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) tufão de maiores proporções .Robert W. Foster, pai de .Os > comerciários desta

("o [i.t., �� dos últimos 19 anos desen- Ronald _ a criança que Capital movimentam-se,
:7","'� ,;", ..,..... cadeou-se, hoje sôbre a par- quase se torna assassina � mais uma vez, para a elei-
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C b t
te central da ilha de Hons- está recolhida no Hospital' çâo da sua Rainha, à 30 de

a I rma a'n ro e r hu, destalhando inúmeras desta 'cidade, onde, segun-
I outubro dêste ano,

,

'casas, arrancando centenas do os médicos que o aten-I .

Esse movin:�nto, que con-
,

.
. I de árvores e causando gra- dem, tem muito boas possi- 'ta com o ap,olO de todo o

RIO, 26 (V,A.) -- Não das conversaç.ões mantidas. um candidato que possa _ção de regime e a realiza- d di, .

d FI' , li
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ves anos a estra as, pon- bilidades de restabelecer- "

comercio e orianopo IS

creio, por achar cedo de-I entre governadores na visi-' unificar as diversas corren-I ção normal das eleições "tes e outras obras públicas: -se. I está sendo liderado pelo
mais para o assunto, De

I
ta de Garcez ao Nordeste, � tes democráticas, assegu-

I
para a sucessão' presiden- O tufão, conhecido pelo no- Ronald, explicou que di� Grêmio .dos Comerciários,

qualquer forma, estou de no sentido da escolha de rando desde já a preServa- cial. d "Y "f'" lid I ' ,

que 01" nta t d
.

me e
. ess, QI impe 1 o parou contra seu pai .para ie o a a compa-

f;o�r:aO'I�eQ:uu"ve.,me sPa-°OdeOSdgiZOeVrer�,.1 r-r-ote's'lam- OS,Co.ns.trutores LI·ce·ncl·ados·
por ventos que alcançaram! se vingar de uma sova que

nha e" em festividade que
a velocidade de 170 qUilÔ-1 êste lhe havia aplicado, há se realizará em um dos clu-

metros por hora, .

. três semanas, bes locais, procederá a co-

Com essas palavras, o roação da eleita,

:�::f���;::::�, ::.!: I. O conl��e �!�� S!r,euC!!.�!�!Soo!� ,�!a�di�!rtel�as fI.Desas.'r� na - Estrada Fpoliso..LaJes
o dia inteiro - comentou r�: e A�quit.etura desta Re-, trutores afirmam que o D:- Este caso, como e na-tu- Varlos feridos, entre os
a informação de q�e seu giao esta aplicando aos cons- ereto 'da Regulamentação ral, provocou os comentá- �

.. , ..
,
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nome fôra objeto central trutores li�enciados a pe- da profissão estabelece que :i,OS dos profissionais, em quais um - menor
nalidade de suspensão do e- a penalidade a, ser aplicada ;E:ral, - Grave desastre 'ocorreu �as, de ,Caru, Lages, lrineu
xercício da sua profissão de aos profissionais é a' multa, Os construtores licencia- com .um ônibus da Empresa. Bressarr de Orleans, Mil

A Rádio Clube 6 meses a um ano e multa quando houver erros técni: .105 aguardam as provídên-: A�tb Viação Brasil, que tons Bres�a (menor), Eu-

palsara para o
I

�:'$cr!.01ô����0: : �������� :::r:í��nc=asu��:�::�o:: �:;ú��:a. 'altos poderes da �:::l: e;i�:ia�Ó;���s�eSn�: �r�:�S��i:�;::�:I�a ��l��
I. da IPdu"aoa-o das suas Carteiras Profis- cassação-das suas Carteiras, Pedem eles a restituição 'Imediações da localidade de cia do Estado e outras pes-

a U sionais, que lhes foram concedidaE das suas Carteiras, o cance- Lomba Alta,' municipio de soas ainda não identifica-

I
' por ,uma disposição do De- lamento das penalidades a-: Bom Retir�. _ Várias pas- das. O ônibus e ra dírigídoEm Pôrto.iA egre, varios ,

_

creto, aprovado pelo poder plicadas e a revogaçao da sageiros do .: coletivo fica- pelo .motorísta conhe cidoconstrutores atingidos por ....._
r

competente. Resolução do "acoberta- ram feridos, .fibo'�ra.nelo en- por Zezé,
esta penalidade dirigiram
as altas autoridades dQ' país Apreendida ou cassada a mento". tre êles Otília Cecbtti Bres�

Carteira, o profissional não
um enérgico protesto. póde exercer as suas fun

, O .Presidente do Conse
ções, ganhar os' meios de

sunto foi objeto de exame, lho, engenheiro Walter
sua subsistência e de suas

tendo sido designada lima Boehl declara que aqueles famílias, nem os seus operá
subcomissão para apresen- I profissionais tem infligido a

rios podem continuar os

tar 'parecer sôbre :a maté-] Resolução que proíbe o "a-

ria, \,' .. c� cobertamento",
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Vàrias as' candidatas, jo
vens comerciárias, que ·tra

balham' nos diversos esta

belecimentos locais, se a.,.

presentaram-
�

ao título- de
Rainha: Tôdas, belas e sim

páticas, estão deêídidamen
te na campanha. Cada qual
.luta pela preferência 'de vo
I
tação. O pleito se verifica-

, - I

rá, assim, dentro de verda-
deITO espírito democrático,
concorrendo para aumentar
o entusiasmo das candida
tas e do seu eleitorado, o

fato de a Rainha dos Co-
merciários já contar ,corri

um título pelo qual muitas
hão de lutar, sem esmore

cimento.

E' tradição, aqui, já essa

.eleição e, por isso, -entusias
ma"..eoll'W sefôsse 'pata car-

,'- -�:'R��ebld� �á�ri:ODfe�ÍD�" O Presídenl� da. r:;.�,:represêIitação popu-
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Republica da' N�éarágua
'

RIO, 26 (V, �,) - No

Setor de Cultura da'Assis-
"

tência Técnica {oi também
examinado hoje transferin
do para Mínistério a RDá

dio Clube do Brasil, O as- Na
.

Câmara fe�8ral
,/"

.

seus serviços.
Acresce a ".c�a�uJstância'

de que os proJetos: e plan-
f

, '. ......::"'.
tas das construçôes confia- í
das a esses construtores li- J
cenciados são previamente � HfO, 26 (V.A.) - O sr, poesvt, �.iniples E'

esponta., brasileiros, 'concluiu sua

aprovados pela Diretoria de

I
N,» êu Ramos ressaltou na nea, as velhas civilizações, oração, agradecendo à Câ

Obras Municipais locais' e ,�cssão de ontem, da Câma- a av�ntl,rã prodigosa das mara dos Deputados "sua
as construções executadas ra, o significado da prescn-

I

descobertas, o drama da ge�erosa recepção" e san, PARIS, 26 / (U,P.)
não apresentaram até hoje' ça elo Chefe de E&lado da conquista, a melancolia dos dando 'o seu presidente, o Maís de mil hect�res de fer-

RIO" 26 (V .. P,) - Es- vido a tais suspeitas, aliás erros técnicos. ]\'lfaragua entre 0S repre- desterrados e dos C:!sci'avi-· Jeputado Nerêu Ramo�, tilíssima terra da Normân-

tão dependendo de pronun- bem fundadas, O Conselho de Engenha- �Qn��ntes do povo l-!,'asileit.',l ,zados". i "modêlo de parlaIT\entar". dia estão hoje inund�dos,
ciamento do 'Senado -as no-: Cabe agora ao Senado. a- da com sede em Pôrto A.le- 'L('1l1 cemo os f9"ternos h- Antes '�e suspender a ses- em consequência do rompi'-
meaçõ�s de nada menos de

I
pressar o seu pronuncia-� gre e que estende a sua fis-, ços de amizade que unem Somoza agradece são, a fjLU de que os depu- mento dos diques pela ma-

quatro embaixadores, en- mento, o que parece ser calização até Santa Catari- os ·dois povos american"as. tadüs pl�dessem currÍprimen récheia da noite passada.
tre os qua� se destacam as propósito daquele ramo do na, está com a sua atitude:

.

1\ seguir, deu a palavL'8 Em resposta, o Presiden- ,-:lr o', .f,itante no Salão Nl" Não houve perda dt! vidas
dos futuros representantes Legislativo. Assim' é que pl.'ovocando geral reclama- a') (rador oficial, dcputad�, te Somoza acentuou que bre ,o sr. Nerêu Ramos re- mas há inumeras fazendas
brasileiros na 'Argentina e está marcada para segunda- ção, Cll� lho ele Souza, flue res- sua presença na Câmara nO"uu-Jhe os agradecimen- isoladas pelas águas, Em

no Paraguai. feira um reunião da Comis- Há poucos dias, o enge- salUn, de inicio, o €spíri��1 dos Deputados era "'urna tos da Câmara pela honra Lorient foram inudadas as

são de Relações Exterio- nheiro civil José Diogo Bro- de unidade pan-ameriCal�i:) manifestação de respeito e na visitn, formulando votos _casas situadas ,a ,beira mar

No próprio Senado vá- res a fim de dar parecer ..:hado da Rocha, atual em que "na alma místic[) admiração pela denlocracia pda �ua felicidade pessoal, e em Ruão a cheia do Sena
rios oradores já 'fizeram -sôbre as indicações de di- Deputado Federal, ex-Dire- dos nossos povos, nas ma

'

brasileira". Aponta as C8- fe!'.r: .iade no. govêrno e causou a morte de um ho

sentir a displicência da nos- plomatas que peridem do j'or da Viação Férrea, do nife�:tação ,do seu fetichis maras' populares como um Ol'OSpPJ :dade de sua Pátria mem.

sa política em relação às seu estudo, Rio qrande do Sul, foi au- no
-

.... .Istãe, na riqeuza co- mecanismo essencial da Re·

atividades ultra- suspeitas E ce�to que, pelo menos i,nado pelo Conselho de En- krída do seu fo1ckre pública, uma caixa de res�

de Chancelarias de paises quanto aos futuros embai- ",enh:.ll'Ía por "<icoberta- (�únr'll!l.:_'lo?m-se as mesma� sonância dos acontecim�n
vizinhos. Os dois embaixa- xadores na Argentina e no P:lento" do Dr. J..Faraco, devoções, passam [s mes- tos políticos e das' aspira
dores acima citados for�m Paraguai;' a Comissão se professor da �séolll de Me- I1,OS 'ten:<Jres atáv;,('os, a,:, �:UE'S do 'povO",
comvocados para eselare- pronunciará naquela reu- i dicina, no bairro de Petró=- semelha:.l1-se as lendas, ')s Após elogios, ,e referên- Não
cimentos precisamente de- I nião. '. I polis, �nde está construindo trov[1Jr.re..... evocam na sua cia cordiais ao Brasil e aos ......

. _.._w�·
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_ ninguém sobe_ im-runemente aos mais altos I'" _._,,_,��<)_{�.....()_9_()_(_(� el'ram dtws v«.zes, acertam uma, e ocasiões há em que 1
'

graus democráticos sem que assuma espinhosas e ingra-'
'PENSO Q U'E I' fogem aos deveres, tanto mais i.mpel'�tivos quanto mais . RIO, ..:.�6 (V.A.) -=- Em_.,

tas re,sponsabilidades. _

�. .

�
altas forem as posições de comando. sua sessao de ante-ontem, o

{' Ao obsel'v�dor que sublinha e, portanto,
. P?e e� I, ,�. Vi�emos nun:a .democracia. q11;e ,� "o sistema políti- Tribunal de Contas da Uni-

destaque é relevo �s at?s emanados da· admtmstraçao ,i '

co dct hb�J'darle hmt�a,d� pelo dtretfo .

.
ão aprovou, por unanimida-

Pública não cabe o apmxonar-se nem enamorar-se nes- �(�)....(). �()....o.....o.... ,As é07·tes autontarws passaram da moda e os pnn- d
. d' d'

'
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(' d h '1)
- l/f' d b ,e o parecer o procura 01'

se como cal'in o ma'l1,tCa. com que se en Ol'am as grma - c�pes am, a os, a. nao se to eram com ,'O tm e sa 0- !

C h .

das de noiva .. �7
' BARREIROS FILHO recú' renome à custa d'e cargos fáceis e g01'dos benefí- I

un a ,Melo, devplvendo as
.

