
o Riso da Cidade.., .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bocaiuva e Atlético, os novos rivais do Estreite, Num jogo em que imperou a violência, o
vieram Rt� o estádio da F.C.F., onde disputaram a se- "Garoto" rehabilitou-se, vingando-se, as-
gunda partida da série decisiva.

.

.

Um nrélio que pode-se chamar de fraco. assistiu o sim, da derrota do segundo turno e iso-
público esportivo, na noite de ante-ontem. Oe poucos lando na ponta o Avaí _ Lauro, Qs-lances de sensação que nos foram dado presenciar, gra- -

car, Hazan, Carlinhos (contra),cas ao empenho de alguns valores, como Oscar, Geral-
do, Bonga, Gato e Carriço, de um lado e Aníbal, E'rico, Êrico e Rodrigues, os artilheiros,
Hercílio e Lauro, nem mesmo assim conseguiram' sal- pela ordem _ Fraca atuação
var a peleja. I. dNem uma d� de técnica, por mais pequena que do juiz _ Os qua ros _

seja, brindaram os dois quadros. Ambos atuaram aquém .: Preliminar
das saus possibilidades reais. Ambos substit�ram. a

,

técnica pela violencia. Sim, foram noventa minutos de Andou pelo centro do gramado, confuso, deixando
ponta-pés e empurrões,

-

num flagrante desrespeito as ,9s jogadores "mimosearem" i como se as regras permi
boas normas do são esportivismo. Vários se oncontram . tissem o uso e abuso das jogadas proibidas. O sr. Fran
contundidos em consequência do jogo bruto posto em 'cisco Prazeres, aléin de acusar falhas de ordem técni
prática por jogadores que não compreendem, ou não

I
cas, foi um juiz sem energia e sem visão do jogo. Náo

querem compreender que o futebol como todos os es-. 'teve autoridade para fazer o prélio prosseguir normal-
OS QUADROS

nanceíras para a curta tem-

d di t d bi t d ., t porada do English Team.portes evem ser ISpU a os num am ien e a maior

I
men e.

BQCAIUVA _:. Tatú, Romeu. e Bonga; Adão, Ge-compreensão. O clima de ante-ontem deixou muito a O Bocaiuva venceu e mereceu vencer, pois foi mais
d Adíli H Em palestra com o pre-

d raldo e Gato; Carriço, Oscar, Ro rigues, 1 10 e a;andesejar. As botinada� se suce?e�am a cada .instante. Dos equipe na cancha. A defesa e. o ªt?q�e cone uziram-se
ATLÉTICO _ Soncini, Carlinhos e Juca: Ambal, sidente da CBD o sr. Mau-

22 o mais desleal fOI sem, d�vlda 0d zague.l_:o Jucad q�le
. bem melhor, sob

OS
o PSoEnItSo TdEeNVTlsOtaStecmco. - Frederico e Cazuza; Duarte, Hercílio, E'rico, Mirinho e 'ricio Fuchs, que acaba� deembora ardoroso e lutador nao per e ocasiao em eSH'-·

. L d V Ih M d. ., , .

h A L
.

10
.

t b ' auro.

I regressar
o e o un o,rir vez por outra o seu pontapezín o. nte-ontemqua- auro inaugurou o escore aos ': mmu os, co

ran-j . _
.

si énviou Carriço para o hospital. ',do uma falta de fóra da área. A,o que parece, o.balípodo
. _ .P�E�IMINAR. _

,

ccmumcou �u� conver�ouE que fez o árbitro ante tamanha falta de compos- antes de entrar no arço de Tatu bateu num dos compa- ,
Na partida prebmll1al; em. conh?uaçao 8.0 cer�ame com' o secretário da LIga

..,.,...""'_�-��--.,---':---�---"-''-..,..._],L.....,._• ..2
• ..d.. I "bO'>OM �..tilhei.ro colccado na linha de marcação da amadorista o. Treze. de Maio foi vencido pelo Bangu, pe Inglêsa de Futebol, sr,Nada. Absolutamente nada. área perigosa. Se tar acetneceu, rrotrve l1üpedrme . na con agem :mmma':- �--

... .,'
/

.
' ,.

Stanley Rouss, a respeito

•

Florianópolis, Sábado, 3 de Outubro de 19534
�------�----�--------------------��-------�----�--
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AMA�HÃ PROSSEGUIRÁ O SUPER- CAMPEONATO DA CAPITAL,· COM 'A PELEJA ENTRE OS TEAMS DO ATLÉTICO E

AVAl, AMBOS CREDENCIADOS A OFERECER AO :fÚBLICO UM EMBATE DE RARA MOVIMENTAÇÃO E EQUILIBRIQ.
.

AGUARDEM A PUGNA ENTRE O "LEÃO E O "TIGRE" .I i i i
................._ _ ......,._._ _••_ _.;._ � J' ..;,. __""- -••.,.., ,...... � J"w. ...

o r t i vo"ado E-sp.

"-�-"���I��
"O �E st

Aos 15 minutos Oscar empatou atira�d� de Ionga ,

I PARA A VINDA DA
distância. Um. autêntico frango de Soncini.

, ;ELRÇÃO INGLESA
Aos 28 minutos Hazan desempatou-em grande es- .

.

tilo e logo a seguir E'rico fez balançar as rêdes, mas o

árbitro anulou o tento, alegando ter sido feito com a

mão. Nesse lance, antes do goal, Hercílio havia assina

lado goal com um shoot que Tatú defendeu parcialmel_:
te, evitando que a bola tocasse as redes.Ao nosso ver

a pelota já havia transposto a linha do goal
.

Aos 2 minutos do segundo tempo, num lance infe
liz Carlinhos assinalou contra o seu próprio arco o ter

ceiro tento dos boquenses e aos 6 minutos E'rico dimi
nuiu a diferença, assinalando de cabeça o último goal
dos atletícanos,

. Aos 31 minutos Rodrigues, manobrando hem com

Oscar, 'conseguiu vencer,' e perpicia de Soncini assina
lando o quarto tento do Bocaiuva. Resultado final: Bo-

caiuva 4 x Atlético2.'
.

RIO; 1 (V. A.) - A C.
B. D. continua trabalhando
no sentido 'de concretizar
8 vinda da seleção ínglêsa ,

ao -Brasil, a fim 6e disputar
duas partidas amistosas.

Êsses jogos terão lugar no

próximo ano, estando em

cogitações a: segunda quin
zena de maio.

Ainda faltam assentar as

datas e as condições fi-

CURSO DE ADMISSÃO:

elo assunto, tendo esse di

ligente manifestado muito

interês�e nas exibições do

quadro I britânico no Bra
sil.

Aiuda 08 Primeiros Jogos
Juventude Catarinense

d '/'
CAMPEONATO DA DIVISÃO

a AMADORISTA

Os prélios de hoje _ Iris Jf Colegial na preli ,.
minar de amanhã ""'Y'..................••••_ .......

MESA REDONDA
DO FUTEBOL
BRASILEIRO

Em prosseguimento ao

I
rá afastar o Fostal do pos-

Campeonato de Amadores, to' de vice-líder. .

dois prélios de sensação Domingo, como prelimi
estão marcados para. a tar-

'

nar do jogo Avaí x Atléti
ele de hoje, no estádio da

I

co, será efetuad� a pugna
rua Bocaiuva.

•

i I mais sehsacional do certa-,
A's 13,30 horas jogarão. me amador: Iris x Colegial.

Bangú e Ipiranga e ás. .. \ Quinta-feira, á noite, jo-
15,30 horas o União tenta- garão Ipiranga e Radium.

Tamandaré F.C., do Colégio Santo Antônio c

G.E. Antonieta de Barros, do Instituto Dias
Velho, campeão, e vice-campeão de 'fu
tebol, respectivamente _. Impressio
nante a atuação da A.D. Colegial,
do Colégio Catarinense . Re-

sultados Gerais
-'

I mente. Marcaram no. 2.0 tempo, Acari, aos 5 Barata, aos

�11, cobrando pen;tlidade. máxima, �'rico aos 13, Barata,
aos 15 de penalffe .....RUl aos 34 minutos,

Quadros - Dias Velho - Vilmar, Fausto, Valdir,
Leonidas, Renê (Rui) e Barata; (Cardoso)" Edson, E'-
rico, Maciel,' Acari e Pinto da Luz.

Uje - Tomasselli, Marlo e Verner; Raul, Josias 'e
Arno; Gualberto, Arnaldo, Afonso, Ivo e Erasmo. Ade
rnar e Mário entraram no lugar de Edson e Verner,
respectivamente.

RIO, 1 (V. Ao) - Foi
marcada para 9 dei corrente
a reuriião promovida pela
C.B.D., com a participação
dos presidentes de tôdas as

Federações filiadas e111 fu
tebol, Serão ventilados
nessa reurnao, não sõmen
te assuntos relativos à.. paro
tícípação do Brasil no pró
ximo Campeonato. Mundial
de Futebol, ;omo também
L'utros de magno interêsse

para o futebol brasileiro'
A C.B.D. se interessará pe·
la presença de todos oS

[residentes à "mesa redon·
da".

