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o Comando 'da 6rêve dos Marítimos
, �IO',16 (V, A) - A P�-I ,A favor da �r:�e prG:,u.u- I

TRINTA PRISÕES
A '

Ricão,' com escoriações e medicar-se de ligeiros efei- impedindo tôda a comuni-' didas contra a greve, Du-

Iícia dissolveu a, pau-e: ti� , ciaram-se os sindicatos de Foram efetuadas> cerca contusões gerieraliz��as, , I tos da

,panC�dari,a generali-
I caç�o COl� aquelas embar,-t' ranteA tôda a tar�e n:antive,r�s (para o alto) a assem- I Comissários, de Carpintei- de' trinta prrsoes, havendo '- Esses foram os dOIS pn-; zada, I caçoes, ram eles comurucaçoes com

bléia dos rnarítim�s convo-I ros Navais; de Operários diversos feridos, dentre os melros ,policiais a ingressar
'

DISSOLVIDÓ� OS PI-· I,REUNIÃO NO ,MINISTE'- as delegacias estaduais dos

cada pelo Com�rido Geral i Navais, de 'I'aifeiros, de 0-
.

quais dois investigadores na sede e sofreram o pêso J QUETES ,

RIO DO TRABALHO '.
seus sindicatos, remetendo

'de Greve, no exato momen- fieiais de Náutica; de En-' foram socorridos no -Pronto i mai�r, da :eaçã�, • I Os pi�uetes que �everi-II Às 23,�O, h�r�s reuniram- instruções, Muitos falaram
to.,em 'que o líder Emilio' Ierrneiros,"de Foguistas, de Socorro: José de Vasconce-: VarIOS jornalistas procu-. am partir para dar ínstru- se no Ministério do Traba- pelo rádio, para advertir os

Bonfante Demaria lia o Marinheiros � de Eletri- los" com suspeita de fratu- i raram, também, os serviços � ção aos navi6s surtos no, lho os presidentes dos sin- marítimos contra a greve.
manifesto ,proclamado a .cistas, ra dó crâneo, e José Matias I do Pronto Socorro, para' pôrto foram dissolvidos, I dicatos, para c9n,s�rtar me- o' chefe de Polícia, ge-

deflagràção do movimento. _0_>.....0_0_0_ neral Ancora, distribuiu

Irromperam
'

os policiais, i !! uma nota assegurando ga-

:ol���a�p::'::",::., Ru:��:R d. ' r= s��!:a�,l!;",' ��::�:leap!:�:�d::se:a:���"

s""llrê"" os marítimos e i Arruda· Ramol I ,'balhar.distribuindo socos e cadei- GERENTE I i' Ano Xl - O::-----t------, radas indiscriminadamente. '

Dc... inlOI F.' i " ecre 00 a r�s� ,

����RAM O SIN-
d. Aquino .. , I N. f1.735 I pODsabUld'a'8,do

-'

1 �� .()��:--"""'c-;rt1.'.--- Prefel·toMesmo depois de disso-
'&1....- d )Q. 8 p'� Florianópolis, Sábado 17 de Outubro de 1953vida a assembléia, côntinu- __,.... • ,0,. � ,

RECIFE, 16 (V, A.)

'::?�€i:::i���;::a�:; Oa-ela'ri P-'o'r,Jallro Ja '. "f;a. 'rl'a"s • '

f ,DtOM����I.ed�!OIebla, Pre- �:��:i::����!:�utr�Ira a decretação
'

do movi- U "U U. ei o unicipa e irama, responsabilidade criminal
mento}, que ficou literal- :. , .:

__ .., recebem�s �tencio�o 50nvite I do .Prefeíto local, em virtu-
mente arrazada. I fiara assistirmos a maugu- de da cobrança 'ilegal de

:!:�;=:::::��Ii�1 O POVO Anseia Mudança da' Polílica Brasileira �:�::I�;SS::r�!�� ::�;:�:viaI!:;I,::��::
ciais de Máquínas, de 'Prá- RECIFE,16 (V, A) - A comandante da Zona Mili-. blema presidencial; dizendo se definiram a respeito da

za". I d
I

\ '

1"" I
a aqui, com relação ao go-tícos e Arrais.xde Rádiote- FOLHA DA MANHÃ es": t�r� do Norte, :eve oportu-, a,_:erta a tura, que -as r�: questão",

.' .
Gratos pela atenção. I vêrno do Estado.