Crua e desnuda, e,.i.�á ?wssa ?'estrição uma -irredar- , .,

' ,cios, dispensados aos fâmulo_$, serviçais e cortesãos. contas da Cofap, da gestão

9uível faceta da verdade,
,

Crítica - dir-me-ão - não é agressão violenta."'ne I Neste regimen, spcial-democr6.tico, o Govêrno é. Bérijamim Cabello, por que
E', evidente, sob' !mtro aspecto, que ao crítico in- ac:ôrdo. N!n: govêmo é fogo de m'�ifíc�o..Nem co�s�r�- I bom,

- �go_m. Amanhã, out:os ,irão ocupa� ,0 :alácio, não estavam regularmente-
cumbe a obrigação, de se. despir das cm'rancas qe mau II çoes faraom�as. Ne;n palco pa_ra }luswmstas. . oft�t�ts. re Ct mesmtsstlna cla�ue de �oJe so se lc:1l')hrara dele tan- prestadas.
humor, falatól-io e ·siste'máti�o. Quem censura e admo- Govel'nar nao conStste em sattsfrizer correltgwnarws,

Ito quanto dá primetl'a camtsa que·vestm... _'_"'-

esta não o faz por pl'incípio; age pelas contingências do apascentar afilhados e protegidos, mas bem-fazer à co- Não. Não é de todo assim. Minto. A vêzes a claque I
cJ,ever, no cumprimento' quase pedagógico do ofício. A l1�unhão pela iniciativa inteligente" com aritmético ren- se volta pCl1'a 'O, ex-Govêl'no, .mas para o renegar, vin- Detêrminóu; outrossim

imprensa" antes do mais, é um magisté1-io. Bom ou mau) dtmento do serviço prestado à coretividade.
.

gando-se dos benefíci9s com a pedrada abissínia da in- uma diligência pe diversos
errado ou certo, o jornalista terrt .

na sua tribuna um Gozar o triunfo eleitoral, em carroças ,de marftm, gratidão. HistÓ'rico!
,

d itens, dizendo quais os es-

lJrograma equivaJente a ·um curso de ensino. pmta e ouro, à moda cesárea, já se compreen eu OtÚl'O- Em toda pm'te.
Além disso, o honesto comentador discute, condena r,!, nas priscas eras. Hoje, vale a obrigação em dia, a * *. ,clarecimen:tos necessarlOS

, e sugere sem pretensões de impol' pon�os-d'e�vista com baten.te, a efetivação daquilo que se pl'ometeu em plata- * para o julgamento das di-

f,ôl'ça e inerrância, só inerentes aos dogmas'da fé religiosa. formas, 'sen: as desmen,tir; pOl'quanto envolvem pactos , tas contas,
"

Contudo, não �he é permitido afivelar máscara cal'- de honm aJustados com a grei, cujas,.esperanças não se O que aí vai e.scrito pode ser classificado de rabi- "

navalesca, talhada em papelão caricatural" onde se mol- b1t'l-Mtm indefinidamente. longo e conselheiral.: De fato, , .
,

.

da um f1"io e parado. ris.o de aprovação e, indulgência Canta?' hosanas e aleluias aos pôderes, os quais" na Entretanto, ao seu autor, não h,avl?;rá quem 'lhe cha-

plenária à divertida festança de certos medalhões, man- 'juízo de risonhos profissionais da imprensa, são sempre I
me ambicioso, adulã:o e pret01'ia.no. Nem se lhe marcará

datál'ios do povo explorado por êles.
"

estadistas de. visão larga e atividade ,incansável, é co- a vida com o estigma da traição. Já abandonou, 'l,Lm dia,
O homem de imprensa traça a própria linha dire- I mo se os chefe�. de E�tado se credenciassem no coração i a um Chefe :amigo. Afastou-se, não quando o Chefe

:lo ',z, ladeando outm, que é a orientação dos govel'nantes. i
das massas pelo depotmento dos amutos, cortejadol'es ,e ; caítt .. E sim na hora do fastígio. A êle voltou pa-

Pm'a, não se desonrar no conceito público, o jorna- pm'tidál'ios, em l'egra testemunhas suspeitas, vazias de-' 1'Ci, a seu lutar as altitudes

lista deve exibir' e publicar a capacidade
_ do� gov.ernos, I cl'éd�to: nulas no julgamento da história .. c�?'I:.tern:porâ-! seifl,prê lhe {álüc

sett

.. s.. e.1Tos,. :f.u.l.l..La.s .e ..

desac

...

el'tos? qttand.o n(to�_t{gga,ltdades.:... 11 ea c: 'fut.!. t?,a.. ,

.
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.. ,:
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.. ' ...
,
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e qe�Je'lJ'j,pe1'fJ.�TI,.(l :�l'es Dle 11'báwres.'!,,;. _I' ,Os Çf..çI'VeT1wntes são hOTIJ,f!lJS t(!1S' quais �s out1:Ç>si
___�,�1.:f.i.t".�", >:,.' .
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Terremoto

Is Cootas da CUFap
Fôram Aprova�ás

Entre êsses.esclarecimen
tos,- pediu o Tribunal o

quantum das mercadorias
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La Porta • . . . • . . .• 3.�21
Cacique :t. t t�
Central : 2 r.� \
Estrela. .t:t':'.1
Ideal� 3.659
ES'TREITO

I
Disque .•.•...

�.#.

/

de_ Larmo_-Caotição, ADVOGA'DOS
- MÉDICO -

.

-

------ �-- ------__--__----

CLINICA - DE CRIANÇAS DR. MARIQ LAURINDO
ADULTOS e

. DOENÇAS INTERNAS DR CLAUDIO BORGES
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS. \

•
.

Tratamento moderno da SIFILIS ADVOGADOS
Consultório- - Rua Tiradentes, 9 Jl'l)ro em ceral, Recursos perante o Supremo Trfbt

HORÁRIO: ui Federal • Tribu.al Federal d. Recurlol.
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas ESCRITORIOS

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 - Floriauópolis. Florl..õpoU. - Edifício Slo lor••, rua Traja•
12 - 10 a.dar - lal& 1

Rio de Ja,neiró - Edifieio 'Borba Gato. Av....,
Aat6.io Carlol 207 - .ala 1008•

"8-131-00$-
.

'/

',- URA WLADYSLAVA W, BUSS!

l'DR. JULIO DólN VieiRA;'E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.
DR. ANTONIO Dm HUSS�

_ OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
.MI.. Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-

otnrJla-CUaI.. "ral-P."'" I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
lern" ...pl.to •••peclaUa." ••• DO.KQ.U O•...!w. Ra llway e nq Hospital São João Batista da Lagoa,

. UI. _ .oürno�m'todo••• 4larn6.Ue....ratam..... Curso no Departamento Nacional de Saúde
toLPOI<lOPLl -;:- IIlST••O - IIALPINClOGUJ'LA ••T .....O, Consültas diáríamente das 10 às 12 horas.

. � L1S.0 ."""li 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
•"10""". ,or a••a. ..rb.-.Iou--.IlIa,a;. .... ,..

,
Olna Atende 110 Hospital de Caridade, de 8 às 10 -

,..1."',. Intr. ".I1lI.lJI.. horas.
C.... l"rl.1 aa. Tr.j•••. a, I. 1· •••ar ..1ft.;:I.... .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

...... Saldanha Marinho.
••'rI.: D••••• 11 laor•• - Dr•••ut.

• Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
. D.. 11 .. II ".r•• - Dr.. •..11 /
.......e1a 1.,.•.1•• TN.,••p.t1, ..

DR. I. ·LOBATO FILHO

DR. A. SANTAELA
. '.nDa.. ,.la J'•••U.'. 'N.__l •• •..let.. .. o.a••tal··

...." .r..U).

.

•...1.. "1 .....ru .a. 1............ a rl1......... .. Dtatrl.

,...,&1. /.
b-I...n. •• •......1 Pai,.16U1.. • ".,,,.1.0 Ia.""" ••

...Ital r".raL·

k-Ister.. •• 8.... C... •• �..rl"r.la .. ... • ,••..,.

CU.I.. .ü1ca - Doo.... K.neau.
c.a.It6rl., ••Welo .&.m6Ua -lf... - .....

........d., ••r 'ao..t.,...
-

lU.

CeqdIU. D., 11 .. 11 u.....

1'....1 C.•••U6rtol 1.0a.
"

DR. JOSÉ BAHIA S. BrrrENCOUBT
; '

.••• I C •
CIbú..--tleral - rDUTIIU
... '11 ....... 11 - I.....

ro.UCULTUU - P.D:UT:au. - CLDIICA ••IIAL
.

c.aaINd.......IuI. - ......... "Ia.... , <Lute II
......) - l'IHIaa,,.llá.
••"!I..... U "01'11' - DtUIuM....

DR. WALMOR ZOMER GARCIA

Mário

Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ell.interno por concurso da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio, de Janeiro
MédicI) do :Hospital de Caridade

,

nOENçAS 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. Tel. 2.692.

OLIOI - ouvmol - l(AIID • &Ü&AIn'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA'
..JlHlaJI.... te .......

......c A,u.JU,••.
Wa, r - a.fr.", - ........etn ........ 1. (I.

.

-.p C.lI > - ••etra" • a.Q" lIdraüM .. Pa....
I .

...... .)IIr Cu_
c-ailút. - v O.n Prfte ••• - {AltIIi .. ou.

....._ ..:a.
.......... - 1'011,. .....1... la. - 'feL IIIL

DR. 'ANTONIO MONIZ DE ARAG.lO
Or.......

o.•••INfI., '010 Pia", II.
\

... 1... lf�...... •..... ata 110.....
.... , -..ata,.. lU. 1'...... fi..

DR.. ALFREDO CHEREM
C.r.. !fad_1 , .

Is ::Ih'e'" ..- ,1_1 0.1.... .. ..

...., 0 .....

_••"ula 'lezaaL

- Dr. Meceslao Szalliawsk-_.

.

:a•• Tt:ra...... a. I.
-----------'---�_._ .._._-

0....1'-. ••• 11 .. li k.r..

rOJOle' •• TI,' .

.... 1 a.. lia.... Ba1'll1.,., " - ..'"'... CLINICA MÉDICA _ HOMEOPATICA

DR. JOSÉ ROSAlUO ABAUJO
CUalca .Mlca .,;.. Deatu I. al....

(T1'II.....to •• Bro.qWte••" ...... • dia....,.
c....It6rl.s Vitor ••lftl••, l' - 1· ••Iu.

llerúl.: D.. 10,11 .. 11,1' .... '.'1 ...... una.
.......eI•• A•••lda :ato Bra.�, lU -- 1'0•• l.i".

_ Médico do Hospitáf Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665

Residência: R. 'BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIB!"- PARANA'

DR. ARMANDO ·VAI-.ERIO DE ASSIS F.specialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MEN�AIS
••BICO Doenças da pele.: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

.. "".1 c. Clbúca .., .a.a. chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex-

..tal I. CluI.... ·r.esso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este-

.. OLLUCA lIaDICA D. C&IU�AI • ;&DULftI rilidade, D�sonvolvimento físico e mental, etc. - Do-
.

_ AI _ enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
c.u.lt6ri.1. •.a ........t I - Ileu........ 11 .. U Malária crônica, Hemorroida·s, etc.

•••• 11 .. lf Ilona. . ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos diás 26 a 30 de

......ad.s a.. "rochI GU1Il.na... -- me. 'IL cada mês, no HOTEL HOLETZ

.(cO ESTADO» Informações
Uteis

2.314
2.036
3.83t.
3.157-

DR. HAMILTON P.· STOCCO

- MÉDICO_
Clínica geml--de qduUos e crianças - Doenças de

. Senhoras - Partos - Opemções

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho; 16. •

Atende em seu cónsultório das 3% à§ 6 horas.

DR. MARIO WENDBAUSEN 06
CUalca DlMl_ .....

. .,.......d. - '''' , II - 'reI. .. ,n
CeMallUt!t "na.
... ...,.. Ibler, a. 'l'el. 111 Pensão

Dispõe de quartos para

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

I

'
.

SÃO PAULO
, RIO?

\�
Cc.S!> .

- ADVOG.ADo -
�... DR. CLARNO G. GALLETTI

Rua: Vitor Melrelell n; 60 - F�ne 2.4.68 - Florl.nólloU••.

Advocacia e Confabilidade:
�

- ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas
cíveis e tra:balhistas.

.

CONTABILISTA: Acácio GaribaldL S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral •

I Edifício "IPASE" - 50 andar '

-_ - -'-.--_._� - --

DR. JOSÉ MEDEIROS .VIEIRA
-----------------------

- ADVOGADO-
CaIu r..... li. - I..j" - ..... Ce"'..

AVISO
DR. JÚLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber oLavando com Sábão

'Virgem Especialidade
da Cla� "'BTZEL' lNDUSTBIAL-JtJl'nville. (marca' registrada)

.

Pfl e Il.iobeiro

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON
Para tratamento do ES·.

TRABISMO em crianças.
Rua.Vitor Meirelles, 14.
De 9 às 12 horas diària�

s��2 ,/IRCt�
.. .. ..,

EspECIAlIOlDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA SOCIEDADE

3

.

As 7,30hs. I
Linda DARNELL - Tab .

I �ran�c�rre, an:a.nhã,. �e�u HUNTER - Donald J
arnversarao natalício o ...0"-1 GREY em: .

1: so distinto conterrâneo. s�. A ILHA DO DESEJO

,

Ivo Gandolfi, alto funclOn�-l Willian LUNDIGAN _

rio de Carlos Hoepcke �'.
, Susan HAYWARD em:

I A.
1. C. UM HOMEM E SUA

li SRTA. 'MA�IA ESTELA
ALMA

II 'No programa:

I'
- BASTOS

C�1e Jornal. Nac.

'I Imp. até 14 anos.
. Vê transcorrer, na ale- As' 2hs.

I gria do lar do nosso preza-
-

Allan LANE em:
do patrício Des, José Rocha

-AGENTE SEGURO
Ferreira Bastos, Presidente Jon HALL em:
em exercício do Tribunal

TRES MASCARADOS
de Justica dêste Estado.

d S
.

d
-

Continuaçãõ o ena o:
.nais umJaniversário' natalí-

A VOLTA DO ZORRO
do, de sua gentilissima Ii

lha srta. Maria Estela, fino
ornamento da sociedade lo

<:aI.

A distinta aniversariante

reunirá, por tão grata data,
o, seu vastíssimo circulo ele

amizades, of�r�çend'"o-litc
primorosa festinha.

O ESTADO felicita-a.