Em continuação ás reportagens detalhadas dos los. ·2.0 JOGO _.COLEGIAL X BARÃO DE ANTONINA
JOGOS DA JUVENTUDE' CATARINENSE, realiza- A incógnita do campeonato era o esquadrão de

'

�� 4

dos em Blumenau, nos dias 5, 6 e 7 de setembro pas- Mafra, que, segundo, comentários atribuidos a seu téc- 4.0 JOGO - DIAS, VELHO X GINA'SIO ITAJAI
sado, vamos, agora, focalizar, o futebol, modalidade que nico., levaria o título para a cidade norte-catarinense. Jôgo sem interêsse, dada a diferença física e ori-
ofereceu indiscutivelmente os maiores comentários e· .Entretanto não ofereceu a resistência qu� seria de es- I unda talvez da idade do vencido rião podendo atual con
�ue �rovQcou desentendimentos que justiÇ? sej� feita, ,perar e, o qu?dr? �lorianopolitano, 'no afã_de �olear, ex- i tra- um �uad:o que apre��ntava jogadores do 1.0 qua
JamaIS,' por parte dos estudantes chegou as ralas da gotou-s�, prejudICando a sua apresentaçao dIante do dro do FIgueIrense e ·Atletlco. Por 15 a O), o G. E.·An
agressão. Se os juizes que deveria� ser.escalados pela: forte quadro de Blumenau. O 1.0 tempo ter�inou pela to�ieta de Barros venceu aos esquadrão itajaiense.. es-

c{llentora do futebo� �: B.lume?a�, nao estlveram presen- conta�em de 4 a 1, ten.to de Clauco, aos 3, MIguel aos 7, tando na. la. fase ��nhando. por 7 a O. Os ten�o� foram
les, e se pode deflclenclas tecmcas a alguns dos subs- S. ThIago aos 8, LOUrival, (de Mafra), aos 29 e Ronal- de autOria de AcarI (3), Pmto da LuZ (3), E rICO (2),titutos, não se podeafirmar, que êles tenham prejudica-

.

do, a�s 32 minutos. S. Thiago, aos 8 e 32', Camilli aos·12 I Maciel (2), Edson (4), Fausto (1).
-

.

do o andamento das partidas. Vimos, sim, éertos cra- Anil�al aos 14 e Miguel aos 32 minutos da 2a. fase, fi-I .

- Quadros - G.E. ANTONIETA ,DE BARROS
ques qa la. divisão querendo impor-se por meio de re- zeram movimentar o marcador .

I Wilmar, Faustó e Valdir; Leonidas, Renê e Roberto,
cursos ilícitos, provocando a repulsa dos assistentes. O Quadros - A. D. Colegial' - Valdir, Camilli e A- Edson, E'rico, Acari e Pinto da Luz.
q,;,a?ro vencedor do Campeo�ato de futebol foi sem rilton;. Al�redo, Anibal e Filinto; Raul, Clauco) "Miguel, .

Gin. �tajaí - �ans, Gerhard e �rtur; Le?nardü,dUVIda o que se apresenta maIS coeso e que soube pre- S. Thiago e Ronaldo. I·Jalr e Joao; Agostmho, Marcos, Dorlval, �ranclsco e
parar-se para ·as finais, enquanto seus adversários mais Baz:ão de. Antonieta Santos, Dionísio e Manoel; Cesar.- ..

fortes se exauriam jogando 'com qudros fracos, ifnpon- Alcides, Djalma e Jacyr; Adjlson, Almir, Zeno,· Louri- 5.0 JOGO TAMANDARE.1.. X COLEGIAL
do-lhes contudente revés. O quadro da A. D. Colegial, vaI e Oriel.

'

Grande a espectativa para este jogo, dada a atua-
do Colégio Catarinense, apesar de não colocado para as 3.0 JOGO - TAMANDARE' F.C. X G.E. PROFES- ção dos dois quadros nos compromissos anteriores. In-
finais,' mereceu de todos os críticos, esportivos os me-

'

SOR TRINDADE
•

felizmente o juiz que deveria ser escalado não o foi pe-lhores elogios ao seu, apuro téc�ico, abrilhantando os O quadro do Colégio Santo Antônio jogando ctm- la mentora do futebol e foi necessário �pelar-se paraespetáculo��m que tomou parte. Cumpre para o futuro tra o Gin. D. Pedro II, apesar da pouca resistência ofe- um antigo desportista, que cumpriu a mIssão, com ,altos
dar as defegações direção capaz de orientar seus· pupi- recida pelo contendor, poupou-se muito, vencendo-o e baixos, mas que, absolutamente, truncou o resultado.
los sempre dentro dos ideais -verdadeiros do desporto pelo escore de 7 a 1, estando vencendo na la. fase, pela Mais descançado e mais infiltrado· nos primeiros minu-
- competir sem fazer da vitória o supremo objetivo. contagem de 4 a O. tos de jogo, Q quadro de Blumenau consolidou a vitó-

1.0 JOGO - DIAS VELHO x UJE Quadros - Tamandaré F. C. -:- Reinaldo, Silvino ria, já que seu contendor apresentava sinais evidentes
Predominando durante todos os 70 minutos da par- e Ottomar; Arlindo, -,José e- Koch; Atilio, M�rcio, Ru- de fadiga e não realizava seu jogo de elogiável, padrão

tida, foi fácil ao G. E. Antonieta de Barros vencer á bens, Pimenta e Roberto.
"-

Por 1 a O, terminou a la. fase, tento oriundo de
União Estudantil Joinvilense, pela contagem de 7 ten- G E. Prof. Trh1dade - Evaldo, Theodolindo e Ama- uma penalidade máxima, bem apitada pelo juiz e que
tos a zero. O 1.0 tempo terminou por 2 a O, tantos de ;clio; Osmar, Rui e Hugo; Avelino, Valdir, Laercio, Rui Márció converteu. No segundo tempo, logo ao meio mi-
Pínto da Luz e Maciel, aos 18 e 21 minutos respe.ctiva- i.e Siegfried.

.

(Continúa na 68, pág.)

CAMIONETE
VENDE-SE uma,

Rural, para 12 passageiros
marca Chevrolet em' estado
novo. Tratar na Agência
T:A.C.

Pensão
Dispõe de quartos pato

rapaz dando bôa referência
Avenida Hercílio Luz n. 2 .

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

•�,.eaR4\Í X I,i�aftla'GRANDIOSO PRELIO INTERMUNICIPAL SERÁ LEVADO A EFEITO, NA TARDE DE AMANHÃ" NO GRAMADO DA VILA
OPERÁRIA DE SACO DOS LIMÕES, ENTRE OS CONJUNTOS JUVENIS DO

.. PAYSANDÚ, DE BRUSQUE E DO '.

IPIRANGA�--I.-�·�(}CAL. ASSIS�A AO .s'N Nrr;ç.9, COLAEORANDO- PARA MAIOR FORTALE€IlUENTQ I)OFU'tEBOJ� l'\M�DOR BE
NOSSA TERRA

. .

J
,

.

(' Funcionará noturno ve�

pertino, à rua Frei Can
ca 137 A.
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Vitorioso Ermiro Lima
,o 'NO ESTADO 00\ RIÓ
iUO,-l (V.A.) --:- .Encer- I

e 3'0 acorreu as urnas, em, 'lOTARAM 1.10} MÉDJ-.
rou-se ontem, às 22 horas, todo o Brasil. As duas cha- I COS NO RIO

" I'
a .eleicâo da nova Diretoria pas concorrentes foram en-

da As�ociação Médica Bl'a- : .:;a?eçaday�elos professores
sileira. O pleito, foi bastan- i J'!:J.:iQ Correia Neto e "�1-

te concorrido fazendo vi- miro de Lima, o primeiro
orar a grande classe médi-I de São Paulo e' o segundo

; ca que durante os dias 29 õ ;;0 Distrito Federal.
mil cento e quatro votaram,
na mais perfeita ordem. A

entidade, eolaborando para
o êxito do pleito, instalou
15 umas nesta capital, dís-

Se'm'en't'I S O Ii I r�'I r� I r
:�:�����ri!:l:�c.,h:t::a�:

"
.

.

'urnas volantes que percor- nasceu o Brigadoiro Bento

:: .' \.. , ,freel.rtaumra.os,. hospitais
da Pre- Barroso Pereira, vindo a

,
-

I AV ISO �alecer no Rio de 3aneiro

Germnam\ too·/. HOJE, OS RE,SULTADOS DR. JÚLIO DOIN VIEIRA �:p:isd�eF::;'e���ad�e��::�Plante produtos garantidos.' As .

Acaba de receber o da ao Brasil, tendo desem-sementes DIERBERGER são rigorosa- \

mente selecionadas através de experi- Provavelmente hoje, se- AMBLIOSCOPIO DE
ências que atestam alta germinação e râo conhecidos os resulta- . WARTON
grandes colheitas, Estamos às suas or

dens para orientá-lo no que fôr preciso.
I Consulte-nos. '

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais ..
Calâlogo grátis

DlERBERGER - Agro-Comercial Ltda.
Uma organização garantida por 60

anos de experiência
Rua Libero Badarô, 499 - Tel.

36-5471 -::- C. Postal, 458
SÃO PAULO

'-

PADRE NATUZZI'
. . D I A N A

Toda a geração que passou pelo Código de Sion en

tre 1908 e 1917, não falando nos anos que se seguiram,
lembra-se bem da figura alta, distinta, espiritual do pa
dre José Maria Natuzzi, que tantas vezes nos fazia pré
dicas aos domingos. Era costume ouvirmos sermão uma

vez por semana. Falava bem o nosso capelão monsenhor
Macedo Costa, mas as práticas do padre Natuzzí eram

assim como uma coisa especial de dia de festa.
Subia ao púlpito.i-todos os olhares cravavam-se nêle

e começava. Numa torrente de fluência e de. erudição
sacra, o estilo abundante de imagens, fácil, rico, vasado
em português castiço, ia nos arrastando às altas esferas
da espiritualidade. Quando acabava, era 'uma pena. Isto
se passava em toda � parte onde pregava, � o povo que
,frequentava a capela do Colégio Santo Inácio reagia da
mesma forma que nós, comprimindo-se para ouvi-lo.

Terça-feira, '22, aniversário de sua ordenação, rea-,
lizou-se uma sessão comemorativa na Universidade Ca-
"tólica e o escritor" dr. Augusto Acioli

-

Carneiro relem
brou sua figura, traçando-lhe a biografia. Dos 63 anos

de vida sacerdotal do padre José Maria Natuzzi, 56 fo
ram passados no Brasil, "terra que haveria de amar co

moa sua", disse o conferencista. Chegou com outros je
suitas que se destinavam ao Colégio de Itú e às terras

araguaias, Natuzzi tem diversos pontos de contato com

Anchieta, diz ainda o orador. Ambos discursavam com
"

talento, ambos foram apóstolos aos quais muito deve
mos, 'tendo fundado, um, a Santa Casa de Misericórdia,
o outro o Externato Santo Inácio do Rio

Para nós, aluna de Sion, o nome do' padre Natuzzi
está ligado às melhores re-cordações de nosso tempo de
colégio: sua presença encheu nossa vida espiritual de
meninas. Grande auxiliador de nossos centros educacio
nais, coube-lhe inaugurar, com a saudosa Mére Angeli
na, o colégio novo de Petrópolis.

