
"","--, '. ,.

Candidato à Presidencia da República
RIO, 25 (V. A) - As ruomentc, não se limitam, r quemas que estabeleçam objetivamente: há um no- i tuição do Presidente da Re- PONTO DE PARTIDA

. ções da consideração de
demarches políticas que se

I
ao contrário da óbvia dis-I um roteiro par<l: negocia-I me e um objetivo. O obje- pública. O nome, do gene-, Não se pode dizer ainda dois perigos: primeiro, a

processam e� tô�no da su- : C�,i?ãO ,das declar�ções ofi-I' ções o,portunas. O .proble-! tivo é garantir a normal�-I ral Canrobert Pereira da' �ue,. nas conservações rea-! esçolha de um elemento
cessão presidencial, neste ciais a formulaçao de es� ma esta sendo con� dade do proces._s_o_d_e_s_u_b_s-,��l- �C�sta '._�. ,_ __.

.

i Iízadas no Norte do país \ que, pelas suas. vinculações
�)"'()�)"'(l��. c om a presença do governa-I militares e seu irrecusável

I' 'I
dor Garcez e nas que sé de- prestígi�. no seio das elas

Om�is antiloDiá.
I.

,;envolveram, paralelamen- ses armadas, se constitua
, ,rio d. S. Catarina:� te, no Rio, tenham' sido fi- em gàrantia da realização

I xados compromissos em

I
de eleições; segundo, a es-

! Ano XL .

tôrno da candidatura da- �:olha de um candidato que

.1 quele dirigente militar, mas possa conciliar os partidos
, � N. 11.717 <I I�

o seu nome foi tomado co- e .os interêsses dos grupos'
.

.

mo ponto de partida para políticos empenhados na
>{)���

.

..

I sondagens. Partem os res- manutenção dó regime de
Florianópolis, Sábado, 26 de. Setembro de 1953 CJ:f 1,oe "1---.---- - ---- ---- "" ----______ _ ponsavelS pe as negocia- maneira a se criarem con-

PONTINHOS...
I
AsselDbleja 'LéDislaliva

,
���2e:�:���:n!:::::�

I Este jornal, para quem o -

.

-'
'.

-

regime, a candídatura Ade-

Culpado de alividades cinlra o, EDito �::�t���=:;��:�::::�� I
Emprestimo á Préfeltora de (marol:. 'fiar d�Barro,

CAIRO, �5 (�. �.) -I A v�sta do� processos cO-j tE7ne�te, coron�l Zakaria Nesse ataque pessoal muít� 300 mil:Cfuzeiros IMacedo Soa-
.� Pro�otona Pública pe-: me�ara no sabadQ: '". acu-I Mohiedine, deslgnad� pelo

I se compraz o órgão oficio- l;ã���e�:id�1:1 d;ioari���: res operado
díu, hoje, a �en� de m,Ol:te I �açoes contra HadI e outros

\
Conselho da Revoluçao, do' 80, como está provado por B,atista �e. Imaruí, patrimô-I HAI�, 25 (U. P.) _ O

para o ex-primeiro mims- 22 destacados elementos do
I
qual faz parte. despachos judiciais, r-ecen- mo municipal, de conformi-I sr Jose Roberto Macedo

t1'O, Ibrahim Abdel Hadi, a: antigo regime foram pre-l,
A acusação contra Hadi

teso dade com a Lei n. 113, de S�ares, em}{aixador do Bra-
mais destacada figura do paradas por uma junta de [oi a primeira dada,a co-

.

No' comentário, na críti- 17 d:_. setembro d� .1953, da sil .em Haia, s'ubmeteu-se
antigo regime que com.pa-,' investigação, presidida pelo nhecer pela .comissão. Prefeitura Municipal de I t t

-

di 22cá, no elogio OtL no ataque Imaruí.· an e-on em, la ,a' uma
rece ante o Tribunal Revo- '

d
- ,

a atos e fatos e natureza Ar�, 30 - Esta lei entra I operaçao cirúrgica,
,lucionário, que,j�lgárá os SOMOZA NO RIO rública, usa pseudonimo JmvlgorBadatadasuapu- O estado de saude do

culpados de. atividade con- •
.

q1!em qmser. Engana-se, blicação, revogadas as dis- embaixador, que está em

tra o Estado. • p01' isso, o uú de Vereador, posições em c�ntrário. tratamento no hospital ca-

A acusação contra Ha- alvo\ de manifestações de aprêVo do Diário, entendendo que
S. S., 24-9-5.:>. tól�o "Johannes de Deo",

. di, ex-líder do Partido Wa-

b D 1 li
-

d A
r

t it l' 1 f ddo po.vo rasl·181·ra a nota' o orosa içao eve- (a) Francisco Neves nes a capi a, e qua i ica o

adista, lhe atribui ativida- .,. m ser assinada. Porque se Deputado de satisfatório.
des que constituem, argu- RIO, 25 (V. A) - Numa O ilustre visitante foi re- ela focaliza uma atitude

\

menta-se, urna traição ao visita destinada a "reafir- cr-bido no Aeroporto Inter- l;ública _: e que »erqonho-
I -----------

país, tanto interna como in- mar a amizade tradicional nacional do Galeão, com as
SQ atitude _ do . redator-

ternácionalmente. que une os dóis países, e honras de estilo, pelo ttChe- chefe do Diário? O sr, Dep. Francisco Ne
Acrescenta que o antigo no sentido de da" maior de- fe do Govêrno brasileiroe· -

,
\ I E' notei da redação, IJo ves apresentou, na, sessao

"premier" pôs em perigo a senvolvimento às relações demais autoridades da ,Re- jórnal. Se'O
-

ofeªdido não de 5q_. feira última, à As

segurança nacional, ao "en- entre o Brasil e a Nicara:1 pública.
. .

gostou, que vá _a juiz6 e lá' sembléia,
.

o seguinte:
trar em contacto com au- gua, não só em benefício I " encontrará pela frente o'

. "PROJETO DE LEl N.toridades .estrangeiras, con- comum, mas como <demcns-

, I D
.

l l
I

a eceu O OQU8 responsdue por e a, pa1'CL I' . Autoúza o Estado a a-
tra os interêsses nacionais, tração de espírito de pana- .

d d d L f'
'

, ,

p1'ovar as ver a es o oro-l wn%ar em�resttmo.
,

e ao procurar criar díficul- mericanismo", chegou na de Alba sas que nela estão, Esse .{\.rt, 1 - Fica o Poder
dades ao govêrno do gene- manhã de ontem, a esta Ca-

" 'l
. ,

,
Executivo autorizado, de a-

, I esponsave tra em pessoa. I ôrdo con t 21'
,

ral Mohammed Naguib.· pital o general Anastasio .

_ .,
i cor o com o ar. ,numero

LAUSANE, Suiça, 25 (U. Nao armn]ara outro para X, da Constituição do Es-Também ,é acusado de Somoza, Presidente daque- fP.) - Faleceu, hoje, em' ir'por êle, como ez o Ilhéu tado, a afiançar o emprés-haver ajudado a: "causa do la República Centro-ame- I d $ 300000 (um hospital desta cidade, o das biografias. timo e <=:1", .

.

,00 tre-
imperIalismo", ao enviar as ricana.

duque de Alba, .ex-embai- Quanto ao afirmar o' zentos mIl cruzeiros), pele.
forças egipcias à luta, sem xador da Espanha eUl Lon-

.

d'
. b' "prazo de 10 (dez) anos e a

nosso tretor que essas W-.
d 10c/'suficiente preparação- mili-

M • dOres e chefe de uma das f'
-

d dI Juros e '/0 ao ano, que a

g t.
gm taS sao a pena o sr. Prefeitura Municipal de.

tar, durante a guerra de af are n vaI famílias mais proeminentes 1\'Ledeiros dos Santos 'reco-,Imaruí contrair com a Cai-
1948, contra Israel.

'E UU da nobreza espanhola. mendamos ao Verea.dor ler xa Econômica Fed�rál de

J I
. aos n·. O duque, qu� pertenceu o jornal onde escreve e o Santa Catarina.

O zes em greve
.

à corte da ex-rainha Vitó- artigo' Atitude Desassom-! ,Art; 2,0 - 0_ montante do

LONDRES 25 (U P ) emprestImo, a que se referü
, ..

I
ria Eugênia, faleceu às brada, do Diário da Tarde, o artigo anterior, terá apli�·LA PAZ, 25 (U. P.) -"-- Noticiou-se hoje, que a
18,30, flS. com 73 anos. àe 14 do corrente.

.

cação exclusiva na constru-
As atijvic1ades forenses fi- .Rrince�a Margareth visità- '

c:::--:"'�
:r:d::::::��';:id:�j:�:; �ta��,P�:i�::.:e:ã6a;:·Ameaça à Imprensa o T�mpo 15 Iara. destro'I.desta capital em greve de da, para o que Ja conta com,

.

[ill

braços cruzados: até 3 de a aprovação da rainha Eli-
I
-------------

Previsão ,do tempo até- às dos pelo logooutubro; reivindicando um· zabeth, .sua irmã. Seus pla-' O Chefe de Policia Qber. o fecbame!lto de joroáls l4 horas do dia 26. S. LUIZ, 25 (V. A.) _

aumento de vencimentos. nos sôbre essa viagem só

â
· -

t- A Lamentável incêndio verifi-
Na hipótese de o govêr- serãe- alterados se ocorrer e r dlos que Dao es ao cem o goturno... T.empo - Instável, com

cou-se, ontem, nesta capi-
1

�
,

dI' chuvas.
no não atender a seu pedi.. a go de gr-ave na Família S. PAULO, 25 (V. A) divulgareI'» ataques ao qual ec arou a imprensa: tal, no bairro denominado
do, os magistrados mpea- Real, ou �e a princesa ca- ..,- Em reunião marcada pa-I Presidente da República 1- De pronto, podemos res- Temperatura - Estável.

I "Madre de Deus" O fogo
çam promover uma gréve sar-se, o que não parece ra a.manhã, os �iretores d�s I ÓU, mesmo que irradiarem, i salt,ar que a medida mere.

- Ventos - De, nordeste a
devorou quinze �asa's de

,

I
- - d d I sueste, moderados:"geral, não obstante a' proi- provave, por enquanto. emIssoras de Sao Paulo vao ,dlcursos de ep_!lta os. cera a nossa repu sa, pOIS palha, desabrigando cente-

bição legal de que os juizes Espera-se que Margare- examinar á lei em que se I A convocação foi feita pe-' vem cercear as libertades
Temperaturas _ Extre- nas de pessoas.

. Desconhe-
e demais funcionário� pú- th seja convidada pelo pre- baseia o Chefe de Polícia' lo sr. Edmundo Monteiro, de

- pensamento e expres- mas de ontem: Máxima ce-se a causa do sinistro.
blicos apelem para êsse re- sidente Eisenhower- a-visi- para amea�ar de.-fe;�amen-! preside�te da· As�ociação I

são".
.

20,8. Mínima 15,5. A POPULAÇÃO DA CA-
curso. taro a Casa Branca. to as estaçoes de radIO que das EmIssoras PaulIstas, o

PITAL AMPARA AS
,..-.;.......-...._-.-.-......-.-...-_._-_-_-_-.�..-_-.__-_-_-�_..-_-.-.-.._w�............. �..... ... .,w..� �- • ......,...,.",..4 �-.-.............UJ-,.,..,..�.�_.._-..__..._._-.-.-_-_-_-.-_-•........-_-_.....-_....._-_-......-...... -

/

POUCOS iniciaram, a.qui, por um� Defendia êsse, di·l.i__(,...(,....(�,...()...()._.Q..-<,,_.()...04WIII xas Neto,. João. Frainer, a serviço. da imprensa e em VITIl\�AS _DO INCEN.

em Santa Catarina, a bata-: reito. Desejava-o'-

respeita-I I' T LHA D'E POUCOS'
� Ozeias G,Uimarães, etc. Ver- permanente labo� .para a D.IO

lha pelo. Sindicato. d_o.s Jor-'do.. BA A
. .

'
, � , I 'dadeira equipe de batalha- vitória das reivindicações São Luiz, 25 (V. A.) -

na listas Pr�fi�s�onais. A.lu� I A

Mimoso Ruiz, presente em VITORI� DE MUITOS ,0 d�res" dis�ost?S à vitó�ia, da classe. . A população desta capital,
ta, a prinCIpIo., entusIas- todas as camp,anhas em que! i

' ,foss� IquaIs fossem o.S Im- A bàtaiha se feriu, quase ao tomar conhecimento do

mo.u a alguns profissi�nais.1 estivésse em jôgo. o. no.me'
;o-.(�""04II ._;(.,.,.()�)';;: pecilh0s a vencer. A classe anônima. Ao.s poucos, tive- lámefitável sinistro verifi-

Um, que so.ube ser perfeito' do. pro.fissional de impren-I . I aí está, representada pelo.s mos despertado. o. s,entimen- cado ontem à noite, no

hõmem-d�:,imprensa" viven.- I
sa, formava à frente. Dis-

,

.

