
RIO, 1 (V. A) - Com ratificar as declarações que
as declarações prestadas nos prestou o deputado vi
ontem, pelo ministro Antô-

!
eira de Melo (da mesma le-

.

B Ih' . I
mo a mo ,a um vesperh-' genda do ministro), segun-
no, está conjurado o perigo

I
do as quais havia melhora-

de ". eh t" . I
d .,

impe men que- v�- I
o conSIderavelmente a po-

nha ameaçando? sr. Regis, sição do sr, Regis Pacheco

Pacheco, desde que o PTB no govêrno no Estado uma
b

.

d "' '

aiano se eslígou da Colí- . VeZ que recebera êle o a�

gação que dava base políti- 'I P�io dos deputados estadu
cu ao, governador na A,s- ais que obedecem à orien
sernbláía do Estado. R€cor-I tação do sr. Antônio Balbi
ela-se que, quando o P.T.B .. no e isso não permitiria
abandonou a Coligação bai'- I faltasse ao governador ba
ana o governador Regis

I
se política na Assembléia,

Pacheco ficou, então, em I-------�-�__

minoria na Assem:"'bl�ia es-
iPERON DO

tadual, na proporção de 2� fU _

deputados governistas con-! rugual
tra 31 outro� da oposição. I BUENOS AIRES, 1 (U,

O pronunciamento do ti- P,) - Seguiu viagem ru

tular da Educação, afír-
I
mo à Assunção o iate pre-

I
'

mando que as suas relacões sidencial "Tecuara" no
.

,
'

com o governador Regis qual viajam o chefe do Es-

Pacheco eram as melhores' tado, presidente Perón, e
,

'
. .

'. I
possrveis, veio como que. o chanceler Remorino. ,

"

DIRETOR'
Ru".n�' de'

'Arrud. Remo.
SaENTE

�ominlo, F.,
cf., 'Aquino

...

.u. de toje :_ 8 pq.. Floria' l'

Cburchill Em -, n01iidresf :".-�-
+". '

r

�-��.�,.�� -�'!i ..

HOJ·e reunião do aa''.l.6"I·n-��� ��:���:ratUl;redo���:�:)
, Era. : com (l:: (tO-"'qualhante No!'

LO��DR�S, 1, (�. P.f, A reunião do gabinete, Na proxima sexta-feira' membros do govê�o com- t te, 'Ires-os.
� Wmsto� ,Churc�lll ,

re-
I sexta�feira, deverá contar. averá �união 'do gabine-I pareçam COI'P exc�a-I Temperaturas _ Extn

gi es��u hoje por VIa aerea

I ta��em com a pr�sença do
,

te, .c?m a presença de Eden, I queles que não se eneon- I mas de ontem:' :tV1txim;,;
do s,U!. da França, onde des-

i
ministro do Exterior An-

I
espetando-se que todos _os tram no' país atuaItte!@. 2�. Mí),i'na 19,4.

cansava na casa do lorde thony Eden, que acaba de ,- -;--..
-

Beaverbrook em Cap Dail, I regressar da Grécia, onde

C t'
.•

b
•

opôrto do Nice. Che�ou qUei-1 esteve convalescendo após OU ri UI'mado de sol e muito bem demorada enfermidade.
f

-

disposto; depois de treze I
'

,

,

dias de, férias no. Mediter- EDEN REASSUMIRA' �
,
_

'

----------------------�------�--

Previ-fio do tempo.até às

f4 horas do dia 2.

to a dllUvas e Ft:ovo.adas.

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

Em Novembro

râneo.
eaconnn dos presideo_,es

/

do Brasil e Bolivia
I

LONDRES, 1 (V. A) - i
'

Do aeroporto, Churchill O ministro do Exterior bri-j para reconslr1liça-o da Core' laa��::;�;:�e:,o ,:a i�e:� I �!n�C;gr�:�:';;Oj�e� ��;� i RIO, 1 (V. A.) - O pr..
'
ser aberto, pelo Mi�:ériO -n. O último pagamento da

dêncía oficial em Londres,! �retanha esp�ran�o-se que; sidente da República en-Ina Fazenda, um crédito, de referida dívida será realiza
onde pretende permanecer, ; reassuma a direção do seu caminhou mensagem ao Se- 50 milhões de cruzeiros a do nu comêço do próximo
para a reunião ministerial, ministério dentro de pou- nado, acompanhada de 'pro- ,lo], empregada em com- ano".
marcada para sexta-feira. ! cos dias. " tjeto de lei que autoriza a pras, no Brasil, de materi-

ais e mercadorias, a título
---

Q LJ'e r' 'p' de contribuição do Brasil

, , az'
.

ao programa de recons.tli!Ii��&II
ção da Coréia a cargo das

---�---------------:--.,......--------__;...__ Nações Unidas. O projeto
modifica outra proposíção
em curso no Con�,sso'
que aut6riza a

LA PAZ, 1 (tI. P.) -:--, em Santa Cruz os presiden
Anuncia-se que nos pri-'i tes do Brasil e Bolívia, por
rueiros dias?e novembro: motivo' da inauguração. da
��êste ano se encontrarão I' Estrada de Ferro Corum-

- bá-Santa Cruz.

nas
.0

- tre equipes

Q jornal "Alerfa",' órgão
J
países;

governista, indicou hoje I
que está iminente o rompi- \

A equipe cubana susten- Batista sôbre o incidente.

mento de relações entre; ta que foi �tacada por tor-Í "Alerta" conclui afirman

Cuba e Guatemala, por mo-
I

cederes guatemaltecos.
- A- do que, -segundo frequenta

de anuncia: "O go.vêrno tivo de recente ocorrência! crescenta o jornal que o' dores bem informados do

Novos �EmbaixadoreSt".,Gomes concórdia e entendimento brasileiro. efetuará hoje, 30 registrada na capital gua- embaixador de Cuba em

',' palácio presidencial, é pos-

B
roi proferido pelo governa- de setembro, um pagamen- temalteca, durante uma Guatemala, sr. Alberto Es- sível sejam" interrompidas

--

de Oliveira contra P8ft8 oto dor Juscelino Kubistschek to. de 5.500.000dólares co- partida de basquetebol en- pinosa, já veio a esta capi- I
as relações diplomáticas.

,

RIO, i (V. A)-- Na or- INDISCIPLINA '10 primeiro aniversário. de mo parte de sua dívida a
'

dem do dia da sessão de
i O sr. Gomes de Oliveira, seu Agovêrno. A , .

título de "empréstimo e ar- Impedíu. a Pelicín
hoje do S�nado figuram as' primeiro orador do ex.pedí- . Todas as fôrças políticas rendamento".

'

'

mensagens do presidente
I
ente, criticou a conduta po- que o

_

apo�am se- encon:r�-I' fsse pagãt1t.e;-'�:t0.,.. serq fei- t._. '

__
da República relativas à es-llítica do. almirante Pena vam reunidas no Palácio

j to. "pela embaixada do Bra-!
' A Passeata dos Hariümos

'colha dos srs, Orlando Lei-' Botto que vem fazendo sé- da Liberdade e, .desde en-I- _
,

I 'RIO, 1 (V. A.) - A Po- ras estavam yonGentrados baria o trânsito. Todavia,

te Ribeiro, Moacir Briggs e.l :cias restrições ao govêrno. tão, co��eci�o o. progra�a:PTB tem Vandi- licia impecthr, ontem, a
I
na praça -15 de Novembro. comprometia-se a levar

Hildefonso Falcão para em-
I Declarou o orador não com- de paclücaçao, todos nos I • _passeatll dos' marítimos, que

I
Falavam vários oradores. uma comlssao à presença

baixadores, repectivamen-.1 preender a impunidade' de iniciámos um trabalho pro-, dato Próprio r desejavam entrevistar-s e I' Eram 17,45 e o sr. Brandão .do presidente da Repúbli-

te, na Argentina, Paraguai que goza o sr. Pemt Botto, fundo no sentido de conse- BELO HORIZONT�, 1 com o sr. Getúlio Vargas, Filho mandou um auxil�ar ea. Houve, então, U1;pa rea

,e India. Será inaugurado que diàriamente _ataca o gui-Ia. Os efeitos do enten- (V. A} - O deputado tra- para apresentar queixàs chamar o comandante Emi- ção dos trabalhadores.
\

-

na votaç�o dessas mensa· presidente da República. E dimento não prestigiam ho- I balhista Sinval Siqueira a- cpntra os armadores, as lio Bonfante, chefe do Co- 'Queriam fazer a pa�.sea-
gens, o si tema de bolas passou a defender a unida- I mens, mas, sim, Minas, que, 1 firmou á reportagem que () autoridades e os direto.res mando Geral de Greve dos ta de qualquer maneira. O

brancas � �r'etas, de acôr�o de sindical, .ontrari�do pe-I mais. �o que 'nunca_: estava !PTB te:á candidato próprío �as emprêsas de nav:g:ç�o �arítimos� Ex�li-cou,. eu- si. Gilberto Crocrat d€ Sá,

.com o proJeto )de resoluçao los srs. Bernardes FII�,lO e

I
a �xlglr _uma atuaçao de �- :rao, g�verno �o Estado no

I mco�poradas ao P,atrlm011l0 I tao, que nao sena realIzada diretor do DNT, tentou de

aprovado, ante�ontem. 10ihon Mader. qUlpe.
_
'. -prOXlmo pleIto de 1954. Na�lOnal. J?esde as 17 ho- ,a pesseata, porque

-

pertur- Q'óvÊ-los dêsse intento. Fa-

....W"·-Q�;:i"t"a-õ··��;:--Irlri'{u"""B-:;�ii"ã"ü';-;�-q";iis 'q";i-;;---;;·-A�;�;;;:··
..� "'!" .,. & � _..

&
..
& &-&..&..

�
..,,:r '''"'..- &

..
&
..
&.._ ''V ····_·i;ç�..�··f-;;;7�";..d-;:--ã"'ii·ii,�i"t"E;(;····õ�·i-;;õ�t-;;�;:·D;�ê�;s�;i'"õ"" lc'lI com alguns dirigentes

bléia Legisl�tivà lhe desse,_ do dia para a noite, !:1em 'in- GO Ip a"" V -Ista-
! acrescentar que essa farsa está sendo ,repel,ida pelas as- -;indicais. 'Mostrou os inco.n-

t�rvalo _

para e�a.mes e crít!cas: () �norme c�édito para a e "I sociações. comerciais e. indus�riais, qutn;�' negam a �ssi- \ en!�ntes ,de uma atitude

(hstensao da hnha de CapIVan ate_ Jaragua - usou do '

_ I nar a mll1ut� do abalxo-assmado, de orIgem palaCIana" iehberada contra a ordem

estratagema militar cJa preparação -do terreno.
, I que solí_citos camelôs procuram impingir.lhes. do. diretor da Divisão. d

Por todos os recantos, em discursos, apregoú a ba- RUBENS DE ARRUDA RAMOS Esse legitimo conto, êsse empréstimo do paco, se-
�
e

leIa da oposição siste�tica que lhe fazia o Poder Le- gundo a parcimonia ·e a ..modéstia das máquinas de cal-
Polícia Políti�a.

gislativo. Sustentou e repetiu, no Norte, que se coutassl: am ,receber energia farta, em proporções de dar e vender, cular da' SecrcLaria dar Fazenda, carreariam para o Te-

,
com maioria' na Assembléia já teria feito a felicidàde como as llananas da cançoneta ��ericana. Depois .. " de· I souro apenas 300 lVIILUÕES! Cálculos outros, ,de origem

integral do povo catarinense. Só não d,isse que, das ·sua� pois... foi o fiasco! Enquanto o racionamento voltava, ! mais pura, estipulalJ,l que o golpe ,renderia, no mínimo,

mensagens, os represenf'antes do povo aprov;uam mais tão desesperador qilanto fôra, � G�ver�ador se limitava 1'-700 MILHõES! Para ccnseguí-Io, o sr. Bornhausen. já se

de 98%! Com irradiar, pessoalmente, ondas sôb_!'e onda!; a encabular, e o comércio e a mdustna desesperavam, fez de sereia, �m dis�ursos vários, ,em Itajaí, Joinville,

de demagogia, �ão se. contentou, entr.etap,to, (} ilustr�e I
balanceando prejuizos, com o ·niea culpa: I?:a culpa, um Jaraguá, em Videira. Neste último município" � cantada

gov.ernante. CapItaneados pelo sr. Artur Muller, evange, e outros, de haverem forçado uma obra muhl no presen· I nas vítimas foi assim:
'

lico Prfeeito de Jaraguá, espalhou batedoi-es pelos 14 te" de alto custo e, sobre'tudo, que protelara a solução "Boas estradas, entretanto" só as terembs,

municípios do Norte, �om a missão de conseguirçm daE v.crdadeira por vários anos, consumindo-lhe as vêrbas. quando forem dados ao govêrno, pelas classes

classes pr'ódutoras, e mormente das associações comer· Como se êsse' espetacular fra�asso não fôsse sufici- conser,vadoras do Estado, ,recursos I extraol'di-

ciais e industriais, telegramas e mais telegramas�os de· ente para levar às classes produto�as a certeza matemá· nários que permitam a- pavimentação das prin-

putados, pedindllrlhes a imediata aprovação do vultoso tica da incompetência governamental, o Executivo, no cipais rodovias catarinens,es, nas condições já

crédito "destinado a acabar definitivamente com Q ra- momento, está empenhado em conseguir dessas ml!smas referidas nos discursos que fiz em Itajaí, Jo-

cionamento de força elétrica". E os telegramas chega. decepcionadas e ludibriadas classes produtoras,/um em- inville e Jaraguá do Sul".

ram, em avalanches, uns parecidos entre si, outro� préstimo, em forma de aumento quinquenal de imposto, Para am�ciar as -vitimãs, os emissários, no Sul, di-

iguais, como cópias carbônicas. para resolver, também em_ definitivo, o problema das
I
zem que as classes do Norte já subscreveram o abaixo-

,

n�ssas aban�onadas rodovias. 'Que garantias - dá o sr., I assinado; no litoral, informam que o Oeste já 'assinou;

O recurso foi concedido, a' toque de caixa. De nada Irmeu Bornhausen de resolver êsse tormentoso proble,· i no Norte, garantem que o Sul está de acôrdo; no Oeste

valeu um discurso profético do deputado Waldemar ma? As suas promessas? Mas' .essas já encheram, ·como proclamam a solidariedade do litoral! Na verdade, o pa,pe.