.legraflstas, de Mest�es de creve o seguinte:, "No de- nidade de aludIr. ao pro- glOes Norte e Nordeste ja - "Sem quere� me íntro-
__

_
_

Pequena Cabotagem, de correr de sua palestra com
' '

, ,meter na. vida riograndense I P'r'eA11·'0 Nobe de Llitlte r,a lu'ra"Motoristas e Condutores, os Ilarlamentares gaúchos C I .•
'

J'
-

S M' O ,,' ,- ressaltou o general -

dos Escritórios e dos Con- que óra nos visitam, o ge- ,

\'

.
,

•
'

deixo patente.omeu desejo
I C dei d 'F "a ' '. ' I de ,"ue o gaúcho "chegue anera 01' erro e ari s, Usando de um direito seu, de .que tanto tem usa- .. '1.,

,

(1'0 a bancada guvernista, os representantes pesse- "põrto seguro no caso da

,d if. tas .ncgaram urgência à votação deum projeto na : sucessão presidencial. Atu- ,

Assembléia. ��sa' urgência não era nem necessári�, II almente, no·,B�asH, a políti-
'

,
' nem aconselhável. E certo andou a bancada OpO�I- ca deve reger-se por um

l' '"

'

J
cíontsta, como exata andará" depois do que aconteceu

, '

'

. ,

ao Sr N�reu ·Ra-m,o!»' com a l'edenção elétrica do Norte, ao recursal' urgên- I sentido ��nals.' n�cI::mal do,
,

• 'J I'"
•

't TI'
.

I que regIOnalIsta
BLUMENAU, 15 CO,.Es- rêu Ramos,',Pela' distinção c�as dP.erII�csas, 9ue ,vl18am ta eVI

adr a �na, I�e t�gJ� �j' I, A ,,'1ill;"
' 1" :,.,

-

d
-

:
"

"

!.
"

�i' ,"�S' t,s ,L hva � el� e ?pr-o,:,�- a!j ,a,.. oqu��.e_Ç.,au�a"-L�����L ��'" ��..; "

S ,?:tlI?_aJ ...,lTa,a,y! " y""ta<}o) -;- Por prop�a do éom que,,? �evou , antl_."; entan't!b;, ql1e Issef oC'orre'gse luf1's lQu«tà p1'l'heijo' or/� I o'€nerar C�rdeito de a'hás
vereadür Pedro Zimmei'': j'dal1e o Papa Pio ?eH,- agra: l!'ão P!lla�j;u�O'" viesB,e, ·O'ntem, recl).eàdo "t d'e'. ataqu�:{ ,I,"': : 'm'

,

......
'"

� • •
A

•

�. • , " ,,,,._. '•• -'A..;-� �
- � ! �' ....... .l "):', ,-

_, 1 '". .t., t que � çO\),seguI os" ar.0L"r
man, aCamara MumCIpal cranQo-o �ül1�""a o:aora--vrJífZ :-g:rlJSselrb� "e"�estall",�"u"e' 'Uemag"gll�08.,· - '. - ��t �-f. rr'" ". "': .. ,,, .. � �_ �,,-," J. ,"'*

aprüvou, um voto de , con,.1 da Ordem de' Cá;àleirb de QU{! adiaRtam urgências _nesse g,overnicho des-
, ,I

oram. .
'

'

t I
- "N S- S'l t moralizado. que aí 'está? .Com /urgência pediu êle, pá·. t ,�"Por de,ver de ofício,

gra u açües com o sr. e- aO' ); ves re.
um ano e meio, a criação" da Secret�rla da, Agricul-

'

nÚls sem' interêsse partidá---- -_

tura, com{)-<fuedida de imediata: necessidade, clestina� rio püré�' sendo �olítico I
O'· PSD . da' a resolver os prO'blem'as vitais da produção. Essa d 'todos' �s hü�, ','", • • , ." b d ...