Foi um filósofo, um- sábio, pode dizer-se que onisci
ente, tido como grande orador sacro, mestre e escritor.

,

Sua palavra era conforto e estimulo para sacerdotes e

seculares que sempre encontraram nêle um coração de
pai. Na recordação de todos os que o conheceram, con
tinúa a viver e a ser venerado como um santo.

-

(Transcrito da "Tribuna da Imprensa", do Rio, de
25-9-53) .

.. ,

,Iavil-Motor «Carl
. .,' ·f· Hoepcke»

RAPIDEZ - CONFOllTO -:- SEGUR�NÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Esc�las intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movImento de passageiros.
lTINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

-IDA
,

de Fpolis, de Itaja(
VOLTA

do RiQ - de Santos
5/10
16/10
27/10
8/11
19/11
30/11
11/12
�2/12

7/10
18/10 23/10 24/10
29/10 4/11 5/11
10/11 15/11 16/11
21/11 26/11 27/11
2/12 7/12 8/12
13/12 18/12 19/12
24/12 29/12 30/12

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

Para mais informações dirijam-se à '

"'"'"""."......._....:EMBRE:SA NACIONAL DE NAVEGACAO HOEPCKF,
,Rpa Deodol'o - Caixa Postal n, 92 ._� Telefone: L�12

eh d .. - d dar margem direita, mas a 'ês-

e,_ou a- ocaSI80 e po ar quadrilha ímperiol do Ch�-
"

d" h I' ,fe Greenfell, i � P e d i u
seu, lar 1m, or a ou pomar a passagem. Esta esquadri-

,

lha compunha-se do vapor ficam, por meio deste, convocados todos os Conselhei-

DI�R�.ERGER lembr�-o que atingimos a época do !
"Liberal", escuna "Legali- ros e suplentes, bem como, os membros componentes da

a)1O puoprra para poda e Iimpeza de jardins, hm:tas e, po- Ld'lde" h iras nume-" Diretoria -e 3'i)ciuS"fLTITda�ore-s, para. a reunião que se
,

f lh d t
.

I" "I I
c e can onei

1" êd d CPC' d d
'

mares e o erece- e, com escon o especta , este útí con-
, ,

rea izara, na se e o .. ,no proximo ia 3 e outu-
junto de 13 artigos que o sr .. irá precisar em seus traba- _

ros 3, 5, ,6 e ,7,
, i bro, sábado" ás 15 horas, afim de serem tratados e dís-

lhos. '! - em 1858, no Rio Gran- cutidos assuntos de interêsse deste clube.
Cr$ 'de do Sul, faleceu o Mare-
25,00 chal' Francisco José de
50,00 Souza Soares de Andréia,
'70,00
20,00
7,00
10,00 Santa Catarina em 1839;
2'9,50
13,60

em1904, surgiu em

te�:I&t:I�I��6·I'r-:�!:'7"1 :��I�:�:.;:��::sc�-I ,Defeite!!!itÀS,,!
S. Catarina _.I \?U��I�I��D�E ,- .

1\
5 �,,�/{f71

11 I I "StJd .r>» 7_��/'-'
. t

Fato digno de nota: que , �' RE�I�TAS i .I
!"""'"-' �__ x..:_--=---

:�::e ':'P:e��:c::nz�� :,' I. lADIO .: JORNA� I � (SIInRI�D ':��l:EEc�,-" ti)iiiiijfr�'.
mente em Santa Catarina. !"o--<�)_� I

� ", �-
"

Por iniciativa de um padre! dos em picolés e' vesperais
1

brasileiro, em Canoinhas, de cinemas pelos mil e, tan- !
cidade de seis mil habitan- tos garotos alunos das três
tes, no riorte daquele Esta- escolas da. cidade.
do, -formou-se ali uma Bi- E' a primeira biblioteca
blioteca Infantil. Teve' o' no gênero, e� todo Estado

I '

sacerdote em mira reagir surgindo num ambiente
cqntra a infiltração da lite- I

quase colonial pouco indus
ratura malsã de n::vistas e

I
trializada. indiferente se

outras publicações; sem
I
não infenso à leitura. Uma'

valor cultural. Para isso
I
obra pioneira, que merece'

e�dereçou à Câmara Muni'- : tôda simpatia e apoio.'
clpal da localidade. um re-' Quem qU,is,er concorrer pa
querimento que acabou ,Ira o êxito de tão bela in i

�endo aprovado poi 11 vo-
I
ciativa, ,basta enviar os yo-I O Centro de IrradiaçãO

tos contra um Foi assim lúmes de leitura infantil Mental "Amor e Luz" realiza
criada a Bibli�teca Infantil I. que não mais lhe interes': sessões Esotéricas, todas as se

de Canoinhas que teve 10- I
sam para a B'bl' t 'I gundas feiras, às 20,30 à rua

, 1 10 eca n- C Ih' Mafra 3" '20
t 'b . -

d d
I

f '1 d
. ,onse elro , 'J - hgo a con n Ulçao ver a ei-, antI e Canoinhas. andar., I �I �,)amente c�m_oyente d� .. ! ,(1)0 jorpat das le�ras., ,ENTMDA-ERANCA�" ,l'�";;_",�,�F'......__

,,161 cruz011'oS, economlza- RIO).' -=�.=;===�==�=-

gou em Cabo Frio;
- em 1836, os revolucio

nários do Rio Grande do

Sul, os célebres "FARRA

POS", sob o comando do

Co!onél Bento Gonçalveis
da Silva, vendo-se aperta-
dos pelas tropas do Gover-

.
.

no Imperial, comandadas
. B it l\'I� .

" R'b" ,

pOI ei o ',LV c,.}, ,lI c 1 erro,

ocuparam Q Morro do Fan

fa, na margem direita de
Jacuí, e Ilha do Fanfa. CONVOCAÇÃO DO
Pretendiam eles ganhar a:

- em 1862, faleseu o C8-

tarinense Farmaceutico J0- •

22,00 .

aquim Caetano da Silva; DEBUTANTES - CONVITE
25,00 A D d

_ em 1877, afogado, fa- iretoria esta Sociedade tem a grata satisfação39,00 de convidar as gentis senhorinhas do Clube, para faze-
25,00 leceu o Capitão I udovino

, rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo1� José Eleuterio, com 65 anos vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE
'de idade. Era veterano da DE GALA, comemorativo ao 'seu 320. aniversário de

351, lo f d
-

guerra do Paraguai; un açao.
35,10 C'

__ em 1888, o município omunicamos as interessadas, que _a inscrição po-
derá ser feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,de Orleans e as freguezias das 19 às 21 horas.

de Gravatá e Pedras-grau-

Dois mil e novecentos 'as

sociados da Associação Mé

dica do Distrito Federal

, lI. data de hoje 1·eco-i·da-

- em 1624, deu-se a ins

talação da Vila de N. S. da

Conceição da Ilha Grande,
mais tarde Cidade de An

gra dos Reis;
- em 1783, no Arraial

Minas Gerais

dos da eleição na Associa-. Para tratamento do ES·

çâo Médica Brasileira. Nes- TRABISMO em crianças.
l ta capital, a apuração dos I Rua Vitor Meirelles, 14.

votos teve início depois da 1 De 9 às 12 horas díãrla-

meia-noite. I
mente.

penhado o cargo de Minis

tdo da Guerra-o t' j tavado do

----,---_._-,--

Brasil Império e o decimó
nono geral;

- - em 1827, a Fragata
Brasileira "Paula" naufra-

VENCEU O PROF. EL
:VJIRO LIMA NO ESTA
DO DO RIO LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COMOs primeiros resultados

da eleição chegaram do Es- I

tado do Rio, onde o prof.
Elrniro Lima obteve 273 V()

tos contra 67 dados ao prof.
Alípio Correia Neto.

BE,NZOMEL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Serra de podar , .

�anivetes para enxêPtos �.; ,.� :
esoura de podar � .

Ráfia , , . -!3arão de Caçapava, pacifi
cador do Pará em 1836 e deCêra para enxêrtos .- .. '

.

Adubo "Hortodier" ' " \ ..
Garfo para afofàr a terra , ..

'

Fungicida C-O-C-S ., .......•..........

Inseticida sulfato de nicotina
-

.. : , .

Hormonio "Seradix" ..

'

.

C<Jlher para transplantio
'

.

Vidro de Vitamina 'lVitaflor"
.

PUlverizador "Sears"
,

Bonificação' especiallO%

316,oó
de frete correrão por conta do compra-

As. despesas
dor. Dirija-se a

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda,
R. Líbero Badaró, 499 - Tel. 36-5471 __:_ ex. 458
Av. Anhangabaú. 392/394 - São Paulo

des, foram criados pelas
I Leis Provisórias nrs. 1218,
1219 e 1220, respectívamen-,
te;

;;

lira. Tenis Clube
""J'

LIRA TENIS C�UBE

PROGRAMA ,DO ME:S DE QUTUBRO
, .�

DIA 3 - Sábado Soirée promovida pela Federação
Catarinense de' Desportos Universitários
Entrega de prêmios.

DIA 10 - Sábado - Grandíoso "Baile de Gala",
ás 22 horas em comemoracão -ao aniversário e

posse da nova Diretoria. ·Coroação da Rainha
eleita Sta. Mary Ligocki - Traje a rigor. Não
será permitido branco.

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.RA. - Natal.

Clube-.11 de "gosto
CONSELHO DELIBERATIVO

De ordem do Sr. Presidente dêste Conselho, con-
voco os Srs. Conselheiros para a sessão extraordínária
a realizar-se segunda-feira, dia 5, às 19 horas,. a fim de

se pronunciar sôbre assunto de interêsse ao Clube, 'ten
do em -vista o ofício do Sr. Presidente desta Sociedade.