Grubba, pedindo mais,prudência para a precipi!ação de comQ se diz na giria. A capacidade do seu govêrno? Es- lucho' pcregrin� branco como bilhete de loteria. .. Ama-

. uma obra altamente onerosa,.: diversamente planejada sa, é anedota luminosa, como a'medalha de ouro- que re· 'nhã apresenta-lo·emos ao público. '

'n? pa�sado próximo, _à luz dos múltipl�s fatores que de· ceheu por. h�ver pôsto fim ao. t�nebroso racion�mento. I A' sugestão partida do govêrno - com fingiment�s
VIam pesar na soluça0. Pouco faltou), ao rep,resentante I O maIS mteressante - orIgmal mesmo - e que' o

I
de que parte das classes produtor:rs '---: sugere um adI

pessedista de Jaraguá, para dizer ao govêrno que o erro novo golpe preparado ,está de rumó invertido!' Não é o
.
cional de 20% sôbre o movimento industrial sujeito ao

estava na cara! A demagogia oficial; espalhada do quar., govêrno que se dirige às class�s produtoràs pedip,do um
I
imposto de vendas e consignações. Quer isso- dizer, que

tel.general do Palácio, criara ilusões e embalara de eg· colossal empréstimo: são essas classes que, respeitosa-
I

no fim, se a '\(igarfce pegasse, o povo acabaria rece'bendo

,.._._'<i!Io"".i.....:P�rallças as classes produt01;as dos municípios que il'i- ltl.ente sobem ao Palácio para pedir ao ·govêrno que lhes 'pr!o lnmbo novo'aumento do custo de vida!

c.,\4'>.',�...t';·,�.'3},;,-

pronunciou-

pos-

como

buiçâo do nosso país ao es

fôrça" de guerra.
NOVA IORQUE, r (U.

P.) - A delegacia do te

souro brasileiro nesta cida-

siveis entendimentos para

a pacificação da política
-

,

mineira, afirmando:
- A flrimeira palavra em

benefício de' um clima de
NO SENADO

\:..

?RÉPARATIVOS E

AM.EAÇAS

Aproximou-se um carro.

forte da P<lii_cia Civil. Um

'policial agarrou o operário.
l naval Manoel Rocha. Os

trabalhadores, porém, to

maram-no das suas mãos.
Houve um que declarou,

que se o complnheiro não

fosse libertado seria capaz

de praticar uma violência.
Depois de óutros entendi

mentos dos líderes maríti-

mos com o sr. Brandão ·Fi"!..
Ilho, ficou reso.lvido que não

I haveria passeata. Mas uma

comissão se encaminharia

ao Catete, onde seria rece

bida pelo sr. Getúlio Var:'

gas.
,-- .,__.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. 'VALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pt!'la 'Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
Ex·interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço dQ Prof. Octávio Rodrigues_'Lima)
Ex-interno dó Serviço de Cirurgia do Hospital

1. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do :Hospital de Caridade'

nOENçAS DE SENHORAS - PARTOS ,- OPERAÇOES
Cons: ,Rua JQão P1nto'n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

'

Pela manhã at�n��_di�rJJlD!erlÍ;e no Hospital'
de Cadrl,v,!c;' ,

_R,.fo1,l�: aúa G-;neral Bittencourt n. 101. Te). 2.692.

M' II

8fl0 de Larmo Cantição
....:... MÉDICÇ> -

CLINICA' DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO '-:- FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

.

HORARIO:
, Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas

Tel.': Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 - Florianópolis.

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
I

- Dr. Meceslao Szàniawsk-

- Médico do Hospital Noss'a Senhora da Luz -

Consultól'io: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIB� "PARANA'
��specialidade: DOENÇAS NERVOSAS E' MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, -Man
ehas, espinhas, etc. - Glândulas.. Falta de regras, Ex

eesso, Flores Brancas\ Fi-ieza sexual, Impot.êllcia, Este

rilidade, Desonvolvimento físieo, e mental, etc. - Do

enças crônicas em ,geral; Reumatismo, Varizes, Asma,
. Malária crônica, HerilOrroidas, etc.

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

ADMINISTRAÇÃO
Redacâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

.

'l'el. 3022 - Cx. Postal, 13'9.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F" DE AQUINO.

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

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de, Oliveira, n. 21 - 6° andar
Tel.: 32·9873 - São Paulo.

I
-

ASSINATURAS
Na Capital

Cr$
Cr$

170, ...-
90,00

A.no
Semestre, .. , .

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

serão develvídos.
A direção não se responsabiliza pelo. cen

ceitos emitidos nos artigos assinados.

- MÉDICo.-
Clínica geral de

-

adultos e crianqas - Doenças de
, ; f

Senhoras - p_artos - Operações
WqQi_rl__ '_ -"""�I"·!!�'I'\�--

I
Consultório: Victor Meireles, 18.

,"'- - , , "

Residência: Jerônimo Coelho, 16 .

I Atende em seu consultório das 3% à� 6 horas.

DR. ,MABIO WENDBAtrSEN
CllaJea 8611ea I., ai.....

Iloualtúl. - a.. , i. - "-l. I. 1ft.
Couai_ "lU.
.. i a.. :�..�.. ltal61.' O. Tal. .la

ADVO'GADOS

Advocacia e Conjabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani' - Causas

cíveis e trabalhi�tas.
CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago _

Assuntos fiscais em g4;!ral.
""

Edifício "�PASE" ...:... 5° andar'

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
-- ADVOGADO -

c.lu r.taI 11. - I..,af - ..... Catarl..

,s�eÃ� ylRCt�
41.. -7

ESPECIAliDADE

IDIDlmações .

U.eis

3.153

3..70.0
2.500
3.5ã3
2.325
2.402

�

2.358
2.500

2021
2.276
3.1"7
3.3",1
3.-1-1:-1 .

2.6,�
•'-371
!.659

06

rarmacias,
de ,Plantão

M);;S DE'OUTUBRO

O leitor encentrarã nes
ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediâto:
JORNAIS Telefon.
O Estado !'-O22
A Gazeta � . . . •. 2.656

-r Diário da Tarde ..-. 3.579
Diário da Manhl .. , 2.46�

rA Verdade 2.01(.
Imprensa Oficial ..• 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) • • . . ... 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Mili!ar . . . . . . . .. .. 3.157

,

São Sebastião (Casa
de_Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos, Corrêa '... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

D
lO

S I f
Corpo de Bombeiros 8.311

anrll••• Toras

r.
'

'amue ,OnSefa Serviço Luz (Recla-
'01'1110840; P.la ".culd.d. Nacion.l ., ••diei••• Tl

"
mações) ::. 2.404

n.ioeirurcilo '0 !lo.pU.l x.ra. &a...,
.

Polícia (Sala Comis-
�.,ao ••••p.ci.ü"clo p.la S N. T. k-in..no • lb..oIIla..... ..

CIRURGIÃO DENTISTA sário) ........•. 2.038
•

Clrll",'. 40 Prof: Up Pi.ll.lro GlIlmarlo. (al.)· . I. Polícia (Gab. Dele.
Cons : Felipe Schmidt, .38 - Fone 3801 IConsultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.· gado) . . . . . . . . .. 2.594
Atende em h�ra marcada I "Clínica'-Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-
Res: Rua Sao Jorge, 30 - Fone 2395

! Pontes Move'is e fixas, ' CO�-IPANHIAS DE

'I " Raio X e Infra-vermelho. TRANSPORTE
---�-----------------------------, HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

'

AÉltEO
'

'

�����������������������\ihhQor���s�.8g�4�����u��_ .doauo�C ' - �e&o�'�;"""C....lÚrl.: .a11. VItor ••b.l•• ,a. 11,...:.. T.I.fo•• 1.1"., I
,

CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das Panalr- o, u .

lC.u.ltu: 11,10 lao·ra. e 1 tarde d•• II llora� •• dta... 19 as 21 horas. .. , ',..' .

.a..141.cl.: Jt_II. Vid.I,&amo., - T.l.fon. l�ÜI. Varig / .

DR. HAMILTON P. STOCCO �:��e �.é.r��. : : : :: : : :
Scandinavas ••....•

HOTÉIS
Lux' .••..•..•.•...
Magestic .

Metropol .

La Porta .

Cácique ..

Central \
..

I
Estrela .

Ideal .....•...•..•

ESTREITO
Di"que ...•.....•.

ORA. WLADYSLAVA' w. ItIUSSl DR. JULIO DOIN VIEIRA
I

,
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.

DR. ANTONIO Dm HUSS� OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
.611.. Ex-Assistente na Policlínica' Geral do Rio de Janei-

Clnrlla-OU.I.. "rIIl-r.rtoa
.

I o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões .da Leopoldina
I.ns....mpl.to •••,.elallla..... DODQ"'. D. �DEO� .' Rallway e no Hospital São João Batista da Lalloa.

..........oIerno. m6t04o. 4. dta,Ú.ti_ • ".......... Curso no Departamento Nacional de' Saúde

"LPOIOOrlA _ msnao - •.lLPIN.OGlL.U'I.l - IDI'U"O- Consultas di��'iamente das 10 às 12 horas.

'LI8.0 .AIAI. 3a.8) e 5&s. feiras de 15 às 18 horas.

".I."ra,l. ,or •••••••r..l-.le.,....••� ..... Oltr. Atende no Hospital de Caridad.., de 8 às 10

horas.
,

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina cem

Saldanha Marinho.
- Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

DR. MARIO LAURlNDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS 3 - Sábado (tarde) -

f'ôro em geral, Recuraos peraate o Supremo Tr1b. Farmácia Moderna - Rua
.. I Federal e Tribuaal Federal d. Recur.o.. João Pinto.

'ESCRITORIOS 4 _,. Domingo - Farmá..:
Floria.õpoU. - Edificio Slo lor".,' rua Traja.. '�ja Moderna � 'Rua, João12 --: 10 aadar - ••1. 1
Rio d� Jueiro - E!iificio Borb. Gato, Avut41.

Pinto.

Allt6.io Carla. 207 _ ••Ia 1001. ' 10 - 'Sábado (tarde) -
----:--------_;..-----------___," Far�ácia 'Santo Antônio -

DR. cLARNo G. GALLEm Rua João Pinto.
_. ADVOGÃlJO - 11 --.: Domingo - Farmá-Rua: Vitor Melrelea •• 60 - Fone 2.(68 - Ji'lorl••6I1OU•• cia Santo Antônio - Rua

.Tcão Pinto.
. 17 -' Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense
Rua Trajano.
,18 - Domingo - Far

mácia Catarinense - Rua
Trajano.
24 -- Sábado (tarde) __

Farmácia Noturna - Rua
'T!'ajano.

,

'----------�----------------- 25 - Domingo - Farmá�

Lavando com Sabão �: Noturna
- Rua Traja-

'Virgem Especialidade
da Cla. \VBTZEL INDUSTBIAL�J8ID'iIl8. (marca reuistradat

economiza�se tempo e dinheiro

.. '.nt t. CIfJd_ .., e ....
.ltaI •• Carl .

OLI4lCA ••DlO... D. oaUJriQAI • IDUL'1'II
- AI"". -

c....IIid , I - Illtu lu II Ia II
• ••• li .. 17 llera. I .,'

......d.. ..a ..roeJaal Gama.�... -- r,a.I ,.
'

--=--,:::---�--'--<_ .. _-_ .. ,-, .. -' --, - .---",

So.

30 - Dia do Comércio -
"al'mácia Esperança - Rua

.

Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será

",ft.'tuadó pelas farmácias
Sétnto Antônio, Moderna e

N9turna, situadas às ruas'
João Pinto e Trajano.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o BST4BQ��
NO LAR E 'NÃ SOCIEDADE

REPRESENTADAS

a c I T EI
Rádio Guarujâ de Florianó

polis '

'1
Rádio Difusora de Uru:s.san
ga

Rádio Farrçupilha de Pôrto

Alegre
Rádio S�fina de, Capfnzal
r;:í,��o Difusora de Tijucas
Rádio Difusora de Laguna J
Rádio Caçanjurê de Caçador I

Rár.:o Difusora de Itajaí I
"O Fstado"

"Alvorada"

"O Invicto"

"O Vale do Itajaí".
Pu blicida'de

,

Agência

OLHOS - OUVJ1)()8 - NA..IUZ • OAIlGA.NT.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.

•..,..elallllta d. B....ua'
.'. a.c'oita de Oeulo 'Eum. d. J'uli.do d. Olho par,

Cla••1fle�lo da Pr o Arterial. .

Modora. Aparelharem.
"

Ce..alteri. - ViaCGI'id.· 11.. Ouro Pr,,",� ..
......

.

de

.

CLIENTES

Casa Londres'

,
Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind. Gerais C4�sio Med�i�os
S. s:

Electrolândía
.

Mb.das Cliper
A Electrônica
Est. José Daux S. A.

Wal�il' Losso & Cia.
Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

1l?ITZ
As 5 - 8hs.

Steve COCHRAN

Philjp CAREY - Mati AI
don em:

ARRANCADA FINAL
Homens de Coragem.· ..

Herois Invencíveis das

ma�s cruentes batalhas, lu
tando em uma Terra que
mais perecia um inferno!
No programar,
O Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos,

I E��J;itóri,os Ronalan Ltda,
Ló ide Aereo Nacional

.

Caixa Postal. 45 - l-'!�rianópolis - Santa Catarina
A data de hoje recorda-

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

�4�� :l���t���: oT;::;;:t�.:':�,r r.1r.'r:'�:tjYil
. � __ .�_ "nr. Walter Alves da Silva, �_jj�_

o-Superior Tribunal-de Jus- ,::::;;_
_ -=-�

.1 ...nll 00 .. � à Rua Visconde de Ouro I' .-
. '

tíça do Estado de Santa Ca- ;;--:_ ..