t "t' d'" di"
,e evem ser ,

anca a OposlCI'oms a, VI Ima Iana as ca un�as e
,

'

. I, •

'.
'I I . das injúrias de um tarado' que, o 'Góvêr�o proieg�, mens que se.mteressam pe-, LONDEES, 16, (D, P,)

e O ProJ·'el'o li rI·n'os votO'u em tempo recor.de a cria'ção da 'urgentissima lo desenvolvlq1ento do Bra-
I
- G6.nnar Hagglof, embai-

,

"

,

'

'

,

'
,

"

, p' Secretaria de Agricultura. E at'é hoje, êsse departa- : sil, créio que o anseio geral" xador sue�o na Grã-Breta-
RIO, 16 (V.A.) - 'O projeto d-o sr. Afonso Arinos, mento não está em funciO'namento. Já lhe ,festeja- ) do p'ovo é por uma mudan-,I 1-.' d'

. .

t h-,

d'
," t'" ..

d'
" -

'

I
n.,a Il'lgIu-se es a man a

qtj.� dIspõe sôb're a associação de legendas parti atias. ram, Iromçamen e, o amversarIO' e crlaçao. '

1'1' " I' "

,

com o concurso de votos, está sendO' examinadO' pelo P.
. prgên"cia 'está s�ndo reclamada,"'todo o d�a" (i.,;L';;. ça po 1 Ica .

'I a� núme�o AIO �a r�a, Dow-
S. D., através de uma comissão especialmente designa': a ImpresSao do proJeto dO' orçamento. Examma-Io � I nmg, resrdencla ofICial ão
da: Conforme noticidmos, a inclinação do', partido é no vot�-!o é uma d;as p.rimeir:as e� da;s �.ais i�portantes 'O Tempo primeiro, ministro, sir Wins-

,

sentido de que padece do víéio da inconstij:ucionalidade, funçoes do Le�IslatIvo, Para IS�O, eXiste �sse �o�er. I' ,ton ChurchiU, para comu-

por permitir que o voto di1·éto, dado a wnÍ cllrtü candi- Mas os srs. Irmeu Bornhausen" e VolneI Ohveua, , _ , ,

'

, " ,
,?uitü mais ,de acôrdo com

dato, ven�a finalmente a favor,ecer a üutro m,ais vota- manconunados" decidiram, subtrair ao Legislativo
' PrevIsao dQ tempo- ate as lllcar-�he que lhe haVIa SI- o sr. Rudvard Kipling, que

do, em conseq,uência da associação de legendas., essa atribuiçãO': Para isso,/ à Imprensa Oficial foi ,14 hóras do dia 17. dQ o,onferido o Prêr_nio No-. co� o sr. :Bernard Sh.aw.
O sr. Ajo1íso Arinos, porém, ,CO'l)'l; uma série de 'só- deter�i?,ado que não tivesse l�r�ência, alguma em Tempo - Instável, sujei- bel de Literatura. ",

I "Por outrO' lado; Rud-
lidos argume�tos, demonstra que não há nenhum con- empnml1' a proposta orçamen,tana' para\1954. Uma to a chuvas, melhorando no Churchill expressou na d K' l' . .

'

fItto, pois o-caso da assüciação de legendas é em tudo se- cópia dela, existente em poder do Pre.sidente da As-
"C'd I

yar IP mg JamaIS me te-
_,

" decorrer do período. ocaSlao: onSI ero ,uma lt, 'tme,lhante ao das sobras na votação por legendas, distri- semblela, tornou-se documento s,ecreto, fechado a
,

'j ve em a o conceI o, ao pas-
buídas pe,lo critério da proporcionalidade. ,I sete chaves, inacessivel aos próprios deputados. E a Temperatura - Em de- hünra muito grande "rece- 50 que o sr. Bernard Shaw
,

, u� fato n�vo deve ser registradC!. O, S'l'. Adroaldo I
demagogia campeia: enqu'anto ó__ presidente do Le- elinio. bel' da Acaderpia Sueca de ,se expressava a miude em

Mesqutt(1; q�, 1untamente com o sr, pantel Faraco, se i gislativo, subserviente ao Executivo, tr·ata de desmo- Ventos Do quadrante Literatura esta distinção' tA 't
. d'.' A

h
'

> •

b d dR'
I

• 1'·,
"

d'
.