A DÃO M I R A N D A mais expressivos elemento.s to dos horltens. que fazem bairro "Madre de, Deus",
do das lid;s de jornal, acre-I pôsto a tudo e por todos. I da a público, estava evolui· I de uma geração de jo.rna- profissão. das -lides de jo.r- ofereceu abrigo em suas' re-

dito.u
.
na vi�ória. Mimos_o Sabia sentir, na ca.rne, a ci- : 'da. Criára ,?o.nsistência, a- ment'o, em que a união. da listas que trabalha pelo. nal e revistas, e que, nes- sidências, aos desabrigadós

. Ruiz, de saudo.sa memória. catriz das injustiças aos �o.-
I
lertando jo.rnali,stas. classe, p�r idéias e fa.tos,

t amanhã da. imprensa. sa honrada missão, procu- e vítimas do incêndio.
Lutado.r do.S mais acérri- legas, fôssem 'êÍes de -que

I
Outro, também, assim estava send� mais do. que: A Associação do.s Jo.rna- ram conqílistar a vitória de O governador Eugênio

mos, pela unificação.' da situação. .político. partidária. pensava. Pensava e unia 0.' necessário., po.rque urgen-' listas Profissiona.is,_ aí es- muitos, so.b a bandeira do
I de Barr0S ordenou aos seus

dasse. Ho.mefu',: de impl'en-I Era, sobretudo, e àcima de: seu pensamento ao no.sso.. te. Assim, outros, co.mo Jo.'-I tá. Nasceu, co.m ela" o. pri- Sindicato dos Jornalistas· auxíliares diretos. que pro

sa, perfeito. Pro.fissional da : tudo, um profissional que Fo.rmava. ombró· a o.mbro, sé Co.rdeiro." Waldir Gri- meiro passo para a organi- Pro.fissionais de Santa Ca· I videnciassetn medidas ur

redação e da co.sinha, na
t co.nhecia o dev�r sagrado do.

'

na luta pelo. ideal de to.do.s; sard, _Gustavo. Nevés, Nel-'I zação, em definitivo., do tarina.
'

I gentes' para que as vítimas

linguagem do.s jornalistas •.
I sentimento de- coleguismo.. Esse, veterano da imprensa, son Maia Machado., Aribal-, Sindicato dos JOl'nalistas Fo.i batalha de poucos, I da tragédia, receba� abri- _)

Ele sen,tia a neces�idade, ,d,e,l Quando faleceu,. a idéia Martinho Callado. Júnio.r, do. pov.o..�s,:' ,Naza�'eno. Co.�- r.r,ofissio,n�i�, qU�" �!r".oá"•..em-. um,},�' h�je, é já vitória de
I g�s e assis,tência ��c,essá:

-"--', ,_"serem um 150, T�.d:�/ d Doral�clO Sel�,1 Hanla Catul'lna, mha',,�.orça mUltos. .i na,

';:.<

. _.

DIRETOR ,-
. Rubens d.

, 'Arruda Ramo. I
IERENTE ,

I
Dominlos F�.teI. Aquino ,
��----

Edlçlo de I.oje - 8 pi,a.

PENA DE· MORTE

- General Odylio·
Denys

J
Procedente de Pôrto Ale- Ajudante de Ordens, que

gre, onde tem o seu Quar- já serviu no extinto 320 B,
tel General, chegou a esta C., hoje,23° R L, em Blu-
Cidade, ante-ontem, o Snr. menau.

.
.

General de Exército Odylio Recepcionaram-no tôdas
Denys, Comandante da Zo- as altas autoridades civis e
na Militar do Sul, compre- militares tendo o ilustre
endendo os três Estados su- visitante: durante o dia de
linos. ontem, visitado o Quartel

General da Infantaria Di
visjonária e 140 B. C., a 16a.
C. R. e o H. Gu. F..

Acompanham-no. os Te
.J.ente Coronel de Infantaria
Raymundo Ferreira de
Souza, que .. já serviu no

nosso tradicional 140 B. C.,
� Capitão de Infantaria
João Baptista Silva, seu

Hoje, o ilustre militar se

gUIra para São Francisco
do Sul e Joinville e, ama

nhã, a Curitiba donde irá
ao norte dõ Paraná.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma tra�içâo no �omércio e' na In�ustria �e Santa Catarina
.
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DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

DR. JULIO -DOIN VIElRAI
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OUVIDOS, NARIZ E' GARGANTA

I
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei

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

Curso ,n� Departamento Nacional de Saúde
Consultas di::;iamente das 10 as 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 Marinho.
-

Residência: _:rravessa Urussanga 2. � Apt. 102 .

DR. I. LOBATO FILHO
Doo.� ã••prel!l., rUIlIr.WrI.
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fl.liodnrrilo do Bo_pital N.ra. ..... I
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Informações'
U'eis

.

o leitor encentrarã, nes
ta coluna, i,nformações que
necessita, diariamente e de
imedi�to:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ........•. 2.656
Diário da Tarde '" 3.579
Diário da l\lãn:hli ... 2.463'
A Verdade......... Z.OHi
Imprensa Oficial 2.688-
HOSPITAIS
De Caridaae:

(Provedor) ..... " 2.314
(Portaria') . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .3.831
MUita r . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) ..... :. 3.153

Maternidade Doutor
- Carlos Corrêa '" 3.1121CHAMADAS ÚR-

-

,

GENTES
Côrpo de Bombeiros 3:813
Sersíço Luz (Reela-: � .

. mações) .. �": 2.40-1
Polícia (Sala 'Coinie- ..

'

sário) 2,0�8
Polícia (Gab. Dele.
gado) ... -. . . . . .. 2.59.j

.COMPANHIAS DE
TnANSPORTF
AÉREO

TAC

·::'Á' G 'IÊ;�'
.

'F I .(; ..-\.,0.R t,
_ ti�e '�C)s '';cQbê:I�'�' insta�t�neamente
•.

_

em preto 9u castanho �"
" ��'·G: I; Á'c;." I G .\ II O

-;� _" ,

meio século de existência

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

_. Dr. Meceslao Szaniawsk _

(CO ESTADO'"
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
1'eL 3022 - Cx. Postal, 139•.
Direfor: IWBENS A. RA�.i.\'IOS.
Gerente : DO::vnNGOS 1<'. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador. Dantas, 40 - 5° andar.
TeL: 22-G924 -'- Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
.Rua Felipe de Oliveira, n. 21 60 andar
Tel.: 32·9873 .s: São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

DR. \VALMOR ZOMER GARCIA
.

Diplomado peta J:'aculdade Nacional de Medicina da

--"_O-LJ(-O-'---O-U�'�ID""""O�'--""'K"".AlI�"�.�.�.AlI�8AlfT��.&�---
.

. Universidade do Btasil
. Ex..interno por concurso da Maternidade-Escola

DR. GUERREIRO DA FONSECA . (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
"�.G." .1 ........ .; Ex�interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P; E. T. C. do RiO' de Janeiro,
Médico do Hospital' de Caridade

j)OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto ri. 16, das 16,00 às 18,00 horas .

Pela manhã atende diariamente no Hospital
<._
de Caridade.

Resid: Rua Generai Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.

Mário de La'rmo' Caotição.-
01'''''''. :._' MÉDICO -

::�::·�/::r=:��·· ..._, ... IA,.... �l
CLINICA DE CRIANÇAS

ADULTOS.... , ....Iav., ln. ....... ';I._I.-... �_ DOENÇAS INTERNAS

DR. ALFREDO CREREM CORAÇÃO - FIGADO - RINS. - INTESTINOS
, Cana lIfael__1 .. '..qn ....... Trata·mento

.

moderno da SIFILIS
Consultório::"":" Rua Tiradente!!, 9

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas

Te}.: Cons. - 3.415 - Res. -' 2.276. - Floriauópolis.

-

._ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

ConsuItól>io l Ruâ JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665

Residência: R. BARÃO DÓ RIO BRANCO N. 529

� CURITIBr- PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doencas da pele: Ecz·emas, Furunculose, Coceiras, Man-

ha ••rY! t. -cJIJúa ·1aI AMItI chas," espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex-

.UaI •• CuI.... cesso, Flores Brancas, Frieza se�ual, Impotência, E.ste-
. OLlaC!OA -.DIOA D. O�O... PUL'l'B rilidade, Desonvolvimy'lltq físico e. mental, :tc. - Do-

_ .ll.... _ enças crônicas em geral: ReumatIsmo, Vanzes, Asma,
O-""rle, ........ ".UIa. I - 1ltU1I....... U .. 12 Maláriá crônica, Hemorroidas, etc.

, 11 .. 1f Una. ATENÇÃO: Con�u]tas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

_---.-.acI-.-z-.-;.....-..-reüaI---G-dk-.-rIi--..-.----....-.-I-'-...-- -: ca_d-:-a._��:_.no��:.��_ H�����__"_. CaI_·,"..�__r_-_"'__I'_'_-_J_"_J_"_-_"'_"_Ca_IUI_.._., .. AV ISO
DR. JúLIO DOIN VIÉIRA

Acàba de receber o

Cllrill& d••lIpllciaüuçlo Pilla S N. T. k-luw1"DO • )b-•••i.S.".....
.,

I CIRURGIÃO .DENTISTACll'Ul'lI'l. do Prof. u.o Pinll..iro Guim.ri•• (!li.) .

Cons : Felipe Schmidt, :18 - Fone 380L ,.
,. "

,,'

At d h d
Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

en e em ora marca a I Clí G 1 C'
.

R . R 'S'_ J' "O F' 2395
mica era - irurgia Bucal Dentaduras-es. ua ao. oIge,., - one

P t M .

f'
.

on es oveis e ixas

I Raio X e Infra-vermelho.
i HORARIO: Dasegunda a sexta-feira das 10 às 12
horas, e das 14 às 18 horas.

Das 8,30 às, 12 horas aos sabados, J

.
CLINICA NOTURNA as quarta e 'péxta-feiras dl;lS

19 às 21 horas. i \ .

,

Ano Cr$' .170, ..-,
Cr$ 90,00Semestre : � .

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00.
Anúncios mediantes contrato.
Os originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza pelo. con
c: ceitos emitidos nos artigos assinados.

, Dre Samuel
.

fonsera

DR. HAMILTON P. STOCCO

- MÉDIC.O -
.

Clíniça geml de adultos e cr.ianças -Doenças d-e
Senhoras - Partos - Operàções

Con.sultório: Victor Meireles, 18.
ResidênCia: J.er.ônimo· Coelho, 16:
Atend� em seu consultório d�s 3% à!3 6 horas.

DR. MARIO WENDBAUSEN
CIfaIa al ...

&MalfkI. -:=. I'" !'Ia II - 781. .. na.
CeuaI 8 Una.
....laeIai I....z. a. Tal. 81&

ADVOGADOS
DR. MARIO,LAURlNDO

·e

DR. CLA1J1)IO BORGES
ADVOGADOS

Jl'ôro em ,eral, Recur80s ,era.te o Supremo Trlb.
ui �edera,1 e Tribu.al Federal de Recur.o•.

ESCRITÓRIOS
Florianópolis - Edificio 810 Joio••, tua 'l'raJ••.

12 - l° ..dar - ,.1& 1
Rio. de J&Ileiro - Edificio Borba Gato, Av.. 14�

tUtô.io Carlol 207 - laia 1001.. ' -

DR, CLARNO G. GALLETl'I
- ADVOGADO -

. Rua: Vitor Meirelell D. 60 - -Fone 2.468 - FlorlanópoU••

Advocacia e Conjabilidade
, ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani .....: Cau$as

Cíveis e trabalhistas •
.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago - .

Assuntos fisca,is em geral.
•

Edifício "IPASE" - ;;0 andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIKA
- ADVOG.ADO -

Lavando com Sabão

'V'irgem ..Espe,cialidade�
da Cla. WBTZEL INDUSTBIAL�JoIDville. (Dlarca' registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
/�

-,

• .•..•••.•... 3.700
CruzeIro do Sul •..• 2.500
Panaír ••. �

' ,; .,3.553
.varig !� .... , � .. _ '2.325
L_;ide�ét:éo . '. ; ". '"'�402
Real : '.'•. f'••• /", 2.358
Se._andinávas •...... 2.500
HOTÉIS'

,

Lux •....•..••.•..

Maa:esiic� ...•...•-•.
Metropol •.....•.'.
La Porta :. �.�21

Çacique ......•.... �.I t9
Central . . . . . . . . . .. 21:"9 �

. .Estrela • . . . . . . . . .. .�.:l71
Ideal .. ..... . .. .... 3.6ã9·
ESTREITO

I DiSqU�
.

,

..

2.021
..

2.276
3.U7

06

-Pensão
Dispõe de quartos para -

r_apaz dando bôa referência.
Avenida �ercílio Luz n. 2.

&SÃO' PAULO
RIO?

.