Florianópolis, 28 de Setembro de 1953.

M .. Gonçoloes,
Secretário

COQUEIROS
PRAIA CLUBE

"CONSELHO DELIBERATIVO"

DO "COQUEIROS PRAIA CLUBE".

Atendendo ao que determina os Estatutos do Co
qu-eiros Praia Clube, 'em seu Capitulo VIo., com refe
rência ao seu orgão soberano - Conselho Deliberativo,

Raulino Hom: Ferro, Secretário.

Clu�e 15 �8 Outu�ro

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

Hélio Prazeres - 1° Secretário

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

bu�iD!g! A��O' !r�!!.�J!!�a �!,s!os da IQUE FOí, FEITO 'DO DIN�r::I- (;ASA
zag� do Colegial assinalou o 2.0 tento para seu bando.

I
RO DOS FOGUETES. I V d d dei

Reagiu o Colegial e vimos então 'os lances mais sensa-

en e-se uma, e ma el-
-

cionais da partida, tendo Filinto aos 32 minutos marca- Este jornal ridicularizou que Santa Catarina era fe- me d;; presidente e endeu-': ra, pint�d!1 interna exter-

do o goal ide honra para o seu quadro. Nos ul-timo� se- ÍIIla.laifll_ à idéia e tinha razão ...
'

Iicissima. sando o SêU.·" . I namente à oleo, Si!Cl à rua

gundos o Colegial perdeu um goal que seria o de ampate.. ' ...., .

: TIm mês depois voltou o! Mas como as ehuvas não A nosso ver Getúlio Var- Dr; Carlos Corr:_c3 s/no'

Quadros - Tamandará F.C. - Reinaldo, Silvino e
, ti :&J

i

,cionamento" desesper i vieram; bastante dois ou i gas dever'ia auxiliar nosio
'Tratar com Carlos Bo

�:!�����!��!' :�o��t�. Edison; Attilio, Marcos, Ru- I PlII • ri' r . �80, de todos e vergo- tres dias" de interrupção I Estado,' repetindo, o que fez netti - Escritório Hoep-

.

A.D. Colegial - Valdir,'Hamilton e Alfredo; Paulo A: -2 _ 430 _

nha da turma do foguete, da linha Jaragua-Capivari, pelo Ministério da Educa- cke.

Eílínto, Aníbal e Raul; Clauco, Jorge, ..MI·gual, S. Thia-
S , í:30 7 9,15hs. .

t
-

t
-

d G
:..

.

.

.u "" para· que �;e exgo assem as çao J�,a cons ruçao e ru- ----�---�,-

go e Ronaldo.
- Fada SANTOnO -, An- f

-

d' d' , 1
' f'Entretanto não saiu o 0- reservas a agua a usma p:1S Eseo ares.. isto e, a i-

, Não podemos deixar de registar a conduta altamen- thony SAMnROSKl
'

I '

guetório, nem a -fogueira. I
da Empresul Sim senho- xando cartazes na constru-

disciplinada do capitão do esquadrão florianopolitano Miro CORNI em:
após a partida, o atleta Anibal, que prestigiou assim a FORÇA DO A\10?

Os joinvilenses .e jaragLa-: res, "estava mesmo r:_,soJ-j �:ão' e publicando pela im-

renome de seu estabelecimento, não se solidarizando enses nesse ponto .foram
I
vido � problema, como o prensa: "isto ' está, sendo

, com atitudes indisciplinadas.
. No programa: mais infelizes porque, "ban- 'governador garantia"... construído com dinheiro do

6 o JOGO - UJE X MONTEIRO LOBATO Esporte na Tela. Nac.
quetearam o realizador" Veio cedo demais o novo Govêrno Federal".

Ó q.E. Monteiro Lobato, da E.N. Barão de Antoni- Preços: 7,60 - 3,50 '

,
. I por suá' not.ave! '''realtza- racionamento. Só em ePO-

na, de Mafra, jogando contra' a Uje, conseguiu empatar _.'

pelo escore de 2 a. 2. No desempate a Uje, veI(lceu, por m
çao". " muita gente de cas de enchentes podere- Enquanto isso. cá por .Tratar na -mesma, dia-

,

ter convertido mais tiros livres. ,',_ .... _I!Ii._•••, '+_��., _

bem falou enaltecendo, o mos ter fôrça életrica inin- Canclnhas alguetl1. já inter- riamente '� partir '!las '18·

,

_.

Quádros - Uje - Claudio, Marlo e Ivo; Erasmo, _

..- I. I� �
- "culto" governante. .

I
terrupta, porque com a po- .:·oga: "Que fizeram com o horas.

Rmil e Arno; Afonso, Arnaldo; Adernar, Josías e Mario. As Shs, .' "

'

lítica que domina Santa Ca- 'din!-Jeiro arrecadado no co- ----,--- ----

.

Monteiro Lobato - João, Dionisio..e M�noel; Jair, AlIan LANE em: I Vieram �?rnalistas cario- tarina, tudo é feito "daque- r.iercio para o foguetório ao V dAluisio e .João; Oscar, Silveira; ,Zeno, Adilson e Oriel. VIGILANTES JUSTI- cas ao Estado, beber mui- le geito" ....
'

"Realizador?" ,....- en a"5'e',7.0 JOGO - Ujé X G.E. PROFESSOR TRINDADE I "

... ..

Venceu a Uje pelo escore de 1 a 0, de penalti. J

CEIRO, to whisky e gozar a vida de E o povo só admite falta ; Nós é .que não sabemos. _Por motivo de VIagem,
Quadros � Uje --Helio, Mário e Gualberto, E,- . Richard DON,NING graça, enos.jornaís da me- de racionamento em raris- P,),:kriam talvez gastar os vende-se o estabelecimento

rasmo, Raul e 'Arno; Ivo, Arnaldo, Adel'nar, Josiás, oe I em: tropólé nàciónal saiu pu- �hlr,:; meses ou semanas, a cobres nuns foguetes de lá- comercial "IMPÉRIO'DAS'
Afonso. '-

AqENTES DE SEGUROS' blicado (de,graçá: ",) que não ser que o presidente da grimas, que bem exprimem TOALHAS". Trata; 'pesso-
G.E. Prof. Trindade -'Verner, Amádio e Adernar; T,e- Início.do Seriado'. aqui, sim, havia um'Gover- R bli 'I d [

.

d "b f 1
,,' odolindo, Rui e Lobe; Valdir, Laércio, Osmar e Sieg- .', .

- .epu. ica reso v�, _man ar os sentimentos os ene i- a mente com o propníétárío,
fried O MO�STRO 'INVEN- nador de fato, "que, Bor- dinheiro (cem milhões) pa- I

ciados" com a "realização" snr. Walter Alves "da Silva,
8.0 JOGO - COLEGIAL X lTAJAI· 'I

CIVEL nhausen �esblvera- o, pro- ra ,Bornhausen construir que revelou ao Brasil um à Rua Visconde de' Ouro
" Venceu' o Colegial pelo não comparecimento do 'Gin. ' No programa: , 1

blema da! �nerg�a elét,rica, uma obra e:condendo o no-I "glande" administrador ... " Preto, n. 3.

Itajaí.
.

'1'
O-Esporte na Tela. Nac.--,_í\1Ifg;'iv\�. ,

:�u;;;a. ;;.�:�����;:�:;��;:;;:::�� �:ÇO:�/i�O aoo,3,50 i
'C�'e1r''a�.II·�J$C""a�l'das reclamações constantes dos jogadores visitantes. O �i� '-I�I[j_••�� , '

'.' . '. São Caetan·o.quadro de Floriailôpolis, não se encontrou e certos de � _!ai ��,-I'f, .

seus jogadores deixaram-se levar pelo nervosismo, co-

metendo fãltas a todo 9 momento e não fôra ,a energia I TIJÔLOS P�EN�AtJOS; TELilÁS, LADRI-
de um de seus professores de educação físic�; teriam � FECHADO PARA I LlIOS;-I�ODAPÉS E MATERIAL REFRA.
abandonad'o o campo. Jogou muito melhor o quadro de REFORMA
Blumenau. e sua vitória recompensoa o melhor quadro

.

;-
,

I ,,: � '" _�, , TARIO,
em campo. O vencedor marcou um 'tento na la. fase.:Na

·I�!:I .. � J}i JIf'I'- ". " .• ,

P�ONTA EN.,TREGA, •:����t:ri!a:a;::�V�i:�sh��:�éten��s.descontrôle 'do, time
...�, ] � !: ��.:Osn y'Gim'I a' 'C' Quadros - Campeão - T,amandaré F.C., do Colé-
_'

. I-I'Fada SA,N'I,'ORO -An· _

. "

,

.

'

.

.; '., •
gio Antonio __:- Reinaldo, Silvio e Ottomar; José, Arlin- .' .. .

do � Edison; Attilio, Márcio, Rubens"Pimenta e Rober�o. lho�ly SANWRCSKI - JERONIMO 'COELHO.14,� Caixa Postal
__.;

. 'Vice-Çampeâo ..:::, G.E. Antoniet� de Barros, do Miro CORNT e',,; _,; _
239 Florianópolis

" ,

Instituto Djas, V-elho' �ZVilmar, Fausto e Roberto; Leo- FORÇA D ) "':\MOR I' n,"ISTRIBUID,OR',ES
�

.

niâas,<a�nê;'é Edsôn;ü'\dalberto, E'rico, Maciel, Acari e No programa:
LI

,�I;r�.:-
.