\1rd O" -'.':1.1 nuJI'I
- - -

-

: P 3
." As 8hs.

_.,_ Çlassc ,eUS 'd& owaoe, ( .' ti. reto, n. .
"

tarina; li
- ,.... do 'ou\\c\o ..1 vo\t.,6�, .'. \ Allan LANE em:

� \jllre, \ooge _ .....de ongC ". ....A:� -st: i VIGILANTES .JUSTI-
./ zI"e\ reca....... "

,..
.,

.Ó
".' ':. • . .

- em 1903; no Rio de Ja- :

.

. ��:as eoe\�sia'"er� ·\�C� e o9ro�e\ CO'" ,��
.: '1W;,

.

CAMIONETE "CEIRO
r-

I. Misture o mel com as esposa do sr, José Grumi- neiro, faleceu Américo Lo- ,. \ to .oe , te motor.

,,-
"Início do Seriado:

<, bo Leite Pereira, Ministro
._,"'" !

.....�i\iO de

um"posso"oSO
VENDE-SE uma, tipo O MON'SThO INVEN-

gemas de ovo. Bata. ché. _ .---
n.

2. Junte a manteiga der- - Sta. Elza Carvalho, do Supremo Tribunal;

O I
Rural, para 12 passageiros, CIVEL

d f h
c "'-. ,.' d D T C J .I.marca Chevrolet em e�tado Tl'n-Tan em'.

reti a" a ar in a e a agua mnClOnal'la o . . ..
�

de flôr de laranjeira - Sra. Sofia Egger .,Rig-
- em 1909, em Florianó-

, Sr" • H O RSE... I novo. Tratar na Agência ] O FJLHOTE DO ZORRO

3. Por último aG.r�ecente ge�bach.
'

,polis, iniciou-se a publica- lO "
' T.A.C. ..

No programa:

as claras batidas em neve

.

_ Menina 'Sônia-Maria \' ção, supre a direção do Jor- ,r' _. __
�

'De· 2.!> à 22 H.P. Cine Jornal. Nac

4. Píngue as colheradas, filha do sr. Major 'José Ro- I
nalista Crispim Mira, a

p
--.

. Preços: .6,20 - 3,50

numa forma untada e enfa- sário de Araújo...
.

I
"Fôlha do Comércio"; c�:l���d;�A -

. ensao Imp. até 14 anos.

rínhada. Asse em fôrno len- ,- Jovem José-Mauro, fi- . _ I Dispõe de qU6rtos para

to. _ (APLA ) Ilho do sr. Osní �r.tiga. "1
- em 1943, os alIados, na. Comercio _:. Transportes 'rapaz dando ·bôa referência.

y_'.. �..·).l.d �.tlK.1.1� .

--0-- \ - Sr. _Grecy Rodrigues seg)-mda grande guerra, en- Rua Joio Pinto. 9 Fpolla

II AV,enida H�rcílio Luz n. 2. �.,="
ANIVERSÁRIOS Alves.'. .

. I traran� em Nápoles
..

-

....:..ú�, .... I·
_

,
- Sta. Teresmha DIS� i

.

--_ .. - --

cher, filha do sr. Francisco
I Andl'é Nilo Tadasco

,

Discher, comerciante.

- em 1614, chegou, ao
Fortim da baía das-Tarta

rugas a' expedição de Jera ...

"nirrio. de Albuquerque, que I
. ia combater os frafice�es da I '

ilha do Maranhão; .

, I'
BANCO de C�fI)ITO PO.PULARI. � AGRI�OLA. c • I

�

'Tko; �'LCl.�'IW, 16
. .

.

,

'

f'LORIA�OPOLlS - SIô..e.�Jô.rln6, .

em ·1777, foi assinado
o tratado preliminar de Sto.
Ildefonso (La Granja), sene

do fixado os limites entre

Ios.dominios português e es-

panhól na América; I Vende-se duas. Carrocerias e duas Gabines CHE-

I
VROLET GIGANTE 1949-1952

- em 1868, a Esquadra
.

Brasileira, sob o.. comando C�l�'Pra-se Caminhão Chevrolet.
do Chefe de Divisão Barão 11\' Tr�ta�·

..

com o Agente do Rápido Sul Brasileiro
da Passagem (Delfim Car- Micro Ônibus.

tos d� Carvalho), forçou a
I

passagem de Angusturra;
-�.....,_--.;;._

Vende-se e Compra-se

x x
- em 1870, começou a

publicar-se' efn Desterro,
hoje Florianópolis, a fólh�

.

- em 1868, tom�ou glo-
riosamente, no reconheci
mento .de Angusturra, du

rante a guerra do Paraguai,
o Tenente Delfina José de

Gouvêa, natural dêste Es

tado;

',7
� ..

Modelo simples para toda hora, com um

grande' decote quadrado e manguinhas bu

,fantes. O'que enfeita o vestido são os dese
nhos pespontados, na saia e no corpo.

(APLA)
I.

BISCOITO· DE MEL
x

Konder e Cel. Marcos Kon-

der, será alvo, no dia 'de ho-
jo, A..a .o�_!-,.,l .."":"_,,,,,,,,;;, ---....-�.
vas manifestações de júbilo
pelo transcurso da sua data

natalícia

\

� �'�a�, 1

. ,': .

" '75Q gramas de mel

,':750 gramas de farinh.a de

trigo. '
À ilustre e veneranda a-

lO ovos
' niversariante, os respeitosos

200 gramas de manteiga 'cumprimentos de quantos.
derretida trabalham em O ESTADO.

5 colheres de sopa de a- �-.é

"gua de flor de laranjeira FAZEM AN0S, HOJE:
. /

, (Pode fazer a metade da

receita, se achar que é de

'mais)

- em 1872, foi organiza
do, com sede na antiga Des

terra (Florianópolis) o Ba

t�lhão do Depósito, 'sob o

comando do Coronel Au

gusto Cesar da' Silva; ,

- em 1891, f?i instalado
- Sta. Evandina Sc4-

midt,
Brasiliano

Maneira de fazer

- Sr. Darcí

dos Santos.
- Sra. Alice Grumiché,

DR. TOLENTINO DE CARVALHOMenino Sérgio Hoeschl

Sérgio da. Silva Hoeschl,
�ncanto do lar do sr. Des.

Arno Pedro Hoeschl e' de
,

sua exma. esposai d. Rilda

da Silva Hoeschl, faz anos,

hoje.
Comemorando o feli� a

niversário, os seus pais ofe
recerão aos amiguinhos de

Sérgio u'a festinha' íntima,
com lauta mesa de finos do-

Ouvidos, Nariz e Garganta
• PLACAS SIFILITICAB.

Blillr:de Nogueira I
Medlcaçlo �uxlll.r DO tr.o .

t.mentó d. rUIHa.
,

•

Ausente durante o·mês 'de Outub:r:o.
Em viagem. à Europa.'

----�---------- ._----_.

'AVENTURAS DO

, telll a satisfação dê par-

HILTON CABRAL j<'ARIA,
ces e guaranás. e

Cumprimentos de O ES- ADY DJ? VEIGA FARIA
TADO.-

Sra. Adela1de Konder ": ticiparem aos plú·én�s e,
j

pessôê1s.amigas o. nasc��el�-ICercada da estima,'adrrii- to de' sua, prul},ogemta
ração e respeito da sacieda- INAH 'MA,RA, ocorrIdo dia;

de catarinense,- a.exma. sra. 28 de setembro, na Mater- \d. Adelaide Konder, g�ni- nidade ·"Dr. Carlos Cor

tara dos srs. dr, Adolfo rêa".

Vende-se
LJI!a área de terra de s�

i.ecentos e' vinte metros

quadrados, na Lagôa, com

i.ll�''l casa, UIU rancho para
canô..s, redes para pescar

cação e uma canôa grande,
Tra tar na Rua Deodoro,

n, 26.

As 8hs.

Beverly MICHAELS

Ruge HAAS - Allan NI

XON em:

ÉCO DO 'PECADO
No programa:

Cine Jornal. Informativo
Nac.

Preços:' 6,20 � 3,50
Imp. até 18. anos.

Uma casa de madeira,
com terreno medindo 9 me

tros de frente por 30 de
fundo. Sita à rua Monse
nhor Toppi, n. 41.

Tratar na mesma, dia-

�i::::.nte à partir _das 18 )) :.I��J�'
---_._--

Vende-se
o

FECHADO PARA

REFORMA

No programa:
Filme Jornal. Nac.

.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 8110s.

As 8hs.

'�CURSO DE ADMISSÃO: LOl.!is_ HAYWARD
'

I
.

.

Mariella LOTTI em:

Funcionará noturno' ves- OS;PIRATAS DE CAPRI

: pertino, à rua Frei Cane-' No programa:

: ca 137 A.
. I Esporte na Tel.a. Nac.

Matricula até 10 de outu- Preços: 7,00 - 3,50

bro'. -

.

I Imp. até 14 ,�riós.

\
.

ZE-MUTRETA ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

o ESTADO

DQMINGO PROSSEGUIRÁ O SUPER-CAMPEONA'FO DA CAPITAL, COM A
AVAl AMBOS CREDENCIADOS A OFERECER AO PÚBLÍCO UM EMBATE

, '

AGUARDEM A PUGNA ENTRE O "LEÃO" E O "1'IGRE"

PELEJA ENTRE OS TEAMS DO ATLE'TICO E
DE RARA "MOVIMENTAÇÃO E EQUILIBRIO.

i' �

i -I '

I c

I I
••·.w •

_ ·•••••·_·.·.·••••.·.·_-.·.·.._.•..- - -
_ _ _._•••••.••••- - _- _ ?-�""•••••-.".-•••••_•••".",•••••••••••••"",,"'_"__""".'.'''.'"J! ._·.·..••••• - - � • ·.&u..•..• ·_·.._-.

._A_aqão. aO $aoo'40e.X.imÕ__
Limões, o qual vem efetu-I

tensa emoção, motivo

por-,
garâo apenas dois cruzei

ando rigorosos énsaios a- que deverá ser enorme o ros..

fim, .de colher seu mais, público que �omparecerá
consagrador triunfo. ao estádio -do Ipíranga. Aguardem o embate de-
A luta- da próxima. do- Os ingressos serão ven- domingo que desde já es-

mingueira entre florianopo- ,didos ao preço popular de tá despertando vivo inte

litanos e, Brusquense dev�rá. cinc� �ruzeiros,. sendo que I rêss� nos meios pebolísticos
oferecer momentos de m_1 os SOCIOS do Ipiranga pa- Iocais, '

,

-

E s"p�o
���)�(�O�)�)���)� ••••••••••••••••••••••••�...........•••

'

Vibrará o, público, do- juvenis do Paysandú, 'da Atraente peleja intermunicipal marcada pa-
mingo próximo, no estádio cidade de Brusque e do

ra domingo na ViÍa 'Operiíria
'

da Vila Operária, com a Ipiranga, local.
anunciada disputa inter- Considerado o mais

municipal entre as equipes I tente conjunto do Vale
29- Itajaí nã. citada categoria, I

zer fr�nte ao forte pelotão
do o Paysandú __está apto a fa- esmeraldina do Saco dos

•••••••••••••••••••••••••r�•••••••••••••••'" .
�

.

. . .. "

-_o

O QUE FOI O CAMPEONATO DE
ASPIRANTES DE 1953

OPINE E ...
�����\.()......()._,()�().._.n.....()._.()�)�()��)._.,,.

CATARINENSE

LEITOR

Mundial de Basquete

r t i vo'

140 ANIVERSÁRIO'DA ESGRIMA

antigo Fratelanza, dava-se MA, portanto o nascimento doiro nascimento da esgri
início a um fato que deve- da esgrima em Santa Ca- ma.

ria marcar época .nos anais tarina, já que não se pode
desportivos de Santa Ca- precisar a data em' que,!
tarina: sem galas, sem

, 1 ..)....(�"_,(���,,_.(�,,....(l... ,

pompas, humilde e frági

Cuneo, então Presidente do
XX de Setembro, foi ce-

- Sabe-se que o Riachuelo está também interessa-
d d

do em disputar a prova de "single-scull" nas regatas dei o; gratuitamente, o salão 15 d"

,

e novembro, tanto que mandou vir da Capital dadaq�ele Cluoe, �ara. que' � República um barco de sagunda mão, adquirido de Ul�
f�mclOnasse a .prrmeira A- d?s grandes .club�s cari�cas. Vê-$e, assim, aumentar,LADEMIA DE ESGRIMA dla, a dia, o mteresse> dos-nossos clubes de remo pela1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente em Santa Catarina. Mes- 'm�lOr prova náutica de todos os tempos, a ter lugar napara a cobertura do. E,stádio de Santa Catarina? bala sul na dat d P 1 -

da Rem blires: Tenente Rui auxilia- ',a a roc amaçao a epú ica.(l\IIáxi�o: - 5 (cinco} linhas datilógrafadas).�) - Deverão os Governos do Estado e Município con-
do por seu discipulo sargen-

cluirem o Estádio "Santa Catarina" operando to. Simões de Almeida. Alu
conjugadamente? "nos: ,Leonel Pereira (Neli-

�) (MDá,?'ün_?: ::-G5 (cinco) linhas datilografadas). , to), Milton Fett, Carlos, - 'everao os ovemos do' Estado, Município e Di-
A. ret()ri� da FAC conjugar 'esforços, para obterem Lautert, Fernandino Cal

o apoio, mais uma vez, do povo- catarinensa, no sentido deira de Andrada e Alta
.:Ie tornar o Estádio "Santa Catarina" um d�s mais so- miro Dias;' senhoritas Zita
berbos Ginásios de esporte da América do Sul? Ribas, Elmosa Jorge, Gelta

um dos mais soberbos Ginásios de esporte da S' I B DAmérica do Sul? . , -.

.

imas, vone ,onassis, ,i�
(M'

,

5(' va Formiga, Edi Remígío,aximo: cinco) linhas datilografadas). Silvia Carneiro da Cunha,
Eugênia Silva (Gení), E
zaumar Jorge (Zuzu). e Se
nhora Edite Riefenstahl.