'd
"

I G
'

..
'

I ermos mUI o agra avelS so-
opun a em principio ao prüjetü, na !Lnca q o tO: la IzaJ: o propno po er que presl e, o Jorna do 0'- Sul, frescos. alcancada entre. todos, os b' ,

G'I'ande do Sul, acaba de cümunicar aO' sr. Afünso Ari- ve,rnador se dá ao cinismo de 'Vomitar insultos por d
.

� ,

d
I
re mIm.,

,

d -1 ,,-

d
.

d d
'

d d
'A' , •

t
' Temperaturas - Extre-: emms escntores o mun- NA-O TERA'IODA' PAZ'nos que mu 0'1.1, 'te opmtao, epüts e um estu O' apro- causa a recusa e urgellcla para um proJe. o comum. ,/'

'

I'
,

'

fundadü.: C?nsidera o prüjeto cünstituciüna!..,_�,�ssim se'·' Pobr.e d,eíuocracia, entregue a �espíritos pÚblicos �las d:' .'Qntem: Máxima d,o:�' .uma distinção literá- OSLO, 16 (U/P.) _ O

Fo��:a=��:�.� ���. ._��:��:�����,Pribe�o m���o � Gr�

sona����:lt��s�t�ri�ê;:.s I�����de�ü;��a�����a��:u���\�IOI·JDI'o'SI-a e' 'Esq'ue''c'I-I'"e'010 ;:�o:s��. co�é;;iZ>,� il�re· ã;;ep��arla�· � -a'iIg��Ü�d�s"'�
! ���;:�il, f:�:rec��ns�:�e

s:us amIgos � a�I?i:rado.res, obser"v,am.os que, em fun-.! li, ,

'

"

.

'. Ta:nbét_:l,� capacidade r�li:adora d� .atual bdmi-, com ó Prêm'io Nobel de
çao desses pro{)rIos admIradores e amIgos, poucas fun� ,

, mstraçaü nao e aval que encoraJe as solIcItadas cfasses !

L'
-

'd. 'h f' t 't'
,

t S t· "
"

"

" A' lteratura, nao po e ser
:cIOn�m e nen uma se Ixa cara� erls �camen :', e el- "-,�, 't.. produtoras a satIsfazerem as anSlas e os sonhos mone� I '.

"

,

mosI.a pode ser. �r:olada, sem maIOres mdagaçoesj como Rubens de Arruda Ramos
....
_

tári0; dO' sr! Bornhausen. O candidato em que o povo

j
premIado, nem o sera" com

q�lalIdade mentona, resta-lhe essa, qu_�. réc�mhecemos '\, ". conLvu, com a ingênua fé das" crianç,as pobI:es' no Papai o Nobel da Paz.
e proclamamos, sem favo.r, por_boa e s� Just_:ça.·" ,em forma de abaixo-assíl':rad9. �es�ltante de mesas re- Noel, antes meslpo de completar a metade do seu quin-,

----" - .. ,

_'--:-- _;

S. Exa. q�ando embIrra nao cede a razao nem a i dondas. Redündo, no entanto, eg{�, sendQ o seu engano. quênio, já patenteara que ch'ê'garia ao fim dele sem o O RISO DA CIDADE·..
evidencia da impossibilidade do que quer. As, suas in- As minutas saidas do gabinete do 'S"êií-retário da Faze'n- cumprimento de uma só das prome�sàs fundamentais I

..

--.
_"

..

,sistê.n:ias. e o?stina�ões, ganh�� o jeito" casei�o das im- : da e le,v�dasem peregrinação �os cent.'\_<:, ind-qstriais e da sua camp�nhà, Ao cüntráriü, deixou evidente que a-
.

",

.-', �� ..