�

--------------�-----

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON
Para tratamento do ES

TRABISMO em crianças;
Ru� Vitor Meirelles,' 14. '

De· 9 .às 12 horas diària-
meoW.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje: 27 Anos. de Trabalho do
Corpo de Bombeiros

Organizado em 1926, presta aquela tradicional cerpera
ção, serviços de relevancia à população,

n-a .luta contra o fºgo
,o trabalho dêsses ho- contra as chamas, jogam ameaça ,a diversas vidas e dros que os bombeiros vi

mens, vigilantes no cum-
I
com a própria vida, para a 'vários estab-elecimentos

I

veram, no cumprimento do
primento do dever, tem si-; salvar outras tantas em pe-l comerciais - o da firma I seu dever;
do, efetivamente, de ver-: rigo, Aqui, não faz muito, Meyer & Cia., à rua Con-
dadeiros herois. O"');soldado' tivémos exemplos dignifi-' selheiro Mafra, e o da La-' Daí porque, hoje na data
do Corpo de Bombeiros, I cantes dêsse> desprendi- I vanderia Delta, à rua Fran-I q ue assinala o 27° aniver-

,:! �. ' 1 {f'$r,��'I_
'

���.&nQ���Q>���- �

NO LAR E N'A SOCIEDADE

'"(

26 DE SETEMaRO

A data de hoje recor

da-nos quer

..;_ em 1633, morreram

combatendo' por não admi
tirem a rendição, o Sargen
to-mór Rui Calaza Borges
e mais cinco companheiros, .

que se haviam recolhido a
i '

urna casa abandonada junto ,Iaos Guararapes, onde fo
,'Hm surpreendidos-r pelos
holandeses;

,
- em 1636, Camarão che

�ou ao, acampamento do I:::�ener� Bagnuelo em Pôr
to Calvo com mais 2.500 ha
bitantes de Pernambuco
que não aceitaram o domí
nio estrangeiro;

A Francisco Tolentino, quando foi tomado pelo
a Lavanderia Delta.

1-

_ em 1850, foi nomeado Lutam os valorosos solciados do fôgõ, para a extincão
Membro da Comissão en-

das-châmas que, }! rua Conselheiro Mafra, não só des
truíran, () prédio da firma Meyer & Cia. como tam-carregada de propor a dis- I

'

L.
' cisco Tolentino, a alguns sário da fundação daquelaoem, punham em perigo outros estabelecimentos vi-tríbuiçâo dos oficiais pelas Linhos. passos de O ESTADO. :Ê:s- unidade, nos ,ssociamos,diferentes armas e-servicos I ses fatos, fôram ainda uma com prazer, às homenagens

segundo suas -habilitaçÕes, �ujo sangue frio- e capaci- mento que constitue, já, ,I vez a prova de 'heroismo que os bravos homens-do
o Duque de' Caxias; \

dade de tra�al�o tem dado I tJ�adição naquel.a c.orpora- ; dos soldados do fôgo. Nê- fogo hão de, por certo rece-

mostra, em mumeras opor-. çao. Relembramos, com I les, empregaram esfôrços bcr, de quan!os lhes reco-

._ em 1877, _:_hegaram ao ! t�nidades, �:fine, a forma-l as fotos ��e pub_Iicamos
I
q�e fôram ao

� sacrifíc�o. nh= cem o valor na profis
'110 de Janeiro, de regresso cao moral desses homens nesta edição, dOIS dos I Deles, restam amda hoje, sâo, que todos têm honra-
dos Estados Unidos J da humildes .: que, i�vestindo ! "nuitos in�êndios que .fôra,ní! i/.penas a lembrança de qua- do ,.

Europa, o Imperador D. Pe-
dro II e a Imperatriz D. Te-

- . - .. ----�------ --

'.
, k-1V_ ��...

• -I '.��

e ef"TI,-é:ma S
I T.Acc;.��:����or�:s :.éreos

reza Christina;
I

- em 1877, terminou a

gunda Regencia da Prín
ceza D. Izabel, iniciada em

26-3-1876;

. ".. d': - em 1919, nesta Capi- I.. If�Uma saia estampada muito mteressante, to a em
'
- -.

-. .

d
. I tal pelas 8 30 horas em sua

panos e subindo um pouco acima a cmtur�, no ugar
I '. A ',

" ' I As 2 - 4,30 - 7,30 - 9,15hs.do coz Fica ótima para usar com uma blusmha branca residência a Rua General
.

,

.

dAI (APLA)" I Lmda DARNELL - Tab.

degotada como a que aparece no mo e o. Bittencourt n. 28, faleceu o
-

x Major VaJerian� Gomes de HUNTER - Donald
x GREYem:
_ Sta. Marília Fernan- Meirelles, veterano do Pa-

A ILHA DO DESEJOraguai, que ostentava as

condecorações de Cavaleiro
da 'Ordem da Rosa, da
Guerra do. Paraguai e das
Batalhas de Riachuelo e

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAI "OLIVIA

I
Willian LUNDIGAN

Susan HAYWARD em:

UM HOMEM E SUA
ALMA

No programa:
Filme jornal.. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50'
Imp. até 18 anos

Edital de 2u. convocação
,

São convidados os senhores acionistas desta socie
dade a comparecerem à assembléia geral !!x�aordinária,
a realizar-se no dia 5 de Outubro, do corrente ano, às
16 horas, no edifício da administração central, à rua Fe-
llipe Schmidt n. 14, nesta cidade de Florianópolis, a fim
I de deliberarem sôbre a seguinte

I
x

ANIVERSÁRIOS
des.

, ,No programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
-

Imp. até 10 anos.

. Ordem do Dia- Sra. Ma;ta Mussi, es
posa do sr. Mussi Dil:> Mu?
si, comerciante na Laguna.
- Sr, Antônio Bitten-

court, "

- Sr. Manuel

FAZÉM ANOS, HOJE:

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

..

_ Menina Tânia, filhinha
do dr. Ricarte de Freitas,
advogado em Videira.
_ Sta. Neusa dos Santos

Nunes

Tuiuti, em que tomara par
te saliente. Nascera em

1829;-
As 8hs.

Linda DARNELL - Tab
HUNTER -' Donald
GREYem:
A ILHA DO DESEJO
No programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Ferreira
J. D. Ferreira Lima
Diretor-Presidente

de Souza.
As 4 - 8hs.

Allan ROCKY LANE- e�11 1943, nas co�tas de

Alagoas, foi afundado o na

VIO 'mercante brasileiro
em:

TRES MASCARADOS
Richard DONNING Gem:
AGENTE SEGURO

Continuação do Seriado:
A VOLTA DO ZORRO
No programa:
Cine ,Jornal, Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos (às 4hs)

BODAS DE PRATA

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

,

"Itapagé";Guiomar Garces dos Santos convida os parentes e

pessoas de suas relações, para assistirem a missa em
.

ação de waça, que manda rezar' na Capela Nossa Senho- - em 1944, a nossa glo-
ra de Fátima, no Estreito, pela passagem das bodas de I dosa Fôrça Expedicionária
prata de seus pais Sr. Waldemiro Roberto Alves e D. Brasileira conquistou as
Dorvalina Alves.

I d itó M
'

pa mas a VI orra em on-

te Prano, na Itália.
André Nilo Tadalico

L1VRE�SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COMf3Lt)I2I�
EsfreUo

,�;trUl A,8,30h,
- .

"I'
Linda DARNELL - Tab

As 8hs. HUNTER - Donald
Willian LUNDIGAN - GREY em:

Susan HAYWARD,
em: ,I A ILI;IA DO DESEJO

UM HOMEM E SUA No programa:
ALMA Esporte na Tela. Nac.

No programa: I, Preços: 7,60 - 3,50
Noticias, da Semana. Nac.. Imp. até 14 anos.

B'ENZOMEL
LimoenseClube R.

A diretoria do Clube Recreativo Limoense, convida
seus associados e exma. famílias, para um baile a reali
zar-se sábado próximo dia 26 com início ás 21,30hs.

Ao terminar terá ônibus para: a Capital.
A DIRETORIA

Frequezas em serei
Vlnbo Creolotado

(Silveira) "

CASA MISCELANIA dlstrl.
buidora dos Rádios R. C. A.

I Victor,' VálvUlas e Dlaeos.
Rua Conselheiro MafrL

As 8hs.
Simone SIMON - Ed

wige FEUILLE--RE em:

ZE-MUTRETA ...

de Admissão ao Oinásio.Ixames
Pi:'eparam-se candidatos para o Exame de Admis

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

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

ESPO'RTISTASATENÇÃO
. -''

de Aristolino Dias, avisa seus
material esportivo: bolas de

A sapataria "DIAS"
. ffeguêses que conserta
valvulas, chuteiras,' etc.

w.- ..,.,..,.Rua: Pedro ·I_vo =.....i?,�f!;...._",_.._.m=-�---,.,.,.,_..���·!f<W"-
....

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

FISSIONAIS. MEDIRÃO FORÇAS OS ��LOTÕES DO ÃVAI, E BOCAIUVA, TUDO FAZENDO PREV�R UMA DAS MAIS SEN

SACIONAIS DO CERTAME, AGUA�DEM,-NA!
.

, I

i i I
1- , i I

"O Esta'd E··s ort i
7

�

.,'
vo

1 I AFONSO LEFEVER E O BASQUETE CAMPEONATO,
i __

CATARINENSE I AMADORISTA-
1 I

'

Prosseguirá, hoje, no es-

1 Afonso Lefever, sem dúvida alguma uma das figu- tádio da F. C. F., com iní-
Iras mais representativas do basquetebol nacional,

,

es- : cio às 15 horas, o Campeo-
1 I creveu no "Diário de Notícias", do Rio, uma magnífica

.
nato da Segunda Divisão

1 crônica sobre a realização nesta Capital, do

campeona-," ( d ) S
-

dI .'

id Ih ....;, ama ores. erao a ver-1 to Estadual de Basquetebol, venci o ga �r\,me�te pe,.
'"

"

1 'lo Guarani, de Joinville. Entre outras coisas"> disse o : sar�os os times do Bangu
1

I
conceituado árbitro de basquete e comentarista espor-I � União, os quais deverão

1 tivo: . . /

'refetuar
uma boa partida.

1 I Foi o clube de Joinville o Campeão conquístado 'a '.

Amanhã como match- a-
I taça "Dr. Osmar Cunha", de posse transitória. Tôdas as

iti d'· A
'.

BA •

•

bi
.

d h' dI' per! IVO o Jogo vai x o-1. tres .partídas foram, ar ,Itra as na compan la o co ega I '" ,

'

. _

-

.
\

,1 Osvaldo Meira, da: Entidade local, aliás, professor de calU,va, pelejarão Iris e

1, Educação Física, funcionando no' Instituto de Educa- Postal Telegráfico, líder
.

e

1 'ção local, já que o árbitro - convidado, a comigo vice-líder; respectivamente.
.1

. fazer, dupla, �r. Renato Riggheto, de, São �aulo, p�� mo- �' Para a próxima quinta- .

tivo obvios nao compareceu! Houve em tudo a mais per- f' 1" deI· d di li
,

id d
- ."

t di I erra, �omo pre immar oNegativos feita 01' em, ISClp ma e esportrvi a e, como Ja e ra 1- �

, • .

Adão (Bocaíúva) jogo contra o Avaí ... c , ••••• 1 cional aos mentores seus e àquela terra, quando de rea- embate Atlético x BQCalUVa,

llizações desportivas! Na seção final do Congresso, dês- -defrontar-se-ão - Treze de
1 te Campeonato, houve flagrante prova disto tudo, quan- ��io x Bangú, cpjo início
1

I
do vencidos e vencedores lisengearam-se da maneira está marcado para às 18,451 I mais- cativante possível ao Desporto em continuação ,ao

I �rnL1 que de ordem e respeito houvera nas competições, des-

I de os litigantes e dirigentes, ao público presente! Nesta
Goleiros vasados noite mesmo, logo após o jogo final, foram entregues as

Jaime _(Paula Ramos) ' 29 Tacas e Medalhas correspondentes, ocasião em que se,-LeIo (Guarani) 22
1 fiz�ram ,senti�, nov�m�nte louvores. e agradecimentos,

I
AVAl

'I'atú (Bocaiuva)' ; 16 onde ate a mmha humilde pessoa fOI -lembrada e agra-
Alcides (Figueirense) 16 .decida com a 'linda flâmula da FAC, além do convite pa-
Soncini (Atlético 15 I

ra bela ceia numa churrascaria local.
Adolfinho (Avaí) 121

•

Além de tôdas as homenagens prestadas, coube-me
Miltinho (Imbituba) 10, a honra de fazer a palestra inaugural do Curso de Ar-
Isaias (Guaraní) :........... 8 ·:bitros, realizada numa das vastas salas do I. de Educa-
Capaverde (Irnb ituba) ,........... 6· ção no próprio .dia da minha chegada, 12-9, às '15 horas,
Broguollí (Avaí) :.......... 81 onde, a frequência estêve numerosa e cujos trabalhos
Sidnei (Paula Ramos) 2 Iprosseguir�o �ob a direção do pr:_ofessor Osvaldo Mei;a,.

-Galo (Figueirens-e) 1 que estara diretamente, sempre, se pondo em contato
, Penalidades máximas com a nossa EOB e o Tribunal de Regras, da CBD, a-

,
� . 'través dos seus mentores, Outrossim, é do seu pensa-

Romeu, do Bocaiuva (jogo com o Avaí): convertida mento, já plenamente aprovado pelos dirigentes da FAC,

I
em goal. ser periodicamente levado a Florianópolis, além de Jo

. Danyr do Figueirense (jogo com o Guarani): des- inville e Blumenau, uma. figura proeminente do despor
perdiçada, . <, to da cêsta, para efetuar palestras técnicas, disciplina':'Ortando, do Guarani (jogo com o F'igue irense : ) res e de Regras, a fim de, segundo disse-me, êle, dar
convertida em goal" -, maior desenvolvimento mental e técnico -ao referido

. Val.frio, do Paula Ramos (jogo com o Bocaiuva); I' Curs� que, dagora por diante, estará permanentemc::nteconvertida em goaI. instalado. Diversos professôres de educandários, inclu-
Bráulio, do Avaí _(jogo com o Guarani): desperdi-

I
sive religiosos, formam entre os alunos inscritos, que

Içada. '.'
,

vão a casa do; trinta, a comprovar-sa
:

do interêsse dos
.