,

Vestido para.tarde, com degote grande e

mangas bem curtinhas' A saia é justa com

uma prega na frente e dois bolsos de .flôres
'(APLA)

,

x

x

ANIVE�SÁRIOS

FA;;;P,M A1"IÚS, 1iIOJE:

'jguarias; "

-·SHr. Nelson Heuse, in
dustrial em Itajaí:
-,Snta. Hela Fanny Ka

ther, funcionário cio Mi

nist�rio ,da Fazenda e pes
.

sôa muito relacionada em

nosso meio social;
-Menina Lea Maria, fi

lhinha d� Snr. Arnaldo 'O:
liveira, representante co- sáriante prestou relevantes
mercial A encantadora L(�a'l serviços a população daque
Maria, por esteznotivo, ofc- ta cidade, onde goza de me-

I , t, ,'ecI·.lo destaque por suasrecera as amíguínhas, uma o

lauta mesa de doces;
,

'qualidades elevadas e SIta

- Snr. Quintii1.) Zapilí- personalídade marcante.

ni, hoteleiro; o ESTADO cumprimen-
ta-o

Menina MARIA AUXI- ,
_

_ .LIADORA MEURER _. Ten. Cél. DUARTE PE

.
DRA PIRES

, ..J

oficial de nossa Policia Mi

litar.
O ilustre militar, por per

tencer a uma das mais tra

dicionais famílias de nossa
-

Capital, e por se ter desta

cado na Corporação a que
set-ve rcom elevado espirito
de abnegação, goza de gran
de projeção, não só nos

meios sociais, c<?mo nos da

classe a que pertence, ra-
,

I
zões pelas quais serão as

.

homenagens' que lhes se

rã/ tri�útadas no d�a de
�amanha. .

\
A elas os de O ESTADO

se associam, com satisfa-

ção:

SR. IVO GANDOLFI

---.-------.:._.� --- --_.-.

Um número incontável de indústrias as

mais diversas, em todo o pois, tem nos

motores. T ri�Clod G-E, o garantía de,

regularidade do funcionamento de suas

mõquinos. Também na indústria téxtil,
��. motores T ri-Clad G-Ei espeeiatmen-
t� projetados_poro o acionamento �
de teores, sõo os preferidos, �
porque, com suo segurança é efiei, !'.O

êncio" permitem um rltrno [nlnfarrup to

do trabalho dos mesmos ... poro pro-r

duzirem milhões de metros de tecidos,
dos tipos populares aos mais finos e

delicados t

/

Os motores Tri-Clad oferecem proteçõG
extra contra

• danos máteriais
• defeitos elétricos

:I tl'�� I Um P'.dU': ::
,",i ••

.

As 2hs. I '. G E N E R A L E L E C T R I:C S. A.
�inda,DARN��L - Tab

,

_, " ..;' _, •

HV��,.�;�,2!�a:�"�,_._�.l:.; lti'Q�j[_�3{A'·�tl' tl\PGREY em: _, Õ R 'O 'A L,E G R 'E •

A ILHA DO I;>ESEJO

Funcionará noturno ves

pertino, à rua Frei Cane

ca 137 A.

As 2 - 4 - 6,30 - 9hs. '

PROCÓPIO em:

O HOMEM DOS
PAPAGAIOS

; HUNTER - Donald
GREYem:
A ILHA DO DESEJO

No programa:
Filme Jornal. Nac.

Imp., até 10 anos.

No programa:
Noticias da Semana. Nac. ,

Preços: 7,60 - 3,50
As 10hs.

MATINADA
SHORTS ...

DESENHOS ...
COMEDIAS ...

No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 -

:c! s gWlUI>n1Qir·As 2,30 � 7,30hs. .' . _ ._.

.•

As 3 - 5 - 8hs.

PROCÓPIO em:

O HOMEM DOS
,PAPAGAIOS

No programa:

Esporte na Tela. Nac.
. Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 2hs.
MATINADA

SHORTS. �.

DESENHOS ...

COMEDIAS ...

- _

No pr-ograma:

Esporte na Tela. Nac.

Preços:
.

6,20, - 3,50
Livre!

:$ �"�"_ � A U_.L O·. R- E ,e-,·, E. ,- � A L V � D o R

C U R I , I • A .'. E L o .,- H�Ô 'R I Z o N" T E

Willian LUNDIGAN

AVE'NTURAS DO

Matricula até 10 de outu ..

. bro.
.v .

--------------�--��----�------

No programa:
Esporte na "rela, Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 2hs.
AGENTE SEGUJ10

,TRES MASCARADOSNo programa:
A VOLTA DO ZORRONoticias da Semana. Nac.

No programa:

Susan HAYVVARD em:

UM HOMEM E SUA

ALMA
No programa:

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 7hs.

PROÇÓPIO 'em:

O HOMEM DOS
PAPAGAIOS

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

'Ganhe "Dinheiro
I Recebemos e

agradece-I' facilmente, comprando e
mos: -

_ revendendo nossas lindas

I" "A D��etoria do Bloco
I bijuterias .de fantasia,

I Os Foliões do Clube 15 de Aceitamos tambem a-

o Novembro", tem a honra I gentes para vender peloI

de convidar a V. S. e exma. Reembolso postal. Escreva
família para - a grande Soi - à CAIXA POSTAL, 4206.

lée que esta agremiação fa-
_ RIO DE JANEIRO men-

rá realizar no próximo' sá- ci6nando este jornal:
. bacio, dia 26 de Setembro I .

-

'

: às 21,30 horas, nos Salões, ---

: do Clube 15 de Novembro, IV d secom ala. apresentação do .

. en e-
Bloco "Os Foliões do Clube Lotes nas ruas: Afonso
15 de Novembro" às 24 hó- Pena, Souza Dutra, 3 de
ras, Hum alegre prenúncio Maio, CeI. Pedro Demoro e

carnavalesco. 24 de Maio. Tratar: Rua
Antecipadamente, agra- 'CeI. Pedro Demore, 1.3'!_3,

decemos o honroso
.....

compa-
recimento de V. S ..

JOSP Carlos Carneiro
10 Secretário".

Os Foliões

O lar do snr. Eriberto
Meurer e sua espôsa . D. A data de aman�ã' as
Dolores' O. Meurer, ,enga-! s�nala o a�iversário natali

lana-se, festiyamente, no ClO donossó prezado con

dia de amanhã, para come-I terrâneo Tenerite Coronel
"'-,-n'i'YI"'" ais um' 'aniversá-1 DUARTE·PEDRA· PIRES I _._.......

l<'AZFM ANOS, AMANJL�
- - Sta. In s Hermes; fi

lha da sra. Maria Hermes.
- Sr. Célio Rollin, Iun

cionário público;
,

-' Sr. Lúcio' Freitas da

:l\. Silva:
rto natalício de sua filhi- _ _ Sra. .Cacildp Pereira,

I nha Maria Auxiliadora espc sa do sr. Antôni� de
. A galante aniversárian- Pádua Pereira, destacado

I te oferecerá,. na resi�ê�cia Ver.?aclo� e a�t�_ .funcion:r�o- Snr. Ullysses Cascaes de. seus genitores, li a le�"1 da Penítencíária d_o -E:>tJ.-

Verane, comerciário; , tinha intima às suas inume- do;
- Menina Cecilia Maria, ras amiguinhas. I

__ Sr. João Horn, funcic-
f-ilha do snr. Nivaldo Ma- �ri�

.

do Ea';co 'INCO f
.

chado alto funcitmári� da! SR. DOMINGOS AMO- pessoa largamente -relacio-
'Firm� Machado & Cia .. 1

.

RIM JUNIOR nada em os nossos meios

A genti I aniversáriante sociais ::? esportivos, oude

reunirá, em a residência I' Vê t��nscorrer, �o d�a de 1 goza de elevado prestigio,
de "Seus dignos genitores, amanha, Q seu 82 aruver- I
o seu vasto círculo de ami-

I

sário natalicio, o nosso con -
I ANIVERSA'RIO DE

zades, oferecendo-lhes lau-' terrâneo snr. DOMIN�(�S I . CASAME.NTO .

ta mesa de doces e finas DE AMORIM, serventuário I Transcorre, hoje, o PrI
da Justiça, aposentado, re- .neiro aniversário- de casa

sidente em Tijucas. mento, o _feliz .

casal, Sr.
Por tão grata efeméride Acácio Ouriques e Sra. Ro

os seus inúmeros amigos sete Solange Ouriques. .

tributar-lhe-ão as manifes- Ao distinto casal as feli

tações de justo regosijo, le.. t:itações de "O ESTADO".
vando-lhe os protestos de

CURSO DE ADMISSÃO:
sua estima.

Descendente de tradio
nal família o ilustre aniver-

PROCÓPIO em:

O HOMEM DOS

PAPAGAÍOS,'
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Censura livre (às 2hs.)

As 8hs
Susan HAYWARD

Willian LUNDIGAN em:

UM HOMEM E SUA

ALMA

Linda DARNELL - Tab

EFEITO
SENSACIONAL NA

A/SMA
Remédio

REYNGATE
"A Salvação dos Asmáticos"
As gotas que dão alívio

imediato nas tOSS!!S rebel
des, bronquites, crônicas e

'asmáticos, conqueluche, su
I focações e ausias, chiados e

dores no peito. Nas drogs, e

farmácias. Pelo reembolso
\ 'C. Postal 3.685 � RIO -

I '

: Potal 3.6-85 - RIO -.

ZE-MUTRETA ...

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desobrigando-nos de honrosa incumbência que nos

atribuiu a Associação Atlética' Barr-iga Verde, estamos

dando início hoje á publicação' dêstes elementos que
mais adeante constituirão a história do fidalgo espor
te a .esgrima, em nossa terra.

Não foi tarefa que exigisse meticulosa investigação
e um revolvimento de velhos arquivos a compilação
desta hístóría, uma vez que seus criadores e pioneiros
estão. vivos e POrlSSO mesmo possivel colher seus depoi
mentos. Recorremos também às folhas desportivas dos
jornais da terra, os boletins da Polícia Militar, os aqui
vos da Inspetoria de Educação Física, os r�gistros da
da Associação Atlética Barriga Verde e agora os da
Federação de Esgrima de Santa Catarina, e assim te

mos em mão material abundante e verídico. Compara
dos os vários depoimentos e os registros escritos, esta
mos consignando, para a formação da história da es

grima de nossa terra, somente aquilo que ficou plena
m�nte confirmado.

Pobre e modesta é a esgrima catarinense, que sem

meios e sem recursos tem vencido a todos os óbices,
ora alteándo-se ora desaparecendo; por vezes arrastan
do-se e por outras alçando-se em saliências iqlprevisí
veis graças ao esfôrço de poucos ante a indiferença de
grande, esmagadoramente grande maioria, O que va

mos relatar, pois, considere o leitor, é a história de
lima atividade sadia e útil que, mal compreendida me

dra num ambiente que não lhe sendo hostil é contudo
indife�ente. ZINDER LINS COTADO PARA DIRIGIR

Até o ano ?e 1939 nã� �ouve e�grima ,�esportiva O SCHRATCH PARANAENSE NO CAM-.'

em Santa Catarma, ou pelo menos dISSO notIcIa alguma , .
.

chegou até �6s. Sabemos haver sido praticada�nos qual'-,} PEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL
teis, á título de exercício militar, somente. . I Podemos antecipar aos nossos' leifores, em ,absoluta

.

\ Quando o tenente Rui Stockler de Souza, nos prin- primeira mão, que três nomes constam da lista do Pre-.
cípios, trabalhava e doutrinava afim de fazer. adeptos sidente da Federação Paranaense de Futebol Sr. Plí-

. para a esgrima em nossa terra, ouviu do capitão Osmar nio Marinoni para o c.omando do próximo certame Bra.

da Silv�, brilhante e culto oficial, a argumentação de sileiro de' Futebol.
-

que defendia causa perdida, pois a esgrima estava mor- São êles Zinder Lins do E. C. Agua Verde, João Li�
ta com o àdvento das metralhadoras, e a resposta foi a do Clube Atlético Ferroviário e Motorzinho da As-
que acontecia justamente o contrário - morria a es- sociação Atlética Cam�aiaeFlse. E' interessante de se

grima utilitária, mas surgia a esgrima .desportiva, e com mencionar, ainda que o preparador Aguaverdeano,
a circunstância de ser uma das modalidades mais com- o Zinder Lins, já preparou, entrementb, um meticuloso
pIeta pelo fato de exigir a um tempo elevado valor fí- trabalho em torno de aspectos de convocação de :]oga
sico e moral, êste expresso que, estã nas qualidades 'de dores qve o Presj�ente Plínio Marinoni 'julgou bastante
cavalheirismo, de auto-domínio, de lealdade, de persis- interessante. Zinder é, á propósito, um dos que parecem
tencia, de combatividade e' d� coordenação. Ao que pa- com melhor cotação para a difícil e árdua tarefa de pre- CARA PERRONE' _ JOALHEHIA l'aULLER
recem, os fatos confirmam, pois datam exatamente de parar os craques.

.

CASA HOEP-CK _ e a TAC _ com uma viagem de
1939 o desenvolvimento da esgrima não só em Santa (Transcrito do vespertino PARANA'-ESPORTIVO avião,'idà e volta, ao Rio, para ássistir os jogos dos
Catarina mas em todo o País. ... da cidade de Curitiba). l Campeonato Mundial. I _

Na tarde de hoje a primeira partida da série ,
concursos ao auri-celeste, -Brbitro Cubas, da Liga Jo-

.

" Desta forma o Bocaiuva invilense.decisiva, entre o "Leão" e o "Garoto -

alinharâ o seguinte quadro PRELIMINARFóra, terá lugar a primei- valor técnico e conjuntivo. G d
'_ ..

t
A

I h N r'I .
ran e In er�sse pe o coque - apre 1-

provável Tatu', Romeu e A partida preliminar, co-ra partida da série' decrsiva Bons valores do esporte
, .