"<'>--:� _. _', _
,

__ .

-<

, , Faço sabei" aos que. o presente'vi�em ou dêle tiverem

r{
.' �onhecimento. que no dia ,quatro (4)' de novembro de

O�GANISADO 1953 serão r,eàlizadas neste Sindicato, no edifício "IPA
E __ SE", 10 andar, a's eleições' para sua Diretoria e Membros'
EDITADO do Conselho Fiscal, ficando aberto o praso de dez, (10)

••POQ qias, .que eorrerá a partjr 'da, primeira publicação dêste,
,

. pé\.ra o registro das c'hapas na Secretaria, de 'acôrdo cÇ>m

'[)(JIlÁLr(!!(J g(J4lllg o ,disposto' no art. 4° das ,"Instruções aprovadas na Por-

g-[/XAg 7v.fTTO ta'ria !Ministerial n. 48 de 8 de abril' de 1952: .

i I "

FLóRIANÓPOLlS_SANTA CATARINA ,<�; �h�pà� deverão, ser registradas pa!-a os candida-I' tos a ,Dll'etona da entldade, Conselho Fiscal e respec- '[,0
I ,

' tivos Suplentes.
. ,

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO" -.V :
1-

d .,' ,

_� Os requerimen�s para o registro ,das chapas deve-

Rua Com,elheiro Mafra - FIOl:..ianópolis.· ,

! en e-se l'uo. ser �p;es.entados na"Se:retaria em três (3) vi:s, . SINUS'ITES
No dia 30 de dezembro deste ano faremos, as 10 .

"

d' d
assmados por t<;>dos os candidatos, . pessoalmente, nao·.., INFLAM,AÇOES ,DA CABEÇA E'" GAnGA'NTA..

.' I Üma area e terra e se� 'd
-

.

'd t }"f' 'd
-

-

I'"
fi

horas em nossa redação o sorteIO de todas,as cartas re-, '. sen o penmh a; para a 1!l1, a outorga e procurãçao, 1'RATAl\1ENTO COM HORAS MARCADAS.
cebid�s. Ás Iirmas que já nos ofereceram prêmios são'. i<ec€!1tos e vmte metros devendo conter os requisitos preyistós no art. .60 das__ .

.

as seguintes:' :.' i quadraL1os,
na Lagôa, com "Insth�ções" e ser.inst!,uidos co�n as provas 'exigiqas no: DR GU'ER'RE·IROurr,," casa,' um rancho para art. 50" ,da Consohdaçao das LeIS, de Trabal.ho. J

. •
'

.

CASA PERRONE JOALHERIA MULLER canôas, redes para pescar 1,.' ,

HOEPCKE _ e a T.A.C. - com
. Florianópolis; 30 'de setembro'

.

CON$ULTÓRIO - VISCONDE. DE OURO PRETO

�. vôlta, ao 'Rio, p�ra
eCl�ão, lHhma c"lJ:1ôa grande" 7lça.ció Gal'ioolcli S, 'fhiàrlo ,i

-- ALTOS' D�\: CASA BELO, HORIZONTE"';
T:;:at:,r na �ua,.Dépdor9' :HP,residehte em exercício ttES1D(::NCIA - i�EÜPE SCU}UD", "

".'eX.·":

Expresso São �org�

Esporte na. Telá_ Nac.

Preços: 7,60 - :3,50 '

'Ín�p. até 14 anos.'
. ....., ''---.

.

. OPINE LEITOR E ...

, ',M��.íillrde Basquete' !lIIitIim,No' ano d� J954 to�arão parte no II Campeonl:}to _� I
. .. ,

Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu- As 8hs.
bro, 16 paísé's, éntre 9s quais, Estados Unidos da Amé-

.

Joan CAUF;:ELD _ D3'
riêa� do Norte; i}rg�ntina., Uru'guaí, Chile, Egito, Cuba,

, 1: 1 d vid NIVON ��m:

Can�dá,' Filipinas, �ugoslavia e Itália., A, .Ioórmu a
'

o
.

campeonato prevê"a reàlizaçãó de partidas. em São' CÚPIDO SElVIPJ'i':I!'

Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em VENCE

três-dias, em outras cidades que não o Rio e. São Pau�
_ No programa:

lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela Cine ..Jornal. Nac
sua organização e aparelhamento màterial poderá assis-

tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" Preços: ,6,20 - 3,50

ofereça - condições, isto é, est�ja coberto. Imp, -até 14 anos.

I'
\,

.8AHC.OJeC�fbIJD POPULAR'IIe AGRICOLA I I

RMo" (}'t.,O)..OJVto. 16 '
.

". ,

fLOI1lANÓPo.llS - 5�ó.,& ro:r IM, '

....

Exames de Admissão
-

ao Ginásio
Preparam-se candidatos pala.o Examf' de Admis'

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

N() intuito de preparar desde já úm a�biente fa- '11M '-"'Ubl& 1-]>-vorável e consecução dêste objetivo é que fazemo_� es-
. )I..:à

te -il;lquérito a0 povo barriga-verde, ávido de presenciar. fi I

'

espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,
--�

,- -- .

'destacar nosso Estado no cénário desportivo mimdial. As 5 ,_ 8.30hs.

Nossa quadra como está tem rec,ebido os maiores Fada SAt-l1'OHCJ - An--

louvôres de todos os desportistas que visitaram Floria- thoey SA1\-lBHOSKI
'nópolis; coberta - será o palco seguro de competiçÕes

. Miro CORNI em:
de singular importância . Semanalmente' á� 5a. feiras

publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas FORÇA DO AM.oR

em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo No programa:

a prêmios já instituidos por firmas desta Capi�al. E.spo�te na Tela. Nac. -

Presos: 7,0?, - '3,50
Imp. até 14 �.tHI)S

- DIARIAMENTE �

FLOIÜANúPOLIS -- BLUMENAU
..

- AGENCIA -

,- CACIQUE HOTEL ..;....

"

__ QUESITOS _'-',

PREMIOS

'"
.

.:..

1) - Deverá o Govêrno do"Est-ado�agir' isoladamente J..--------....:.::----
para a cobertura d�' E�tâdio ,de Santa Catal'ina?

(Máximo: ...".... 5 (cinco) linhas datilografadas).
!

2)"':"" Deverão' os Governos do Es!ado e Município con
.

dOirem o .Estádio "Santà" t:âtarina", operando
" ,___,_..-

conjugadamente?
'

.

.

- (MáXImO: - 5 (cinc0) linhas_ datilografadas).
3) - Deverão. os Governos do Estado, MunicÍr>io e Di-

retoría da F,AC conjugar esforços, para obterem

o ápôio, mais uma vez, do povo catatiXl�p.se, ho sentido

de tornar o Estádio �'Santa CatariIi�r.�"m -

dos mais so

b�rbos Ginásios, de esporte, da América do Sul?

(Máxhno: '"'- ,5 (cinco) linhas datilografadas).

,1
J

SINDICATO DOS ECONOMISTAS DE
SANTA CATARINA '

, '.

Tôdas as' cartas recebidas serão numeradas, publi
cando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira,
devendo o missivistá, parâ identificação, juntar à carta,
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

derêço:

Vend,e-se
Uma casa de_' madeira,

com terreno medindo 9 me

tros de frente 'por 30 de
fundo. Sita à rua Monse-
nhor Toppi, n. 4L ,

--_..._----...,.:..-�-_._--

DR; TOLENTINO DÉ CARVALHO

Ouvidos, Nariz e Garganta"
,

Ausente durante O' mês de Outubro.
Em ·viagem. à,Europa.

i DR. NEWTON D'ÁVILA
Clnr�•••ral - Doe.cu - Prac .

.I.trld.... IIttlca

CeIIIIa.t6r1.: ali. Vitor ••ir.l.. a. li - T.lat••• ·1.1". '

c.ualtaâ: A. 11,10 Ilor••• à Ari.... 11 lior•• _ .......
' .......d.r ... Vli.l ".0..' - T_Woa. 1-.411. >'

�

,.,.-, &.�-' , .'

� �,' �

': \.

�.�, =
. ...� .

-.... .

OLHOS - OITVlD08 - RAIuz. e.&JÍa.A1ft'A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

,

- •...-u- .........
'

Lê.ita.. Ocu'lo. - Bum. d. J'uado d. Ollao par.

ClaJ.1fie�lo da Pr.... ArteriaL
,

Jloderaa ApaNlhU'Im.,
-

C...ut6rie - Vim••e •• Oure PretO...
_,

CURaTa...

fON'-.ua'ÜIJ CIId'�'" :t
rtuCRA.... , PR05E8.... , ."-_ PALUfA �

...

, 'Vende-.se e.'Compra-se
Vende-se duas Carroc'erias e duas Gabines CHE-

VROLET-GIGANTE 1949-1952. ;>
.

Compra-se Caminhão C,hevrolet.
.�

Tratar com o Agente dó Rápido Sul Biâsileiro �,�
Micro Ônibus.

Viagem' com :seguraoça
,
e, rapidez' .

sO NOS CONFORTAVEIS :M.ICRO-ONIBUS DO

RAPIDO
'

,<"SOL-BRASILEIRO») ;

,Fh>tianópolis - Itajal -

__ Joinville - Curitiba
/' .\ __..-

-

-
"

AgênCia :,
B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira: '.

ULTRA SONO
,TERAP,IA

.. .
.

"

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN..
PARA INFLAMAÇOES E DORE&--
TRATA�mNTO SEM O�ERAÇÃO DAS

\

:;:".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 7Florianópolis; Sábado, 3 de Outubro de 1953

Promulgãção
de Leis
RIO, 1 (V. A.) - Pelo

----- ------,--_._- ------------------- ------

sr. Café Filho, como presi
O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN- dente do Senado,' �')ram

ro
.

PARA INFLAMAÇOES' E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

.SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA. Re�ública no prazo c�nsti-

. DTRRATAMEiu'COM[HORRASRMA;AD1ARS.O' :'�:::�!:�i�:ur;;��i:
. •

. tura, o crédito especial de
I .' ,

CONSULTóRIO - VISCONDE· DE OURO PRETO Cr$ 1.000.000,00, para aten-
ALTOS �A CASA ,};ELO HORIZONTE. I der às despesas com a rea-
RESlD�NCIA -:- l'ELlPE SCHMIDT N. 113. 1':" ·d III F t N··izaçao a es a acio-

BARBEIROS .
.

'

I
.

O "Ideal" salãovex-salão Atençãó, Mocidade Renunciou
Amorim do Estreito (Can I .

b
-

jms .� .