.

Havia, felizmente, trans

b"ordado'_'do Quartel da nos-

sa Polícia
'

Militar, o ele
, PEDRO PAULO - Retação de "O ESTADO" - gante e _cavalheiresco des-Rua Conselheiro Mafra - Florianópolis

-

t d' 1N .
. -

por o as armas é'vavá-oo dla 30· de dezembro dêste ano faremos às 10 '

'd ',ao'mundo civil:" o mesmo,10ras, em nossa re ação o sorteiolue todas as cartas re-
�ebidas, As firmas que já nos oferecel;am prêmios são que o trouxera para 9 seio
1S seguintes:

I
da �ilícia Barriga Verde,

CASA PERRONE _ ,- 10 fidalgo desporto ensaia- --:- Novo sul.americano de lançamento do disco vem
CASA HOEPCKE � e a �O:gfE�IA, MULLE� -'I

va .os seus primeiros pas- -;� ser estabeleCIdo pela argentina Isabel. Avelan, com
Je avião ida e volta ao R'

.

p" �Ot� ,um� vlagdem .

sos, Após a primeira tu1'-
�,),86 m,etr?s. O recorde anterior era de 42,10 metros e

C.
'

.

' 10, ara assIS II' os Jogos os '

d . pertencIa a argentina lngebord Melloampeonato Mundlal. jma, mu ou-se a Academla ' \ .

para a séde da Inspetoria
de Educação Física,

'

onde,
hoje.funciona a Rádio Gua�

� rujá, e aí uma segunda tur-Em partida amistosa, rea- [latente SUa e:rand·e classe d'

- ma a qual fez parte Bru-lizada, no distrito de� Santo Waldir e Melq\}I'ades
,

'no Schlemper, irmãos AI; .>4I"04_>()4_IiO_II!Ii<MlMõO'4l_M)OUI�Antôniq•..:,<domingo último d :". �""'�"flilIIImarcaram para o vence 01', b?rtú, Rodolfo, Orlando,

I defronta"I'aD;l,-se as esqua n t Mi'
/'

-, e ql�an o. que a ra assma- ,Américo e Mario Silva
lou o pOllto úni�o do A-' �ey, C,arvalho, Nicolãh' O�,dras do Avante, local e .da t

'

van e.: 'liveira, Valdemiro 'Ca,scae:�Associação' Desportiva Lo- O d
'

dqua, 1'0 vence or jo- s('nhoritas Lourdes,'Mén-pes Vieira. A vitória eoube gou' assim co.nstI' tUl'do'. C' d C' 1- ,es" arrpem Abreu, Ma-aos visitantes pela 'aperta- '

da' ,rlna Lopes Fernandes Dir-
, contage� de 2 a 1, a-

I dinho, Valdir e Bona; Juri- ce: Noemi de Souza' Ilza
pos um preho sensacional ci, V,'

icente e

T.eodomiro·1
A'] 1aral.' H'ld V'''T"

' J,
, la, enzon e,e eqUllbr�do � �o qu�l a rEeI, Melqui�des, Didi, Val- Maria Leal.A. D. Lo.pes VleIra deIXOU ter Oe Helcio D ". .

"lt" 'd' 27I •

omlngo u Imo la, ,

Terminou o Campeonato de Aspirante, cujo trans
curso foi satisfatório, conseguindo muitas das partidas
prender a atenção "dos expectadores, tais foram os'mo
mentos de sensação..:

-

O esquadrão suplente do Imbítuba Atlética Clube
foi o heroi da empolgante jornada, obtendo o ambicio
nado título de campeão, após uma atuação brilhante; em
que apenas uma vez baqueou, isto frente ao Figueiren
se que alcançou o título de vice-campeão também de
modo expressivo Em terceiro lugar classificou-se o

Bocaiuva, bi-campeão do ano passado. Em 4.0 lugar
classificou-se Avaí, Atlético ,e Guarani, empatados. No'
último posto, sem nenhum ponto ganho; ficou o Paula
Ramos.

Damos a seguir os resultados das partidas:
1° TURNO

Imbituba 2 x Bocaiúva 2
Fi ueirense 5 x Paula Ramos 2

No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato
Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 .países,' entre os' quais, Estados Unidos da Amé
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
campeonato prevê a realização de partidas em São
Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em

três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau
:0. Santa Catarina que' se tem prestigiado no país pela'
.ua organização e aparelhamento material poderá assis
-ir internacionais-desde que o Estádio' "Santa Catarina"
ifereça condições, isto é, esteja coberto.

,No dia 27 de setembro
do ano de 1939, na séde do

Clube XX -de Setembro,

nascia a esgrima civil no,

Estado. veio sem alardes,
obscura e anônima, con

quistando aos poucos Um

lugar ao sol; mas veio, çOl11
� >,

h·alizações.
Por gentileza do sr. Luiz

No intuito de preparar desde já um ambiente ia
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar,
.espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,

ossa qua ra como es a em rê-Cebmoos malÍ5iJ�s,

louvores de .todos os desportistas que 'visitaram Flori�
'1ópo�i� cobe�ta - Aserá o palco seguro de 'competiçõesle smgular unportancia'. Semànalmente ás 5a. feiras
,mblicaremos uma das cartas que nos torem dirigidas
em resposta aos três quesitos formulados" concorrendo
J prêmios já ínstítuidos pOl; firmas desta Capital.

Imbituba 3 x Paula Ramos O
GuaranL 2 x Figueirense O
Avaí 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1
Avaí 2 x Guaraní 1
Imbituba 3 x Figueirense 1 _

B.ocaiuva '4 x Atlético 1
Guarani 3 x Paulà Ramos 1
Avaí 2 x Imbituba 2

,

Figueirense 3 x "Atlético O'
Bocaiuva 2 x Guaraní O
Avaí 3 x Paula Ramos1
Imbituba 5 x, Atlético 2
Bocaiuva O x Figueirense 1
Atlético 3 x Paula Ramos 1
Imbituba 5 x Guarani O
Figueirense 4 x Avaí O -

2° TURNO
Avaí 2 x Bocaiuva 2
Atlético 3 � Guarani O
Figueirense' 4 x Paula Ramos 1 ,

Guarani 3 x Paula Ramos 2
Imbituba 8 x Avaí 1
Atlético 4 x Bocaiuva 3
Figueirense 2 x. Guarani O
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 4 x Paula Ramos 1
Figueirense 2 x Imbituba O
Guarani 5 x 'Avaí 3

-

1mbituba 3 x Atléticol
Bocaiuva 1 x Figueirense 1
'Imbituba 9 x Guarani O

, Fig�eirense 4 x Atlétic9 3
Bocaiuya' 2 x Guarani' 1
Avaí 3 x Paula Ramos' O
1mbjtuba 2 x Bocaiuva 1
Atléticc;>, 3 x, Paula Ramos 1 �,

Figueirense 2 x Avaí 1
Imbituba W-O x Paula Ramos O

, CLASSIFICAÇÃO
e�mpeão -_Imhituba Atlético Clube, 4 pontos perdidos
Vice-Campeão - Fi.gueirénse, 6 p,p. ,

3.0 lugar - Bocaiuva, 8 p.p.
4.0. lugar - Atlético, Avaí e Guarani; 14 p.p.
5.0 lugar - Paula' Ramos, 24 p,p.

, VITO'RIAS, DERROTAS, EMPATES
CLUBE' V. D. E.
Imbituba '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 1 2
Figueirense

" 8 2 2
Bocaiuva

, . .'............................ 6 2 4
Atlético : ': . . . 5 7 O
Avai - � ; 4 6 2
Guarani ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 7 ,O
Paula Ramos . , , . . . . . . . . . . . . . . .. O 12 O

TENTOS PRO' E CONTRA

-- QUESITOS -.-'

Pij,EMIOS
Tôdas as cartas r recebidas serão numeradas; publi-.

, �ando-se uma delas em nossas edições' de, quinta-feira
jev�n�o o missivi�t�, para ídentíficação, juntar à carta:) d!stIco desta cromca, enviando-a para o sêguinte en
:lereço:

"

FUTEBOL VARZEANO

CLUBE'
Imbi�uba � .

Figueirense -

.

Bocaiuva
..............................

Atlético

,1>.
42
28
30
26
21
21
11

C.'
12
13
15
34

3,6
33
36

o •• '

0_0 •••••••••••••••••• 0•0
�Avai

,

'

:. '
.

Guarani
,., ......•. ;,

.

Paula Ramos' .', '

.

14° aniversá-" nesse mesmo 'ano, foi in

da primeira tro.iuzida na Polícia Mílí
DE ESGRI- tai , dando-se" , aí o verda-

trai.scorreu o

cio do início
ACADEN.UA

FA]XA BRANCA

NOTICIAS DIVERSAS

Foi bem recebida pelo público entusiasta do
esporte do remo ,a notícia do convite feito pela Federa
çã(f::,�quátic� de Santa�,CéltarinBr é!,9 v�'éi'ano, ,I:§Hllaq.or" , '�-Z:O"''''�' :l;",,}-...d:i....iái"- -t.écillcáTrrellit_as suas, guar
ni�ões que concorr-erão 'ao próximo Campeonato Brasileiro de Remo.

,

- Segundo se informa, são, os seguintes os países
que s�rao convidados para participar do 'Campeonato
Mund�al. de Bola ao Cesto, a efetura-se em nosso país
1)0 �roxImo ano: Estados Unidos, Canadá, México; Ar-'
gentína, ?,:uguai, Chile, Perú, Paraguai, Cuba Franca
Isr,ael, ltaha, Iugoslávia, Filipinas e Egito, p�tanto' �l(�
palses contando. com o país promotor .

I
_

RIO, 29 rv. A) - Regressando de Belo Horízon
te, onde foi inspecionar o local 'e assentar as últimas"
provi�ências para o Campe�nato B;asileiro. de Basquetebol, o sr. Carlos Chagas, diretor tecnico da C.B.B., declarou ter ficado satisfeito com o que lhe foi dado a'observar. Assim é que ficou decidida a realização do
Campeonato no ginásio do Minas Tenis Clube, utilizan
do-�e pISO d� madêira e tabelas .de vidro. As delega�ões
sera() hospedadas nos Hotéis Brasil, Palaee, Grande Ho
te� : Santa !e:-eza. �om a chegad;:t dos pedidos de ins�
cnç.ao de �ao P,aulo, Santa Catarina e Espírito Santo,subl� � 17, � numero de conco.rrentes, ao CampeonatoBrasIlelro. Sao�os seguintes: Distrito Federal Sa-o PI P , , au-
o, arana, Estado do Rio, Minas Gerais Santa Ca-ta' ._G .,

B h' ,1'1

n�, mas, a la, Rio G. do Sul, Pernambuco, Paraiba,RIO G. do Norte, Maranhão, Pará, Sergipe e EspitoSanto.

� Rocky Marciano, Campeão Mundial de box de
peso, pesaQo, manteve seu título na' última SemaQa aoderrotar Roland �a Starza por' nocáute técnico no' 110round. Os críticos consideram'Marciano como '-um ,dos,melhores "demolidore;:; de um só soco:'.'

' ,

Avi .. s ..Q •

,

A DIRETO�ÍA DA OBRAS PÚBLICAS Ser-
VIÇO de Luz e, Força, avisa que não aceitara' ped'd, _

. l'
-

d f
-
,. ' I os paI a Igaçao e oga_? e�etl'lco a,té o fim de jaQeiro de ....1954, quando

_

serao ,mstados os novas transformadores
,nas sub-estaçoes.

Diretoria d�hras Públicas, em Flor' '1' 30Je sétembro de 1953. '

Ianopo IS,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 1

Nada de Novo... A-O U A

Escritório Hoep-

�--�----------�----�--------------------------------------------------------.--------

Lira -'Tenis Clu�e
LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA DO M�S DE OUTUBRO

DIA 3 -- Sábado Soirée promovida pela Federação
Catarinense de Desportos Universitários

-IEntrega de prêmios.
'

DIA 1,0 - Sábado - Grandioso "Baile de Gala", .

ás '22 horas' em comemoração ao aniversário e 1posse da nova Diretoria. Coroação da Rainha
eleita Sta. Mary Ligocki -- Traje a rigor. Não'
será permitido branco.'

I

DIA 17 - Sábado - Chá - Bingo Sinos de Natal
Reserva de mesas na Joalheria Muller a partir
do dia 14 do corrente. Início ás 15 horas.

DIA 31 _: Sábado - Grandiosa Soirée em benefí
cio das crianças da Creche da L.B.A. - Natal.

Clube·12,
_

,
CONSELHO DELIBERATIVO

I De ordem do Sr. Presidente dêste Consélho, con-

voco os Srs. Conselheiros para a sessão extraordinárla

a realizar-se segunda-feira, dia 5, às 19 horas, a fim de

se pronunciar sôbre assunto de interêsse do Clube,'ten-
.

,

do em vista o ofício do Sr Presidente desta Sociedade.
.'

'

Florianópolis, '28 de Setembro de 1953.

M: Gonçalves
Secretário

-----------------�----- --'------

,CONVOCAÇÃO DO "CONSELHO DELIBERATIVO"

DO "COQUEIROS PRAIA CLUBE".

-Raulino Horn Feno, Secretário.

CtU�8 15v �e Outu�ro
DEBUTANTES - CONVITE -

A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação
de convidar as gentís senhorinhas do Clube, para faze
rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo
vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE
DE GALA, comemorativo' ao seu 32° aniversário de

fundação.
Comunicamos às interessadas, que a inscrIçao po

derá ser feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,
das 19 às 21 horas.

Certos da aceitação do presente convite, antecipa
mos os nossos agradecimentos:

Hélio -Pmze1'es - 1° Secretário

(jIIEfI�i�(8 Iltu,
,

.

(O RÉGULADOR VIEIRA)
A mulher evitar' dor.

ALIViA AS CóLI,CAS UTER1N.\�
Emprega-se com vantasem' par.
combater as Flores Brancas, CóU
cas Uterjnaa, Menslruaes, e .pl). o

parto, e, Dores nos ov'rio••
t poderoso calmante e ReiUla·

dor por, excelência.
FLUXO SEDATINA, pela .ua eom

"rovada eficacia é receitada por
médicos ilustrei.