.

Lauro, do Atlét.ico (jogos com o Bocaiuva e o Fi- desportistas locais em progredir ainda mais do desen-
,gueu'ense) : .convertidas em goals. volvimento do basquetebol.
'1 Brá?lio, dQ Avai (jogo com? Bocaiuva):' converti- Pela necessidade de voltar ao Rio na �gunda-feira,

. I
da em goa!.
".

.

� ; dia 14, em face, do jogo do América x Flamengo, não

I Pacheco, ,do Flguelrense (Jogo com

o.
Paula Ra- pude aceitar o convite, do dirigente do curso, de ir aArtilheiros mos), convertida em goa!. , Blumenau e Joinville, para fazer as aulas inaugurais Miguel Daux

Danyr (Figueirense) .........•......... la i '�arco, do Imbituba (jogO com o Guaraní): des- dos' Cursos de Arbitra'gens, que, lá, correrão paralela- Baldissero '-Filomeno
Oscar (Bocaiuva) 8 perdrçada. '. mente ao que ora' se realiza na cidade de Florianópolis, Manoel FeijóLauro (Atlético) , .. .. .. . .. 8 Orlando, do Guaraní (jogo com o Bocaiuva): con- alternadamente nos dias, é claro, 3á que o professor -se- Richote QuoluzSaul (Àvaí) . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. 8 vertida em goal. rá o mesmo sr. Meira. Outro belo exemplo, portanto, de - Ivo NoronhaÉrico (Atlético) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 ordem -e respeito, já que, acuradamente se trabalha peloFernandó (Figueirense) "L'..... 6 EXPULSõES tão angustioso problema das arbitragens, causa direta,Olav'o (Imbituba) 6,I (Continúa na 6a. pág.)Bolão (Avaí) ;......... 6 Marco, do Imbituba, no jogo éom órAvaí. '.

Osni (Guaraní) 5 Danda, do Avai, no jogo com o Imbituba. _..': _

Giovani (Imbituba) 1
•••••• � •• •• •• •• • •• 5 Julinho, do Figueirense, no jogo com o Atlétic? ,

Zacki (Bocaiuva) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Lauro, do- Atlético, no jogo com o Figueirense. '

l-Duarte (Atlético) -4 Zacki, do Bocaiuva, no jogo com o' Guaraní. '

Valério (Paula Ramos) :
4 Gumel;cindo do Figueirense l}o jogo'com o R. Ramos

Pacheco (Figueirense) .. . . . . . . . . . . .. 4 Fausto, do Guaraní, no jogo com o Atléticp. IItamar (Paula Ramos) ...-: .... � . . . . . .. 4 Osni, do Guaraní, no jogo com o Figueirense.
.

Sombra (Pauia Ramos) :............... 3 Victor, dQ Guarani, no jogo com o Figueirense.
Geopar (Imbituba) ... .. .. .. .. .. .. 3 puarte e Jucà, do. Atlético, no jogo com o Avaí.
Walmor (Paula Ramos) 2

Wilson (Paula 'Ramo.s)
'

2
(Hercílio (Atlético) 2

Harley (Imbituba) : . . . . . . . . . . . .. 2
Orlando (Guaraní) . .. .. .. .•.. .. .. 2
Dedér.o (Guarani) 2

Landinho (Imbituba) ',' . . . . .. 2

,.Amorim (Avaí) 2
Jacó (Paula Ramos) , ;.. 2

El'asmo (Guaraní) 2

Lisbôa (Avaí) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 2
. Danga (Paula Ramos) 2

.---_ ...•

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

\
Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro

fissionais, após a realização da rodada de Domingo.

Jogos realizados
Bocaiuva 1 x Imbítuba O (em Imbituba)
Paula Ramos 8 x Figueirense 2
Atlético -1 x Guar';ní 1 (noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3

_

imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Guaraní 1.(noturno)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guarani 1

Fig reirense 2 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Atlético 4 x Bocaiuva 1 (noturno)
Guarani 2 x Paula Ramos 2-
Imbituba 2 'x Avaí 2 (noturno)
F'igueiuense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Atlético 1 'x Imbituba 1 (em Imbituba)
F'igueirense 1 x Bocaiuva 1 (noturno) ,

Atlético 3 x Paula Ramos 2
Imbituba 2 x Guarani 1 (em Imbituba)
Avaí O x Figueirense O (noturno)'
Avaí 1 x Bocaiuva O (noturno)
Atlético 3 x Guarani O

Figueirense 5 x Paula Ramos 3 (noturno)
Guarani 3 x Paula Ramos 1
Avaí O x' Imbituba O
Atlético 1 x Bocaiuva O (noturno)
Figueirense 5 x Guarani 1
Avaí 2 x Atlético 1 (noturno)
Bocaíuva 3 x Paula Ramos' 2
Imbituba 1 x Figueirense O (noturno)
Avaí 4 x Guarani 2 ._

Atlético 3, x Imbituba 2 (noturno)
Bocaiuva

.

2 x Figueirense. O
Imbituba 4 x Guaraní O (em Imbifuba)
Figueirense 2 x Atlético 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x Guaraní 1
Paula Ramos 2 x Avaí 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x, Imbituba 2
Atlético 2 x Paula Ramos -O (noturno)

-

Avaí 2 x Figueirense 1
.

Imbítuba 2 x Paula Ramos O ( em Imbituba)

1

Classífícacãe
1° lugar - Bocaiuva, Avai e Atlético, 8 p.p.
2° lugar - Figueirense, 10 p .p.
3° lugar - Imbituba, 11 p.p.

4°� lugar - Paula Ramos, 1,9 p.p.
5° lllgar -:- Guaraní, 20 p.p.

) .

Corvinho (lmbituba) : .

Olnei (Paula Ramos) .

Gumercindo (Figueirense) .

Néde (Figueirense) � , .

BráíiÍio (Avaí) ;
Raimundo (Bocaiuva) .

Romeu (Bocaiuva) .: ; .

Geraldo (Bocaiuva) .

Rodrigues (Bocaiuva)' l •••••••••••••

Djalma (lmbituba) .. : .

Ari (Guarani) .. , ..•
'
••.•.••.•..•.•....

Adílio (Bocaiuva) ; .

Biscoito (Bocaiuva) , .

Osmar (Bocaiuva) ,

Ildefonso (Bocaiuva) , .

Jaime (Guaraní) " .

Alemão (Guaraní) ;; .

Carriço (Bocaiuva) .

Herrera (Figueirense)
'

.

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

__�_ _ _"wf! -..••- :.-••••-:- .1"••,.••••
-

.

.. I

Barbato (Avaí) jogo contra o Bocaíuva .

Galego (Figueirense) jogo contra o Imbituba ..

Romeu (Bocaíuva) jogo contra o Atlético ....

Minela, (Atlético) jogo contra o Figueirense

I

. MOVIMENTO DE TENTOS
Atlético - 23 a favor e 15 contra. Saldo: 8 .

Avaí - 20 a favor e 15 contra. Saldo. 4
Bocaiuva -,- 22 a favor e 17 contra. Saldo: 5
Figueirense - 24 .a favor e 17 contra. Saudo: 8
Guaraní ..:_ 14 a favor e 33 contra. Deficit:: 19
Imbituba - 21 li favor e 16 contra. Saldo: 5
Paula Ramos - 20 a favor e 31 contra. Deficit:

Juizes que funcionaram'
João Sebastião da Silva,,17 vezes

. ·';�"I. a.,·, !

Sensacional!a Prelimjnar de Amanhã
NO SENTIDO DE AUMENTAR O INTERESSE 00 PÚBLICO PELA TARDE FUTEBOLíSTiCA ·DE AMANHÃ, NO ESTÁDIO
DA RUA BOCAIUVA, A F.C.F. RESOLVEU QUE OS ESQUADRÕES DO IRIS E DO POSTAL TELEGRÁFICO fARÃO A PAR--
TIDA PRELIMTNAR. O PRIMEIRO VEM LIDERANDO O CERTAME DE AMADORES, ENQUANTO QUE A EQUIPE DOS.
CORREIOS OCUPA O_SEGUNDO' POSTO. ·PORTANTO, ESPORTISTAS, ESTEJAM BEM CEDINHO NO CAMPO-DA RUA BO
CAIUVA, AFIM DE ASSISTIR O DUELO MAI� SENSACIONAL DO CERTAME .AMADORISTA.

/

/ '.

FUTEBOL
CLUBE'

CONVOCAÇÃO
Na qualidade de Presi-:

dente da- Comissão encar

regada da aquisição do ter
reno e construção do Está- .�

dio do Avaí F. C" convoco
.

os srs. Membros; abaixo

relacionados, para uma reu

nião no dia 30 do corrente

mês, às 20 horas, na séde

social, sita á rua Felipe
Schmidt, 2, onde será tra
tados e apreciados diversos
assuntos.

Solicito, pois, o compare
cimentó dos Srs.:
Aderbal Ramos da Silva

(na pessôa do seu Repre
sentante legal)
Celso Ramos
Celso Ramos Filho

Frederico Veras
Julio Cesarino da Rosa
Esperidiãe Amin

- C�lio Soares
Paschoal Simone Netto'Manoel Tourinho, 15 vezes.

Norberto Serratini, 3 vezes.

ArtÍlur Paulo Lange (L.J.D.); 2 vezes

Gerson Demaria, 1 vez. -----

Erni Rick, 1 vez.

Osni
.

Mello, 1 vez.

Manoel' A. GlJimarães (F.P.F), 1 vez.

José� Silva, ,1 vez.
Presidente

. Pedro Oliveira

Fpolis., 24 de Setembro dé
]953 ..

Carlos Lourival Luz

CAMPEONATO DE ASPIRANTES
Campeão - Imbituba, 4 p.p.
Vice-Camp�ão' - Figueirense, ·6 p.p.
3° lugar � Bocaiuva, 8 p.p.
4° lugar - Avaí, Atlético e Guaraní, 14, p.p.
5° lugar, - Paula Ramos, 24'p.p.

CAIÇARA X
- JUVENTUDE

I·
11'

Terá lugar, no ' próximo'
domingo, no gramado . do
.Ipiranga F. C., de Saco do

PRóXIMOS JOGOS Limões, com início às 8 hQ
ras,. um empolgante encon

tro futebolístico amistoso

Domingo - AVé!Í'x Bocaiuva
5a. feira- Atlético x Bocaiuva.

entre as ,aguerridas equi
pes do E. C. Caiçara, local
e do Juventude F. C., da
Rua Crispim-Mira, desta
Capital.
Nesta oportunidade o

Caiçara fará a jnauguração
do seu novo uniforme, SOM

lenidade que promete re

vestir-se do maior brilhan-
.

tismo.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 26 de Setembro de 1953 •

Transcrição
" . �

Uma Biografia Por' Semana Who·ls Who' 1 Em Sanla Catarina
do "D'

., ..
"

" ·larlO da

meses,em que logo" após a vitória da Revolução de: salpicarem de lama a honra alheia. São os que enga-I
'lII>('_lk'!I:lI>{)�,(�

1930, entive no P. L., ao lado de politicas pertencentes, nam o povo, são os que prometem e não cumprem, são ] ,

todos, hoje, à U.D.N., nunca pertenci a outro Pa:rtido: os ,que mentem, são os que abandonam às feras do [or- ! I�".!I•••�".�senão ao velho P��ti.do Republicano e depois, à U:D.�., I
nalismo mercenário os antigos e dedicados companhei- I

para o qual se dirigiram os chefes daquela agrermaçao, ros., ....,....�
Em 1936, depois da luta política, desgostosos com. o rir- Falsos são 'es que não seguem aquela linha rnagis-

N. 97 - Florianópolis, 18 de julho de 1953. mo tornado, Ulisses Costa, Marinho Lobo e eu viemos tral de condutatraçada por Adolfo Konder e reafirma-'
Exmo. sr. deputado dr. Oswaldo Cabral.

I d: Joinv_il� .para a Capital s��_que d,e.nenh�m de nós da nas linhas que me escreveu há dias e corri as quais li, Respondendo vossa carta de 12 do corrente, ontem fosse exigida carta de submissão política, VIemos ser- encerro esta resposta:
_

recebida, informo que as relações com as Irmãs de Ca- vir ao nosso' Estado. Logo depois, com o golpe, cessa- "Extranha o articulista que eu tenha tornado provi- i

ridade, durante o tempo que prestasteis serviços neste
I
ram as atividades partidárias. Mas quando José Amé- dências para evitar ou sustar ataques do-Diário o da I

�Hospital, foram sempre cordialíssimas !rico, em 1945, concedeu a célebre entrevista- que aba- Tarde, de sua propriedade) ao meu nobre amigo. Eu é

Apresento-vos protestos de distinta consideração. : lou a ditadura, voltei para junto de Adolfo Konder é que extranho essa extranhesa, pois me parece que outra
.