,

--�pertmenclas mfa�tls, smtomatIças d��

v,ermI,noses ou, cOm�rClaIS, pelos pelegos palaCIanos, eptao regressand_o penas fe,z e está fazendo

just,
a e pr.!?cisame,nte aqui!0 que I j'"-'\ fll?" I!, ��, do, desuso de antIgo e salutar espeC>lfICo, vulgarmente J'ubncadas apenas por um que outro sub�lternü do SI- prometeu não fazer. Por milhares são os cargos nüvos, I. = �"',� � '_

,
rotulado de chá em pe�1teno. "

"

A
I t�acionis��, 'a êle preso umbelicalmente pdr depend�n- criados por qu�� condenára o nú�e.:o de funci0?ários, i ( .=_' : .��..:j

-

O caso do pretendIdo emprestlmo de 20%, sobre o Clas de varIaS ordens., em 1951. De varIas dezenas de mIlhoes de cruzeIros Ó' "

"

movimento iIi�ustri�1 e �on:e_rcial suj�ito ao imposto de I

, _
..

" ' ) " I custo de palácios construidüS por aquele que jurara' só :
-

ve?d�s ,e consIgnaço�s, e tIpICO. EmbIrrou. S. Exa. em I. ,As assoclaçoes de c�a,ss� que pes�m :qual.�q_uanhta- aplicar, QS dinheirüS públicos em ob::as úteis à coletivi- iobJetIva-lo, para paVImentar as estradas que o seu go- hvamente COlP.O expressoes Impel'mutavels na v�da e'co- I dade, Para fulminar êsse acalentado aumentO' de im"'
vêrno se fez incapaz de cünserv.ar, I?uito embüra pelo � n?m�ca .e fínancéira do Estado, essas rep�li.:ar\l ,a pr�-I posto, mascarado de empréstimo, out�os motivos pode-':
Tesour? nunca passa,sse tanto dmhelro como de 1951 ten�ao moportuna, co;re?tes com as, declsoeslformalS I riam ser invocados pelas vítimas, já que� o não foram

Ipara ca. .. ".,

! da memo:;a�el Confere�cla de. Blume:pau. Razà)�s ou-
I pela auto-críti�a oficial - que devera s:r a primeira a

'

Esse, suspIrado emprestlmo, Ja esclarecemos, h-fas, e mulbplas, poderao ser mvocada� - e algumas Q reconhecer a moportunidade da pretensao." I...

mais n�o.é d01queA um a�me�to sui g�neris de impos- ,.foram - em prol do acert� dessas deci�ões que� toma-I Mas"liberado da obrigaçãO' de se analisar a si mes-,
" tos, CUjas c�ns,equencias ImedIatas, serIam novos e e�-I das em, separado, n:cess.ar�amente' se:;ao_. comp,utadas" �o, O' atual govêrno personaliza-se na teimosia do seu 1
fülantes acreSClmos no custo de :VIda. ,em conJunto,�para smgularlzarem o aco{dao das {laSSeS chefe; Quer porque quer, quando o fator tempO' _ o

Recurso idêntico ao ,que alimenta a teimosia bor-! produtoras. E, entre esses argumentos nuiUeroso' e re- principal, ,a cujo respeito 'amanhã falaremos - já lhe
I

nhauseana, tentaram vários Estados da Federação" entre' levantes,' alguns, e mormente um, merecem }eferênciàs à iúdica que não pode mais querer, A pertinácia do sr. I
os quais o vizinho Paraná, sem lograrem a�rovação le- parte. O ruido�o _fracasso d� redenção elét:icá, dQ/Norte, Bornhausen não resiste a um ,olhar púa a folhinha. S'Igislati,va. C�rto, do ins.u�esso que O_,aguardal'la, se o pr� p�r e�emplo, e tItulo nega�Ílvo pa,ra o go,:erno/que nela Exa. deve, lembr,ar�se de que o �empo não parüu, espe
puzesse dIretamente a AssembleIa, o sr. Governador. nao ,so se comprometeu, ,como amda leYlam�nte empe- rando .por empresbmos, Nem vaI parar, esperando pela

b��;�1r:' ����c�]�'�í:l;��:�;�e:��������a�ap�l:;i�r��l����: n�L��'ia�t�'�v�rf:s,��s:���,d;,�;i�;�.,�;e�:�t:���tod/:����� ��;�.::�:�;�:�!��e��,o���· de:���:t�;e de ,examinar o I
JW:{l' :� - ('

-

A' Câmara' de Blamenau

nodo particularr: ,Tenho as
'.