1
. minar o .mateh Iris -X:Postal, pelo certame da Bonga; \ Adão, Geraldo e mo [á noticiamos, será d

..

is-'do "Super" Campeonato rei ilhéu veremos ogo mais _

. 2a. Dl·Vl·Sa""O. Gat . Oscar BI"SCOI'tO Ro r-utada entre Iris e Postal'Citadino de Futebol, cujo brindando-nos com um co- o, , ,- J:

2° turno êncerrou-se com tejo de enormes proporções
\(ç:,"•. , ,,-�" drigues, Adílio e Zacki. Telegráfico, pelo . certame

três primeirps colocados desses que oferecem entu- ção do quadro iria introdu- lhor. Assim a formação se- de amadores. A luta prome-

que sucede pelá segunda siasmo e ardor, para gau- zir modificações no ataque,
I rá a mesma que venceu o O JUIZ te empolgar, porquanto es-

vez na' história do futebol dia dos afeiçoados,
I
fazendo sair Lisbôa, conso-; Figueirense, ou seja: Adol- Para a direção do encon-

I
tarão na cancha o líder ê o

citadino. O AVAl ante divulgou um matutino finho, Barbato e Danda;. iro a F. C. F. convidou o vice-líder,

o Avaí, que vem prece- No Avaí, todos estão na local. INenem, Bráulio e Jair; I
.

d Cd' M nara Amorim Bola-o' .ati_�M_04I_004_H>-_IIo<��� .t_.. egorías feminino, masculi-dido de uma vitória retum- melhor forma e anima os onversan o com, o co- a , .' , ,_.��_,
.�

I id técni Is 1 L'bA . I no.-,·illfanto-J·uve.nil e iadul-bante sôbre o Figueirense, com a espetacular proesa n reei o ecmco, VIemos a au e IS oa.
.....,

seu maior rival tenta�á pas-
I

do último domingo. saber que tal notícia care- OPINE LEITÇ,>R E, , ,

I
tos, pára o dia 17 de outu-

1
I'

SAb
. toalví ce de fundamento.' Na sua O BOCAIUVA bro, e o início dos jogos desar pe o Bocaiuva, o que o re o conjun o a vi-ce-

I
I b opinião, o quadro nunca Nas Hleíras do "Garoto" ,. Mundial de Basquete campeónato para o dia 19não será tarefa fácil, pois este, surgiram oatos na

. I esteve tão bem, a�ertando tudo azul. Segundo conse- �,,. _ do mesmo mês, encerrandonão foram poucas' as vezes cidade que o -técnico Nize- ._ -c,

CI desta vei a linha de frente, guimos apurar o técnio Pa-' No ano de UJ54 tomarão p.rte no II ampeonato as Inscrições no dia 15 deneste Campeonato que o ta desgostoso com a produ-
,

1
' 'h Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-

1 d
.�nde todos se conduziram rana -co ocara na canc a a

b'
.

E d
.

Unid da Ar
.

outu ira. Deci iu mais o
.

... . -

.

Iro, 16 países, entre os. quais, . sta. os
.

ni os. a me-
Ih T' f dde modo a merecer entusi- verdadeira constituição do rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, Conse o ecnico, irman O

ásticos aplausos. Declarou bi-campeão do "Initium"., Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália. A fórmula do jurisprudência, que não po-
.

mais Nizeta que a

forma-lzaki
e Biscoito, já refeitos I carripeonato prevê "a realização de partidas em São derá um atleta competir

ção será mantida, acredi- das' contusões que sofre- ,P,!ulo. e Rio, além de. um torneio _de cla�sificaç�o em conrr a seu clube em uma)."
1 '

_' tres dias, em outras CIdades que nao o RIO e Sao Pau-' .

dtando ele que o quadro ho- ram, estarao nos seus pos- lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela
me-ma temporada, consi e-

je venha a atuar ainda me- tos, dando seus valiosos
sua. organização e aparelhamento material poderá assis- rado como 'clube -do atleta'

,
tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" aquele pelo qual tenha no"

l),....o_O_()_()....()....(�_(�o.....(�l4IIlII·.ofereça condições.tísto é, esteja coberto. ; 1(WSJ:'10'ano feito sua ínscri-
.

• No intuit de- preparar desde já um ambiente Ia- I cão em determinada moda ..

R�QUISITADOS JOGADORES PARA O vo�ável, à: consecução dês!e .objetivo, é, que fazemos �s- ÍieJade de esporte'. Só pode-
SELECIONADO CATARINENSE DE' te,. mquer!to ao pOV? barriga-verde, aVld� d: prese�clar -á cm outras alavras de-

. espetáculos desportivos de tanta relevância, e amda, I a . p ,

BASQUETEBOL destacar nosso Esta'do no cenário desportivo mundial. !)Jb oe inscrito em basque-
Realizando-se-rio mês de Kaniradt, Rolando Werner, Nossa- quadra comoestá tem recebido os maiores louvo- te por um clube, competir

outubro o Campeonato III. Strohmeior, Teofilo r:es de todos os ?;sportistas que visitaram ��orianó�o- em atletismo por outro, se

B '1' d B t b I I F H . b Af K' 1 lis; coberto - sera o palco seguro de competição de sm- ,

o )rimeiro não estiver par-rasneiro e asque e o, I' te en erger, ansa ie -

gular impQrtânCia. Semanalmente ás õa. feiras publica- .

1·

d d t deêd B I H '. 'g H Birchkolz ticiua o o campeona O' ecom se e em e o orIzon-, wa] eu, e . 1 ,

remos um das cartas que. nos forem dirigidas .em res- -.; �
te, o Conselho Técnico da DF: BLUMENAU posta' ao três quesitos formulados, concorrendo a prê- z.tletismo. E no caso de ter

FAC. vem de providenciar Franz Silvestre Hoette e mias já instituidos por firma desta Capital. participado em basquete
a requisição .de mais joga-

i Antenor -Cangussú Taulois ._, __ . _." por umclube e em atletís-
deres. para ia constituição' de Mesquita.

.

-_ QUESITOS -,_/ mo por outro, para outra

,,10 selecionado que repre-',. As Ligas foi solicitada a 1) D 'G
A

d E ta'
.

1 d madalidade, em que parti--

.

-.- evera o oveJ'no o s a o agIr ISO a amen-
�:elltar& Santa Catarina no p-esença dos referidos a� te para a cobertura do Estádio de. Santa Cata- cipem os dois clubes, sua

certame a efetuar-se em
I

tlétas (;I partir do dia 1.0 de rina?
. imerição será válida para o

Minas Gerais, I outubr� próximo, devendo (Maximo: - 5 (cinco) linhas datflografadas). 1,0, Isto é, aquele que na

I dA f 2) - Deverão os Governa's do Estado e Município le"npúrada tenha I'nscrI'to oSão êles: I com ,"ntece' encia in ormar .

concluirem o Estádio «Santa Catarina", ope-
os inlpossibilitados de com- rando 'conjugadam�nte?

. nHeta no 1,0 campeonato
Adonio Harnack, Kurt· -pareeer. (Máximo: _. 5 (cinco linhas datilografadas) ,

Clisputado pelo Calendário

3) - Deverão os Govêrnos do Estado, Municípios Esportivo da FAC. Exem
e Diretoria da FAC conjugar esforços, para ob- _plj{'1(;ando: um atleta parti- '

terem o apôio, mais uma vez, do povo catari- cipou dó campeonato d�nense", um dos mais soberbos Ginásios de es-

porte da América do Sul?
,

naf.,ql!etebol pt;lo Calendá-
,.

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas, l'io D€,sportivo antecede .

a

PREMIOS tod(�; os outros, por um clu-
Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi- be A.

cando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira, Em dletismo, em virtu
devendo o missivista, para identificação, juntar. a carta, . de ãe não competir seM0- dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

derêço: clubE: de basquete, inscre�

n'u-sl' pelo clube B. Para
PEDRO PAULO - Redacão de "O ESTADO" - temar parte em voleil?ol,

Rua Conselheiro Mafra - FI�rianópolis. entretanto, só poderá ins-
o

No dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às 10 ho- Cl'ever se pelo clubeA em
ras, em nossa redação o sorteio de todas a.s cartas rece-

I
.,

.. 'd .

'
.

,

b'd A f' ., f'
..._. A.·:" ,'ol,uae e ser a pnmelra1 as. s Irmas que Ja nos o ereceram premIOs sao as '. _ . ,

"

seguintes: [!ssoeIaçao que oflc�ahzou
sua D�ividade na tempora
ria, f's1abelecida pelo Ca
lNldário Desportivo.

Hoje, á tarde, na praça quadro da 'Marinha I deu

de esportes da Praia de provas indiscutíveis de seu

.8•••••••••••••••••éí
'TRANSFERIDO O

INICIO DO CAMPEO
NATO DE VOLEIBOl
./Consíderando o treina-

mente severo a que vem

sendo submetida a seleção
de basquete que deverá re

presentar Santa Catarina,
resolveu O· Conselho Técni

co da FAC transferir o

Torneio de Voleibol, nas ca-

Proemio '

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

M. Gomes

A.D. LOPES VIEIRA
X AVANTE

Excursionará, hoje, a

Santo Antônio, o esqua
drão da.A. D, Lopes Viei
ra que enfrentará, em par
tida amistosa, o conjunto
l do Avante, local.

,._-_-_-_._._-•••w.r-.-.�_••...,.......",.

DE JOINVILLE

Alô Alô' -tORCIDA AZ,URRA'.

-

.
...•

POR NOSSO INTERMÉDIO, A DIRETORIA DO AVAl F. C. FAZ UM APÊLO À SUA DEDICAbA E NU�EROSA TORCIDA,
PARA QUE COMPAREÇA EM MASSA, HOJE, Á TARDE, AO ESTÁDIO DA F.C.F. AFIM DE INCENTIVAR OS SEUS ATLE-
TAS FARA A CONQUISTA DA VITÓRIA, NA PRIMEIRA PARTIDA DO SUPER-CAMPEONATO, QUE ORA SE INICIA.

.

I
•
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o ESTAD,O

OPINtÃO ALHEIA •••
--

CIII UI jornalista inglês·· ,vê • Brasil
LONDRES, 25 (U, p,). são paralelas às de algumas

I
"As firmas estrangeiras,

- Em seu artigo sôbr� o I zonas mais atrasadas do que vinham procurando,
Brasil, publicado no "Ti- -nundo".

. desde o fifi da guerra, es-

-

I t
' no Brasil, o correspondentesa reaçao a cançou �lS pro-

leiro, experimentam mo

mentos de frustração, devi
do às dificuldades apresen
tadas por um país cujos.
preços se elevaram muito Iacima dos niveis univer

sais, Resta ver como o Bra

sil superará êsse proble-

tabelecer ou' recuperar suames", de hoje, o correspon

dente dêsse jornal no Rio "Até agora - afirma -

posição no mercado bras i-

de Janeiro escreve acêrca o sentimento e a crescente

do 'extraordinário contras- consciência de classe se ma-

nifestam somente nas cida

des, No interior, aceita-se a

sorte de cada um como coi

sa inevitável",

Depois de analisar a re

cente história das relações
entre o capital e o trabalho

te entre a 'riqueza e a _po-
,�reza" naquela país:
"A

.
classe trabalhadora

brasileira, que perdeu mui

to de sua antiga passivida
de, c0!lleçou a reagir contra
êsse estado de coisas, e es-

.
- "

ma ,

O correspondente resu

está passando me a situação, dizendo:
assevera:

"O Brasil
porções, no momento, que

o atual regime político, ele-
vado ao poder da classe '�:or uma nova "fase, que "A depressão econômica,

I tf'nde' a retificar o estanca- a crescente Inquietação inproletária, se encontra a-

d " rnento de seu desenvolvi- terna e as consequênciasgo constrangi o "
-

mento político e econômi- políticas dessa inquietação
O cronista compara as co, Pela primeira vez em são as grandes nuvens que

[i'andes e luxu�sas �idad:s, l"lua história, se e:_tá levan- . se cerram sôbre o Brasil,
corno Rio de Janeiro e Sao GO a cabo um esforço cole- que, hoje, talvez como nun

P�ulo, com 'os povoados e r t:v,� p�ra supe.r�� suas de- ca, se encontra muito pró-
vilas do interior, em que I

fic iências mat�mals, ximo da encruzilhada do

"predominam condições que O cronista acrescenta: seu destino",

Sua cozinha eslá s�
_:p-or falta de um

Examina as paredés, o feto, os

armários, as ecrtlnes. Repare, estão

cada dia mais escuros • .§iio os vapores

gordurosos que sob�m dos frituras e

que a tudo se àgarrlJm e encardem, Evite iss.s

prajuizos com um Exaustor Contact•. Custa

CARLOS HOEPCKB S. A.

Secção de Máquinas e

Eletricidade Rua Deodóro
, ,.

Fones: 3�039-2.300

� Estudos Clássieos
ta espeere, negros na alma

i e invejosos nos olhos; são
. pintados, com arte e grande
psicologia, por um dos mais

célebres Padres da Igreja
Cristã, o Grande Cirilo, de
Alexandria, Eis aí o que

Naledicência-
Rev. Mons...enhor

Chryssakis

caráter, a sua honestídade.,
o seu valôr científico, a sua.
fecundidade intelectual, a

sua sinceridade como ami

go, a sua devoção como

membro da sociedade.

Vejamos; então, como re

ceberá todos êstes elogios,'

�,Cf)Í6� (3�.

1Bra�moto:r

.

OS motores reQondic;onados,'
BRASMOTOR

garantem longa vida e baixo'
custo de manutenção

.

• A estrutura de um motor de automóvel ou

.camínhão é tão complexa como a de um relógio,

exigindo o seu recondicionamento precisão igual à

. revisão de um cronômetro, A oficina de retífica

da Brasmotor, possui os mais modernos equipamentos
de retificação e contrôle, Cada motor recondícíonado,

ant�s' de entregue ao concessionário, é submetido a

testes no Binamômetro Hidráulico come se estivesse

no próprio veículo, em ação,' Dê vida nova ao seu

carro -usarrdo um motor recóndicionado Brasmotor,
"

/

\'

Sob -rigorosa
I'

. ..

preCisa0
/'

OS CONCESSIONÁRIOS 'BRASMOTOI
MANTÊM PERMANENTE ESTOQUE DE

-MOTORlS RlCONDICIONADOS DA LINHA

�tJRYSLER, PARA PRONTA ENTREGA

'�

�
� �

�Yl:re. <? Ali
�\\

-�
� .