>,q.'
. ,II to+, �Ftâ precisando de on- Cata rinense ! I' o ga IDe e

Vende�se e Compra'.se, ciu is de Ba-rbeiros. Paga-se COPENHAGUE, 1 (U,

Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE- 'Le�: interessados q,reiram Exame de seleção. para míitrlcula i �;'k-;.,�::r::::��s���
VRe�0�;p���A�r!n�9ã�-��::rolet. ,

' ,�idgir-se =, proprietário
na Escola de' Sarnentos 'das Armas', �:mn:e��{�ç:: �e� .f�::=:��Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro -I

no mesmo.
'
...' : � ,. > ."'�. ""- -�",","-". < ,-"<'"'-'-' ""'í'''''--'' - , ...._'--"-;-., surgido na semana passada.Mioro-Õníbus.• '

-. -�
- � -' �

,

....

I .'_ .". _�_,.l!ZI· Fsl"reit<r, '28"-9=53. �-' >' '

Í'o'
-', - lJU

. CALEND1\'RIO . DOS" -E*AMEi:) ., � por efeito das eleições ge-
: rais. O Partido Radical, 're-

ULTRA SONO
T�[RAPIA

Viagem com· seguraaça
é ·rapidez .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO ,<SUL;.B,RISILEIRO»
Florianópolis - ltajaf - Joínvllle - Curitiba

Agência: na Deodoro esquina da
-

Rua Tenente SilvEJira: i

\
\

promulgadas as .seguintes
leis, não' sancionadas nem

vetadas pelo presidente da

nal do Trigo em Erechim,
Rio Grande do Sul; que

estabelece gratífic a ç õ'e s

mensais para as funções de

Delegado e Assistente de

Delegação do Tribunal de I
Contas junto ao Departa
mento de Imprensa Nacio

nal e Estado Maior das

I �ôrças Armadas, -qu� auto

rrza o poder Executivo a

'mandar coligir e editar, em
volumes, todos os trabalhos
do Dr. Epítácio da Silva

Pessôa; qüe autoriza o Po

der Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura" .: II

o crédito especial de Cr$ ..

500.000,00, como' auxílio à

realização do 1.0 Congres
so Nacional do Algodão.
em Rancharia, São 'Paulo.

--....,...-- _ .. _._.

Atenção
SRS·. OFICIAIS

. "-

REPRÉSENTADAS CLIENTES

a c I T ERádio Guarujá de Flofianõ
.

polis
nádio Dífusera de Urussan

ga
,

·Agência ".Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre
Rádio Sulina de Capinzal
Ráfljo Difusora, de Tijucas
Rádio Difusora de Laguna i
Rádio Caçánjurê de Caçador

I

Rác:o Diiuso.ra de Itajaí I

::�l��:�:�:' II p.U blicidade"O Vale do Itajai"

de

Casa Londres

• Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind: Gerais Cássio Med.ei'l'os
S. A..

Electrolândia

Modas Cliper
�

� Electrônica

Est. Jos,é Daux S. A.
Waldir Losso & Cia.
Eléctro Técnica Ind. Com;

S. A. ..

I Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 - J.>'!orianópolis - Santa Catarina

"".

TRANSPORTES AÉREOS CATÀRINENsE S/A.
_.;

.

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

Nova Emprêsa de
Ollbas Nesta

, Capital
Recebemos o seguinte

ofício, comunicando-nos a

fundação da Emprêsa Po

pular de Transporte Cole

tivo S. A., nova organização
destinada a explorar o ser-

,
.

viço de transporte em ôni-

bus, nesta Capital:
.

. Senhor Diretor,

._

"
....

.�
.:��

.;".

',�:\.;.. : . .:.:...

! do, nesta Capital, foi fun

I dada a Emprêsa Popular
,
de Transporte Coletivo S.A.

,

I Por aclamação da assis

tência ficou assim organiza
da a seguinte diretoria pro-

.1
, , '

VlSOrIa:

i Presidente - Manoel Vi
,

eira'Cordeiro
1° Secretário - BentoI

.

Aguido Vieira
.

I 2° Secretário - Emanoel .

'R Linhares

J' Tesoureiro - João Clau
dino da Rosa

:. Assistente Jurídico
dr. Helio Callado Caldeira.

Aproveito a oportunidade
para apresentar a V. S. os

protestos da mais distinta

consideração.
Bento A. Vieira'

1° Secretário

1) -: Exame médico.
.

a) - Dias: - 1°, 2 e 3 de Outubro, de 1953 às 8' eusou apoio à permanência
horas. "do seu govêrno conserva-

b), - Locals - Hospital Militar da Guarnição de dor-camponês.
Florianópolis. Espera-se que o rei Fre-

, OBSERVAÇÃO: - Os candidatos deverão levar derico IX convide a Hder
calção de educacão física.

i2) _ ExaT�e. físico.
<, socialista Hans Hedtoft pa-

a) - Diass - 5, 6"\e 7 de Outubro de 1953 às 8 I ra formar govêrno, Êste,
horas. '" porém, só deverá dar uma
... b) ---' Local: - 14° Batalhão de Cacadores, resposta definitiva depois

OBSERVAÇÃO: - Os candidatos leverão levar de consurtar os radicais.
calções de educação física e sapato t&nis�,

3) - Exame intelectual
a) -.,.. Dias - 12 de Ouh.ibro de 1953 às 8 horas.,
b) - Local: - 14° Batalhão de Cacadores.
OBSERVAÇAO: - Os candidatos d�verão levar

caneta tinteiro ou lapis cópia, lapis, borracha, / régua,
esquadro, compasso e transferidor.

• 'PLACAS SIFILlTICA8.

Elixir.de Nogueira.
Medlcaçlo culliar DO tra

.

ta..ento da .uma.

OLHOS - OUVIlJ08 - NAIUZ • 9A.KG.&Ift'.A

De. GUERREIRO DA FONSECA
.....lalIata •• a..,uü

,

.. '

I1ecetta de Oeuloa - Exame d•. J'uado d. Olho par.
Clalllfteaçlo da Pr.ldo AlUrlal, .

Moder.. Aparelha..em.
.'

C...lIIt6.rI. � Vi••oad. ,. Ouro PNto. L

CANDIDATÔS CHAMADOS
Alcidio Agostinho Vieira - Alaôr de Souza .

(Ayrton Braz da, Cruz - Auri Silveira - Claudio An
drade - Cesar Vieira' Ouriques - Francisco Antonio
Bittencourtt - Hamilton Oceano Martins - Lourival
Jos� de Souza Batista - Miguel Edolo de Jesus -

Mario Luz de Medeiros - Risoleto Mário da Silva -ISalvio Francisco Atanazío - Vicente' da Rosa e Valdir
José dos Santos.

'

•

, ..

Aviso
Com êste va.lo.. V. S.
ó-b .. i ..õ. uma. conta. que
lhe ..enderã. juro c<*n,

pens!l.dor
e

§��������.� lev" ...';' pa.r'ó- sua. resid�n,
. ,ci" um lindo e útil presenta:

um BELÍSSIMO eOFI?Ede �Ç?O eROMADO.

,.�.. API"OC;UI"! hOje o NOVO .

t=J NCO 'GRICOLA
Ru.4 c7' ,16

......--_ FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA ......

.

A DIRETORIA DA OBRAS PÚBLICAS - Ser
viço de Luz e Fôrça, avisa que .não aceitará pedidos,pa-

.

ra ligação de fogão o/�trico até o fim de janeiro de .. ..
1954, quando serão instados os novos transformadores
nas sub-estações.

.

.

Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis, 30
de setembro de 1953.

,.

.'

Presentes de. Real Val6r, '-Sim 1
Aoeis, Pulseiras Diversas, Relogiós, Canetas Parker� 'Porcelanas Decoradas Nacionat:

I

Japoneza, e Chineza, Faianças e Muitas Outras Novidade'S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eartas Na Mesa· No Instituto .de Educavã.o
-

Ex-diretor/versus diretor - Uma carla eslapafúrdiãl� O incidente- c�locado
. num:dilema: ou:o Maíor sii ou; sài o Prot Milton!

"

"

,

o tradicional Instituto de ti�() da .Silva �lo�es, Bar-I c í'cfl�xo �eA b�ndade, cul-: (�n infi��ável série de pro» çu,tá'(a dessa transforma-. em. ievar- ao superior co- O seguinte: "Usando da majs
.1N·,wação e Colégio. "Dias 1'el"'OS Ftlho, Mancw Costa, . t.1L' a, mteltgencta e, sobre- 1-. emas mternos: professo- ·;riu. Havia um que nãº per- ld/l;cimento de v. Ex?�a. o l:{nfJluta sinceridade, pedi
V"lh o", desta Capital, onde r, saudosa Profa. Antonieta tudo, honradez. Com êsse J r es e .alumos, .num· ambiente udtiria que o educandál''ÍO I

'1'1"esente fato, sem COJi,sti- "';-7 à retirada do Prof. Mil�
!1el'II�ões se formaram, t�n::__ �1c Basroe e outros, Esses' tj_'"w'dro de harmonia, de 1J'e ,flesco�fiança: Mestres t\}rnasse aos tempos idos. .. i�,:.�

. denúncia ferina ou ton como
_ professC?!' dêste

do cu�no exemplo» d;gnifi- li'dradós servidores do Es-I'paz; de trabolh.o, o Institu- ccu.eados sob vigilig, pelo Usn, que não ficá'ra-tranqui- queixa matvada) ,mas ape- Estobeiecimento. Caso cos

,�:ntes a vida daquêles que, t.uio, deetacados membros
I
to de Educação e Colégio dll'etor,-resultando daí um .lu spm que houvesse, para. nns um apêlo sincero para inirid,-solicitarei minha re

!ihes transrr,.itiam luzes do do �Yl.a!!istério 'caiarinense, I' '1);08 yelho" se vinham fjr-' i�l?uérito administrati�o, o 11.OVO diretor, seu/ subeti- sduaguardar sagrados apos- ti1'(lda",
eaber, manteve sempre hon- r;.alltiveram �empre bem