FLUXO SEDATINA encontn..... em

toda parte.

SINDICATO nos ECONOMISTAS DE
SANTA CATARINA

Exames de Admissão ao Olnásio
Preparam-se candidatos para o Examp de Admis

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

o Pri'meiro Silo Aér:eo
P.ra O, Trigo do BrasJI

,
.

.'

o Silo Aéreo será cons

truido em concreto armado
tendo a capacidade para o

armazenamento 'de 5.000

coneladas de cereal e uma

capacidade de recepção por
estrada de ferro ou cami

nhão de 50 toneladas por
hora. Tudo entretanto, será
constr-uido de __JUaneira a

1ue possa ser fàcilmente
lobrada esta capacidade. no
futuro, uma vez que, o

equipamento mecânico, já
é instalado para a capací
Jade de 10.000 toneladas

bastando, para isso cons-

truir mais 6 células. O Silo
será montado com o mais

Trigo, o contrato definitivo moderno equipamento me-c-

Flagrante no momento em que assinava o contrato

para a construção do Silo, o Sr. Dr. Victor Mallman�
do Servíço de Expansão do 'I'rigo assistido pelo Sr.

INGLESA
4 Jlolici� prossegue Da prisão de,[fI;'i'�'iltll]

�uspeífos, apeDas ••• r o N I C A • A'P E R; I T I V A ASSINADO O CONTRA- -I S�nta'Catarina, registrado
. , . ..,.'

TO PARA A CONSTRU- pelo Tribunal de Contas na

Os roubos de que temos I do, talvez, <slmultâneamen- mais segurança, por parte çÃO ENTRE O SERVIÇO; sessão de 14 de Julho de
"

ciência - na Caixa Econô-, te, em vários pontos do Es- das autoridades, por ter DE EXPANSÃO DO RI-, 1953, o governador 'daquê-
mica da Laguna, na Ótica tado. E' o que pode haver, cumprido pena na Pe�iten- GO E A MONTAHA S. A., le Estado, Sr. Irineu Bor-

.

I'

Modêlo, na Casa das Case-
I
de positivo, no momento. t ciária por crimes idênticos, • ENGENHARIAE COMER-, nhausen, tudo facilitou pa- cional que executará a

miras, �esta cidade, e em DETENÇÃO DE está sendo centro de várias CA �A CIO ra que o primeiro Silo Aé- construção civil do referi-

Rio do Sul, conforme tele- SUSPEITOS investigações. Mas até r J
_ � reo do Ministério da Agrí- do Sfto e, pelos Srs.: Mae-

grama do nosso Correspon- Segundo àpuramos, on- momento, nada de novo,... O Serviço de Expansão cultura fôsse construido no gli e Zeller, engenheiros da
dente alí, veiculado em nos- tem; a Policia Civil está nà que venha, pel� menos, in-I Vende-se uma, de madei- do Trigo do Ministério da seu território. Processados firma Buehler Frêres, de

sa edição de, ontem - pe- fase 'das' investigações para .dicar pista segura p",ra que

I
ra, pintada interna exter- Agricultura, que vem sen- os 'entendimentos legais, foi Uzwil, na Suíça, fabrican

las circunstâncias em que apurar a autoria dos rou- a Polícia possa agir, pren- namente à oleo, sita à rua do tão eficientemente' diri- então assinado, no dia 24 tes do moderníssimo equi
forem perpretados, autorí- bos. Vários elementos, já dendo o autor ou autores Dr, Carlos Corréa s/n, gido pelo Sr. Dr. Itagiba do

. corrente, na séde do pamento mecânico a ser íns-

zam, a qualquer cidadão a fichados" estão sendo inqui- dos vários roubos, ultima- Tratar com Carlos . Bo- Barçante, viu coroados de Serviço de Expan�ão do talado.

pensar que se trata de uma ridos. Um, no entanto, cujas mente ocorridos no interior netti

quadrilha de ladrões, agín- suspeitas lhe recáem com do Estado e nesta Capital. cke.

.

,

_--'_

I·
d A & ....

' Faço saber aos que o presente virem ou dêle tiverem

_.' gO_l:&u õonhecimenjn, cua. DD- dL'1. 0.11.!!+_".r>_U).;_ _�- �.. :"�LV 'ttC

�_ -', üJ;i3 sefâo realizadas neste Sindicato, no edifício "IPA- '

, SE"; 1
° andar, ás eleições para sua Diretoria e Membros

, do Conselho Fiscal, ficando aberto o praso de dez (10)
I dias, que �orrerá a partir da primeira.publicaçAão 'dêste,
para o registro das chapas na Secretaria, de acordo com

o disposto no art. 46 das "Instruções aprovadas na Por
taria Ministerial n. 48 de ,8 de abril de 1952:

I As chapas deverão ser registradas para os candida-
tos à Diretoria da entidade, Conselho Fiscal e respec-
tivos Suplentes. "

I Os requerimentos para o registro das chapas deve
. râo ser apresentados na Secretaria em três (3) vias,

I' assinados por todos os candidatos, pessoalmente, não

-sendo permitida, para ta� .fim, a outorga de procuração,
devendo conter- os requisitos previstos no art. 6° das
'''Instrucões'' e ser instruidos com as provas exigidas no

art. 5Ó3' da Consolidação das Leis de Trabalho. '

Florianópolis, 30 de setembro de 1953
Acácio Garibaldi S. Thiago
-Presidente em exercício

I
Comércio.

'IA, fêxito os seus es orces no

I sentido de ibtensificar a
, campanha para a produção
do trigo no Brasil, alcan-

çando, nêste ano, a maior de Silos Aéreos para o ar-[ nicas" eliminará os

das 'safras já registradas,
que atingiu a cêrca de um

têrço do consumo interno
f]i"� ",..,..,!..-. ct. '-... - - J:' ..... ....r-

gl'arrJ'a governamental de

economia -de divisas, vísan
do restringir ao máximo

as importações dêste pre

cioso cereal, o Ministério
,

da Agricultura, também,
tudo tem feito para resol
ver os maiores' problemas
da triticultura brasileira.
Assim é que, graças ao tra

balho dinâmico do atual
Ministro d� Agr-icultura,
Sr. João Cleofas, mais um

grande passo é dado, agora,

Dr. Anton von Salis, da Montanà S. A., Engenharia e

para a construção dó pri
meiro Silo que faz parte
do plano de uma vasta rêde

retor presidente da lVIanta
na S. A. Engenharía e Co-

mércio do Rio, assistidos

pelo Dr. Schroeder, díre
tor da Cia. Construtora Na-

DETALHES TECNICOS

cânico suíço para o bene
�iciamento total do trigo e,
mtre outras vantagens téc-

sacos

"Maquete" do moder�o Silo a ser construido no Esta

do de Santa Catarina.

toi, es tá precisando de on-

DR. GUERRE IRO II ��ai� ::t,:::�::::" :"::�:
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO jil'igir-s� ao proprietário
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ! no mesmo.

RESIDt!.:NCIA FELIPE SCHMIDT N. Jl�. .1 Estrei,to,

Expresso São Jorg�

com a solução do primeiro
problema a encarar .:_ que nazenamento e beneficia- no armazenamento, tirando

1
é o armazenamento da pro- nento do trigo. o excesso de umidade peló
dução d� trigo em moder-· O local escolhido para a processo de desidratação e

COQUEIROS
C

A....

S-- C t
'

nos Silos Aéreos.

"
edificação. foi o Município protegendo o cereal com-

PRAI CLUBE erallca ao ae ano
I de Joacaba no 'Estado de .pletamente.contra o ataque,

A' NO ESTADO DE SANTA Santa êatarina. Firmaram .dos insetos. O trigo arma-

CATARINA lo contrato citado o Sr. Dr. zenado no Silo poderá f3er
Victor Mallmann, diretor encaminhado, .gradativa

Baseando-se no acôrdo substituto do Serviço de mente, aos principais cen

assinad� _

entre o Govêrno I--'EXPanSãO do Trigo e o S�. tros consumidores, assegu
da União e o Estado de Dr. Anton von Salis, di- rando assim o aproveita-

__ _ mennto total das safras. O

rIJOLOS PRENS1\a)OS, TELHAS, LADRI-'
� LHOS,

. RODAPÉS E MATERIAL REFRA·-

I TARJO" .

Atendendo ao que determina os Estatutos do

CO-I PRONTA ENTREGA
queiros Praia Clube, em seu Capitulo VIo, com refe-
.rência ao seu orgão soberano - Conselho Deliberativo,

O G' a'c·
�

ficam, por meio deste, convocados todos os conselhei-I Sny
,

ama' Iaros e suplentes, bem como, os membros componentes da '

,

•

Dir�tori� e so�ios-fundadores, 'par� � reur�ião que se I
.

JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal
realizará, na sede do c.p.e. no proxlmo dia 3 de outu- ..'
bro, 'sábado, ás 15 horas, afim' de serem tratados e dis- 239 - Floríanôpolís
cutidos assuntos de interêsse deste clube. DISTRmUIDORES

- DIARIAMENTE -

FI.ORlANÓPOLIS -- BLUMENA,U

-:- AGENCIA -

CACIQUE HOTEL -
.__,_

ULTRA SONO
TERAPIA

, .o �AIS MODERNO E 'EFICIENTE -TRA'rAMEN
'l'0 . PARA I�FLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM_OPERAÇÃO nAS

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

-

prazo estabelecido para a

construção é de 16 mêses

'.'! êste será o primeiro Silo

Aéreo do Ministério da'A
�ricultu�a, p�ra o benefi

ciamento ",e armazenamen

to do trigo brasileiro.
. .

Frlquezl; Im 81rll .
-

Vlnbo Creosotado -

(Silveira)

SRS. OFICIAIS

BARBEIROS
o "Ideal" salão ex-salão

Amorrm do Estreito (Can-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
fJ

em grande' escala, os trajes
de cow boy, estandartiza

nunca funcional, é, entre- dos, com_que se apresen-.
tanto limpida e de perféita tam às famosos Irmãos Ja

nitidez a fotografià de' Ray mes, que continuam sendo
Renahan. um tema de interesse para
Outro fator negativo, nes- a realização de uma obra

te fraquissimo cel�loide, feita com esmero e bom

que vem assinado por Gor- gosto,
don Douglas, de quem já Assim como está, conti
assistimos filmes. de apre- nuamos preferindo o JES

c,iavel; padrão -cinemat�gra-, SE JAMES da Fox, inter
fICO, e a falsa atmosfera da pretado por TYRONE PO-

T8ANSPORTES -AÉREOS .CATARINENSE S/A. I �poça e do lugar da histo-', WER Oe HNERY FONDA.
___ ria, - contribuindo �para tal, D. COSTA
_. .. _ __.__________ _/_.

,

__

.

--'-_.:...r_.,...-
\

.;__ _

Presente� ,de Real -Valor, Sim 1,
Aneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Park�r, Porcelanas Decoradas Nacionat

,

Japoneza ,e Chineza, Faianças e Mu�.s Oulras' Novidades.
"

A.tenção, Mocidad� CI�EMA,
Catarinense ! CIDADE NEGRA

Ixame de seleção para ma trlcola
.

,'.

/

.

na "sjlola' de Sargeltos das Armas Direção: WILLIAN DIE- poude ser mantido em toda
fi " TERLE a extensão da obra, devido

as falhas do script mal
HALL ·B.CALENDA'RIO DOS EXAMES !,rodução:

WALb_IS
construido, culminando com.

um final falso e totalmente
Fotografia VICTOR MIL-

NER

1) _ Exame médicp. .

a) _ Dias: _ 1°, 2 e 3 de Outubro de 1953 às . 8

horas.
b) - Locals ...,:_ Hospital Militar da Guarnição de Musica: :'FRANZ WAX-

Florianópolis. I MAN
OBSERVACÃO: _ Os candidatos deverão levar Elenco: _ Charlton Hes-

calção de educa�ão física.
'

ton, Lízabeth Scott, Viveca..

2) _. Exan{e físico,
a) - Diass - -5,.6 e 7 de Outubro de 1953 às 8 Lindfords, Dean Jagger,

, que se nota em sua estrutu-
horas. Don De Fore, Jack Webb,

ra, cheia de altos e baixos,
h) - Local: ._ 14° Batalhão de Caçadores. Ed 'Begley, Henry Morgan,
OBSERVAÇ

-

O O did t d
-

1 sendo fatos de importanciaA : - s can 1 a os everao evar

I
Walter S.ande e Mike Ma-

calcões de educacão física e sapato tênis. nos bons momentos, o bom
- � zurki. .

� ,

3) - Exame intelectual. padrão 'de fotografia apre-
a) - Dias -::- 12 de Ou,tubro de 1953 àS,8 horas. Diretor que está sendo

t d V' t Mil
•

'

C> , ,
sen a o por lC ar 1 ner,.,

b) - Local: - 14° Batalhão de Caçadores, constantemente . solIcItado,. di , fil,

d d d .l
'. apesar. ISSO e um 1 me

OBSERVACÃO: - Os can i atos everão evar pelos produtores de Hol-
h 1;caneta tintejro �u .lapis cópia, lapis, borracha, régua, lywood, William Dieterle,

que c ega a ser a guma
I

esquadro, compasso e transferidor. coisa fora da rotina.'
tem revelado ser as vezes,
um tanto precipitado na-se

leção das obras que assina,
pois, se por um lado tem

oferecido obras de vaiar in-

analise, poder-se-ia dizer

que o que caracteriza CI

DADE NEGRA, impedin
do-a de ser "um bom fil-

, ..,

me", no sentido real da pa-
lavra é a falta de unidade

x X x

A VINGANÇA DE JESSE

__JAMES

CANDIDATOS CHAMADOS

Alcidio Agostinho Vieira --:- Alaôr de Souza -

Ayrton Braz da Cruz � Auri Silveira' - Claudio An

drade - Cesar Vieira Ouriques - Franclsco Antonio
Bittencourtt - Hamilton Oceano Martins - Lourival
José de Souza Batista - �iguel Edolo d;' Jesus -
Mario Luz de Medeiros - Risoleto Mário da Silva -

Salvio Frau'cisco Atanazio _.:_ Vicent� da Rosa e Valdir
José dos Santos.

discutivel.rpor outro, ofere- Titulo original: THE

ce realizaçôes construidas GREAT MISSOURI RAID
sobre ecripts frageis e con- Produção: NAT HOLT

vencionais. Fotografia: RAY RE-

Este' DARK B. WALLlS, NAHAN

para a Marca das Estrelas, Direção: - GORDON

PREGUIÇA' E FRAQUEZA apresenta C(HnO grande a DOUGLAS
, atração, a e s t r e i a de _ ELENCO: Wendell Co-

V A 'N A O I O L CHARLTON HESTON, a rey, Mac Donald Garey,
.

ultim'a "descoberta" daque- Ellen Drew, Anne Revere,
MOÇ-AS 1}ESANlMAi)A8 Ed' dle 'produçor, no cinema. ,gar Buchanan, War

HOMENS SEM ENERGIA.
CHARLTON HESTON, Bond, Bruce Bennett, Bill

.. Não é sua culpa: 11.