"lIIm • "'I' d� ImiCOl

SÃo BERNAROp DO CAMPO. EST. sÃo PAULO

-----�---------- - -

Banco do Bras"
-----_.

Cerâmica São· Caetan
\-

Concurso de Escriturário-Auxiliar
-

Vencimento:' Cr$ 2,990,00 (mais as gratificações)
Concurso a se realizar no 'início de Novembro, na

Agência do Banco do Brasil desta cidade,
Temos a coleção. completa dos' pontos e enviamos,

oelo REEMBOLSO POSTAL.
.

-

Preço: Cr$-"'300,oo, Porte- aéreo, mais Cr$ 50,00,
Pedidos por carta ou telegrama, ào I, N C, A.

Praia de Botafógo, 526 - RIO,João

I
Para obscurecer a verda- escreve:

d. , 1-' �e por acaso nãó des- -"A serpente, 'diz-se,

I cobrir prontamente algo de que tem o aguilhão de sua
.

Armada com inveja e 1 censurável, entãO': o �e- língua, Mas não há nada sa do que a mordedura do

C�l� p,erversidade, � male--I
nos q�(.= é levantar ca- mais terrivel do que a lín- _'ILiio e do escórpio e peior

dicência causa, mUltas� das racterísticamente os seus gua má do crítico!.,. do que a féra selvagem!
vezes, tão grande mal quan- ombros para. manifestar, Mordedura de escorpião, Tal língua venenosa de ca

to a mordedura de uma ser- com uma careta farisáica, cur�-se, M-as .uma palavra lúnía e de difamação, agita.

pente venenosa, Os que crí-
.

cheia de hipocrisia, as suas má, saindo da bôca do fa- as cidades e provoca cho-
ticam tudo, e observam as dúvidas! ',do'r, fere o see próxi-· ques, conflitos, entre ir-I
faltas e os erros nos outros,

I Ao 1- erverso e .10 veneno- mo!,., mãos!
e não em si próprios, não: so crítico de tudo, haverá )Flama de fogo; a água Estas são as grandes ver ..

'compreendem que os seus sempre argumentos para extingue, Mas, língua má dades (jue São Ci .. ilo acen

olh�s sofrem- de amaurose
I
duvidar se Aristides foi jus- ninguém pode abrandar!,.. túua.

moral c nada yêm. to! Ou se .era sábio o SÓ- Cavalo obstinado, a ré- Em liberdade, estas lín-
H da se salva do maledí- crates! Ou; se era patriota deu doma, A_1"as, língua má gUClS rr.ás, 'agitam até os po-

cente. Palestramos sôbre q:lem, �e�a coragem ,e v�- ning�ém pOde dom�r:... vo� e ocasionam em cida .. I·
uma pessôa de reconheci- 10r, glonflCo� �s desfll:del-I Fera selva�em, factlm�n- des, e; finalmente, em Na- tar e dignidade, porque (>
do valôr. Elogiamos o seu ros de Termôpilas: LEoNI- te se. domestica. Mas, ltn- ções inteiras! homem educado que sabe!

DAS DE ESPARTA! gua m� não se ab�anda, I Além dêstes tipos per- respeitar a si, considera in-IOs incuráveis críticos, nem ha no mundo coise pe- versos, cujos únicos guias digno o ocupar-se com tais.

que têm a alma perversa e ior do que. uma língua são a inveja e o ciume, .há inconveniêncl.�s',· Sórnente IIdiabólica,
•

repreendendo e m_á!.,.· .- I mais' outra classe: A 'dos um mal-educado e corrom-

difam�ndo as mais belas a- Provoca, choques de c�da- i que julgam e criticam por pido psiquieaments, admi- I
ções ferem, muita.:' das ve- de com cidade. De casa frivolidade e por hábito. te pôr em circulação venes

I

zes, e desanimam os obrei- Ll'm cr.sa. De filhos contra Tais levianos, como tam- nos, 'difamações e críticas,
ros das bô:s ações é mu_:- lltt�., .

')e irmãos contra ir-: bém os faladores, abundam para prejudicar
o homem venenoso, Para' cham o zelo e a devoçao �aos. Os males todos pela

I
em lnossa sociedade. ximo.

cada elogio nosso, ele in- dos homens eleitos quando língua!' - .Bem entendido, êste las- �ste homem�, nunca

ventará qualquer coisa pa- se lhes derramam .a bilis I De m�o que, para .o
I
timoso estado de coisas, de- sentirá satisfeito

ra , ef; tar! Para censurar! negra da ingratidão!.. I Gral}de Pa9r.� da Igreja, a
I
monstra, assustadoramente, .será-

E.ar_a criticar! Para difamar! Os pervêrsos ci ítícos des- língua' má é mais perigo- falta de educação 7l��iffi71�J

0$50 POR
MÊS

COM MENSALlOADE TÃO ECONÓMICA
Y. PODERA ESTUDAR, EM SUA PRÓPRIA
CASA, UMA PROFISSÃO LUCRATIVA •

COOÉRCIÓ - fARMÁCIA - IÁDIO - CDS1UU
101"llI100 - OutOllA - IADllSmlA
i4IJA UNCÁlIO. II( Jii:

'

'IJIIf 'IÇA fDlH!1DS GUIIS �
AS, EDUCACIONAL

589S, PAUlO�.CAIXA:
NOMI

, .. , , ,: ..

IUA
" , .

lDCAlIDADI., , •• , , .

IlUDO
_ .• , .

TIJOLOS PRENSl\.JOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E, MATERIAL REFRA

TARIO .,

PRONTA ENTREGA

,OsnyGama&Cia
JERÔNIMO. COELHO. 14 - Caixa.. Postal

239 "_ Florianópolis
DISTRmUIDORES
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I'EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE SES-
A data de hoje recorda-nos que: SENTA DIAS DE INTERESSADOS' AUSENTES E

.
,

,

. .
,

,

DESCONHECIDOS.
em '1624, os holandeses foram repelidos nos ar- O HOMEM DOS PAPAGAIOS I -

redores da Bahia. pelo Capitão Manuel Gonçal- (Os papagaios mais originais que você já viu, lado' '0 Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito' da
ves; a la�o �om PROCO'PIO FERREIRA) ; Comarca dê Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na

em 1816, em ltuparaí, o Barão do Serro Largo PROCüPIO FERREIRA, o consagrado ator do tea- forma da lei, etc
derrotou um Corpo de Corrientinos da Divisão tI'O e cinema nacionais, tem, nesta realiz�ção da MUL-

,
.

de Andrés Artigas; TIFILMES, S. A.,-a oportunidade de encarnar um dos .

FAZ SABER a todos quantos possa interessar o

em 1818, no Rio Grande do Norte, nasceu Luiz mais interessantes tipos de toda a sua carreira artística. presente editar de citação, com' o prazo de 'sessenta dias,
Gonzaga. de Brito Guerra, Barão do Assú, que EPAMINONDAS, um sujeito para o qual faltavá virem ou" dele conhecimento tiverem, que por parte de
veiu a ser Ministro do Supremo Tribunal; tudo, menos um cõração enorme e interminaveis divi- -.Amàro Secundino Pereira e s/mulher, lhe foi dirigida
em 1822, em: Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, das.

i
a petição do teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de

nasceu Manuel da Cunha GaIvão, Engenheiro Ultimamente, tinha perdido o emprego, por ter Direito da Comarca de Tijucas. Amaro Secundino
notável, falecendo no Rio de Janeiro em 27, de vendido sorvetes "fiado': a umas crianças de confiança. Pereirà e sim u I h e r, brasileiros, lavradores, re-

Março de 1872; Para consolar-se estava aprendendo a tovar violão. sidentes e domiciliados em Perequê, município de Por-
em 1851, as forças comandadas por Caxias ini- 'Com tais predicados, 'Epaminondas e sua família to Belo e comarca de Tijucas, por seu advogado, abai-
ciaram a passagem do Rio Negro; . viram-se por diversas vezes, em· situações embaraçosas xo-assinado, vêm intentar, pela presente,' ação de usu

em 1855, o Imperador n Pedro II, fazendo-se e desagradáveis, porém, tudo -acaba 'bem e o socego a capião, nos têrmos dos artigos 454 a,456 do C.P.C., no

acompanhar do Presidente do Conselho, -Mar- volta a reinar dentro da família do complicado EPA- curso da qual e sendo necessário: - 1) PP. que. con

ques do Paraná, do Ministro
_

do Impéi :0, Vi:;,- MINONDAS.

Iforme
se vê da planta inclusa como documento, estão

conde de Bom Retiro, e dos camaristas do ser-I O HOMEM 'DOS PAPAGAIOS, recomenda-se co- na posse' mansa e pacífica das áreas de dois terrenos,
viço, visitou durante oito horas as enfermarias mo uma das boas comédias do cinema nacional, e, além situados em Perequê, município de Porto- Belo, sendo

públicas do Rio de Janeiro, onde. eram tratados Ide PROCóPIO FERREIRA, apresenta em seu elenço: :JS dois terrenos apenas separados pela Estrada Geral.
os coléricos; ILUDY VELOSO, WALDEMAR SEYASSEL, EVA Mede a primeira área cerca de 31.152m.q. com as se

em 1877, as águas do Rio. Tubarão, em Santa:VILMA, HELIO SOUTO, os, garotos HERACLITO e guintes confrontações: Ao Norte, faz fundos com 264
Catarina, se avolumaram e inundaram as mae- FRANCISCO e outros. ' metros até o=Travessão de Claudino. da Rocha, ao Sul

gfns, corno consequ�ncia d� fo.rtes chuvas; Te,:d.o na ?,ireç�o ? nome de MARIO CIVE�LI, :s- faz frentes com 118 metros n� Estrada Geral;. extre

em 1880, desabou sobre Joinville, Santa Cata- ta comédia fara voce rrr de verdade, graças as situações mando a Leste com terreno de Fernando Pereira Pas

rina, grande/ trovoada) acompanhada de abun-' incríveis.vpela quais, passa PROCÓP�O FERREIRA, vi- $OS, hoje, de José Júlio Eufrázio e pelo lado do Oeste
darite granizo; 'vendo o não menos incrível EPAMINONDAS. . com terras de David Foster. A segunda área mede
em 1883, faleceu o Almirante Eliziário Antônio O HOMEM DOS PAPAGAIOS - é o grande lan- 60.060 m.q. aproximadamente, tendo as seguintes con

dos Santos, Barão de Angra, nascido em Lisboa çamento de hoje, pos cinemas desta praça - uma pro- frontações: Norte, onde faz frente com 39 metros' na quimo
a 13 de Novembro de 1806;

, dução da MULTIFILMES S. A. Estrada Geral, ao Sul confronta com o Travessão Ge-
em 1887, no Rio de Janeiro, faleceu Manoel ral na altura de 1.540 metros mais ou menos; extrema

Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, Ministro do a Leste com Augusto Bayer e a Oeste, com terras per-

Supremo Tribunal;

O
.

- ·

t
tencentes ao herdeiro de Paulo Conceição e João Mi-

A I
·

'

em �905, fund��u_ na barra Norte, do Pôrto 'de
.onVl e guel ,da S�lv�. Possu�m as ref�ridas áreas

A

como, suas,"'. uga-seFpolís, uma DIVISaQ Naval Argentina, sob 0-(:0- Isto e, atribuindo 9'" SI a propriedade nos termos do ar-

mando do Contra-Almirante Onofre Betheber, '
.

Itigo
550 do C.C.; além disso, 2) PP. que a posse de Uma casa de moradia,

tendo o navio capitanea "Nueve de .Tu lio" , ao
, . FI'

"

r . tais áreas remonta há mais de trinta anos, sem inter- sita erg__Coqueiros (Praia
fazer levantamentos clandestinos de nossa cos- Um gru!?o de médicos �e. orianopo I� tem o pra- rupção, por si e seus antecessores, sendo mansa e pa- do Meio), localísada :

em
ta, recebido enormes avarias em Itapocoroí: zer de convidar a classe me�hca e o pubhc? em geral cífica, na forma do art. 450 do Código citado, pois seu terreno da chacara da "Flo-
em 1940, foi assinado o pacto tripartite entre para a palestra que o D�. ,.Mllton Lo?ato ..

(Lívre-docen- pai Secundíno- José Pereira, falecido em 1941, havia
Alemanha, Itália e Japão. t�l)da F��u�d�d� �e ,Me2�ctna da Un�versl�ad� ,d� B�a- comprado por escritura particular, estas áreas que

ricultura".
-

':_o- SI,' reaAlzara oje a:, ioras na 'as� Ae .

an a, .

a-
pertenciam a .Militão Chaves, c�mpra feita em 1918 e Vêr e tratar na mesma,

28 DE SETEMBRO tarina sobre o tema Panorama da Assistência Médíca I"?"
it foi t

.

d
'

té h' desa id com o seu proprietário."

U
.- .

'tO cuja. escri ura OI ex ravia a � a e oje esapareci a. ,

e Hospitalar na mao SOVle ica. Por esta época: Secundino Pereira, construiu sua casa

sôbre as referidas áreas e as cultivou, em companhia _.........t"�....&..&......-.f"�_

de seu filho Amaro Secundino Pereira, a quem antes
de morrer, doou verbalmente. 3) PP. que os Suplican-!tes construíram benfeitorias, como sejam, a própria ca- ,lJllaI.
sa onde moram, assinalada _na l-a área ·da planta anexa i

e as plantações de café, banana, ocupando quasi toda
superfície dos terrenos e questão; 4) PP. que, "data
venia", deve a presente ação ser julgada procedente e

provada para o efeito de ser reconhecido o domínio
dos suplicantes sobre as areas mencionadas, .

constante
da planta acima indicada, com as dimensões e confron- :

tações nela referidas. Assim, requerem, a V. Excia. os I
,

admita a justificarem, em dia e hora designados e com V' d"'a citaqão do O'rgão do Ministério Público, a posse em I en e-s.
referência. Feita a justificação dos confinantes dos imó-

I P ti d
.

g. .'. 01' mo IVO e VIa em,
veis e de seus conjugues, se casados forem, para, na, .