-

esperanças 'de que, em ne- .

nhuma forma; tereis, sido

parciais no julgamento de
minhas qualidades literá-

ferentes.

-ias, De todos os modos,
sinto-me muito, orguhoso
.':l,c 'l:'ecehe.r-lJrri� bonra que
S internacionalJ�ecebi vá-
rias honras nacionáis,

__ ';;.i"érl}.,.��t� é_a pri'meir�
,c"al'áter internacjonal

po
de

que
recebo:
"O i) primeiro britânico

que recebeu o Puêmio No-
'

bel de Literatura foi Rud-
vard Kipling. Outro igual
'mente honrado ,foi George,
Bernard Shaw. Certamen-

.

te, nao p�s�o' pretender I

competir com qualquer dê

les, porém os conheci bem.
"/Meu pensamento e$tá

Agora vamos casar.

Já mandei dizer a

êsse tal de Volnei

que me reserve um

bom, emprego lá na

Assembléia., Se qu-i-
seres ett d'I'ranjo um

para· você também!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«O ES1�ADO) Informações
U.eis� � .:

I

Ca�l:o_' aoopcc;k O 8�11
Uma tra�içao no��omércio e" na ,In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i Z, - F l o r i a n ó p o I i S'l
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA,/ JOINVILE,' SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS;:--FAZENDAS, DROGAS� MÁQUJNAS, PROpUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

o leitor encontrarã, nes.
ta coluna, informações que.
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Te)efOl'-�
O Estado 3.022.
A Gazeta ........•• 2.656
Diário' da Tarde •.• 3.579
Diário da ManhA 2.463
A Verdade Z.01(;
Imprensa Oficial' . .. 2.68�
HOSPITAIS
De Caridaae:

(Provedor) • . . . . .. 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Militar .... .. .. 3.157
São Sebastião (Casa

. de Saúde) 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa •.. 3.J 21

CHAMADAS 00-
.

GENTES
Corpo de Bombeiros S.sí!
Serviço Luz (Recla ..

,

mações) ....•.... 2 ..404.
Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.038

Polícia (Gab. Dele- '

gado) A " 2.59"

COMPANHIAS DE._
TRANSPORT�
A�REO .

T�C
.

'-".'. ;".; .•.'C. ól; .< •.3;7UO .

Cruzeiro do Sul .. ';:.
-

2.50&
Panair .....•.•.... 3.553

Varig .... t.. • • • • ••• 2.32.)
Lóide Aéreo . . . . . • .• 2.4&2'
Real· •............. 2_.35S

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
,

1
- M É'D I C O _ '��;�avas ....... 2.500

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de Lúx .........•.... 2021
Universidade do Brasil Senhora·s - Partos -. Operações Ma.gestic ...•...•.• 2.2i6

E:\.interno pOJ': concurso da Maternidade-Escola Metropol ...... "I" 3.147.
. (Serviço do Prof. Octávio .Rodrigues Lima)

I
Consultório: Victor Meireles, 18. La Porta .•....•.. 3.l:n

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Ho!!pital
. ., Residência: Jerônimo' Coelho, 16.

.

I Cacique 3.·U!:J
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

.

Atende em seu consultório das 3112 à!l 6 horas. Central..... 2.6'�·
Médico do Hospital Ide Caridade

---------------------------1
Estrela • . . . . . . .. 3:37'1

.

PARTOS OPERAÇOES nR. MAlUO· .WENDBAUSEN,)OENÇAS DE SENHORAS -.' -.
- � Ideal •..•......... 3.659

Cons: Rua João Pinto n. 16, ���16,00 às 18,00 ho�as. CIfaI••MI. .. • ....... ESTREITO
Pela manhã atende dlàU amen.te no HospItal' .,... - , I' - 'fel. .. til. Disque • • . • . . . • . • .. 06

.

de Caridade. c-.t_ • ......

Resíd: 'Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. �."".I ,taIez. a. '1'''' III

I;·�L\ VH..ADYSLAVA W. 'HlJSSI . DR� JULIO DOlN VIEIRA,
.

E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IDR. ANTONIO Dm IlUSS!
.