• elemento de expertencia ad- Wi iams, James Millican e
l!: a fraqueza que o deixa cansado, p.ndo" .

d-quirida no palco e na TV, outros. Filme a Para-
com moleza n� corpo e olhos sem b,I\Ut.J.

cujo esti�o faz lembrar rnount, em-Technícolor,
A' Iraqueza atrasa a vida porque roube

N
.' -

I" BUST LANCASTER, sem ovamente: na
.

te a, as
as fôrça" para o trabalho,

apresentar úm desempenho "amosas figuras dos _IR-
VANADIOL '

"...- fora do �

comum, aparece MÃOS JAMES, de MIS-
8uIIlenla 'u,! glóbulos sanguíneoae VITALIZA o sangue en-

desembaraçado -e bem en-: SOURI, notorios fora de

rr-r---��W��(.iWd�o�t�a4teJ��o��t�o�d�el�ic�l�o�so�e�p�od�e�l:er�O;8:ad:o�e:n:"�t:o,:d.:;�L2� ��ju,adrado com o tipo 'que. epoca do. apos guerra (nor-
.

� �te_couqra...sul) nos EE. UU,;
tendo, por isso, a película. produção de NãtHôn"para
_ Enquanto não encontra a C} Marca das Estrelas.
viúva de sua vitima (Don Produtor que s-e tem con

De Fore): Um jovem de ou- centrad��.��pecial�ente no

ra cidade, que Heston e "western", tendo feito pará
seus companheiros,' inter- a Fox um punhado deles,
pretados por Jack Webb ê todos estrelados por .RAN.
Ed Begley, deixam com os DOLPH SCOTT, contii1ua
bolsos vazios, num- jogo de �resentando. ,,'aqui o mes

poker) namora'�' simpática mo estilo medíocre que ca

LIZABETH SÇOTT, que racterizou suas' obras ante-
faz uma c'antor�-:,de' night riores.

club, tendo a oportunidade I' THE . GREAT MISSOU
de apresentar algumas me-l

RI R.AJD, transforma as

lodias, corno sejam: I famosas figuras dos Irmãos
don't want walk without Jarries, em autenticas "mo

you e' That old Black Ma- cinhos" do -Far West, ape�
gic, sar da presença do exce-

William. Dieterlev apre- lente ator que é Wendell

senta, um serie de otimas C�rey, � que já não se po
sequencias -de linguagem de dizer de Mac Bonald

� Vi,agem com segurança
,

e "rapidez' .

SO,N6S CON.FORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

IIPIDO {(SUL ...BBISILBIRO» ·

Florianópolis - Itaja! - JoinviUe - Curitiba
-

Agência: I\. ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira: �

'ADVOGADO NO RiO
,

Habilitações ás pensões vitalícias de' vruvas e fi
lhas de veteranos da Guerra do Paraguay, atrazados a

receber, Naturalizações, Recursos perante os 'I'ribunais
Superiores, Exercícios _:_ findos perante o Tesouro Na
cional, Montepios, etc .

...:__ Trata o advogado Guilherme
Cintra, Travessa do Ouvidor, 11 - salas 303/304 -

RIO DE JANEIRO.

9arey, que sempre se re

velou um ele�ento . prati--,

ca:nente inexpressivo.
Apesar' de não ser quasi

cinematografi-
.

puramente
ca; estretante- este

'

ótimo

padrão de bom cinema não

�\4:l
"-"-;:.'\.";,

....�Q ",\..'UQ.��

��

j

I

�refe�ir N01sa Casa, é

QTIOA MODELO__�",""","--"""'-'- � -,- . ..'. '

>. ..'..
o,, ,_ __ , .._,,...,,.,.""• ..,_.•••_...-_..,..._� .....,.,.,._".

...

"
,'"

.;�)." :::":'.:
.,".

AVISO
DR. JúLIO DOIN' VIEIRA

Acaba de receber o
-

AMBLIOSCOPIO DE
WARTON

.Para: tratamento do ES·
IA ruSMO am1cl'ia�as.,. ARRANCADA FINAL' {The , Tanks Are Coming)
Rua Vitor MeireIles, 14. rnm-l\l'fÇ1\.'DA�FINAL é a: história gloriosa. dos
De 9 d""

.soldados que lutaram para deabaratar alemães, condu- .

às 12, horas lana· .
.-zirido os tanques americanos em um avanço sensacional.

mente.

E' também, o capítulo de ,sacrifício de"uma guerra
em que foi posta a prova, á coragem de homens que ja-
mais negaram sua fibra, '

.

o MELHOR JURO-: Um filme capa� de emocionar a todos que apreciam
os. espetaculos fortes e cruentes, reais e imponentes,

5%'" .

,ARRANCADA FINAL (The Tanks Are Coming)
-,

.2 a glorificação do c-inema aos herois legendários, cuja
bravura escreveu nos campos da Europa, a' mais' vi
-brante pagina. STEVE COCHRAN PHILIP CAREY'

IMARI ALDON, PAUL PICERNI � outros festejado�
artistas, são os interpretes de ARRANCADA FINAL,

I uma película da WARNER BROTHERS, que ficará
inesquecível pelas mi_! e uma emoções que oferece..:

--

'. Direção de LEWIS SEILER ,

Sua estréia está marcada para hoje, no CINE HITZ:'

• 1

; '.
:

.

DEPOSITOS POPULAR�

BANCO: :'AGRíCOLA-
_

�

-

_�., .

-,
.-

:-,:,_ �:�:.r_)�?_._.,,�t:.�
�RUA' TRAJA�Ô:c' 16�'�;:'

.;;.;.
.

fLORIAN6pOLlS
" .; •

xxx

AMANHÃ:
. Lançamento de unia emocionte realização do cine

ma nacional: A FORÇA DO AMOR, com FADA SAN
TORO, MIRO CERNI e CARLOS COTRIM.
A FORÇA DO AMOR - direção de Euclides Ramos.

IIlla MOTcchlllllcoJoto, 341.1.·.nJ,n 1j.,.-..o.;
.-

.. fOH'$� uu .:2:J. Cab.'.M�", J.
,

. :;..,,0' w,

CURITIBA f$CJU..,,,. PROS�SR"'.· f'� ",.

x x x

AGUARDEM pARA MUITO BREVE:
-

-

O MALDITO ("M"), refilmágem'' de "O Vampiro
de Dusseldorf", com David Wayne, Howard

é

da Silva e'
Luther 'Adler O MALDITO - dirigido por:

- JOSEPH LOSEY. .

, (

P,efêri, .-'Melhor
FElIPE' SCHMIDT. .

I

FONE, 2280 i'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Outubro de 1953
.----- ._---_._�-- -------------------- ....------ --- -- ----.....;..-----�--...;..--

Navio-Motor «tarl Hoepc·ke»
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias, em Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de'passageiros.
ITINERARlO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE'DE 1953

IDA VOLTA
de'Fpolis. de Itajaí do Rio - de Sttntos

5/10 7/10 2/10
16/10 18/10 ,23/10 24/10
27/JO 29/10 . 4/11 5/11
8/11 10/11 15/11 \16/11
19/11 21/11 26/11 27/11
30/11 2/12 7/12 8/12
,1V12 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

.

: �a�.a mais informações dirijam-se à
EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua Deodoro' -;- Caixa. Postal' n. 92 - Telefone: 1.212

'I

'
.. /

\
•

Com êste va.lolI' v.,S.
: a.bl"ill't. uma. conta. que
• lhe ..enderi. jut'ó com·

pens�ot'
. e·

lev"..ci. P"I"a. su" residin-

" .

eie, um lindo e útil presente:
umBEL/SS/MO COFREde :4CO CROMADO.

.:
.

Aprocure hoje o NOVO

NCO. '. GRiCOLA
.�(/�.16 I

.... '�OFlIANOPOLIS - SANTA CATARINA .....

,

�A·lenção, Mócidad'e
Calarinense !

<
�

...

. .

, ,

·BX8'IIÍO. 'de
-

seleção �para màtrlcula
. � .oa ·,·B·ICola ,de Sar.gentos das Armas

. CALENDA'RIO DOS EXAMES
-

.r�__

1). - Exame médic·o.
.

a) - Dias: _'1°,' 2 e 3 de Outubro de 1953 às 8
horas.

b) .....; Locals - Hospital Militar, da Guarnição de
Florianópolis.

OBSERVAÇÃO:
.

- Os candidatos deverão levar

calção de educação física.
2) - Exame físico.
a) - Diass - 5, 6 e 7 de Outubro de 1953 às 8

horas.
'.

b) - Local: - 14° Batalhão de' Caçadores.
OBSERVAÇÃO: _. Os candidatos deverão levar

calções de educação física e sapato tênis.
3) - Exame intelectual

.

a) - Dias -12 de Out�bro de 1953 às 8 horas.
b) � Local: - 14° Batalhão de Caçadores.

OBSERVAÇÃO! - Os candidatos deverão
caneta tinteiro ou lapis cópia, lapis, borracha,
esquadro, .compasso e transferidor. \)

levar
régua,

.

-_ *�Wf,.,......

ECONOMIA�bsoluta .'

Grande CONFORro

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1MR-�4-
IMERSÃO f)' CHUVEIRO

_=""-.......,.__

Cap�cidade 30 LITROS

•. 'Construido inteiramente de
cobre.

, •. Aquecimento Ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
.

ratu':;; desejada.

II

o MISTURADOR DÁKO. de regu·
lagem instantoneo, permite, 'o
maior escola· de graduações de

TEMPERATURA. .'

7

.

- - ,

CONFORTO absolut01Grande ECONC3MIA.

.. _"._-
.
./ .

..._.
."

.

�
�

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL'
-�"'"

CapaC:idade.: r ,.;J
100 ·a 1.000 litros,

li!
.. �.;�.;

Fabricados nos tipos
horizo!'1taj e vertical •.

'

•

. \

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

révestida de material altamente iSOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de 'temperatura por: T�RM'oSTATO.

Que proporciona grande E<:,Ç>NOM.IA.
,/

. GARANTI; O QUE FABRICA

V. B.',IOS ·S/A.:Comércio e áaênclas
Rua JoãolPintol 9-.Fpolis--Sta. Catarine

------

AVISO lDiario da Me,jrOPO.le. " .',DR. JúLIO DOIN VIEIRA,j .' --.-

A�:����:l�r;E Homens· de 18 -Quilatei
Para tratamento do, ES·

TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.

:t !>� 9 às-::!-� ,bOrR" �Àr.iJl.7
. mente.

pessoas, no tocante' ao casa

mente, na discussão natu

ral que, ',vez em-vez, se nos

vêm, pela necessidade 011

-

..

ULTRA SONO,
lERAP'IA

Alvarus de Oliveira

I quieto', só, sem ninguem

H' ,

d f it
. que nos moleste. Isto. é es-

a e elos que se mcor- '1, _. _ p.h.lc üe cura ao aoorreei-
puri'lUl -d:t!�"tal-menerra, que i'

.

•

f
'

t
' ,'mento, espécie de válvula

pass:lIn a azer par e lll-
_,

.

t t d t d O h
de escapamento para o fíga-

egran e o o o. ornem· -. -

. .

.
. do da alma...

.
Mas qualapezar de 'ser feito á ima-

espôsa se conformaria ou
gem de Deus, possui defei acreditaria que o "cara-me-

tade" fosse para qualquer
tos que se constituem parte'
de

'.

sua vida: Não estamos
, recanto, sozinho, olhar a

nos referindo ao homem
lua ou mesmo o sol?

eSpC<:Je, mas ao homem,
macho da raça humana.

. Há ângulo digno de re

gistro na questão da virtu-

o MAIS MODERNO E .1i!Ji'J.CIENTR. TRÁ"I'Á.M'ii!N
ru - PARA INFLAMAÇOES E DORES�

- _ _.-t.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS'

SINUS'ITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS l\-IARCADAS.

DR. GUERREIRU
CONSULTÓJUO VISCONDE DE 'OURO .

PRETO
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'RESID�NCIA FELIPE SÇHMIDT N. 113.

O homem é como o ouro

de 18 quilates, e puro, mas:

impossível para fazer-se al-
AI' . I

go com e e. E pr'eciso a a-
des e defeitos de certas

málgama, aliga, para que

seja útil. O homem perfei- -OLHOS _ OUVJD08 _ NAIIIZ • GA.K9Al'1'1'.l

to, sem erros e sem peca- DR. GUERREIRO D.A FONSECA
dos pode ser puro, mas não

.

. .....IalIM.: .....-..
existe- e se existe não se po-

,-

&.ita •• Ocu'lOI _ Bum. cie"J'u�40 d. Olho para

d d 181
C....ifieaelo da Preado Arterial.

e .us�r, .como o ouro e
.

Moderaa Aparelha••m. .

.

qu�lates...
. .