.

forma do alegado artigo 455, contestarem o presente '. vende-se o esta�e1eclment�
pedido, seguindos os" demais trâmites legais, sendo -ªfi-I comercial "IMPERIO DAS
nal reconhecidos a posse e o domínio dos Suplicantes TOALHAS". Tratar pesso-

Parlic.ipa�ão '

sobre as áreas aludidas. Protestam por provas pericial, I almente com o p"oprietá�io,
V testemunhas e depoimentos 'pessoas dos confinantes

. '. \V ltê AI d Silva
DOMINGOS GONÇALVES. PEREIRA [mencionados na planta .junta e, dando á presente o va- <;:D.. <l "r ves aI,

Participa aos seus parentes e pessoas de suas'rela- 101' de Cr$ 2.500,00, PP e EE. Deferimento. Tijucas, 2 à. !-tua VIsconde de Ouro

ções, o n_9ivado de sua filha Ilany Paiva Pereira, com o 'de: maio de 1953. PP. (a) Marinho La\:ls,-- "Erri dita pe- Preto, n. 3.
sr. Geraldo Dlimpio Sagas.. . \ tição foi �xarado o seguinte despacho: - "A., designe-

Rio Vermelho dos Inglêses - Setembro d.e 1953. se data para a justificação. Intime-se. Tijucas, .5-5-53.
.

" I (a) Clovis Ayres Gama." Petição de fls. 18, e respecti-
�?MINGOS GONÇALV\ES ,PEREIRA vo despac�o: ---' "�xmo. Sr. Dr. Juiz de Direito. ��a- Perdeu-se'PartICIpa aos seus P!irentes e pessoas pe suas rela ,l'O Secundmo PereIra e s/mulher, nos autos da açao oe anel de
d· Perdeu-se um

ções, o ,noivado de sua filha Na ir Paiva Pereira, com o usucapião (lue intentam neste Jui:w, vêm por seu pro-'
M

.

h dA' I d b
. ,.

d t d 't' 1 d platina, com brilhante, de
�r. arm o os n]os. ' cura or, a alxo aSSIna. o, a en er 'respeI ave . espa- ,

Rio Vermelho dos Inglêses - Setembro de 1953.
I
cho de V. Excia. exarado a fls. 17, requerendo as cita- estimação.

i ções
do Domíni<9 da' União, do ilustre representante do Gratifica-se a quem

-

en-

IMinistério Público e dos interessados incertos por edi-
t g r esta Redacão.

1\
-

M
-

d d
I tais de sessenta dias, na forma da lei, para acompan-

re a n •

lençao
.

OCI· a e harem o. prosegtiimento do citado i'eito. E, nestes ter-
. (,....o....()...

,. ,'. (mos PP. Deferimento. Tijucas, 10 de setembro de 1953 .. �(,....().... I TE!
Calorl-nense , I

(a) Mari?ho Laus. - ;r.;, como pede. Tijucas, 15�9-53., A, c-

IJ .
.,. (a) Clovls Ayres Gama.· 'E; para que chegue ao co- _

-:0:--

------------------------:::

E -d' I' -, .

t- 'I I
nhecimento dos interessados e nililguem possa alegar I_ A G 11: N C I A DE :::

lome e
,
se eçao para ma r CD a· ig�lOrânc�a, :mando� expe�ir. o' presente edital que será:::

-

PUBLICIDADE ,.

VI-agem' #tom seguran�a I I d' S t 'd A 'afIxado na sede deste JUIZO, no lugar 'do costume, .e ,
:;:

.

"''' y na nSCO a 8·, aroeo os as Imas i
por :ó�ia publica�? na forma da lei, D.ado � pa�sado � REV:I�TAS ,

e r·�pl·dez· .

"

CALENDA'RIO .DOS EXAMES nesta CIdade de TIJuca�, aos dezessete dIas do mes' de

I :::

-u setembro do ano de mil novecentos e cinquenta e três. e

,sO NOS CONFORTAVEIS' MICRO-ONIBUS DO. 1) -.Exame médico. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o datilografei, con- i JUDIO _:. JORNA�
:::

-

II8JDO "SUL-BRASILEII'O"", a) --: Dias: .:::__ 1°, 2 e 3 de Outubro de 1953 às 8.. ferí e subscreví. (a) Clovis Ayres Gama - Juiz de Di- :.c)1_.()'_"�-�
Cl " 'I horas., '" I reito. Está conforme o original afixado na sede dêste

b) - Locals - Hospital Milítar da Guarnição de Juizo,' no lugar de costume, sobre o qual me reporto • PLACAS SIFILlTICAB.
Tlorianópolis,

_

'

e dou fé.
supra. O' EscrI·va-o.'

s- II-Ix-.r de N·oUlo-lraOBSERV\\\.ÇAO: .- Os candidatos deverão levar Data Gel'cy dos Anjos � � .

�alção de educação física. I Medlcaçlo I:uxlllar DO tra·

2). - Exame físico. I' tamento da sifllbl.

a) - Diass - 5, 6 e 7 de Outubró de 1953 às 8

C
'

'
.

!10ra�.) _ Local: � 149 Batalhão' de Caçadores. ,oleia de
. f.reços

OBSÊRVAÇÃO: - Os cándidatos deverão lév;,'lr
�alcões de educacão física e sapato tênis.. '

(. A Escola· de Aprendizes Marinheiros de Santa Ca-

·3) ___! Exame· inielectual. tarina, aceita proposta para forneCimÉmfo durtlnte

a) - Dias :_ 12 de Outt�bro de 1953 às 8 horas. : mêses de Outubro, Novembro e Dezembro do corren·

'b) - Local: - 14° Batalhão de Caçadores.- t� ano,_.dos seguintes grupos de gêneros alimentícios:

OBSERVAÇÃO: - Os s:andidatos deverão levar
�aneta tinteiro ou lapis cópia, )aprs, l>orracha, r:égu,á,
�squadro, 'compasso e transferidor.'

Hoje no Passádo

ROBERTO AUGUSTO

PROBST
e

LIDIA SELL PROBST

)

A data de hoje l'ec01'da-nos que:

Participaçãoem 1532, o Rei D:João III, de Portugal, �m car-
,

ta dirigida a Martin Afonso de Souza, comuni
cou a divisãó do Brasil em Capitanias para pro-
mover a sua .colonízação, doando a êle, Martim SALOMÉ' GREGóRIO E GUALBERTO DOS

Afonso, ·100 leguas e a Pero Lopes de. Souza 50; SENHORA . SANTOS SENNA.
em 1711 'o então Governador de Minas Gerais,!, tici t partícipam aos parentes e,

Ih f d par icipam aos paren es e
Antônio de Albuquerque Coe o, a rente e

.
. ,

",
,

uma coluna de 6.000 homens, seguiu em socor-
I

pessoas arrugas o cont�ato I pess�as amigas o cont�ato
1'0 do Rio de Janeiro, atacado pelos franceses; de casamento de sua filha de casamento de seu filho

em 1816, os corrientinos e guaranís do Coronel CLAUDIANA com o Sr. 1 ÉDDIO ADALBERTO com

Andréa Artigas assaltaram São Borja, s.�nàJ
rc- : Éddio AdalbertoSenna I a S.ta. Claudiana Vieira.

pelidos pelas tropas do General Chagas �a�ltos, I Coqueiros, 20-9-53' Estreito, 20-9-53
das quais faziam parte 90 bravos do Regimento ] •

,

"

de Linha da Ilha de Santa Catarina, os intrépi
dos "barriga verdes";
em 1840, no Rio Canôas, neste Estado, foi repe
lido um contingente revolucionário farroupilha,
comandados por Joaquim Mariano Aranha, pe
lo Capitão Taborda, da Guarda Nacional;
em '\871,. foi sanCionada pela Princeza Izabel a

Lei q'ue declãrava livre os filhos ue Mãe,;; l'sc:ra:"

vas, criando um fundo a libértação dos escra-

vos;
em 1877" foi aberta, no Rio de Janeiro, moa QX

posição de pintura, constando entre oútras as

telas "Batalha do Avahy" de Pedro Américo e

,"Primeira Batalha dos Guararapes", de Vitor
Meireles;
em 1885, uma segunda Lei estabeleceu provi
dências para a emancipação dos .escravos, ini-"

ciada na Câmara dos Deputados pelo Oah!nte
Saraiva;

. -

em 1913, foi fundado, em Florianópolis, ° Grupo
Escolar "Silveira de Souza", sendo Governador
do Estado o Coronel Vidal de Oliveira Ramos".

André Nilo Tadf!sco

ibDIO e CLAUDIANA
confirmam

-

--------�-- --------- ----

'FlorianóPoli8 - ltajaf - Joinville -::- Curitiba
-

l\.ua' Deodo)'O' esquina da
Rua Tenente Silveira

, Parlici.pação'
I
JUSTINO RODRIGUES

LEMOS
e

MARIA JOSEPHA
LEMOS

participam aOS parentes
e- pessoas amigas o contra:
to de casamento de seu fi

lho RODERICO com a Sta.

Zenir Probst.

Goiânia, 19-9-53

participam aos CHAMADOS·

a) gêne,ros própiíamente ditos;
b) verduras, condimentos, peixe
c) carne e seus derivados;
d) pão, farinha de trigo e rôsca.

e melhoriás;

o ESTÀDO
---�..,..,..�

.

Q�IELHORJURO-
;",;;<:1:

-

.�. :� ..
'

_"'. .

"5%
;

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOl.A
RUA lRAJANO/' 16

fLORIAN6pOLlS

-

Uma caminhonete Four':'

gão FORD FI tipo 1953

com 16 mil quilômetros em

perfeito estado de conser

vação, equipada com radio

Ford e 'convessor de ondas"
curtas.
Os interessados· poderão

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

Viô(Jens D I R ÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 33'
FFOLlS.-S. PAULO·-RIO .. 4".
FPOllS.!. CURITIBIi-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉR,EOS
CRUZEI.RO. DO SUL /

'CANDIDATOS
Alcidio, Agostinho Vieira - Alaôr de Souza

Ayrton Braz da Cruz - Auri S!lveira - Claudio An- As propostas, devidamente seladas e assinadas, ''fifi"
lrade --, Cesar Vieira Ouriques - Francisco Antonio deve�ão serem entregues na' Divisão de Intendência �a �: l
Bittencaurtf' - Hamilton Oceano Martins - Lourival Escola até ás 14 horas do' dia 30 do corrente.
Tosé de Souza Batista - Miguel Edolo de Jesus - Escola. de Aprendizes Marinheiros de Santa
VIario Luz de Medeiros --.,_ Risoleto Mâri� da Silva � rina, em.22 de setembro de 1953.
3alvio Francisco Atanazio ., Vicente da Rosa e Valdir (a) FREDERICO GIANNINI

....................._-..-_I.,T__ ' veta � eOMANDANTE:

parentes

,

uenir e Roderiéo Capitão

e pessoas amigas o contra

to de casamento de suá fi

lha ZENIR com o Sr. Ro
derico Rodrigues Lemos.
Fpolis., 19-9-53

ORGAN ISADO
'

é'_

EDITADO
POR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 27 de Setembro de 1953
, -----

----_ •.._ -_ .. -'--------_---------- ------- ---- ----------,------

7

h·U TRA SOlO
TERAPIA

t
,
r

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN
'1'0 PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS'.

S.I,NUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM H0RAS MARCADAS.

DR. -GjUE�RR�EIR'O.
C.ONSULTÓRIO - Vn�CONDE DE OURO PRETO IALTOS -DA CASA BELO HORIZONTE. .

RESIDeNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

farmacia's de Plantão
M�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 Farmácias
, Santo Antônio, Moderna e Noturna.

ATENÇÃO ESPORTISTAS
. ,., I

Á sapataria "DIAS" de Aristolino Dias, avisa seus

freguêses que conserta' material esportivo: bolas de

valvulas, chuteiras, etc.
Rua: Pedro Ivo - s/n. .

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

�;"".-'.

Éxpresso São Jorg.e
- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -'

- CACIQUE HOTEL -

Ilvta;-llll' (CCarl' Hoepcke»

lUA VOLTA
de Fpolis. de'ltajaí 'do Rio - de Santos

5/10
.

7710 1/10 2/10
16/10 18/10 ,23/10 24/10
27/10 29/10 4/11 5/íl
8/11 10/11 15/11 16/11
19/11 21/11 � 26)11 27/11
30/11 2/12 7/12 8/12
11/12 13/12 18/12 19/12
22/12 .

24/12 29/12 .
30/12

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

REPRESENTADAS

·Agência.

Râdio Guarujá de. Florianó-

'poli�/
.

, �

Rádio Difusora de Urussan
.�

aCI1E
ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre
Rádio SuIlna de Capinzal
Rárlio Difusora de Tijucas �
Rádio Difusora de Laguna i
lládifl 'Caçanjurê de Caçador
Ráf�'�O Difusora de 'Itajal I .

::�'f����It'i'i" 1 Pu blicidade
de

ECONOMIA absoluta
Gra-Cnde CONFORTO

..

CONFORTO /absolut�i"Grande ECONOMIA.
I "",: . ..,.",,'f,oíC�.a.,,.>,� "•••a·

....
-_....... <-�

\ . 'l'; "'�

�
.

/ .;;.", ç���--�
AQUECEDOR EL�TR.ICO CENTR.AL

,

,,/

GARANTE o QUE FABRICA

,

'.'

CapaC:idade: -.""

1 00 a 1.000 litros.

AQUECEDOR
ELÉTRICO

fmr-�4,.
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS
�

• Construido inteiramente de .

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.
• Játo abundante na tempe

ratura desejada.
Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

.