(Ass) João da Siiv« Medeiros Filho - Provedor" ,dos antigos republicanos. E dela, da U.D.N. só agora não poderia ser a minha conduta no terreno da moral e A I.

me retirei, por achar que não estava sendo sincera e da decência" (Carta de 29/6/53). uga-seD O C U M E N T O N. 2 I prati�a�?o, o mesmo, ou talvez pior; .que pr.aticava�, e
. E,.: com iS,to,. encerro a minha resposta, a minha

sa-I Uma casa 'de
; que criticávamos, os nossos adversários, Sal para ficar tisfaçâo ao público moradia,

"BISPADO DE JOINVILE", I independente
e coerente com o que eu dizia, pregava Difamar.. é fácil. Basta agir paradoxalmente: ter sita em Coqueiros (Praia

,

Joinvile, 16-7-1953
.

e prometia ao povo Não entrei para qualquer Partido, coragem de ser covarde. O mais, com um pouco de I do Meio),' localisada em

; embora solicitado por muitos. Segui o conselho '�e Lu- imaginação com um pouco' de lama das sargetas se I terreno da chacara da "FIo-
Prezado amigo dr. Oswaldo Cabral, I cas Nogueira Garcez, publicado há tempos 'pela impren- completar

.

' Iricultura".
Surpreendeu-me muito e penosamente a notícia sa brasileira": quem estiver em desacôrdo como o Go- Mas, mais fácil ainda é fazer brilhar a luz da ver- i

VA
'

de o terem acusado de, quando foi diretor, do Hospital I vêrno, tem o dever. de passar para a oposição". Se me dade.. I - er e tratar na mesma,

desta cidade, ter agredido a pontapés uma Irmã de Ca- tivesse �omodado, certamente, não seria alvo dos gros- OSWALDO RODRIGUES CABRAL
-

I com o seu proprietário.
ridade. -c,

,

-

,.
,

' • seiros ataques' que me tem sido dirigidos.' Mas, eu não �

E���������m���o�u�rre�iliu nucipuamu��k�T�v�pM��E�n� �� �-=-�-���-=��-�-�-�-�-�--=-�-�"�-���-�-�.�-�-==�-�-��_�L�_�_�.�__.������-_.----·--�__

nesta cidade .e quando foi diretor do Hospital nunca centrado o ódio e a inveja do Autor dos Perfis, que não
me constou tal fato. pode ter atitude semelhante de desassombro e de inde

E afirmo mais, semelhante procedimento colide pendência.
completamente com a têmpera de seu caráter, com seu 6° - O sr. Nerêu Ramos nada teve com a minha

I
Rádio Guarujá de F'lor ianó-

feitio moral e 'com sua formação cristâ.. viagem aos EE. Unidos, O convite partiu do Stàte De- polis
Tenha o caríssimo doutor o tt:!s.tfi!munho' de sua. partment daquêle país, que foi quem a custeou, do dia Rádio Difusora de Urussan

coriciência por consolo e não se abata com o que se que daqui saí ao dia que retornei. Certamente os ame-

apraza imputar-lhe, a' maldade alheia: Iricanos queriam conhecer de perto um colecionador de ga

· Com saudações bem 'atenciosas permaneço o -ami- quadrinhas e figurinhas de barro... A minha viagem, Rádio Farroupilha de Pôrto

go de .sempre /
. Ijá

foi dito muitas vezes, não custou um real ao Estado. Alegre.
Ass.) Pio Freitas =: ,Bispo de Joinvile" _ � Prefeitura .da Capital a�e?as m� conc�deu'A com ven-

j
Rádiõ Sulina de Capinzal

'.
, _. _

Cimentos, a l�c�nça n�eess�na. Estive fora tre� meze�. Rárlio Difusora de Tijucas
"PROVINCIADO DA CONGREGAÇAO DAS IRMAS Total do prejUlZO: dOIS mil e setecentos cruzeiros pOIS Rádí Dít d L

.

J'. .
, .

'

"

' a 10 I usora e agunaDA DIVINA ,PROVIDENCIA os meus vencimentos eram, a epoca novecentos cruzei-
R' di C

" I

Sede. - Colégio Coração de Jesus ros por mês. Do sr._ Nerêu Ramos �e�ebi apenas' uma �:(\ �çaI!Jure devCa.ç�dor I'carta de apresentaçao para o Sr. Ministro do Exterior, Uac.;o Difusora de Itajai .

it��i����!��ll:o-�a���O�\J:s�! �b·lo!a�vaoPI:'a�e�m:;.o.�:ã�. f;:��n�:J�m:a�':��é:;:ed�_:ss�o�:�lcdAe; ,::,Aoo.l:Ion':V:la'cddt:o':,',.. I PU:" b' II'cl·dadeCom, ,bastante desprazer tive conhecimento de ha- �

_

.

Iver sido afirmado teve o Senhor a atitude profunda- 7 - Nao fUI, em tempo algum, receber o sr Nereu
mente impolída '-- é seja' até' sacrílega, em se tratando Ramos ao aéroporto desta Capital. Mas, irei da pr6xi- "O V.ale do Itajaí"

- de pessôa consagrada a Deus - de agredir lima Irmã ma vez: -,

quando diretor ou médico' do Hospital Municipal de 8° - Nunca me intitulei professor da Faculdade
·Joinvile.· inexistente de Medicina de Florianópolis. Nunca �e dei

Asseguro que isso nunca se deu; se tivesse ácon- como tal - e se alguém disse isto de mim, evidente--
tecido não o terigmos convidado para lecionar neste mente enganou-se no título. Sou, e o 'sou de verdade,

. 'Colégio, como fízemos.Lliá tempos. porque conquiste� o título num concurso p'\Íblico,' feito
-Com essa afirmação, receba a segurança do eleva-' a portas abertas, ao qual compareceram professores,

do apreço das Irmãs e' nossas atenciosas saudações. magistrados, advogados, médicos, jornalistas e estudan-
(Ass.) Madre Egydia - Superiora Provincial" tes, livre docente de Medicina Legal da Faculdade de
Não quero diminuir a eloquência dêstes "documen- Direito de Santa Catarina. Isto ninguém me tira.. Le

tos com quaisquer comentários. Eles falam por si sós varei para o túmulo, comigo, êste honroso diploma, con
e dizem da desmoralização do jornal que acolheu a ca- quistado ante uma banca ilustre, pelo. meu esfôrço, e

lúnia. pela minha capacidade, sem pedidos ou pistolões, sem

2° - Nunca. fui Inspetor de qualquer estabeleci- proteções ou alisamentos - como aliás sucedeu, igual
� mento de ensino em parte alguma do Estado ou fora mente, coin os meus ilustres e dignos colegas, concor-

dêle. Desafio quem quer que seja a prová-lo. rentes ao mesmo título, e, como eu, aprovados naquêle
3° -'7' A minha idoneidade profissional, posta em memorável concurso.

dúvida .numa frase pedante e ôca, não valeria uma Certamente, ai, repousa a\idiosincrasia o despeito, 'a
resposta: Para responder bastaria lembrar os anos que mágoa, a inveja manifestada pelo [ornalista, 'que pode
dirigi a Assistência Municipal desta Capital. Fui o muito bem. ter sido um frustado nessa 'aspiração de pos-

·

seu criador e organizador. Fui quem lhe traçou os pla- suir um título de professor - ou mesmo, quem sabe?"
nos de funcionamento /e quem os colocou em execução,

- desmascarado no usar algum que lhe emprestou ou

dotando Florianópolis de um serviço assistencial efi- apenso� ao nome num instante de bom humor, alguém
ciente e econômico" que causava a admiração de quan- que qUIS fazer. blague com a sua pessoa. .

tos o' visitavam e o viam funcionando. � '9° - As restrições feitas à minha capacidade, à mi-
Ali

.

trabalharam, pelo prazer de trabalhar num p�a cultura, à minha inteligência, a minha oratória _

servíço . organizado,
. fazendo medicina .científica na sua q�_e reconheço fracas, eu poderia responder com as ,opi

mais 'rigorosa acepção, ao mesmo tempo que atenden- nioes benevolentes de mestres insuspeitos e de sodalí
do 'aos mais completos princípios da caridade ali tra- c�os �ult�rai.s ,do país e do estrangeiro, tôdas centrá
balharam, gratuitamente; Pedro Catalão, Camaru Mar- nas �s do difamador. Mas, para isso, 'seria preciso que
Uns', Medeira Neves, Fernando Wendhausen, Artur Pe- eu nao passase de 'um cabotino, para estar conduzindo
reira e outros, todos êles apregoando a satisfação de uma auto-propaganda. Além do mais, eu não preciso
fazê-lo num serviço bem orientado. Não falarei dos disso. Tenho espêlho...
meus colegas � médicos, farmacêuticos, enfermeiros, Mas talyez porisso não seja simpático ao injuriador
funcionários, auxiliares _- do quadro rnunicipal, nos do "DIA'RIO DA MANHÃ".
quais encontrei não subordinados, mas amigos e, mais A simpatia, entrêtanto, é um fenômeno subjetivo,
do que isto colaboradores dedicados.

,

Se Ilheu me reputa o-deputado mais antipático da As-
Alí encaminhei muitos moços para uma profissão sembléia, outros hão me julgam assim. Dentro da pró

Konestà - e foi a m!nha àção que realizou o milagre pria Redação do seu jornal haverá quem pelo-menos te
de formar laboratoristas, práticos de farmácia, enfer- nha pensado de maneira diversa
meiros, etc... que, em exames. e provas a que E stib- Por exemplo: - tenho sôbr-e a minha mesa de "pre
meteram mostraram a sua capacidade e principalmen- tenso salvador da cultura Qcidental", um livro que me
te o sentido de responsabilidade' que deveria nortear foi oferecido com a seguinte dedicatória: "Ao Exmo.
a sua conduta. Sr. Deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, com a consi-

. Ainda' hoj.e, operários, pobres, indigentes que cos- deração que faz jus e a modesta estima do MEDEIROS
tumavam frequentar aquêle' Serviço, com frequência DOS SANTOS" - Florianópolis, 6-XII-1951.
buscam o meu consultório,· pela confiança que ainda Como vê ...
lhes mereço e porque sabem que dêle nãQ sairão sem 10° - Finalmente chegamos à falsidade do bilhete.
a consulta e quase. sempre levando ta,mbém o remédio. Para responder, vou contar, rápidamente, ,apenas, um

Por ventura não existe mais o serviçó? fato.
,
.'

Existe. Mesmo assim, êles me procuram, pois con- Quando o atual Governador foi el.ito, nós os seus

fiança não se impõe, conquista-se.
- ,

amigos e correligioIlários, lhe oferecemos no LIRA um

4° - Não abiscoitei lugar na Assistência Municipal almoço. Instado a usar da palavra, falei das nossaS espe
Nem o pedi. Em 1935, clinicando em Joinvile, fui con- ranças e, a cert� altura, afirmei que "se 'não cumprisE
vidado pelo sr.' José Pedro Gil, gerente ou contador mo� o que haviamos prometido ao povo, eu l'eri� a pri
dõ Banco' do Brasil, el1tão, ali, em nome do prefeito �elra voz q'-;le �rgueria para fazer oposição." Aqui eu
Olívio" Amorim, de sáudosa memória, e do sr. Batista poderia dizer que os aplausos quase me impediram conti
Pereira, então secr-etário da Prefeitura de' Florianópo- nuar.

lis para' vir instalar e dirigir a Assistência Municipal. Eu tenho procurado continuar a ser digno daquêles
'Só vim depois que recebi dos dois homens públicos, aplausos. .

-','

um do� quais ainda vive para confirmar o que digo, Se estou errado - cõntigência humanà da qual não
a garantia de que rierJ.huma intromissão s'e faria no me julgo indene - terei então fracassado nos meus pto-

.

Serviçó, que eu dirigiria de acôrdo com as minhas idéi- positos. Mas, falso, nunca!
'-

as. Assim o fiz. Ditigi-o por dez anos, quase onze. E, Falsos serão aquêles que ontem at�cavam a mesma

para meu orgulho, ainda se fala "daquêle tempo ...
" 'peSSOa.li que hoje servem por pecúnia. Falsos são os que'

5° ...;_ Afirmação do Ilheo é a de que eu tenha: per lnjuriam e caluniam para se fazerem notados e aumen-
i

tencido a muitos Partidos políticos. tal' as suas graças, aos poderosos. Falsos ,são os que não
Que o fizesse, não seria vergonhoso, desde que me conhecem outras armas senão as da difamação para!

res�asse, como a tenho, a cónciência tranquila do. .

de-
. uI,trajar . o ad,;.�sário. São 'J9s que nã.8 tem'ê-'�ô�ageln de

i ,

ve'l'.etlffip'ridc Mesmo assO ao.-_\contandõ uns Poucos.,.lp�tJ'ecer e se'lfe�condem atraz de,.l)r�pselldomm� para.' -� ,.' • ":?;;
·J.;:�?}(;';"'i ··���:r:�·' ,:�_': ,1�'� '�'

.

.

DO,CUMENTO N.

"IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE

-

Fundada em 1765

--------------�

REPRESENTADAS . CLIENTES

ftCITf Casa Londres

. Pereira, Oliveira & Cia.

I In d. Gerais Cássio Medeiros

S. A.

Agência Electrolândia

de

I Modas Cliper

lA Electrônica ,/
I Est. José Daux S. A.

I Waldir Losso & Cia.

I.
Eléctro Técnica Ind. Com.

. S. A.

I

I Escritórios Ronalan Ltda.
Lôide . Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - l·'!orianópolis --, .Santa Catarina

conser

equipada com radio
de ondas

Os interessados poderão
se dirigir a Nery Almeida,
Av. Adolfo Konder s/n.
Urubici - Mun.' S. Joa

quim.