C....lt6r1. _ Vinolld. 'e Ouro Preto. L
r

. .

não do divórcno,

I '���
CANDIDATOS CHAMADOS I (!!/JP >

Alcídío Agostinho Vieira - Ahiôr de Soúza I
M
O :taf�tro de. Ir:';adia�ãq

Ayrton Braz da Cruz - Auri Silveira - Claudio' An- CI! "!o.r e Luz realiza

drade _ .Cesár Vieira- Ouriques - Francisco Antonio sess�es 7s?ten�as, todas �s se-
, Bittencourtt - Hamilton Oceano Martins - Lourival � a�h �lras,�t!0,33� ,a rua

\
José de Souza Batista - Miguel Edolo de Jesus _, dar; erro ,- 2°

.

Mar�o Luz d� Medeiros r:RisQ�eto Mário da Silva -:- I�nE�TRADA FRANCA• Salvio Francisco Atanazío - Vicente da Rosa e Valdir, t .

José dos Santos. #
,

B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente' Silveira:

,

Vla.gem. com' segarilnç�'
e 'rapidez

so NOS CONFORTAVEIS r.tICRO-ONIBUS DO
. RAPino'

,

�(SUL-BRISILBIBG»
Florianópolis '- Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

-

AgênCià:"

)

t AGRADECIMENTO ·E MiSSal
D. CECILIA MARIA LEMOS

fL certas mulheres, ou

melhor dito, certas espôsas
que não querem conformar ..

CLIENTES

se com certos defeitos ou

determinadas faÍhas dos REPRESENTADAS
StUS consócios, Muitos de- -

saguisados partem destaüi - " R
'

di G .,

d FI
.',

.

' a 10 uaruJa e Orlano.-
ta de compreensão. A me- I'.

po IS
11101' maneira de uma espô- Rádio Difusora de Urussan
sa conservar o com_panhei ga
r o é I elevar-lhe . as falhas Rádio Farroupilha de Pôrto

:Alegre
Rádio Sulina de Capinzal

A
Râ+io Difusora de Tijucas !'(li)ando um esposo gosta R' di Dif.'

I
a 10 1 usora de Laguna I

de ficar na- r�a até tarde I Rádio Caçanjurê de Caçador
I

em Ioda de amigos nas con-: ,', ., Ih b't
.

d I'
.

Rar.:o Difusora de ItaJal
VéI"SaS a I ualS e po Ibca, "O Fsi'ado"
dI' negocios, ou futebol, há "Alvorada"
certas espôsas que pensam

logo no mal. Se estão fora
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I

normais do· homem, fazen
do dos seus defeitos virtu
des,

"O Invicto"
"O VaJe do ltajaí"de casa até tantas, devem

e s t a r cuidando de mu.

lher .....No entanto, na

I màioria dos' casos, o ho-

I mem é ingênuo e perde
i noites pelo prazer. grande
para êles de um "bate-pa
po" ou de hora de arté'

quando tem tendência pai'a '1.'esta faceta da vida. .
.

c Quantas vêzeS"·a gente se

aborr�ce tanto nos negô'
cios e no correr

-

da vida

corriqueira de t@das os dias,
que;tem 'V,ontadé. de fugh'

I do bulício e ir para uma

, praÍa, mn jarf.1hn·· e ficsr r'

leJTE , Casa Londres '-
_ ,Pereira, Oliveira & Cía,

Ind. Gerais Cássio Medeiros
S. A.

Agênc;a Electrolândia
Modas Clíper
A Electrõníca
Est. José Daux S. A.
Waldir Losso & Cia.
Eléctro Técnica' Ind.

S. A.
,

de
Com.

,Pll bit cidade I Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Naci.onal

rcr��_
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,
'

Antônio Ribeiró de Lemos, filhas, genros
�

e netas,
'

agradecem de 'coracão a todos quantos, nesse transe, os
'

�companharám e c'onfortaram pelo falecimento de sua'·
esposa, mãe, sogra e avó. Agradecem ainda ,aos ,que en-·I:
viaram flores, telegramas e a'companharám até a sua t
última morada, e convidam aos parentes e pessôas ami- '

gas para assistirem a missa de 7° dia que mandam ce- "

lebrar sexta-feira ás 6% 'horas no altar do Sagrado Co- I

ração de Jesus, na Catedral Metropolitana, p'elo que an� í

ar'n agradecimentos.'
. ,. . . c·

�__

. ;
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I· Estreia do Deputado _Dia_d_oV_ia_jao_·le.
- -

.

I
.' �

'. d-:-··--" I' . o Dep�tad0 'Romano Massignan, dia 24 de agô .... to

Em· -Santa Catarina apenas. OIS vo.os último.Ipresenciou yma Sessão da Câtnara Municipal de
'

Ih d' -." ·

I'
Vereadores. -

.

e
.

eram VI.orla
',' ., .Com as?� aparente disposiç_ão;�e éhefe �le�ipot0?--

.

Na sede da Associação dulas da Capital e do inte� 10 seu c�ntendor, .Prof. Ah- c��rlO da �O�ltlC,a ]oca�, so�erano de incontestáveis �P!",
C tari d M di

., I
. -

di -'0 Correia Neto 31 -Imoes, assistiu, -te CCIpO presente, o Vereador Alcides
a armense e e icma.: rior, na e eiçao para a 1- PI ,.

S' d t' ib I' 1 t'
'

.

t 'Ih d
. . ,. I, ,-, ! r r

- foi'
ararva, él;;-' ri .U.la eglS;:l iva, Impu ar,. e Iversas a·

real zou-se a noite de ante-: .retoría da Associação Me-I
A Mesa Apu ado a

A' cusações, não aC? cidadão e sim ao Deputado, eleito 30h
ontem, a' apuração das ce-

I dica Brasileira.. composta dos drs. Antônio sufrágio, quasi total, �<:s votos do denominado "Herval",
-(�)�� O movimento empolgou, Dib Mussi e Miguel Sales que pipoquearam nas urnas de 3 de_outubro de 1950

O Daolellostlo êste ano, a classe médica do Cavalcanti, co�o milho ao ser debulha��, dand�-Jhe: assim, um-a c;;".-
•

B '1 h d d'EI'
.: deira estufada na Assembléia Legislativa e, com da,

rasu, aven o os can I' a-
I d C $ 12 000

.

-" 1" d
.

---- .-'-------- po pu os r '. ,00 mensaIS.
tos' amp la 'o a sua propa- Em tudo isso, nada de anormal. No entretanto, que- tulaçôes, pelo transcurso do
ganda em todos os Estados. rendo prestar une esclarecimento à opinião pública, por dia cor.sagrado ao. Viajante
Na apuração de ante-ontem, TIM • • •

intermédio da nena de um de seus mais chegados cone- Comercial.
presentes quase todos os ligionários - ao que tudo indica, - fez publicar; em R. A data que hoje se come-

médicos desta Capital, o re- edição de 30 de agôsto findo, no jornal . "Cruzeiro do -

fEsta despretensiosa colu- Sul" desta cidade, sob o título "Incoerências do demagogo mora, não tem sua signi i-
sultado foi o'séguinte:' 1 AI 'd' S ." - 1- D 't cação restrita ao nosso ter- Exmo. Sr. Presidente dana não nasceu para po e- CI es ararva �s razoes que o evaram --- o epu a- "

micar. Nem para biografar d� ___" a v?ta� contra a criação d� um �rupo Es�ola: no i-itório pátrio, pois em tôda Assembléia Legislativa.
Cntem, S Excía, Revma. Eln;iro. . . .. .. . .. 53 .

d' - ,'.
t for�ando' 2 Sub-Distrito (HERVAL), cUJO projeto de lei fOI de América, sr. Presidente e Transcorrendo hoje, o dia--:-

.

.. ,. I A'l" 51
a versamos,

.

rans

I autoria do Deputado Oscar Rodrigues da Nova, tecendo, 'h
.

D' t d_· ,

testeve em visita a val'lOS l-pIO. . . . . . . . . .

b d lidari sen ore,> epu
e- os '" es a c(·nsa�_ rado ao Viajante Ca-

I
no res gestos e so 1 arre- ,entre outrasconsiderações, a de ordem jurídlca, firman-] t " c'. �.-

estabelecimentos de' a�sis7
'

N� Capital. obteve o Prof.
dade humana: em motivos

i d.o d.outri�a..;sôbre o .assunto, ?e que tais projetos e

i�,'i'l p,'E::me�,de, condignamente rnercial, requerem os depu ..

tência social nesta CapItal I Elmlra de LIma 23 votos e
f t d t 1 d G d d E omen orada la.d.os, nue êste subscrevem',- ,

c •• ,
,

•I, , de chacotas o ensivas ao, 'Cla Ivas sao e au ona, exc USlVa,. o overna or o ·s- ,.. l.,. '1

----

E d pudo�. Abre, hoje, uma ex- ta�o, subtendendo-se, no, �inal, de que m�is. vale o. �a,. .Verdadeiro bandeirante que .ouv'do o Plenário, seja

Loter1-a do ala'o
.

-,' pricho de s� Chefe pohhco contra a maI�rla OpOSlt..:w-_ do progresso o Viajante' cons;gmdo nos Anais desta
ceçao para anotar, no verso

nista na Assembléia Legislativa do que, na realidade, o (' .

1
'

"
.

. •

do Bilhete sem endereço G E I d "HERVAL" _omer('la. tem a custa de Casa Legislativa um voto

,. extração d d 00; tm do sr. Profe;sor (não s� I
_

rupo sco ar
-
e

,
.

-... I Eaer�fíé�os e,de dificu!da.des de �ongl'd;ulações por êsse
7.728 - Cr$ 200.000,00 - JOINVI�LE dispensa o título) Medeiros Naquela mesma Sessão do Legislativo Muniéipal, o de toua a sorte"constItUldo, parhcular eve_nto.
9.342 - Cr$ 15.000,óo - JOINVI;LLE nobre Deputado e o ilustre industri.al, p'resenciaram i.nÍl. o veículo de maior impo�r-' S�la das Sessões, 1° de

RIO DO SUL dos Santos, o seguinte des-

14.935 - Cr$ 10.000,00 -

meras proposicões que_se encontravam à discussão do tância �e ligaçtío entre' os Ouhil:ro de 1953.
2.303 - Crf' 5.QO,O,00 - JOAÇABA pacho: 'I ,. .

t
�

t d u da g' 1 t
-

.

'li'. P enano, en re ou ras, a e q e va re u amen aeao .:entrós civilizados e as zo-1 (aa) F_rancisco de Souza10.439 Cr$' 2.000,00 - FLORIANÓPOLIS
I "V.is,tos, etc. O escreven-I especüil."à SecI'etaria d.a _Câm.,ara Municipal d.e Vereado-
t t 1 t dA AI

-

d h t d �laS ma:'.: distanciadas dJ I Ntves .
. e e.s a ma acos uma o. -lres.. ,las, essa proposlçao,' ja era o con e.clmtm, o o I

'II.::usa e não se defende. Das CQnSplCUO Deputado qJle, a tarde daquele dIa, mUlto an- f"OSSO interland' I<Jstivalet. Pires
•

..lcusações qae faz tem re-
tes da Sessão, procurou arregimentar o seu "poderio po-

• J·:tUO Coelho di?

. b'd· . t' l'd
lítico" para uma ofensiva de derrubada (semelha:t;tte no Além 'de constituirem ele- Souza.

_e 1 o - e a e engu l_O =- projeto de lei de criação de um Grupo Escolar no "HER- r�l,entos dê grande importâ�-, Protógenes' Vieira.I defesa; das que lhe sao, VAL" tendo, também, ii DEFERENCIA ESPECIAL dE' :,ia na J.;gação dos centros Osvaldo R. Cabml .

. 'eitas, silencia. Aqueles que candidatar-me a nova função de Diretor de Secretaria ',- ,

, de nráior cíviliz3cão 'com o
) ,protegeram e � quem a- do Poder r.egislativo, fazendo, entre outras, referêni.!icls ,"

I d d N &ESPECIAIS' 'h t f
.,

1 (d"t interior. desempenham os.- rmao a e. '.
.

.'unhalou pelas costas
-

acu-
. a mm a par e unClOna , e acre. 1 amos que •[J .' êle tenha méritos de julgador sôbre isso ... !). junto a aI· Viajantes, Comerciais, pa d' V· Ó I,aram-no de comprometido guns membros do Legislativo Municipal e a pessoas ou ,1101 pret:'{j�lderant�!la mo� as II r 8S'

la intentona com-unista, di� tras, dignas de toda fé. 'Jimentação de nessos bens A fim de ser escolhida a
ta nov.embrada. Até hoje

e de nossa riqueza. diretoria provisória, estão
-

p' d' u Da'· fals'da Embora,' para esses ·comentários, tenha corpo fecha.1ao res �n e. s 1 -'

E' assI·m-., S�,. Pr'eSI'dente' convI'dados por no'sso l'n'-do achei intéressante á publicação do artigo - QUF
'

"

des e intrigas rasteiras, com .

d t 'do t d f'
. ,

MAIS EXPRIME O QUILATE DE UMA PENA QUE. � SenhOles Deputa os, mo, erine 10, o os os o lClalS
.�ue pretendeu envolver, '1' d d" A ASSINATURA QUE FORA DADA AQUELAS LI... livos de júbilo c satisfação cato ICOS a ativa e a re-
!lOSSO diretor, recebeu re- NHAS' - 'd d t t t '1' t-, nao po en o, en re an o, SI enclar an e as pa-, ir a esta tribuaa para 'jus�
vide completo e aniquilan- lavras que condizem com as referênciàs feitas por SU�'\ ':ficar uma homenagem
te. Insensivel, não teve om- -EXCELÊNCIA, verbal e diretamente a minha 'pessoa"

br'dade para reconhecer e �s quais, gravadas no referido semanário são as seg'Jin,1
.

-

, .' tes: "O QUE O SR. SARAIVA DEVEllIA Fl\ZER, NÃOpelo menos,. SIlenCIar. DI-
FA:Z, É LUTAR EM DEFESA DO POVO. E', CÓOPE- ,�eza e d� nOSSfl civilização.ante a prova em :trá-I ttrtn COM-l':1.---.z'rl:>MJN-i-aT�r-E NA� �uero àsslm,

.

sr. Presi- I

rio, persistiu cretinamente i VOTAR LEIS, COMO FEZ Ni} MESMA SES,SÃO NO
--bn1e, subí:neter a aprt�

na meSma tecla, indiferente. OlA 24, CRIANDO UM'CARGO DE SECRETARIO DA '

CA'MARA l\lUNICIPAL GOM ORDENADO 'DE ciacão da Casa, o.' requeri-aos imperativos da ética .