..

o MISTURAOO� OÁKO. de regu·

togem instontoneo, permite a

maior escola de 9raduações de

TEMPERATURA.

• Construçâo sólida, sendo a calxa- interna de COBRE ..

reve'stida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• 'Controle automático de temperatura por. Tf:RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMIA.'

<, C. HAMOS SI4�-Comercio e ,oenclas
R�a Jeã'o Pintol'9�.Fpolis-.Sta. Catarina

"

Blatimore, 25 (U.P.) - � primeiro pacote foi

r�'1 cO�1pan�ia d�dois ho�ens, I quais ouviram um dos a-

RAPíDEZ; � €ONFORT.O ..:,_ SEGURANÇA O coronel Julis Amoss, .de. cebido num hotel de.Mum- trajandô um simplesunifor- I companhantes pronunciar' o

� .
.

.

_ '

.

.

- clarou nesta cidade que re- que, a 29. de julho.. Julius I me. Abriu a informação' a nome de Béria,
Viagens entre-FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO

b t d d
'I I

Esceâas-Intesmedíárlas.. :.em_ Itajaí e Santos, sendo ce era um paco e e ocu- .Amoss, chefe da Divisão da
I
moradores das redondezas Como é natural, a noti-

neste -último aRe:áas para o'movimento de passageiros,_ mentos d'e um, homem- que Europa Oriental de Servi:-.. do local onde ocorreu o' su- cia foi recebida com ceti-
j_ ITINERÁRIO óo NA:VIO.. MO'i'OR 'CARL JiOEPCKE se dizia major russo e re ço Estratégico, durante a·l'p o s t o desembarque, "�s I

cismo.
"

,

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953
.

.

presentante de Lav.:r�nti Be- guerra hoje reforr?ad.0, diri-Iria. Os documentos visava;, ge, agora uma agencia par-j
a demonstrar que Beria es- ticular de informações einl'n-I'Trale- das VI-as HOMENS

sejoso de revelar -segredo ternacionais, com sede ' HOMENS

do !<remliií em
.

troca de Baltimore. , R ,. ló·.
- . HOMENS

asilo nos Estados Unidos. . Santiago do Chile, 25 espira rias· HOMENS

Explicou o coronel que, (U.P.) _ Lavrenti : Bér!a I �.s B�·on.quites (Asmáti- R,IADOS
.

_ Fatores decisivos para o

houve "grande dúvida" I também teria' chegado ao cas; Crônicas ou Agudas) e
êxito, na vida atual.

quanto à' legiti�idade. dos:' Chile. E' isto, I?elo menos,! as suas m�n�estações:(tos- GOTASprimeiros documentos, -bem o que diz\ o jornal "Noticias " ses, rouquidões, resfriados,

V . d
'.

como �e outros entregues Gráficas" em sua edi'i_ão de �I c�:arros), _

assim �o�o. as MENDELINA S 1 en 'e-se
posterjormente a um seu ontem acrescentando que gripes, sao moléstias que - p

-

.

d
.

.

r .

,-

" ,
."A Fonte da Juventude". or motivo e viagem,

. . _;...,,' agente. Os documentos fo- Béria desembarcou de um
atacam o aparelho resPIra-I _

'I
I. .

,
Para mais mformaçoes dirijam-se a

.
'" 'ri

Sao nervos fortes, idéias vende-se o estabelecimento

-EMPRt!:SANACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE ,ram�'passados ao governo nüsterioso submarino nas
to o ,e deve� ser tr�tad,as claras e saúde perfeita, aos comercial "IMPÉRIO DAS

Rua Deodoro - Caixa Postal n, 92 '- Telefone: 1.212 americano. proximidades de Valparai-] com um medicamento ener- fracos e. acovardados, ce?o � TOALHAS". Tratar pesso-
. .

soo I g ico .que c.ombata o mal, eví- envelhecidos pelos nervosrs- I t::' ".' tá
.

"

.'

: tando complicações graves. mo:
- I a mente com o p opne ano,

"Golpe Noticioso" I O SATOSIN contendo ele- Não tem contra-indicação. <;,�r. Walter Alves da Silva,

No que diz ser "Golpe mantos antisséticos e peito- Nas farms, e drogs do à Hua VIsconde de Ouro

N tici " .' I I·, Brasil. Pelo reembolso C. Preto, n. 3.
o lClOSO o jorna expres- raís, e o remédio indicado.

s� q�e Beria desembarcou I Procure hoje o seu vidro de
.no dia 17 do corrente em SATOSIN nas boas f'armá-

FRACOS
NERVASOS
ESGOTADOS·
DESMEMO-

CL,IENTES

- - - ._. -,
- ..-."! _

. .". _•.- _.._._-...:_._- _.."... - ,..,..,..,..,..

: I

Casa Londres I

,Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind. Gerais Cássio Medeiros
S. A.

•

�, .'

REGRA DE· CALCULO
IIQUI:CKII para
CONCRETO ARMADO

Preço: CrS 104,00' apenas I
, Resolve práticarr:ente e num.
instante cálculos e ·detalhp.
cons,trutivas.. - '. -'- '_

Ideal para projetos, ori;ame7t'=�
tos rápidOS e e z ee u ç õe.s
.corretes.r ,

. (i: ãicURERÃSfuiiEST�
I R.. august•• 501 .• s/I S P�ULO

I
I
I
I
I
I
I

Péço enviar 1 regua cálçulo
"QUICK" contra reembolso

postal
Nome

", .. " .. _ , .

Rua " .. """" .

. Cidad. '''''';''''''.''''''''''''''''
Estad9 ; "".",, , -...,

eom êste VAlo!!' V. S.
�b ..i"Á uma. eoof", que
Ine ..enderi jul"ó com·
pens�or' e

IeVA"'" pArA. SI:I6 residin-

,". ciclo um lindo e útil prese"te:
um BELlS!1/MO eOFREde :4çp eROMADO.

.

'Aprocul"e hOje (') NOVO
NCO, 'GRiCOLA

.
1lw.a. c7uu:amo, 16

FLORIAHOPOLlS -' S ....NTA CATARINA ......,

PRISÃO�DE VENTRE
ESTOMAGO - -FIGADO - INTESTINOS
PILULAS- DO ARRADE" MOSS

.' Agem directamente sôbre./
'

o aparelho digestivo, evitaD
cio a prisão de ventre. Pro

pordonam bem estar geral,
facilitam a digestão, deseon
gestionam o FIGADO, regu-
larizam �as funçõe.s digesti� �
vas, e fazem desaparecer as �
enfermidades do ESTOMA-

.. �
GO, FIGADO ,e INTESTI- . �
NOa '. �

iii Ei..%�. iiI7.II.%T__ " .....7.........._w:-..;,......-...-.ir.... ................... ,.._ ......�

Electrolãndia
Modas Cliper

"

A Electrônica
Est José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.
Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

.1 Escritórios Ronalan.Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

Cai�a Postal, 45 - }'!orianópolis - Santa Catarina'
------ -----------------,-------_........_-----

•

Present�s' de Rea:1 Valor" Sim
fttleis,Pulseiras Diversas, ReIogios, Canetas Parker, Porcefanas Decoradas N'acional,

Jap6Deza� e
.

Chinezit;· Faianças e Muitas Oulras
.

Novidades.
_____/

. "

Preferir. Noua Casa, é

........_....._.,.....��I.3.CA· MOC'EL.O
. I

Preferir' '8 Me'lhor
. .

FELIPE� SCHMIDT -
!

v
•

FONE 2286·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Transcrição
"4ft. ,L . �:� ': ::.�

Dia Biografia Por Semana Who Is Who ? Em
.

Santa Catarina
Os sub-títulos� bem com� I sór!a ,qu= o �i.ário da-Ma- de 23 do corrente. Como" um forasteiro. irre�po.nsá, I

É a _dgt�inte � de.f�sa el,)
. Adel"l:.ei físicamente. Mas m?�a� _e n:enta. lme�te, [á-

o que segue, -sao transcn- nha, orqao ofwtOso, fez, por nesse elia, o jornal -do sr. »el, que o sttuacwntsmo Dep, Jose Rahta,Sptndolll mars, MOlal,.porque o meu sacríficío foi _uma prova do
.. _ I . .. . _ d'

.,-

d E d '. I '
. \ B' dever cumprido, Mentalmente, porque mais do que nun-

tos da retdicação compu l- despacho Judwwl, na edição Governa or o sta, o Ct1- protege. . lttencourt: I
d

.' I t
.

d leit d f
.

t' t''. ,

- i ca, quan o me evan ei o ei q e so rimen o, me senn

..,.
culoú apenas para burlm' a;

" ._. " .,
1 capaz de viver e lutar pelos que sofrem e pelos peque-

lei - pois apenas imprimiu Na edição de 16 de Junho do corrente ano, 0- Diá- In'nos •

alguns' poucos exemplares ri? da �an?ã" fez-me imputa�õ�s .que julgo ofensivas à I
1

Outra aflrmativa dúbia é aquela que- me atribui
_ [azemoe a presente trans-

mmha dlgllldad� pess_oal e. profissional. ,. .. ,"certa habilidade no vício infantil". Se jogar buraco,
Entre as afIrmaç�e: feitas, c�m o �ntUlto indiscutí- I amarelinha, brincar de acusado e bandeira, soltar pan

vel de .me: expor ao ndlCul? público, al�nho aquela que I dorgas e jogar piãó são tidos por vícios, nêstes eu tive
me atI�lbUl o

..
nome de Bahia �d_ernado. . I certa habilidade. Outros não os tive que me pudessem

ob1'igado a desfazer, pelas
.

Nao naSCI a�erna�o:, NascI. tao perfeito �omo o pos- tornar imbecil ou incapaz pelo resto da vida) o que tal-
sivel Autor da- biografia. Perfeito cheguei a Idade adulta I uito J'ornalista não possa afirmar -

-

'd
.

d tinaíd 1 1'" f til I
vez m 1

-

e so a ern�l.quan o, a m�I o pe a para. ISIa,m a_n I
'.
em Atravessei o "mar proceloso" da' Faculdade como

194,3, _adqu�n�a ?e d_?entmhos aos quais prestei mmha 'estudante conscio dos meus deveres. Não precisei colar
assídua assls!enCla, VI mor�er,. �uma ca:na ao la�o, sem .� para conquistar o meu gráu _ e nunca usei títulos que
�oder socorre-lo, com? havia feito aos filhos alheios, um 'não tivesse-o legítimo direito de usar. Ainda em 1946,

....._ fIlho meu. I por delegação do Estado de Santa Catarina, conquistei

O M d E S I I·
I mais um: - o de médico puericultor, .realizadc no De-

UO O m e e Ias 'pa_rtéll�ento Na�ional da Criança, colocando-me entrt; os

prrmeiros da minha turma. '

,

.

/ I .Não �ei à práia d? Itajaí, da �esma f?rma _qu.e mui-
ACy CABR_AL TEIVE pub licn, os autógrafos referen- tos jornalistas deram as desta Capital, AlI cheguei corno

Êles começaram com a I
'd f d

.

1tes ao 'projéto da Petrobras. - me ico e não oi preciso que me acre itassem ta, pois
biografia do deputado Ba- Após:.l semanas de interrup-, I

t
.

di 1
' .

t d
-. .'

A COFAR\divulgou haver nenhu- razia IP orna regis ra O - e os que nao exigiram a sua

de vencimentos, ou seja ..

1 hía _

Bittencourt. Depois, a çfto,. motivada po-r força maior, ma restrição de alho chileno, a' 'exibição puderam comprová-lo quando; à sua cabeceira,
Cr$ 300,00, passando, as- do deputàdo Oswaldo Ca- aqui estamos, novamente, com

zeite e cebôlas. - Realizou-se a _lhes demonstrei, em dedicação e capaeídade; que o meu

sim, os vencimentos inici- .

'do C
a secção "O Mundo em Sete

2& discussão 'da Emenda Autono diploma não fôra conquistado de mão 'beijada, nem con-bral. Ambos me lCOS. om,li'" '

I

ais de Cr$' 1.150,00 a Cr$
.

I d C
las., J

mista, na Assembléia Legislativa. cedido por escola inexistente! como o de muita gente
assina a os serviços. orno * * * I ..

tA votação foi, 21 a 3. 14 Depu· que por aqui apor a.

1.,450,00, mensais, o que e-
I sempre, anônimamente. O O máu tempo voltou a reinar

tados não apareceram no plená- A minhaJ inteligência não pesa, como diz o articulis- '

A êsse respeito, transcre- quivale
-"

a �izer que a, ba- I biógrafo,' esvasiando �sor-I na cidade. Nuve�s iguais as do
rio. _, A eleição para Prefeito ta";' m.ais a bombo:�o ?U a bor�ste. E� carga que está .dis

vemos o tópico, cujas pa- se porcentual do aumento didez de seu bestunto en-j�anot Pacheco rondaram - os
.
deverá mesmo' se realizar em tribuida com equilíbrio, Mas e carga que de fato existe,

lavras tanto impressiona- é de aproximadamente ,. lameou a respeitabilidade céus quase sempre' azui� da:
Outubro de 54. - O Tribunal: e não ausente como a de muito escritor que procura las-

ram, pelos seus aspectos de' 2601.0•

I
nossa Ilha Verde. E o Aval man- do Jurl de São Paulo condenou tro em almanaques e em histórias de quadrinhos para

/( e a honorabilidade dos dois teve a trad ição. O Fig'ueirense deitar c'ultura e sabedoria.o individuo João Gonçalves i.,
pureza e sinceridade, o

.