"-.,'

Vende-se
Lotes nas ruas: Afonso'

Pena, Souz-a Dutra, 3 "de

Maio, Cel. Pedro Demoro e

24 de Maio. Tratar: Rua
I CeI. Pedro Demoro, 1.343,

Distribuidor
C. RAMOS S/A

'Comercio - Transporte8
Rua João Pinto. 9 Fpolis.

Consulado da Alemanha
fraqu\eza e

exgotamento
FRAQUEZA E ESGOTA

MENTO no' velho e nlOço,
perturbações ,fundo n a i s
masculinas e femininas, me-
do- infundado vista e memo-

ria fracas, mania de suicí
dio, tiques nervosos (caeoe
tes), frieza, desap�r.ec�m
com um só vidro das Gotas
Mendelinas: Adotadas' nos
hospitais e receitadas dia
riamente por r centenas d'e
médicoS ilustres, Mendeli-'
nas firmou-se como o mais
completo é categorizado re
vigorante do sistema nervo-

so e das energias vitais. ;

Sem contta-illdi�ação. N�$ ;'C�;
boas. casas. Pelo re�rnb.&1so,c.t;�
Caixa Postal3.685,' RIO ;{;[70]

I "Vf

t O Adido Comercial do ConsuladQ da Alemanha em

Pôrto Alegre, Sr Erwin Robby, estará à disposição de
todos os interesiados em consultas, informações !:!tc.,
no dia 28' de Setembro, das 9 às 11 horcrs, da manhã,
no LUX HOTEL.

GOVERNANTE
. Precisa-se uma; de preferência origem alemã, para

tomar conta de um apartamento e da roupa de quarto
criancas, em Pôrto Alegre. Ordenado - Cr$ 600,00.

. Tratar: Agência Panair do Brasil" 9. A. "

Pede-se referências. \.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUANDO TODAS AS UTILIDADES SOBEM ALARMANTE E INEX<)RAVELMENTE D� PREÇO, .como consequência direta da !;

grande queda de produção provocada pela escassês de energia elétrica nos dois maiores centro ptõúiHo�� do País.r'(S, Paulo e Rio).
"

RECEBE A POPULAÇÃO D� FLORIA�ÓPOL1S,
. uma das maiores, mais sinceras e decisivas cooperações.' através dos

.

, .

I) J I �
. I

./

(--

pelos 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, IMPRESSIONANTEMENTE BAIXOS, REPRE-
SEN'fAM realmente a mais prática das cooperações á, econômia do nosso povo! )

E' uma demonstraçãó de quanto é valiosa. _!los reaisinterêsses da população, a moderna e eficiente norma da comerciar, adotada
�

pela A MODELAR!

I

A'TENÇÃO

o ESTADO publicará sempre aos domingos
*

-

T·- ..... � ..• _._ • ...---
._. ,-",.- 7.-:.:-:' ----.-.-

�i��'--���- �.�:"-,,,,,�-::-
-

.

"'�'�"';

uma' relação detalhada de preços A Rádio Guarujá irradiará diáriamente os novo; 'pre�
cos da A MODELAR·

'

� ..
,

...

-------------------__--------------------__---------------- -------------------- �--------------- ---------�----------

AFONS0 LEFEVER E.O BASQUETE
CATARINENSE Vende-se�

. Uma' caminhonete Four-'
multas das vezes, de sérios entraves .ao progresso dum gão FORD FI tipo 1953
desporto! Seguem êles, assim, o .belo exemplo da CBB,

com 1(> mil quilômetros em
quanto aos Cursos de Arbitragens, realizados por oca

sião dos Campeonatos Nacionais, onde, por ocasião dês- perfeito estado de conser-
I

te último, .àquela capital, sazonados frutos estivream co- vação, equipada com radio'HOJE: A ILHA DO DESEJO (Islando of Desire)
lhidos, par apar ao de adultos, também lá realizado! Ford e convesso!:._ de ondas AMOR -' SONHO � ROMANCE - POESIA _ em

Aliás, aproveitado a oportunidade, diga-se, da maneira curtas.
.

super-fascinante TECHNICOLOR
profundamente inteligente harmônica e correta como

Os inter�ssados poderão Decididamente, este maravilhoso espetáculo roman-

segura, com que o professor Carlos Cantuária, soube / ti t t t
.

ti
,

se dirigir a Néry Almeida, ,ICO, em,pe,s, uoso e, ·ao.mesmo empo, .poe ICO e apa..
ixo-

conduzir o Curso dêste ano, criando tal clima de des- t d d STUART HEISLER d
1 d

,. A Ad lf K d
. j' . nan e,

.

irigi o por ; para o pro u-

portividade e acerto-de arestas que, (a ém o espír-ito v. o o on er s n.
tor DAVID e ROSE, é uma das mais sensacionais peli-

de equipe existente entre todos os árbitros), mesmo Urubici - Mun. S. Joa-: culas já feitas em Hollywood, no genero de filmes de
. procedentes de diversos lugares, tecnicamente também quimo I amor e aventuras, desenrolados em ilhas paradisiascas,
foi êste o espírito reinante nas quadras e em suas ar- 'perdidas no meio do -oceano. "

bitragens!, I r

Reportando-me,
.

ainda, ao 6.0 Campeonato Juvenil, ,

, . .

. não poderia deixar sem realçar, a educação esportiva V d '
' A ILHA DO DES��:r?, e o �als romantl<:o espe

do público Catarinense, ao seu espírito de confraterni- en e-se I
taculo q�e, seus olhos ja vlra�; dOIS homens disputan-

-

alta camaradagem onde até nas ruas havia mo- p
.

d'
do coraçao de uma mesma mulher, e lutando por este

zaçao e " OI' motivo e VIagem, I
d I d d

. . .

Iti para as mais variadas demonstrações dêste dese- I .
. ,amor ten o por pa co um ver a erro paraizo tropica .IVO

A' d vende-se o estabelecimento .

jo seu qual fosse o de Irmanar-se com to os os comp�- ,

,.

.

. i _

t
:
't

'

ue lá estavam ou venham a estar Um povo de comercial "IMPERIO DAS LINDA DARNEL e dois novos atores; TAB HUN�
;��p��t�tas, é o que se poderá afirmar. ". TOALHAS". Tratar pesso- ':ÇER e. DONALD :GRAY fO�l11am o tr-io principal desta

Prova inconteste da organização da FAC é a sua almente com o pvopríetário, sensacional aventura romantica - A ILHA DO DESE-

bela e confortabílíssima quadra,' de marC'açÕes' e tabelas" \1.T' AI' d S'l J.O, um� festa para. os olhos,. que constit�e ,entreteni-, "'Dl'. v alter ves a . 1 va, t t f d lt d
-

perfeitíssimas, com explêndida+e tecnicamerrte correta
à Nua Visconde de Ouro

men o cmema ogra ICO o mais a o pa rao.

colocação de cadeiras no seu interior, inclusive para as

.equipes-reservas, além das espaçosas, fortes e bem si- Preto, n, 3.

tuadas arquibancadas e seu reservado de Honra! Há

um ótimo "placard", um bom' serviço de auto-falante,
rigorosa s u p e r i n t e n d ê n c i a, acreditando,
eu, não haver exemplo, no Brasil, em matéria de qua
dra aberta; cuja possibilidade de fechamento em giná- .

sio, é obra cogitada para .o nosso Campeonato �i.m
dial! . .. Reflete-se, assim, em qualquer ponto do des

porto, o denodo, classe, boa vontade e' prestígio'
.

dos
seus mentores, e a coadjuvação inconfundível do pró
prio povo catarínense, já que os poderes publicos, fede
rais ou municipais, pouca importância vem dando . a

êsse veículo de sociabilidade e cultura física como mental
que é ó basquetebol.

Florianópolis, é. bela terra e onde poderão ser ad
miradas das mais lindas' telas panorâmicas da Natureza

Brasibeíra, caracterizadas nas magestosíssimas praias,
magníficos e pitorescos recantos, tudo sob a vigilante
ponte Hercílio Luz, 'que se apresenta frente a frente do
"gigante que dorme" catarinense, cuja úniéa di�érença I

do nosso, no Rio, é o seu, arrebitado nariz! o ambiente j
e 'natureza de lá,' são. tal de concórdia, trabalho e tran- ,

quilídade, tão necessária aos- que. sinceramente labutem'
pelo desenvolvimento físico do povo brasileiro, em qual- I
quer' dos seus rincões, através do desporto, que é, em i '

favor, a célula .ma:ter dra��ocratiza�ão, pelo seu.

ne-I·nhum preconceito, de raça; cor ou credo.

A ILHA DO DESEJO COl1l 'LINDA DARNELL,

---------------�------------:--------.-------

ECONOMIA absoluta
Gran�e CONFO,RT9

J

AQUECEDOR

ELÉTRICO

11H,4<� 4, ...
.IMERSÃO e CHUVf=:IRO------=='�...__

• Construido inteirgmente de
cobre.

•. Aquecimento ultra rápido,

. Capacidade 30 LITROS
. Expresso São' Jorge
__

- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS '-- BLUMENAU
-"AGENCIA -

- - CACIQUE HOT�L - .• Játo abundante na rempe
ratura desejada.

Vi�gem com segurança
e rapidez

80 NOS· .CONFORTAVEI8 MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO �(SUL-B,RISILB1RO))
Florianópolis � ItaJàt - Joinville - Curitiba .

o MISTURA09R DAi<O, de ",(gu
logem instonlcnea,. permite

<

o

maior escola de graduações de

TEMPERÀTURA.

-

Agência: 'nua Deodoro esquina da
.
Rua Tenente Silveira'

ULTRA .5010
TERAPIA-..

O MAIS MODERNO E EFICIE�TE 1'RA·.fAMEN.
ro .pAllA INFLAMAÇõES E DORES. ..-

" 'TRATAM'ENTÓ SEM OPERAÇAO DAS.

eGM� SINUSITES
E

.

INFLAMAÇõES DA CABEÇ,A E GARGANTA.
,

TRATAMENTO COM HGRAS MARCADAS•

DR. GUERRE'IRO
CONSULTÓRIO VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA ,CASA. BELO HORIZONTE;
aESID1l:NCIA - FELIPE SCHMIDT. N. í13.

TAB HUNTER e DONALD GRAY, destribuição da
UNITED ARTISTS; é o grande lançamento de hoje,
nesta praça.

-o--

Amanhã: PROCOPIO FERREIRA assinando papa
gaios, desenfreadamente, em O HOMEM DOS PAPA
GAIOS - da MULTIFILMES ,S. A.

. '
.

r
."_ .

.....
.� --_. -- " '

.CONFORJ"O absorutc)�Grande ECONOMIA I
\

\ '." ,"

)",,,' -

fI'. _

\;.o;,'

AQUECEDOR
.

ELtTRICO
• CÊNTRAL
"""-

Capacidade: r'"100 a LOOO litros' .

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical ..

• Construção sólida, séndo a cáixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lá de vidro).
.' Resistência do tlpo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático cÍe temperatura por: U�MOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
. .. � .. .z:

.

i

GARANTe o QUE FABRICA
_;-_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Presentes de Real- Valor, Sim 1
. . 1.-

-

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

Japoneza e· Chineza, Faianças· e Muitas putras' Novidades. .

..

o ESTADO
,-

lavio.;Motor «Carl' Hoepcke»'Reorganização
. ,,:,��;.I dO ,SIPS

,

RÁPIDEZ - 'CONFORTO - SEGURANÇA .RIO, 24 (V. Ao) - As�
,

....
'- _ ...

-o, � .:l. ,

sumiu suas funções o. sr.

Luiz Corrêa, novo
.

diretor

geral do SAPS. Falando ao

funcionalismo daquela au-

Viagens �ntre FLOHIANÓPOLIS e RIO DE JAN'EIRó
Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

nest� último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953
_ tarquia, o sr. Luiz Corrêa

IDA VOLTA expôs o programa que pre-

de FpoHs. de itajaí do Rio - de Santos

I
tende realizar' expandindo

24/9 26/9 20/9. 21/9 as atividades do SAPS a-

5/10 1/10 l/lO 2/10; través de modernos arm-;-
16/10 18/10 23/10 24/10

I
._

"

.

'.

27/10 29/10 4/11- 5/11
zens de...supl'l�:nto �e ge:

8/11 10f11 15/11 .: 16;11 . ne.ro� allme.Q.hcl�s, -nao so r

19/11 21/11 26/11 27/11 'nesta, capital dentro dos

30/11 2/12 7/12 8/12 princípios do auto-serviço
lli12 . Í3/12 18/12 19/12 como nos.. Estados. v

22/12 24/12 29/12 30/12 ,Adiantou, depois ó novo
Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do R'io, às 7 horas oiretor que pretende au-

Para mais informações dirijam-se à .nentar O. numero de res-

EMPR1!:SA NACiONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE taurantes para QS trabalha
Rua Deodoro -;r- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 dores a despeito dos -pre-

juizos que o mesmo, vem

dando, pois? ao assumir a

-�
,

'

direção do SAPS, encon-

R,I.AI, �.
'.

til,
"$'

" C",O
t trou um "!deficit" de cin- I

,.,,..__• III quenta milhões de cruze1-'

II
ros. Disse que achava pos-I/ f sivel a eliminação (desse

�---:"
"

'DURAIfTE TODO-DIA. "deficit", assim corno a ex-

7K JO 1:.' pansão dos serviços da im-

'(
>

," nOS \IAPC J
, portante autarquia cuja ii-

I'

,J

DJ".�,"t
nalidade é proporcionar aos'

/..... trabalhadores alimentação
>

�

?