.'
.
," ....

"
" CR$ 4.300,00 MENSAIS, PARA SERVIR COMPADRE :r.�n,to q\:;e en,viei à �esa,JornalIsta. Ao ex-governa- SEU, INIMIGO DO TRABALHO, COM VELEIDADE ocdin,](. a (lmsignação em

I dor pretendeu atacar no sa-IA GANHAR VENCIMENTOS SUPERIORES AO DO
erário do seu lar.' (Vide PRÓPRIO PREFEITO_ DO MUNICIPIO".
resposta, sob título Nóta

feliz). Aq�i aportou de es

tado civil falso. -Contra . o

próprio patrão que hoje
serve, pelo rádio da Lagu
na, atirou pedras' e .vomi

tou insultos.' Levado o jor
nal às barras da Ju�tiça;

Vitorioso Ermiro Lima

"Tribunal de Jus'\iça'
do, Eslado"

o colendo T;ibunal de Justiça do Estado
comemorou, ontem, o 62° aniversário da sua

instalação. -Em obediência ao princípio federa

tivo, estabelecido pela nossa primeira consti

tuição, alo de outubro de 1891, cessava em

território catarinel'l.se, a jurisdição do Tribunal
da Relacão de Pôrto-Alegre, com a solene ins-

-�- �

_·--th-......l�....,.", " C 0"*0 IÍJhl.ru:loxa. O ,ato, assis-
tido pelo governador em eX,e:_cício,· Cel. Gust�
vo Richad realizou-se no salao nobre do Con

lho Munidipal, com a presença do mundo oH:"
cial. Constituiram o primeiro Tri-bunal, os sau

dosos desembargadores José Roberto Viana

Guilhon, presidente, Francisc.o
.

Machado da

Cunha Beltrão, José Elisio de Carvalho Couto,
Domingos Pacheco d'Avila e Edeberto Licinio

da Costa Campelo, este nomeado ProcuradOl'
da Soberania do Estado. O seu prim�iro se-.

cretário foi o saudoso CeI. Leonardo Jorge de

Campos. . _

_

A constituição, hoje, do Tribunal é a se-

guinte:
. Desembargadores Guilherme Luiz Abry,

Presidente; José Rocha Ferreira gastos; vice
presidente; Flávio Tavares da Cunha, Mello,
presidente da Câmara Civil; Hercílio João -da,
Silva Medeiros, presidente da Câmara Crimi

nal;' Osmundo. \_Vandeiley da N6bréga; Nelson
Nunes, 'de Souza. Guimarães; Severino Nico

medes Alves Pedrósa; Arno Hoeschel e Maurillo
da Costa Coimbra.

'

Integram o Ministério Público os senhores
doutores Vitor Lima,. ilustrado Procurador Ge

ral do Estado; Milton Leite da Côsta, culto 10

sub-procurador, e Fernando Ferreira de Mello,
20 sub-procurador do Estado,

.

substituido, no

momento, pelo dr. Hans Bu�ndgens:
'E' titulaI'- da Corregedoria Geral da Jus

tiça o ilustre desembargador. José Rocha
Ferreira Bastos.

Os �trabalhos da Secretaria estão sob a di

reção correta e e�clarec.ida do dr. Ivo Sell, au
, xiliado com �ficiência pela exma. sra. Nair Cal
deira Gonzaga, suh-secretária, e demais fun
cionários. '

O Cartórjo tem, na pessoa' do seu Escri

vão,-Osvaldo Fernandes, um díligente serven

tuário
.

Rêmemorar a vida do nosso mais alto Colé-

gio julgador, pelo qual passaram e onde ---se

acham magistrados digníssimos gue, pela sua

cultura e pela sua devoção ao Direito, vivem
no respeito'geral, não cabe nos limites des!a
nota. '

Em pleno e, angusto recinto do Supremo
Tribunal, afirmou Ruy, certa feita, "que 0S po
vos não amam as suas instituiçõEl$ senão pela se

gurança 'das liberdades que elas Íhes promet�m'! .

Dentro desse lapidar conceito, podemos asseve-

rar. que o egrégio Tribunal de Justiça de San
ta Catarína tem tido, permanentemente, a mais,
sincera e respeitosa afeição da gente barriga
verde que, na integridade e no saber da sua

douta congregação, eultua o Poder. Judiciário,
rigorosamente exemplar no desempenho arduo

. e /espinhoso da missão de interpretar e aplicar
os textos legais. Dos irresgatáveis serviços pres
tados, pela Corte catarinense, às letras jurídi
cas, ,falam os' seus notáveis arestos, a muide ci-
tados -e divulgadOS, no país inteiro.

.

Servindo-n�s da grata efeméride, ainda que
om involuntário atraso, apresentamos aos que
�>'in�gram e' o servem, rLâ' pessoa db seu emi"

. nente Chefe·, o sr .. des. Guilherme .Al>ry, as ho-
'. .

do riOS�O respeitOêo apú�'ç6;;, i\i,
.,

��.t���;��; .. :;;,�;�;';':����i:��;g:i,«

.

\

E' com prazer que regis
tamos o restabelecimento
d� D. Daniel Hostin.: Bispo
de Lages, que, durante al

guns dias, estêve internado,
em tratamento, na Casa de

Saúde São Sebastião;

....
.._�-_._----------- -------

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Outubro de 1953

"

\

Se por acaso, as palavras acima citadas, do arHg<
que SlJA EXCELE:NCIA assinou, é frizando melhor as

suas declarações a terceiros, ent�o, com' lice�ça, est.O\1
com a. palavra, muito embora eu já leve desv�mtagel)'1.,
pois, ser-Ihe-á dificil' interpretar a diferença do serviço
braçal ,éom o intelectual, mas, independente disso. �f!r.
mamos: '

... INIMIGO DO TRABALHO, COM VELEID!\.:
permitiu que o diretor ex- J:?E A GANH..:\.R VENCIMENTOS .... é o escanda:(\,>,)
pusesse seu nome como au- .àluguel daqueles galinheiros de propriedadé de seu CO.�
tor de calúnias Passado o religionário, qU,e servem de .rotulo de Grupo Escolm'

-,erigo de ser responsabíli- "Melo e Alvin" e que SUA EXCELÊNCIA diz que con-

seguiu com o Governador. Irineu;lado, vir�u valente para se
.

. .. INIMIGO DO TIlABALHO, COM VELEIDA'jdecladeclarar dono dos DE A G�NHAR VENCIMENTOS ...
'

�ão as indicaçõe.
pseudonimos sob os quais políticas de semi-analfabetos que SUA EXCEL:mNCIA e

::ahmiava o órgã9 oficioso. seus 'correligionários procedem obedecendo ao "slogan'"
Servidor

-

d'a Assembléia, de HOMENS PARA OS CARGOS, do então candidato

d
,a Governador (lo Estado pelos, partidos coligados e hojp'

passou a querer esmor�- Governador UDENISTA' .

'

lizá-Ia, obrigando seu Pre-.
'

I

3idente a desmenti-lo em' . .. INIMIGO DO TRABALHO, COM VELEIDA-
plenário. E é isso que vem DE A GANHAR VE:t){C1MENTOS ... é o ato 'praticad(\
1uerer confronto com o por SUA EXCELE:NCIA, com cumplicidade de seus cor-

e religionários, em vingança mesquinhã ao funcion.ãl'Íomeu nome? Defenda-se, la- Nery de Medeiros Régis qúe o-Egrégio Tribunal de Jus-
.

ve-se e suba! Isso feito, po:' Üça jogou por terra e que ainda l10je está, como capri
derá indicar entre os 8rs. chó; lotado, sem produtividade, na Delegaci_a de Ordem

,

drs. J9ão José de Souza 'éa- rPolítiea e Sõcial, na capi�al do E���do, .poi�, lá é � C';\�I-

'Ibral Antônio de Barros Le- PO pE CONCENTRAÇAO dos mfehzes funclOnal'los
"

A'
' estaduais due J;1ão rezam pela cartilha udenista; . ,

mos, Antomo Carlos Kon-
.

. .. INIMIGO DO TRABALHO, COM VELEIDA-
d�s �eis e CeI. Trogilio DE A GANHAR VENCIMENTOS. " são �s '

.

M.elo a comissão para de- Cr$ 12,000,00 que SUA EXCELÊNCIA recebe dos co

vassar minha vida, públiç� fr.es'do Estado para cumprir um mandato q�e o povo lhe

e particular. \Antes dissó, outor�ou) sem produt�vidade e, em a,lguma�', ve�e,s, la
.

_, mentavel - com a palavra os' seu::; correhglOriarlOs. domostre que nao'e o que tem 'HERVAL ' t·· t d d 'd d ttl
. '.' _

e os mo 01'1S as e praça ,�. possa c� a e ...
SIdo. Prove que nao_ escre-

.
São estas, apenas, resumidam<mte, as afirmaçõe,s

veu_as biografias que são que devo a SUA EXCELE:NCIA, 'Por eí-1(íua�to.
calúnia por decisão judici- Joaçaba; 10 de setembro de,1953.'

.

aI. Desfaça o que os seus '(Ass) O. Montenegro de Oliveira
(Do. Correio do Oeste).

.

protetores disseram pela
Verdade (Ó crime de Vol� -----'-----------------

=:!��ç�:;�n�: ��;:�r�!:: IDr. Rail Caldas
.

Sr. Edgar CidadedaS' - contra o nosso dlr�-I Reassumiu" 'ontem, as
'

tor
.

devem continuar" se- suas funções de Delegado Régressou_, ante-ontem,'
gundo a ética jornalista.l do Ministério do Trabalho, do Rio de Janeiro, onde
E ... volte, querendo". Indústria e Comércio, nês- fôra a serviço da agência
Aí, 'então, terá o meu n0- te Estado" após gozo de fé- local do B'inco do,' Brasil,

, .

me. Ouviu, seu Professór riás regulamentares, o nos�

i>cle bob'agern? ;0 prezadó ê6nterí'âneo
.

ar,
. . . BUM, R: uI Calda!:>.

de cujo estabelecimento é

gJnâmico 'gerente, '0' sr: .Ed
gar da Cunha Cidade .

"
\
,

"

Discurso. 0018m. do de,D�
FranciscO'· Neves .'

.

"Sr. Presidente. "�3 de um voto de congra- ,

�·t

'Srs, Deputados. » ; tr.lações por tão '�rata efe-

Encontro-me na tribuna méride.
desta Casa, para justificar: o !' 'I'enho, com estas ligeiras
requerimento de nünha au- ,f::

-

modestas palavras, coinó, .

toria, que e�viei à Mesa, soo justificada ,minhG. proposí-;
licitando a consignação em. .çâo e para a qual peço o a-

,

ara, de um voto de congra- t·oi'[ de mais ilustres pare 'i.'
, Era o _que tinha a dizer e

a requerer,
S: S.; E-m 1°-10· 953.

(a) Francisco Nev.es
Deputado.

desta Casa, a ês�,es arquité
. 'os anôpinios de nossa gran-

serva, das Fôrças Armadas

para ,\ma' reunião hoje dia
2. às. 20,15 horas, no salão

paroquial da Catedral l\1e
tropolitana.
Dada a magnitude do, as,;

sunto efiperamo� seja o nos

so convite bem recebido

pQr todos os oficiais desta
capital.

Recebemos: .

_,/

,
_, PETIT....

_

- A Gazeta, todos os dias, esclarece, sob o tí
tulo, que é um jornal .sem ligações partidárias. An
te- ontem, noticiando -o aniversá'rio do sr. Barrei
ros Filho deixou escapar esta: "Nós. de A Gazeta,
que lutamos em campo oposto ao jornalista Barrei
ros Filho ... '!. O Menezes, o grande Emílio, troca
dilharia: Do Barreiros o lado oposto é o apostola�
do da Gazeta! ;

-
,.

- O Tolel'ltino está na Espánha. .. pero hay
muchachos rabiosos por ,acá! Foi, diz'o Diário da
Manhã, �orque é co�padre do diretor do Serviço
Nacional da Lepra. Foi, repete o mesmo jornal,

'1 por que é cunhado dp diretor dó Serviço Nacional
-na Lepra. Tudo er,rado! Tudo falso O Tolentino de
ve sua inclusão na Delegação Bn�1?ileira, ao nome

que tem no Serviço e ao Governador 'Bornhausen.
A designação foi também um desagravo ao té�nico
per eguido miseravelmente .... O , Tolentino, cavâ
Uieiro educado, esteve em Paláéio, �gradecendo ...,

- Quando o _Govérnado:r:. visita os municípios
de prefeitos p�ssedistas, estqs� superiormente, pres
tam ao Chefe d'Estado as }íomenagens 'de estilo,
sem cuidarem' de crençps1políticas. Quem re�ebe
não é o político pessedisf�, mas o chefe do executi
vo municipal; quem -élrecebido não é � doná· da
U. D. :N., mas a mai§i'�alta a�toridade, o chefe do
executivo do /Estad,.0:" Anuncie o sr. Bórnhaüsen
que vai a Lages, põr �xemplo, em caráter polí:'
tico e não oficial" para ver o que acontece. Experi

. mente.! Se o fizer, aceite um conselho: leve o Ben�
jamin, para carregar as malàs!

- Agora o mútatis mutandis. Quando os pre-'/

feitos ud��istas vem à Capital, 'buscar ve.rbas d�
vidas aosj;eus municípios, levam dinheiro. Os pes�
sedistas ,lecebel1'\ bonus, fie quisererri! A moral des�
sas hisfórias, 9.. escolei' da vida. não ensina ...

;.
D

� POIS.

r

,
,.

X x

x

Gostei das . ervilhas. Pode mandar máis
-et-it-Pois

seu

'GUILHERMETAL,
. '-:

�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