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

Jímei'i
- Cl,...r.w-Cllal.. -.nl-Panee' I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
hUl'O complato a ..peciallQ" ••• DaDO"" �. I_O� Rallway e no Hospital São João Batista da La:loa. ,./

u lIlo"rno. m't04oa •• &IM'�'" • Curso no Departamento Nacional de Saúde .

'

j W'OIOOPU - IIIST.ao - IALPDf.aCilaAJ'IA - DTÜO- Consultas di::;:-iamente das 10 �s 12 horas.
LIS.O .AJUL 3as. e Gas. feiras de 15 às 18 horas. I

."1o..ra.ta . 'OI' •••••••1'.......__.........lei ·,U..... Atende no Hospital de Caridade... 'de 8 às 10
H ...� ti Infr. "'a�lllo. horas.... .

'-'o I

c. '''rl.1 au Traj•••/ •. i. 1- ••.., - IUUI... .. .... Consultório; Rua Vitor Meireles, esquina com

.....�
, . Saldanha Marinho. I \

....'rt.' D••• b II 1101•• - �. Residência: Travessa Urussanga 2... .- Apt. 102.
Du 11 .. 1. UI''' - Dr .....

aHl..... A"••I" TINa,.,,_ ..

_ MédicI, do Hospital Nossa Senhora da Luz

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

----

Residência: �U!�:I��� :1�A���NCO N. 529

,Ail-vocacia e Confabilidade
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENT.A){;j ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras Man- cíveis e trabalhistas.

'

. . /'
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta d!l rel}.'J;·as, Ex- CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Ttyago -
cesso, Flores Brancas, Frieza sexual; Impotêgicia, Este- Assuntos fiscais em geral.

.

l'ilidade, Desonvolvimento físico .e mental, e;'tc. - Do- Edifício "IPASE" - 5° apdar
enças crônicas em geral: Reumatismo, Valrizes, Asma,

"Malária crônica, Hemorroidas, etc.
ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos d/ias 26 a 30 de

• cada mês, no HOTEL HOLE'J1"Z i
.

r

_ .. _ •._-------------------

DR. A. SANTAELA .

'oP'm••o ,ala. I'••.J..... x.-.ü ..�. .. u..,......

..... •c ar.IU).' ,

.641_ 'OI' :no •• .b.Ia .., .....
#�r.J',

I '

!

Ih-lllwr...a .�,I..1 PaI,.ltVl_ ....,..... ,� ta

·",,1..1 r".ral.

b-llIlMrDO •• 8.... Ca IIJMrt..,........ ,......
OUII1...Uia - Do. X ....

f'_.I&6r1.: .tiflele Am6lla - laia lo
.

&eel.""IÍ: ·

••r :Ioeal.,... lU.
c.u..... 1 D... _11 .. I. Uras.

O'••.J."rle, 1....

DB. JO!ilE. BAHIA S. BITl'ENCOmlT
,. ••• IC. 'j

CUIdA hraI - ...u..,...
a_,i... -1Ial.. II -....... :I.

- -,O.&lCUl.TuaA - PUIATaJA - OLDII�� ..mt -'1 ,_

c.u..Nri .._ � y ,. (� U
. ,.; .....) ..:. rIa.,..

.�r'�.r 11 ...ra.� - �...

OU:OI - 01TtDt'01 - .........aa..AII'I'A
. DR. GUERBElRO DA .FONSECA·

....,•• A,.r.lllq...
Wa,••••• 1'•••• - ••Ira", - y &. (I.

....raflu •• Cab...> -:.�tln... o.r.- II l'.iliiii
.........

, ....... !j)ara /Onlea. .

..

eau••Nd. - v ou.·....... - lm.t .....
......_...).
......... - Well,. .........a. - � ....

DR. ANTONIO MONIZ D. UAO.lU
·cmUKCillA 'I'U1JIIA.........

OI......
O"•••"rlal ,........, II.
... 1... 1f Il&'rlaa..... ................
a... -..al.,.. 1... r...... 'fllo

DR. ALFREDO CHE�·
C.ne J.If.deaal •• a...... ....

b-::lr...r .. ..,1". o..l.la ......

....Il�••••no .....

ba)l..... Ba....
.... T1n1 I.