,
� �

_" �.,.
.

�
sadi� e higienica.

_

.,

:
_

� Vende-se
T.A'.C. Transportes Aéreos

Cataríneese S. A�'

- ------�;..... - .� .__...;,_._- _.-�-_..._---,..,..--

'ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ,.

,

'"
.

Edital de 2(1. convocação ;

Por motivo de viagem,.
VEnde-se o estabeleçimento

'

eomercial,"IlVIPt.RlO DAS

T'OALHAS". Tratar pesso-
almente com o -p':opl'Íetário.
"til' .Walter Alves da Silva,
à' 1-�ua VIsconde de Ouro

Preto, n. 3.
São convidados os senhores acionistas desta socie..

'dade a comparecerem à assembléia geral extraordinária,
a realizar-se no dia 5 de .Outubro, do corrente ano, às
I!> horas, no edifício da administração central, á rua Fe
lipe Schmidf n. 14, nesta cidade de Florianópolis, a- fim
de deliberarem sôbre a seguinte , _

- ,.ji.."
-. �, •• - -.- .'1j:�

,
'

l;.< '€:�T:r�r � .��: "''''Orãet'.''- 'Jr.---tia
"__ .

,

�--

':""'I �
"

.. .;
'_ '_ _ Y"

l° _:_ Aumento do' capital social
2° � Reforma dos estatutos .

3° - Outros assuntos de interêsse social.
Florianópolis, 22 de' setembro de 1953.

J. D. Ferreira Lima
<

Diretor-Presidente

Cerâmica . São Caetano -

TIJOLOS PRENS.atJQS, TEl�iIAS, LADRI
'LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·
,",

TARIO
,

....

PRONTA ENTREGA
.

DsnyGama leia.
JERÕNIMO COE�HO. 14 - Caixa Postal,

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

gundas feiras, às 20,30 à ma
Conselheiro Mafra, 33 .,_ 20
andar.
ENTRADA FRANCA

.,
.

. '-----'- ------

239 .-' Florianópolis
,"

• PLACAS SIFILITICAS.

Blixiride ,Nooueira
Medlcaçlo.· z:uxIllàr no tr.

_

tamento d. Bifllia.
DISTRIDUIDORES

, (

- THANSPORTES 'AÉREOS CATARINE[\tSE ,S/A. '

..,
. . .

-

7

i Conjuoto Resi ..
: d·encial do I. A .

p, B. T. C. na
Laguoa·

I DO INS�TUTO DE
I APOSENTAPORIA E

1 PENSõES DOS EMPRE

GADOS EM TRANSPOR
TES E CARGAS, recebe-

mos:

"Sr. Diretor:

1 - Tenho o grato pra-
r •

.

I zer de convidar V.S. para
assistir à r

, solene. inaugura
ção do Conjunto Residen

cial dêste Instituto, cons

.,' truido na

.

cidade-de Lagu
na, em terreno doado pela

I Prefeitura Municipal, cujo
c ato terá lugar no dia 27 do

�()rrente' às 11 horas.
2 ...:... Contando com o

I
comparecimento de V. S.,

I reafirmo protestos de ele

[vado apreço e considera

I ção,
. Saudações

João Ranulpho de Oliveira

Assistente Delegado em

Exercício"

...."..().e.:.;:(1 ()�()4III8>()...

II A:2::��"� :E i,', 'PUBLICIDADE

I REV:I�:TAS
. t-

I .'
e i

c rADIO _. JORNÁI,Q '!
. -

- .�do W<llilll.... '> \ ., �,�". ;iJl7'l.' _. Cio"{)_<-'-t�O_�\ --------�----------�------------------ -

,

,

� ·

d PI t
-

-

OLHOS � OUVIlJOtj - NAIUZ • 9AJUU.lftA'

1 'armacías '

e an ao DR. GUERREIRO DA FONSECA
.

, , ",.ela&ta •• B...ual-
.

MÊS
_

DE SETE�I�RO, ':
. �-

Rec4ita de Oculoa - EXAme d. l'u..40 d. Olbo Para .

26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fe - Rua Fe- CIAlaifieaçAo da Pr.talo ArteriAl.
lipe Schmidt. .

! Modera.. Aparelh....em.
27 Domingo .....;... Farmácia da Fé - Rua Felipe Ce..lllt'ri. _ Vi••o.de d. Ouro p"". L

Schrnidt.
_

, I <, .'

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

:;ánt?_ Antô�'id, Moderna e Noturna. 1�:
i
-!
,

'

._....,...-------------;----_.__
.

DR. NEWTON',D'AVILA

Viagem· com ·:segurança,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

·RAPIDO {<SUL-B·RASIL'EIBO»·
Florianópolís - It�jaf - Joínvllle - Curitiba

ClrJlfIJl. aual - Doeaçaa •• I.allor.. - Pr.........
Jlletrld..4. lI�ca

.Co�.l"rl.: !taa VitoI: .,iiol" n. li - 'Teleto.,' 1.1".
c.�.It.. : AI l1,10 llotal , à *-rie da. 11 Iloral _ lia.'"
a......d.: Itu Vidal .amol, - Telefone l.ül.

•

=
•
•
•

AgênCia: Kua
Rua

.... &tamho} Df.do'''. 341,1.' .od., FONU..� .m Caiu r."<il..HI

.CII8JTll14 rat)JI.A.,,,, PR05,E:lIRM
...,.

P.uv.H.a �
_

_ -:(r.��.�...._.'''' '�.�.

ULTRA SONO,
TERAPIA .Vende-se e Compra-se

Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE
VROLET GIGANTE 1949-1952 .

Compra-se Camin4ão Chevrolet.
, I.

Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro -

Micro Ônibus.
.

.

- O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES t- M· d 1 ,Ir·' -,;-
_

E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA. ' I'ssa, e ,.
+ ·Anlv_erS8·rIO

D·TRRATAlIIEGNTOuCOME'H0R�AsRMÊADI·ARS'O A famil;:Iit{f:J���S�!��R��nVida 0' pa-
• �. ! rentes e amigos pára assistirem à missa que será cele-

�CONSULTÓRIO .;_ VISCONDE DE'OURO PRETO, brada � próximo dia 27, domingo, às 8 horas, na Igre":
- ALTOS DA CASA BELO ,HORIZONTE. ! ja de N, Senhora do Parto, em sufrágio da alma de seu

RESID-€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113. '.inesquecível chefe.
'

Preferi>r' ·"o�sa Casa, é Preferir a Mel,hor
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 26 de Setembro de 1953

De Istambul _Para 's •. Catarina
11':'1110018 Coisa Sôbre' Is lambul

. ./ (Escreve OSMAR CUNHA - Da

delegação brasileira ao Congresso
de Ciências Administrativas).

ISTAMBUL, 6 - Sendo aprincipal cidade da Tur

qr.ia, Istambul é, também, sob diversos aspectos, a mais

(:U! íosa de todas
Aqui se unem os quatro cantos do mundo, Daqui

i 3, tiram as civilizuçôcs, «ra oriental, eira ocidental, para
um cu outro lado.

Passagem obrtgatória -en1re dois continentes, Ccr.s-
- ,

t�till('lpla passou, ::;uccssiv<lll1( 7,lte, é'través os sé,!.! 1·)';;, l�i·
ra o poder dos tiranos de toda a Asia. Aqui, também, en
contramos os tumulos de Alexandre, o Granc10, e de
Frederico Barbarroxa.

Istambul foi construida na junção da Europa cOm

a Asia, num ângulo formado pelo Bósforo e o Mar de
Marmara. Fundada nove seculos �ntes de Cristo, passou
á denominar-se Bizâncio, graças ao grego Byzas, 'lue, a

qui, estabeleceu uma das famosas colônias grega:.;.
Em 513 A. C., Dá:rio, o grande, Persa, atrélvessOtõ

Bizâncio para dar combate aos Gregos. Pausânias, de
pois das guerras médicas, (Iominou-a em 479 A. C. e ela
se 'tornou a causa constante de guerras entre Esp<:rla e

Aienas. Felipe, da Maceàonia e depois seu filho Alexan
dre, viriam dominá-h (;m 340 A. C .. A morte do grande
rnacedônio tornou inrlepimdente a cidade, sob o don:Í
nio romano, até 'que, Cor.<tantino a tornou 'capital do im

p�rio em 330.
Com a morte de 'fedó�io o império romano dividiu

se em dois e C�nstanÜn()'t)lá passou a ser a Capital, ape
nas, do Império do OrIente. Gados, Ostrogodo<;, bl;[ga
rol' por ,diversas VeZ€3, tentaram forçá-la

JustinÍélUo, emb21ez,m-a e deu ao mlindo o Í::\I,IOSO
"Cóc1.igo Just:niano".

Após j·.1stiniar.o, :tl'abe8, bulgaros cruzados 0 gue""
reiros de toch a 'espécie passaram por IstambuL

,

Finalr.:entc, em 145:.i, 08 turcos" tendo à fr�me 1\11e,II·
med, conquistaram Connantinopla, que se tornJu, d:::':d ..

então, a c:.�pital do Império Otomano. Em 1923 CI, ,1 f'

proclamação da RepúbliCa, à cidade passou ?t�noim,
l'ar-se, univenalmente, I�télmbul.

A capital, toi'nou-se Ankara, ou Angorá.
Istambul,'" agora. corr,o sempre, um centro Plllnoial

de létras.e cultl1la artí�,tjca, com monumentos céIehJ'('!:',
de beleza extrHol'dinária. mesquitas magestosas COl1l,) :j

de Sem3.niy.!, c�m á hibJiOteca que hoje visitarrH.'3, co

r.hecendo seu"; Lvros de milhares de anos.
,

Istambul., afinal, 1 epresenta periodos distintos da hu·
manidaJ�

A divisão do Império Rorpano em 330 marcou 0_ fl·
ral da h� ;tória antiga, clr.ssicamente estudada, COI"10 11_
retomada de Cun�tilntil1opla, em 1453, marcou ') fid .ia

.

Idade Médlá.
.

xxx

Há, f:il' Istul':bc I, de todo que existe no Ol':E-nt_' c

no Ocidente.
Encontramos aqui Ju:?s universidades.
Uma, a UniV'ersidade de Istambul, fundada em 1453

cc.mpreendendc as FaCllldó.des de Letras, Leis, Medici·
na, Ciêncl;!�, Economia e Agronomia, somando 12] Si
alunos. N'l I'acúlJadt' de Medicina estão éompl'e,�r;ctl lâ�
á'" de Farn,ácia c Odontologia.

. ,...

.

Outr:t a Fniversida<'e Técnica, fundadá no an) -le
1566, compreende as Faculdades de Engenharia Civil
Engenharia' Mecánic;:, Engenharia Elétrica e Arg !t+-=h)�
ra, compr".!pndf' ,(1 l:tl> hldo, 1.621 alunos.

E, par" os que querem organizar a nossa Fa "l',d'adE.
de Santa Catarina, diremos que as instalações açui são
magnificas. Salas pma 040 alunos, em plano inclinado;
l',oa cubaqerú e mngnifko aspecto.

A Ur'·vcrt:.ida:le de Istambul, local do n03S:J C�:i1·
f;resso,,110', ;n:pe1e a (.:7('r, uma vez mais, pelo qUI:! 0b
'ervamos, qUt' a Univers�dade de San)a Catarina, f·, ape
nas uma qllesJiío de s€ querer fundar e já ... -

de "Diário da Manhã"

[erindo, com a organização
exem/plar,
Mas, fedemos do herois

'nos das soldados elo -

fôgo.

Transcrição
Uma Biografia Por Semana Who Is Who- 1 EJII Santa Catarina

Os sub-títulos, bem como despacho judicial, na edição lei - pois apenas imprimiu; o_brigaâ() a desfazer, pelas vel, que o situacionismo lugar ria Assistência

Muni-I·
Eis aí, em resumo, os ar-

o que segue, são transcri-, de 23 do, corrente. . C07no, ulqums poucos exemplares' próp7'ias colunas, os insul-' protege. 1 cipal; ticulados, injuriosos uns

t��. da retific��ã� compul-, nesse dia, o jornal do �r. --J�zemos a presente tmn�-: tos e �alu�i.as pessoais, ati-:' E' a seguinte a defesa do 5° - que' tenho apresen-. caluniosos outros, de�pidos'
s07:a ,qu� o �l.arlO da Ma-, Governador do Estado crr- cnçao,. pa�a que o �o�o sat�; rados as vtttmO! da pena de

I
dr. Oswaldõ' Rodrigues Ca- tado, corno politico, todeis! da linguagem aviltante que

nhã, m'gao ofu;wso, fez, por I culou apenas para burlar a ba que o J07'nal oiicioso fm um forasteiro irresponsá- bral, publicada pelo Diário os matizes partidários; os enroupava, para gáudio
_

- -- --- na Manhã: 6° - que, de tanto in- dos 'pervertidos '

e tarados

HO'I-e·.· 2-7 'Ano's de' Tra�a lho d. o· censar o sr. Nerêu Ramos que Só na difamação sen-

U Em sua edição de 10 do e de puxp.r-lhe' o saco tem prazer.

COrPO de 8,0mbe' I- ro's ��r:.�n��g�O "��!ri:e:t: �:� :-�:�!!;os C;�S��:d:�daa v�� .

A MINHA RESPOSTA
pital defende as atitudes do mérica; "-

1
-.