! m�ndo ,no con�eit� púb!ico, '.;'.I·jos resultados são conhe- tuto, pedias, n� caminho. ... tolcdos de moral, de civis- Hoje, haverá r'e�iiío, co-
r·:do o seu ,nome, sempre alw o nome desse eetobele- (,te que, um dta, o GOVerno câos. Professor.es afastados E. dái, houve, muito natu� in') e-de justiça._,.. 11tO sempre acont�ce no últi-
H'speitada a sua, tradição. c,u',ento de ensino. do Estado nomeou, o sr. da.�Junções, em prejuizo do ra!n1.ente, o expediente mui- Um ,oficial do Exército, o 'f"O 8ábado de cada mês. De
JS seus destinos foram'gui- Djretores e pr<?fessores, P.;'(jf. Milton Eduardoj Sul- próprio estabelecimento .e, Iv ao sa!Jor das fôrças ver- _1\-1újor de lJ1.fantaria, sr. Jal- r�-:"'ão comp�rElcer. os profes
H.dus pelas mãos fortes e se- (,:/ sempre s� houveram �1V:m, para a direção. , f;l'((l1demente, do ensino, ato mdhas _: a sabotagem!... d,!r Bhering,�Faustino da sores e, entre êles,-especial-\

ÇH"·US. de um'a plêiade de ,'(.'�n o merecido respeito às A sua indica�ão'foi infe- que a Justiça pôs por terra, UMA BOMBA, Sih'o, VALENDO-SE DA rr,Cll'te conv,idado, quem as-

·1If.'stres, zelosos, da cátedra, �?arliç_ões do ,educandário, l!z (' desastrosa, como pre- 1(·{'cntemente. Acontece, porém, que por 4!!J.ALIDADE DE' MILI- fillOU a cartà ao sr. Minis-
'cl.tlisiástas da missão' que !),< alunos, cujos pais dese- ,viramos e, como o provam Dias negros, de aflição, C: I] d;i, o trabalho não surti1'o T.,.t-iR, presta-se ao'pápel de !"o da Guerra, o sr, Prof.
lhes foi confiada: Entre 1'.Tam entl'egues a verda- as atos q1.:f,e alí praticou e a f;1.ra todos, alí. Admjnist,,=(l.- o efeito esperado, que seria ! Ú lar o despacho de V. jI,Wtõn Sullivan.
�;:;ses abnegados lurmen« tu-iro» mest"es, tinham líê- marcha. 'dos dias que, de en" �:io desastrosa, como todos o. desmpralização do atual -Excia., acumulando QUA- . As cartas estão l�a mesa.

;P!P deram quanto de ener-IZ..:s exe�1.plos de vir-tudes, tiio, se passaram. Já qua�do o esperavam... diretor, o Major do Estado TRÕ CARGOS PÚBLICOS -:.1 luta está aberta: A sorte.
{li,} lhes foi possível, há

ai
Ei a, pl')r assim dizer, cada e;:ga nomeação veio a pú- I1L.M'A NOyA

"

�11)1.or do Exército, Jaldyr ,!C'.ba1'cándoproventosmen- du estabelecimento está,
.1 stacar os Proiessores Al-. p<lfess01', como ainda hoje,

.

bHco. em Florianópolis, to- 1I:as, o Govêrno do Esta- B. Faustino da Silva.. En- sais -;;uperiores � n.' vinte mil t tmbém, em jogo ... Aguar-
du:; tivemos pena dos desti- 1.) :esolveu recuperar 0- es- LÚO; o que fazer? Um cami-' r:n�(.eiros, em uma u1Jidade J('m�s, agora, o« aconte�i-
::0,3 da,quele estabelecimen- . �,I1)( [ecimento, salvaguar- ub.o, apenas; Ir mais. longe, do país .onde 4.800 professo-- >]',entos"... ,

to. ;hn.do-se o passado e a.dis- Rel'orrer ao.-Ministro da lcs'p?imários mal conse- MÁOFORTF;... .

c 1)lina. Solicitou do Govêr- Gu:rra, urdindo uma éila- J1!C'm para sústento, de suas () sr. Prof. Milton Sulli-
1.0"-'.. Federal a colaboração ci'1..

, JúrroÍlias um salário de ápe- . <'c.n, depois de afastado da
UDADE

di! um militar, catarine;se, L, h� poucos dias, à� n�t; "mil cruzeiros, onde len� :i, "eçãó do estabelecimento,Sob a direção do sr.P1"Of.·· '
.

. oftUl.O de tradicional família, 'l'!"ãos do Governador do Es� t�s' dos estabelecimentos pa- f.Ji contemplado,' pelo Go-
.'\1ílton Sullivan o tradicio- ' , ..

, Um militar zeloso, que sou- tlaio; vem a carta, que a- d ..ões de 'ensino secundário I,'êrnó doEstado, com a no- I

,tt� 1 colégio s� viu a braços 1
.

besse vencer tôdas as bar- baixo transcrevemos e que, 1"tI ebem os modestos venci- I11.fGrão para sub-diretor do
rei·ras e fizes�e_ com que o �.o)' cópitr, outros militm'es '''(('?lias de 3.100 cruzeiros e ,Dej..lartamento de Educa
li.'tituto de Educação e Co- enviaram ao 'atual diretor: :)s mestre:r das .Faculdades (;'0 .. O Govêrno, assim 0,-

lério "Dias Velho" voltas.. "Florianópolis, 4-9-1953.' Superiores entre 2 e 6 ,»!il !éndo, deu mão forte a

�em à ,gozar do· prestigio e Sr. Ministro Cf(t 'Guerra. (ruzeiros. quem, já na direção ,do Ins-
da confiança que sempre Quem tem a 'Subida hon· Eis àí, honrado General e {,t:.lto de �ducação, jôra: um
I'·untiveram. Esse militar, l'ü de girigir-se- a V,__Excia .., 1.'u'tre Ministro} o lamentá- dCI�astre...

"

CJm fôlha honrosa de' servi- Sr. 'Generél.l, é um- velho l�.?l caso .entregúe à ,Vossa
,.

';($�r�stados à Nação, o sr. 'vriessor, lente catedrático �1L,�Liça, clarividente' consi- ...\TA.O HA ESCOLHA
�di1.jor JqJdyr:Bhering Faus- (�(' Instituto de Educaçã? e clel,).(jão. ;:ntr�tanto; não há esco

t�'no. t,la S�I�(1., não teve dú� CO,i/gio "Dias Velh((, -do " (a) MILTON EDUARDO !!i.er,· entre aquele que qua-

DtItClldadts, GIm> vencimentos, irrisórios, . sQicldoQ- '.�'rla.§, em acceder ao convi":' cidlJde de Floriãnópolís, Ca- 3VI.LIVAN": '

se 'levou o Instituto à garra
�

-S8•. Dotam,. 80tI80"0 l·uocl·onáJl·lo d'o Teso.uro·
te tio sr. Governador. ,-No- �pi:cLdo Estado de· Santa t'/1RTAS NA MESA

i
e o hrioso mili�al" que o sal-

V, .

•
,

me:(ldo, empossado, o esta- c:.'atarina. No sala de reunião dos 1'()U. '

,Manoel Procópio Feli!',' manter família -: vi.yer �e- _.
nmJ grànde e pes�da 'crl!f bi\:(:'imerito tomou' alma Vem, mtti respeitosamen- professor(?s, em um quadro Se um dos 'dois deve sair

com 45 anos de idade, há ccntEmente, como o deter- trllz de sofrb:ÍÍentós?';�:F1a'l'- 'iI( 1:(:. tc; inspirado tão somente gn::nde, bem à vista, esta -:- -'e o caso. foi colocado nes-

15 anos exercia função no! m'ln� o Estatuto dos Fup.cio- J-l de- amargUl:�: Nada'-lhe Voltou o ambiente �e C01'- -reI;) culto da verdade, pela...ópia d�ssa carta, que não se/�Héma - saia o joio e fi
Tesouro do Estado. Traba- -!Ju-'os Públicos.-Como ou- t;,lr:a sorri�, quando lhe pe-, dialidade, de respeito", d?_ J;(?1Iemção' dos sublimes q denúncia mas envol�e q'ij,(' O- trigo. A c.arta acima
.u-,ava como, encaderna,dor, i.r.os, era um servidor pú- :<:V2111 sôbre os ófibros en- dú,ciplina,. entre corpos do- il.ii ais das Fôrças Armadas . '·csponsabflidade. Ladean- l'('F oduzida,_ na sua reda
coO) vencimeÍltos da refe- hh:o, com salário de fom.:!, ':argos' de família, com ge-

I
ccare e discente, o que

.

�á e Ilda fé que nut'r� na pro- (h·a, entre 37 elogios de al- «(:0, aliás, é um bestialógico
r':nda X, da TE!,bela de Ex- Para êle a vida não apre- l.l�·: os Be priríleira necessi-:!,. (;1tstituira uma vitória. ,n: "bial justiçar de V. Excia: (1,[; patentes do Exé-r.cito, ':jv:_e indica ser lJ seu autor

/ tr<mumerá�io.' Percebia, u';d:wa epis6dios ,alegres, Jade custando o preço -dos I SABOTAGEM- ;;éu (ligno guarda e mais-ze- 'I'·.fJ:l· repartiçÕes (iUde serviu tà)�lO pr9fessor quanto um
1:r11to, Cr$ 1.200,00, para Pelo contrário, carregava úlr,os da cara. lil�s, havia um que niío i0�i) defensor.

.

. I (; Major Faustino da Silva, (.lJiro, que pontifica no 30'1':",

Não teve, porém, essa co-
.

.

,. A.ltamente honrado; O· in- II [q'is az'!).l, letms visiveis, nal do govêrno •• �

ragem que precisam todos, '(CCorra-lo' do �. d' . I
------------�---------.--.

, ". I J)
ü asstna o sente-se,

•

no

p�ra enfrentar a luta. Re-! POVO l (",nanto, deveràs ,pesaroso.
...._ .. ,

eOlleu ao suicidio, Ontem, .