.

facultativos. Com infâmias. nào .soube ganhar. O Vasco con-
'pena de 66 anos de prisão, co. Finalmente, como deputado, é possível' que tenha

funcionalismo catarinense: Se c_onslderarmos que. a

I
Calúnias. Canalhices. Tudo. seguiu empatar com o Flamengo

1110 autor do trucídamento da sido um sucesso para a UDN. O eleitorado de Itajaí,
"Até hoje não pude com- elevação do custo de VIda l por conta de um Ilhéu, a

e o Botafogo com o Madureira. familia Hakuto. _ No Rio, li oportunamente, opinará a respeito. '

preender como é que um em igual período foi �aior,l � oldo do sr. Governador do Enquanto isso, a politica fervia Vasco denotou o Santos por 6 E, qua"nto à ,minha exibição nos Estados lJn:dos é

d 500 f d I
em São Paulo Lucas Carcês foi possível que seja feita, Mas não será como 'canalha, nempaís que avançou tanto no e· /c.', ica. e.v.i ente qu� Estado. Daqui, em ocasiões II 3.
festivamente l'ecepcionado em * * * '201110 indivíduo sem caráter. Para isto, ,era preciso que

domínig da assistência so- o poder aqUl.slhVO do pro· j várias, assinalámos os tor- João Pessoa. Em La Paz os juizes de direi- eu me alistasse na redação de certos jornais sem com-

cial e da legislação' traba- fessorado baIXOU de 24%. tuosos rumos que o jbrQ,al >I< * >I<
to se' declaram "111 gréve, plei- postura".

lhista, tenha esquecido.os Perguntamos então: I palaciano se embrenhava. No banquete de instalação do
teando aumento de vencimentos. Florianópolis, 15 de julho d� 1953,

seus ,servidores, o que vale Com que autoridàde mo- Responderam com veemên�
diretório regional do PTB, em

- Divulgou-se que 23 prisionei- PP. José Bahia Spíndola Bittencourt,

d' 1 d 1 d 'S E
. I Itajaí, foi lançada a candidatura

r.os nOl:te ameri'canos, lla Coréia, Confere com o original.
'

Izer, o pessoa a casa, ra po era . xa., cUJos a- cia, azêdos. Não deram pe- do Sr. Goulart à Presidencia da Abílio José de Carvalho Costa
cUJ'a situação não resiste a tos têm sido antagônicos

I

lota .sI·nal de alarme
I'ão desejam voltar. à ª,-ua Pát1'ill�

ao Rf;lpublica. Chegou a capital Per·
_ O--Prefeito da cidade de Bo

um confronto com as de- às suas próprias pronles-_ l<' ....a·m goveArno'. E a ordem nambucana o Governador Garcês. '

, , � nito, em João Pessoa, resolveu

mais· classes assalariadas.

'I sas, comparecer, como o era para descascar os 'ad- O Departamento de Estado

nor-'despejar a Camara Municipal do

Tornou-se verdadeira- tem feito, perante o pro- versarlOS. Sem dó' nem pie-
te-americano recusQu-se a co'

Edificio da Prefeitura. - No
mental' a fuga de Beria da União R' _, C I

'

mente' humilhante a situa- fessorado catarinense, exi.. dade. E assim foi. Para gau- 10, encerrou-se o ongresso n-

I Soviéti�a. - O Deputado Tenó- tel'llacional de Meteorologia.ção em que vive a maioria, gindo maior produção e dio, de muitos e vergonha .

C I t' 'b' C' I_

rlQ uva call I eXl lU, na ama-
Chegou a Belem, o Sr. Ademal'

dos funcionários estaduais". maior ·fé nos destinos da de muitíssimos. Até que es- ra, o motorista Cincinato Ribei-
d B

.

, e arros. . A

sua Terra? tourou a bomba. Na Justi- 1'0 Dantas (Pernambuco) vítima 1/ Chegaram a esta CIl'pital, em

S E d f d C d d
.

I d
de brutal espancamento da pO-.:I. d'- - G' I. xa., O pro essora o, . ça. on ena o o Jorna o
Iicia' fluminense. _ Por 56 vó-

v,..agem e lllspeçao, o enera

taz J'us a um único. título, B h 'P
. .Odilio Denys, Coronel Djallllll

sr. o1'n ausen. apagalO, tos a 43 foi derrotado, na FlVIF, Batista
logo O do governador! Que Bayma, Capitão João versidade do Brasil, deve-

o vóto unitario. - Na ONU, •

li Silva.
razer, então, senhores? Én- delegado' Vishinsky criticou a ria l'ealizar,

.

às 20 horas de

gulir o artigo, aliás, os dois. organização da conferencia poli. � o sába;: c'�eg:u alégre e' hoje:;;;Casa de Santa Ca-
, tica, exigind'o 'que os não beli- \Seln agua. Sequinhos, se- bonito. - Ü Compo de Bombeil'Os

h
gerantes tambel!! participem do

festeja o seu 27° aniversário. _,

quin os. E- sem mastigar. conclave. _ Trtlnscorreu o "Dia
_ O Sól iluminou, novamente, a

Quando é que se viu isso do Ra'dl·o". A Gual'llJ'a' co
'

me· Ilha Verde. Não se fala mais em '

I autonon�ia. Nem n�s candidatos. ITomemos por base, para a :verdadeira escola'_ é pre- govêrno udenista do sr. lri- * * +*
Fala-se no Garcês, no· Adelllar,

neu Bornhausen. Nos dias Para conhecer o avião "Mig no gene�'al Samoz-a, no Te�ório e
15" russo, os americanos paga· no Canrobert. Fala:Se, também,
ram a um. I>i1oto norte coreano, '

110, Professor nOl'te-am�ano
a quantia de cem mil dólal·es.

que teria descobel'to a cura do
rato vai engulindó o que O Sr. Lucas Garces, roi saudá-

o iano

câncer. Essa, seria, realmente,
do na Assembléia' Legislativa d(!

. a maior noticia do século.
P.e)·nambuco por um

� deputado I
Mas, fiquemos por aqui, aguar ..

udenista. Os pessepistas abando-I dándo que o Bangú perca pal:a
J.aram o recinto.

o Flamengo.
Aqui, na nossa Assembiéin

'

Wolney caíu da cadeira, provo

cando risos do plenál·io. /,

criçiio, para que o povo sai

L'a que o jornal oficioso foi
...

.

Florianópolis, Domingo, 27 de Setembro de 1953 p'i'óp'fias' colunas, os insul·

tos e calunias pessoais, ati
rados às vítimas da pena de

Análises
M. SOARES do entrará em ·vigor a re�

classificação dos professo- TIM-.
res.

A restruturação corres

ponde a 2 letras do padrão

O INIMIGO NúMERO
UM

• •

No dia 2 de julho de 1950,
o sr. Irineu Bornhausen,
em seu discurso platafor
ma, quando da convenção
de seu partido, prometia' ao
funcionalismo público uma

reforma de base.

para concluir: "porque as

sim- não terá o Estado au

toridad� �oral para exigir
lhe mais eficiência e pro

dução de serviço".
Já em 1950, considerava

inimigo número um.

Inimig� não somente do

professor, tambem da pró
pria educação,
Suas constantes apologias

à escola da vida, incutem

na mente da juventude que

o atual governador insufi

cientes, injustos e desuma-
nos os salários do funciona

lismo público. em nossa terra? Agora. No morou.

um estudo comparativo,. a cária.

classe de, .professores nor- Com os seus métodos de

malistas que, a partir, do ,tudo prometer e nadi! cum
próximo dezembro, fará prir, oficializa o embuste, o

jús a uma restruturação maquiavelismo; como ar

equânime com a situacão ·mas decentes, na luta pela
�

,

atual, segundo as pitonisas vida.

da imprensa governista. S. Exa., repetimos, pelos
O custo de vida nestes 2 ,cus atos e seus sentimen

anos e',meio transcorridos, los, passará à História Ca

aumentou, no mínimo, em t;:;rinense como o inimigo
50%, segundo dados -esta- visceral, primeiro e único,
tísticos, prometendo índice do

_ professorado de Santa

maior em dezembro quan-l Catarina.

que córrem. E como nos pá
tios de feira, um faquir ba-

lhe passam às mãos, ante a

indiferença de muitos- e o

nojo de muitíssim'ós ..só que
dessa vez, o homemzinho

eng'fliu jornal... Cãstigo,
.

hein? Engu1indo seu jornal
zinho envenenado" hein,
Radar?

SeDador 80mes
Esteve em*p::.to*Alégre, em' de Oliveira

transito para Bagé, o cfeputado.l
,

I
Flores' da Cunha. - Foram re·

I
.

. metidos ao Presidente da Re·

Temos em mãos, frerite aos' olhos, o número 2.347, I Mánteiga, tipo colonial K1 ..

de 24 de setembro de 1942; do DIÁRIO OFICIAL DO (Milho, K1 .. �_ , .

ESTADO. Há, portanto, 10 anos. Um decênio que nos Ovos dz. .

'

,., ..

relembra qué a :vida-, então, :podia ser bem vivida Dez
I

Sal (fino) K1 .

anos passados, em que 'o funcionário, hoje màis conhe- 'Toucinho K1 , . , . , ,

cido pelo nome generalizado de Banwbé, ainda
-

conse- i AR'1;'IGOS
guia viver do seu emprêgo público.

'

Sabão, comum (cx. 27 paus)
Mas, antes de outras considerações, vamos consig- Lenha em achas (1.000)

n,ar, aqui, para confronto apenas, .alguns preços dos Vinagre s/c. , : .

Principais gêneros'.
.

I Álcool gfa
Gêneros 1942 . 1953 Dife- ,CARNE VERDE'

....

:
.... '-' .

. rença la. (coxão, alcatra, filé):
(+) Lómbq e posta (s/osso)

Açucar, la. K1 ".......... 1,70 7,00 5,30 A mesma, com 'osso .

Açucar moido K1
,

; . , . . . 1,50 6,00 4,50 Carne porco .

Arroz, la. Kl ,,' .' : , " 1,90 12,00 10,10'
.

Arroz, comum K1 1,80 10,00 ' -8,2G Leram? Aí está � aumento, no espaço de 10 'ane�
Banha, K1 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 22,50 17,50

I
na Capital de Santa Catarina. E' ou não de estarrecer!

Batata, K1 ., . . . . . . . . . . . . . . 0,50 6,00 5,5.0 Não poderemos_ ir além, -para que não levamos o po-
Café, moido, pacote K1...... 5,00 32,00 27,00 I

vo -a desesperar-se, à sentir ó quanto lhe vai na carne Tempo � Bom, passando
Xarque K1

.
5,20 25,00 19,80 I ess� política de a\1mento do custo de vida. Fiquemos por a instável, sujeito a chuvas

Farinha trigo K1 . . . . . . . . . . 1,50 7,00 5,50 aqu�, apenas pedindo a Deus que tenh.a: misericórdia do' e trovoadas I

Farinha mandioca, K1 '0,80 5,00 4,20 II povo e esclareça os responsáveis por toda essa éalamida- T' t' < E
\'

d
.'

F h d Ih TJ"l 3 6 3 d . , , .

f'
.

' empera ura - ;}.n e-
arin a e mi o L�. ,00 ,00 ,00. e que Ja esta su o.cando quantos vivem do põuco, pa- 1"

.

Feijão preto, RI . . . . . . . . . . 0.,70 5,50 4,80 I gando muito mais pelo que diminuiu na quantidade e na
c Imo.

,

Linguiça porco,
I ia. ...•.... 4,50 25,00 - 20,50. qualidade, '.

"

. I
' Ventos - Do quadrante '
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CONFRONTANDO APENAS...
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Afim de representar
o sr. João Goulart, Mi
nistro do Trabalho, ,na
inatJguração, hoje, do

conjunto residencial,
construido pelo IAPE

TC, na .cidade de LfI
guna, chegou,

.
ontem,

a esta Capital,:o sr.

Senador Gomes de Oli-

veira, lideI' do PTB na

Câmara Alta.

Hoje, pela manhã, o

parlamentar catarinen-

se viajará àquela cida

de, integrando a cara

vana de altos funcioná-
rios dàquela aut�rquia
que comp,arecerão à-

Iquele ato.
:)��)4IIao(�

O Tempo
Previsão do tempo

14 horas do:'.dia 27,

I
até às I

a an

Escrivã.9 de Crime".
--------�'

AMAN,HÂ:
Conl&rência do dr. Milton Lobato

t,arina, sôbre o "tema "PanQ
rama da Assistência Médi-

A conferência que o Dr.

Milton Lopato, Livre Do

cente de Medicina da Uni- ca e Hospitalar na União

Soviética", foi transferida

para amanhã, 2a. �eira, , à
mesma hora e local.

Lamento, profundamente, que um dos varIOS

escribas do Diário da Manhã não tenha morado no

sentido do que escrevi, nesta coluna, na quarta-
feira última. ---.-

Sob a indicação de Cosmoram'a político ali .na
vei um enorme e ch'atíssimo _estu,do jurídic�: de .es

tudo não tinha nada e muito menos -de' jurídico ..Ci
tei uma chusma de autores e de tratados, que não
vinham ao CÇlso! Aquiló tudo era uma ch01'umela!
�lll �éstia! Frases feitas .e pretensiosas! Apenas
ISSO! Asneiras' doiradas de sabenças! Como nos
cosmoramas verdadeiros .

.

. Infelizmemte, -o Senador não percebeu isso!!!' A
c1.11pa é dele, do que êle tem na cabeça ou, melho�,
do que não tem! Deixou-se 'empolgar pelo estilo
imitado, pela cultura cosmorâmica! Mas o best-ialó
gico estava na cam! Pobre do Senador! Bem anal
fabétozinho!

X X

x

O jornal do sr. Bornhausen,desancou o porre
te no' sr. Otávio Mangabeirà. De criar bicheira. De
Líder Nacienal, de Presid�nte da U.D.N., de Chefe
Democrá,tico do Brasil, de Mártir do' Civismo, de
Advogado da Liberdade, de Generalíssimo da Mo
ralização, de Bayard da Eterna Vigilância, o ilustre

. baiano desceu a isto: marreco empoleirado no Pão
de Açucar! Pobre Bra.sil!

'/
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