainda, a imprensa
ciosa, continúa sua camJ:1a
nha de .desmorallzaçãn dó
legislativo, quando o verda.
deiro desmoralizado
executivo, pois, peca e aten•
ta contra a harmonia dos
poderes.

Pal'a expUcar' o espetacular fracasso da disten-
,são da linha Capivari-Jaraguá, o govêrno recorreu
a uns dados por êle mesmo fornecipos ao Boletim
da nossa Associação Comercial e mandou que a

�mpresul l§mçasse mão da mentira, alegando um
acidente em uma das caldeiras a vapor- da usina de
T'ubarão. Esse. acidente nunca ocorreu! E' pura é
simples mentira! Mentira deslavada e cabeluda,
mentira gambá - como diria Ruy - m�ndatium
gambá, ou 1nendatium serigtteia e, pior do que isso.".
mentira oficial! Esta, infelizmente, vai-se generali
zando. No discurso recentemente proferido em Vi
deira, o sr. Governador arrolou como obra sua um
silo para cinco mil' toneladas de cereais, ali cons
truido por ordem do Presidente da República, atra
:vés do Ministério da Agricultura, ao qual õ sr.
Bornhausen, concede apenas as hónras de o haver
auxiliado!

Repete-se o caso dos grupos escolares:
a) - o govêrno federal entra. com o di-"

nheiro; ,

b) - as prefeituras, com o terreno;
c) - e o sr. Bornhausen com aquela pIa

c�: "Esta escolã está, sendo construi
• ,da com recursos do govê,rno federal.
Depois, na hora da inauguração, o nossó gover

nante esquece esse abc e diz que fez o grupo!
...�:." /.',:.,,,� _'
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