26 t I t d fi

I
,Govêrno do Estado, neste 7° _:_ que fui receber, ul- 1° - A mais grave im-

em Y ,pr�s a aque a ra tcíena corpora- mesmo local, sob êste mes- timamente, no aéroporto, o putaçâo, por caluniosa, é a.

,.

d
'

I ti"

I
- mo título, publicou um ar- sr. Nerêu Ramos, para ba- de que eu tenha agredido,

serviços.. e re ·evanCl8 a popu açao, ticulado difamatório, inju- _jular-lhe a pessoa, arquite- aplicando-lhe um pontapé,

1 t
'

t f
ríosc e calunioso contra a I tando uma 'cena ridícula uma Irmã de Caridade

.

na u a
.

COD ra o ogo minha pessoa, obrigando-me entre a minha pessoa e s.
I Custa a crer que um cé-

O Corpo de Bombeiros tos cornerciois e

industrio,
»ossos lares Aqui, o seu !.'uja história êste jornal, a vir, na defesa do meu pa- excia.; rebro normal possa inven-

�esta ��pital, su�o.rdin�d.o: a,1s. Regi,stàr êsse acontec.i: trobolho, a. �ua. atividl..�e,
i
em �2: ��ta�hou, deve o, ""

trimônio moral, trazer ao 8° - que me intitulo pro- tar um fato de tal nature
a trtulicumol. Poltcta Mtlt-, ment�, e h�menagea?" Ja tem eor�es�on�tdo, plena-: 1)0 a mtct�twa do comer:�o_ público a presente refuta- fessor da Faculdade de Me- za para maldosamente atri
tar, comemora, nesta data, por si, aqueles que, nêsse mente, as fmahdades para desta Capttal, com o cposo tão, esmagando de maneira dicina de Florianópolis, en- buí-lo a outrem. Comentá-
27 anos de úteis atividades, I tmbalho ingente e anom- cue foi criado e organiza-' decisivo do então Governa- ;abal e irretorquivel a sé.' tidade que não existe; 10 torna-se de tal modo
em pról. do sossêgo das ia-, mo, não tem pbupado es- do. dor em exerCício, o saudo- de de misérias contra mim 9° - que sou um bôbo- constrangedor, por inconce-
mílias e dos estobelecimen- forços p�m a gamntiti dos / so patrício Dr. Vicente assacadas por, um anônimo alegre, felipeto da cultura, bivel, que é preferivel exi-
.I__( ()�_()_\_"_;'_ Bulcão Viana que, a 23 'de que se encobriu sob o pseu- vaidoso, vazio, um reles bir logo os documentos que

setembro de 1926, exercia dônimo..de ILHEU.
i coledonad?r de figurinhas I mostram de imediato a in-

o ?argo de Chefe do -Exe- O Autor das injuriosas e
I
de barro, e de trovas popu- fâmia e expôem o calunia-

ctttivo. caluniosas imputações, mo- .Iares; . dor na sua repugnante nu-

a comércio, que organi- vida tão somente por ódio I 10° - que sou um "bi- dez:
zou então comissão para político, despeito e inveja, lhete falso"; ... (Continúa na 5a. pág.)
êsse objetivo, constituida felizmente, deixa impressas I
dos S7·S. Max Hoepcke,

.

E- nos seus escrit�s as marcas Curso.

duardo Horn, Paschoal Si- da sua formaçao moral e I
mone e Major Lauro Linha- transparecer nas suas pa-Ires, angariou fundos e, lo- lavras o torvelinho dos com

go, a idéia se concretizou. plexos em que se debate o
"

Uma idéia feliz, cujos _ re- seu espirrto conturbado,
suluuioe estamos todos au- pois não limita os seus co-

mentáríos à critica tolerá- Finalmente, hoje" às 17,30 giado as atividades daquele
horas, no Clube Doze de A- Curso.vel e admissível, descen- A

I, .. , . ".
gosto, o dr. Josué de Cas- O ilustre conferencista,

do .a mjuria soez, a calúnia, tro, ontem chegado, realiza- .nome sobejamente conheci
à difamação, imputando-me Tá a sua anunciada confe- ,do no Brasil e além fronteí
atos que a sua propria men- rência sôbre o terna - "Cri- "ras, é, um dos mais sábios

te inventa emprestando-me se h.istôrica e crise' biológica brasileiros que honram a
,

d d t
A "I I P'

tit d
., o mun o con emporaneo .

I
cu tura. ar lSSO, enorme

organismo, já por nós leva- :1 1 U es que a sua imagina- Àquela conferência, pro- será-a afluência à sua con-

!lo a público, comentadá- ção cria, com o fito de me movida pelo Curso de Ex-
I

ferência que desenvolverá'
mente, em outras, oportu- expor ao ridículo e à exe- pansão Cultural, compare- ,em 'torno de assunto de que

.

nidades. cração públicas. cerão. inteléctuais, além �e I é o d�" Josué de Castro, ver�)..,
Corpo de) Bombeiros, I (Continúa n,a 3a pág.) Tal não se dará, /entre- autondades que tem presh- I d_adelro mestre. "(

._�(���__�)oC<!-'!f
tanto. Natural de Santa

ca-'F Q':�;� ��;�,:e:;::: m:'1!:,peG · a tt ii ()
torei em medicina - e o po- .

-

vo me conhece perfeita e

suficientemente para saber
e comprender que só sem

Cimentos inconfessáveis po
deriam ter ditado as pala
vras e os fatos contra mim

-

Pil'tence ao passado a his
Gal. Bulcão Viana, sob tória ela organização dêsse

-cujo Govêrno, em 1926, foi
organizado o Corpo de

Bombeiros.

o

TIM /
• • •

CHOVER NÃO CHOVEU ·não ter o que fazer. Primei
. 'Todo m'!lndo estava_ espe,

rando S. Excia.. Capricha·
'ro, e!>perando o engenheiro
que ia traçar-lhe a tarefa

Je rompe-tudo. Depois, con-ram na� ruas, nas vestes e

nos sapatos. Tudo limpo e

brilhante. Menos .o céu, que
tinuou parado, esperando o

GI)H�rnador. Até que -che-
cstavã meio enfaruscado, gou o dia. Mas não chegou assacados.
; ,_:dependÊmte, aliás.,. do dr. S. Excia . Por causa das Todavia, não quero dei
Janot. Vários animais fo- nuvens, dizem. Céu triste e xar passar sem resposta as

rum sacrificados éin holo- cinzento, cheirando a temo, injúrias e as calúnias. Não

.C'CLlstO ao insígne visitante e puréi1. E se desabasse, que o faço para o presente -

sua numerosa comitiva. Os )C':ú teceria?, Os
.

conselhei- que êste acompanha os nos

('J; adores, também sacrificá-, :-cs governamentais para os sos passos mas olhando pa
ram noites e noites, crani- a::s,wtos rodovi'ários, con- rà a posteridade, que u�
ando palavras belas e son6- ;;d�élram. o céu e os calos.

I
dia ha de' julgar os homens

ras, ainda em holocausto ao E sugerIram o regresso da nossa época e só disporá,
mirépido viandante. Cam- in,eàiato. Ia chov.er, na du-I para isso, dos documentos
pos Novos fremia de entlf- �·a. As viaturas oficiais não 'iue dela restarem.
siá�m(l cívico. Esperando o C.�Il11 anfíbias. Ficariam Assim, sopitando a

re-,dia. Contando as horas Os "tt)lada� no lamaçal, que pugnância de ter de publi
emü,<;ários do hamaraty go- s\iri5i�ia a_9s primeiros vinte car no mesmo jornal,· que l
vernamental, prepararam a 1mB1!tos da chuvarad? Se- a tanto desceu, a minha de- '

l
r('cepção. Pomposa. Prece- ria, é bem verdade, mais fesa, em obediência ao es-

I
"d d bl' 'd d 'f'

. .

h I b l'd I' l' h �
OI a e uma pu lCI a e 1,11n s::Jcn lClO, maIS um 0- ta e eCl o em el, a In o,
alô· alô. A estrada da ami- h,.,. �·to, ao ilusü'e gover- em sintese, �s . difamações

1

sacie, Cam,pos Novos-Pôrto- �I:lr:e, Mas, ninguem topou publicadas' na edição do I
Alegre, ia sêr iniciada. O sr. d tAlIada. Nem S. Excia .. ·E dia 10, para, em seguida,
3or:1hausen dari� o primei- �:a,npos Novos sob?'ou' no pulverizá-las.
ro arranco. Com uma pá,

I
['i'Oi)'ama; Como sobraram

t:asg?ria �m metro quad.ra- 0.::' b,mquetes � os orador�s. OS FATOS ARTICULA-
,1; (I.e chao, ru�no a CapItal t-\comece porem, que nao ,DOS \ I
gaúeha. O. tratÓr farta o \.hoveu. Não caiu um pingo Em sua biogràfia sema-

�!;!,-,to.. sàzinho. Tudo combi- d:,�! 'é. O' céu �clareou e anal, Ilheo diz o 'seguinte,' .

nado e acertado. O trator, tratr;' continuou brilhando, da minha pessôa:
'

I
flamante, sofrera um poli- sozinho. Parado. Como .o. 1°":" que eu dei um pôn

lm�i:o, geral. Exercitára .11 govêrno qúe o mandou para I tapé numa pobre e indefe

,�uaf. estei:��, vigoros�men- lá, brilhando na auto-pr�- sa Irmã de Caridade; I
TC. Para ahJar o torpor de j pr;ganda e parado pas reah- 2° - que,- sendo Inspe-

I
f,emanas e semanas de ab- z�lcões... tal' de um estabelecimento
soluta moleza; cansado de I

.'

... BUM de ensino, pretendi· obter

COMP.RO ,AUTOMÓVEIS USADOS E'---,
um lugar no Hospital; I
3° - que como médico,

PAGO À VISTA -

lhe fiz lembrar, por asso-
.

.

IPrefermdo RENAULT 47/48; ANGLIA, PREFECT, ciações de idéias, m de-
AUSTIN, FORD ou CHEVROLET, mesmo sujeito a I

terminado filme, intitulado I,
alguns reparos. ',: ! �.. "A C d� MP

..."", A._ arreta a or-
agamento' no ato da compra.

Os interessados queiram, por obsequio, dirigir-se a(1 te"; J
,sr. UBALDINO, no CACIQUE HOTEL - Nesta. 4° - que "abiscoitei" um

de Expansão _Cultural
Boje-conferência do
dr. Josué de Castro

Em junho último, o Diário da Manhã, jornal
que Ul'r?sta as responsabilidades de órgão oficioso,
estarrecia a opinião nública com duas biografias de

-

dois deputados oposicionistas, atirando-lhes injú
rias e insultos remarcadamente pessoais.

As vítimas foram à justiça postular desagravo,
através de defesas que redigiram para serem pu
blicadas no própri_o ór-gão caluniador, caso este não
indicasse o autor das ofensas, divulgadas sob o

pseudonimo de Ilhéu.
O dr. Hercílio Pedro da Luz Filho, diretor do

Diário, n1;lm gesto excusado, de falsa compreensão
do dever, entendeu de assumir a

�

responsabilidade
da autoria· das injuriosas biografias. Sacrificou o

seu nome limpo, herdeiro· de nobres e fidalgas vir
tudes de honra e cavalheirismo, em defesà de ou

tro, que não valia essa atitude e que poderia ser

compensado com sacrifício diverso, tirado ao co-

fre do jornal. Na �verdade, o diretor, antepondo .o

seu ao nome do verdadeiro autor das tais biogra
fias, posto não influisse no aspecto juríqico da cau

sa já ajuizada, -atenuava os impetos da natural re
volta dos ofendidos. Em todo o caso, o diretor hou
ve por bem fazer o que fez, e issQ é da sua exclusi
va decisão.

<) que espantou a todos os profissionais da im
prensa, foi, pouco tempo depois de o diretor haver
':chamado a si as responsabilidades da autoria dos
escritos que levaram o jornal a juizo - o verdadei
ro autor Vir a público dec1arar�se responsável por
todos ós pseudonimos surgidos no Diário
Veja-se,' a propósito, o Diário da Tal'de, de 14· do
corrente, última págjna, artigo intitulado Uma ati
tude desassombrada.

Atitude desassombrada?? Quixotesca e àviltan
te. Primeiro, deixou qUe ,o diretor inocente assu

misse a responsabilidade, na hora difícil do proces-
.

soo Depois de passado o perigo... virou' valente,
exibicionista! Fez peito de pombo! Primeiro atirou
o superior ao fogo. Depois veio acusar-se culpado!
Essa atitude é muito mais que desassombrada: é
privilégio de certa classe! Nem desassombradà se

ria se não permitisse o sacrifício do diretor do jor
nal. Seria, apenas, normal. Seria, tão só, comum. O
redator-chefe não foi quem escr�.;eu? Logo, ao re

dator-chefe caberia apresentar-se em juizo. Nada de
desassombro. Mas, na hOl:a dê falarem em processo,
o valiente saiu a correr como pinto que vê gavião
planando no ar. Foi-se o perigo? Oba! Ei-lo a can

tar de galo! O diretor, sem culpa,· sofreu as conse

quências. Expôs seu nome. E o culpado, com a ver

gonha que o diabo lhe deu, raciõnadíssima, não te
-ve sequer o gesto desassombrado de deixar o jor
nal ... e abalar para 0l!tras plagas, como assombra�
ção ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