. )) \

,

1
às 11,50 horas foi o seu cor�' :güucos os jqrnais, no 'I Mal K.d.rec..so.di.zem que os govêrnadore� 120 encontrado: pendurado, Brasil, podem dizer-se, �6 \I

I. p()(1'erão' nomear os prefel- . .

f
- , I d ...

.

• Da bandeira..da porta da �a-
E'em contra acçao a ver-

a p,rl"58'oNo excelente artigo com' tos das capitais. Em não _] h <lede, órgãos indepen- ,

. l'anu a... para a cosin a, er'n '

'lHe êsse sabedor e enca- sel�do, pois, �lteí:ada a'iV[ag- 'ma residência no Saco 9,.0:; cle�ítes. Pará júbilo de Eloi 'Vitorino dos Santos,
ramujad? Carlos .da Costa l1a Carta, o sr. Ir�eu, Bor- Limões. Terminára a sua quan'tos admiram o mais �onhecido pelo alcunha

Pereira, atiçou foguetes nhaüsen, sob o ,comando do luta, o seu sofrimento. Dei- gt'ande matutino' gaú- de Z�lu, deixou a Penit�n-
(digo mal, que? çentená-: nwis c0nspícuo, e eminente, xou viúva, a sra. Maria de cho, Correio do Povo; ciária, nos últimos dias do

rio é de morte), assinalou e ilustre, e notável consti- L d
. é1e está entre êsses mês de' setembro últImo

. our es. Sm,J.sa Felix e u'a
a data letálica do grande! t'.lci'onaYista s�l-americano, " 2

.

' .

'-'OtICO Bt'" Cumpriu, alí" pena por cri-Ic .

.

. ,
' , . r ' .

'

.

'.

, nlf'n�n?, com .

e melO anos. ·to S. as ana ISSO

..,amt-Hl1alre, esta o fato: o o C·'.ilca do Ulllverso, nomeara A P 1" f'
.

t'f' d rata consagrá-lo
'.

como me, de hIrto.
,

.

I '.

-
. o lCla 01 clen 1 rca a '.

'

Ifino sárcasmo do

naturaliS-,
o Prefeito da Capital. e" t �

t d' umà das . maiores. fô- Mas, mal deixou ,aquele.

,.
n:,u corpo ranspor a o

tu gaulês a respeito ,de o No�eará ou, �ão ,desno- fJC!.t'é1_0 ne�rótério da SSP e,
lilas do periodi�mb bra- estabelecimento penal, tor-. t .�:?o

governad?! daquela epoca I
!neara o <I_ue ,Ja �sta, para: hoje, após autopsia, será da�

.

s�!-eh;o. Na verdade, o

I
nou ao crime. A noite de 30 I

"

Do Diá,:io Cal'ioca, de ante-ontem:
ter um so braço. A falta do, ver ('01110 e que fICa. O po- / rll) <- sepultura O

;
"t·. jOl"ll,al que a ·energ.ia es- de setembro, esteve em São i O TAL DO, ADEMAR

I· .' .

,
_, -. ,mquerI o .' I

..
O sr. Adernar de Barros tomou um carro ,deoutrc. seria, porve.ntura, um V0, por outro lado, elegera I Fo; aberto e apllra'ra'.,· me-

clarecida e ,patriótica' I José. Arrombou o armazem '

1
I"

- .praça em Be ém do Pará, saindo do Hotel para uma
bem para a coletividaâe!

_

o' seu' prefeitQ.
.,

' ll:N, a causa dêsse 'áto ex-�'
(�[e Ga\ldaÊ Jún�or' fun� <:ie Salustiano Jacinto Pe- visita afastada, Ao chegar ao destino, disse ao'

O Padre ,Vieira, nos.albo- E dá-s� a melódia: caso I tremo de um humilde ser- \ clou e orientou, j� se- I reira, ro:ubando 300 cruzei-1 "chauffeur�':
.

reI.. da' nacionalidade (vá típico de bHributação. Gen-, V;dOl: do Estado.' :lão pertence, porque �. ! TOS' em dinheiro e miud�-I'
. ..:...: Você agora me espera Uma meia hora senão

lá), foi consultado por E_l- te por natureza. precavida'.1 _ '1 um patrilnônio moral j zas,' Em seguida, na mesma
. vai ser· difícil eu arranjar outro carro por aqui

J T t
.
- Ah! doutor, não espero não - disse o "éhauf';Rei .!'ô1bre a conv,en�ência de d.ev.emos desde já pensar na Or·D. IOda imprénsa do Brasil. noite, entrou na garage da

_

.

_

I'
feur". -'-'Hoje tem'aí um comício dêsse'.tal de Ade-

nomear um 01.1 dois gover- lI1slalaçao da segunda mu- I

C ·Ih· � Del-e se orgulham todos iirma Filomeno &. Cia., le-
.

mar de Barros � eu quero ver como êle é. Falam
nad0res para as Capitanias niclpalidade. Que.vai acon-:I arla O . (:s verdadeiros homens . vando um caminhão(Ford tanto dêsse cara .

.

do Norte. Em português tecer, isso vai. (Na, durá). Visitou-nos, ontem, daíl�. óe jornal, que encon- F-6. O sr. Ademar ficou satisfeito e, embc;>r-a com o ,

'. lL S -, di
.

I .

h perigo de não encontrar càrro de volta, concordoucásticlssimo, aconselllOU um, e nao acontecer e porque drJ-nos o prazer . e· sua pa- •. trarn no valoroso diário Levado o fãto. ao cou e-
, I com o "chauffeur". Sua satisfação foi mesmo tão
no caso de ser achad0 :um

I
t:uco quanto o imenso cons� i(�sl.ra amiga, o nos�o bri- . pcrtoalegrense toCj.os bs 'cimento 'do sub-delegado, grande que, pagando a corrida. com uma nota de

vero admi�istrador ? ne-
o

:�t:l�i�nali�ta de ga�eta, do�! lh.:-mte éonfrad� e� cont.errâ-II, predicados de. órgão.�pu- I Sgt. Arlindo Firmino Car- I , quinh�ntos cruzeiros, disse ao motorista:
nh�.,m, em ,caso, contrru:lO, l' ,al�clO, a�da a 'ensmar P�l' I nco; Jornalista _TIto Carva-'I hHcitário moderno. Q dos;' a� diligên�ias se pro- ,

- Vá!. vá ver o Adernar. 0 trôco é seu .

. A nossa CapItal, esta ba- .:'1 e asneira orel,huda., Nao 11!1o. atualmente emprestan-I
.

Correio do Povp, que é

'1
cessaram. Com- os poucos Ao ver a .bolada.na mão"quatrocentos e tantos

r '1 f (
, ". .. cruzeir.Qs, O "chauffeur", empolgado, .respondeu:J.ança, mas não cai, com' a 11e atemos quem somos do�; sua colaboração à im- , dos lido1? iornai.s em ,'elementos éom .....ue conta o \

I ,-
• .

':I ' :_ O senhor quer ,sab(?r .de tlma coisa: êsse tal de
Htltrmomia j� a�r�vada pela- nós?) restriçÇ3es à craca cu�- I

Pl: ..n:a dá Capit�l do',País. I Santa' Catarina, com- ,destacamento, essa autori-; 'Adernar que-vá ... Eu �spero o senhor.
'

metade_. �o prox_ll1:o an?
- tUl"nl. Mesmo, porque, dI-, _

O Ilustre �Ohfraçle �:m,� �

. pletou, ante-ontem; o ! dade-conseguiu prender, em í(tudo mdlCa) recebera a zem em Maund: hünta Catarma ,em VIsIta a seu 58° aniversário. Ex- Paulo Lopes, o ladrão Eloi
outra cara metade d� liber- Hay muchas dotorerías

j
sua- genitb�a 'qu� se encbn- � ciilpando�nos pelo atta- Vitor�no dos' �antos,'t'v!l,lgo II,dsdli!. E, precisamente den-

I que yo no puedo al,canz;ar tra enfermo, e rever amigos .so dêste registro, er:de� Zulu, traacafiando-<:> no xa-

tro de um'.ano, a 3 de outu- i Vende que apreadi a inorar t;" F,)Jegas que os tem em
I le\amos aos que o di:" drez." �

-

,bro, �stará elegendo o seu
j
De ,1ingún saber' me asom-J t'rnnde número,

'

'.. I, rigem e que o fazem, .o Ontem, aquda autorida- j �

p'eJeIto. Acontece � que a', . [bro!] O ESTADO, desejando-, nússo fraternai abr�ço ·de solicitou 'ao Juiz da co-I
�on!;titlli ão �eder�l .. tem ,I �Iás no ha que lleYoarme aI

'
lhe fel�z

c

estada em Floria-
I decongratulações, com marca de são José a prisão

I

a;,ti&o, uri.S'''parágrafo.�,:,;�;: /' . nome-
.

,nr�ventiva do larápio que,
n\llnel,'Os, várias" aí'

. �

Olé à.��,�nit�ncía...

��#��;�.��iS07Ú��: ,�:s:,�,�íJ;��!.es, , ,

T)lAS DE INTRANQUI-.

.;

'. ,

_"

Flori-anópolis, Sábado, 3 de Out�bro de 1953

�8nsou
.

de Viver .

'"'), Com Salário. De fome

• • •

.TOURAD�

xxx

Do Diário dq. Manhã, de -ontem:
':Aliás o RubeRs de Arruda ;Ramos fez· uma

bruta fôrça em Lajes, mas os lajeanos, inteligentes
e bravos, votaram em Oliqto Campos, em João Ri
bas Ramos e até no Wilmar Dias, mas no Rubens?
À! deram-lhe 169 votos!", .

,Há, aí, 'um engano a meu favor. Deu-me o jor
nal' 169 votos quando, na verdade, não obteve um

sq. �esse pleito, de fato, recebi de Lages zero vo,.

toS.! "Ninguem me ama, ninguem me quer ...
"

;�i'fj]n,lcte!ri'RO: ri. 'i ,em,quís,�e�' cancliqato,
'��.•�"' � I�I rL "M,E�'�Jt,�E2;1•.

'

.�
'

c,

_,_".'.�' ��_� , "
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