0.•••1... ••• 11 .. 1. lI.ru.

,"Og, •. ,••
..... , a.. !lutei lIar.1Y•• " - .......

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CHalea MAGa -- .,...... Ia .......

(Tratam.nto •• 1I,0n_'" .Iii ................,.
\ .. -

C....l&6d.1 Vitor ••lrel••, li - I- ••1&1.
. a.rid.: D•• 10,111 .. 11,1� .... 1,1' ....

.......d.1 Ay.nt•• :&lo Ilra•.,/IU -, W I ...

DR. ARMANDO VAI'IERIO DE ASSIS
••DICO

... lent CUId_ .., ' ....
" c:JuIWI

OLUllO,l ••DIOA D. O:auJlQ.u • PUL�
, -Al -

c..a.INd.� a_ I -: u.u........ U .. I!
• ii•• 1... 1f II....

.......... , a....neIlal G-u..rIii... -- .....l ,..

DR. I. LOBATO �O
..

o...cu •••»are". ,1'..,,11'.161'1.
TUB.IlCULOI.

&,ADloa•.AJ'I.A. • RADIOSCOPIA. DOI PULIIO..

C1r.rlf. el. Teru: I D S m e I f
.

'orm.d""1 pala r.culd.d. N.cion.l •••e41e1••, Ti...letr....ar. a. U onset'a
'J'lllocirurciio .0 H.o.pU.l X.II. ..... I

.r pacl.U••çio Pila S· N. T. lIz-insell'Jle • .-
i CIRURGIÃO DENTISTACirDrtrl. do Prof. 'ueo Pinlleiro autm.dea (&lo). .

Cons : Felipe Schmídt, 38 - Fone 3801 I' . ..

At d h, .

d
Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

en e em ora marca a
Clí G 1 C·

.

B I D dR .

-

R . S
-

J r 30 _ Fo 2395 .
mica era. _. irurgia uca enta ura�.-es. ua ao o ge, ne

Pontes Moveis e fixas .,

Raio X' e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

horas, e das 14 às 18 horas.
Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
,'CLINICA NQTURNA as qtfarta e sexta-feiras das

19 às '21 horas.
.

.

.-
, r

.

:DR. MARIO LAURINDO
e

.

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

I J'6ro e� leral, ·Recur.....�..te o 8apr..o 'rrl.... Farmácia Moderna - Rua
aal ".deral e Tribu.al J'M.rlo'l .. "'al'lOa.. João Pinto .

/"
- IlSCRITORIOS 4 - Domingo - Farmá-

Florl.a6poU. - Ediflcio alo Iorle, rua Trajá.. (!w Moderna - Rua João
12 ....:: 10 udar - ••1& 1 -_, 1

R /' "-<., A Pinto.
. _,

. i� de I•••iro - EdIficio �Q� Gato, A'9'."r�•._�.............. � -,-'

A.. tO.io Cario. 207 _ .ala 1001 ;:1
.

.

10 I"".v-SábáClo
.

(tarde) -
Farmácia ·Santo Antônio -

Rua João Pinto.

11- Domingo � Farmá�.
cia Santo Antônio - Ru�
Júão Pinto.

17 - Sábado (tarde)
Famácia Catarinense -

.

Rua Trajano.·
. 18 � Domingo "- Far...

mác:ia Catarinense -' Rua

'Trajano.
24 - Sábado (tarde)·

Farmácia Noturna - Rua:

Trajano.
25 - Domingo - Farmá

c�a Noturna - Rua Traja-

A·DMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

1'eL 3022 - Cx. Postal, 139.
. Diretor: RUBENS A. RAMOS. .

.1. Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Represen [antes:

-' Representações A. S. Lara, Ltda.
.

Rua 'Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Tel.: ·22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

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

ASSINATURAS
-

Na Capital
Ano Cr$
.Semestre " . . . . . . . . . . . . .. .Cr$

No Interior

I

farmacias
de Plantão'

M�S DE 'OUTUBRO .

AGIJ.t�
.

.

F I G ..-\ 11.t

170,v..,
90,00

tinge os cabelos instantqnaamente
., em pNto o.u castanho 'l;;'

�� f. I; A I.' I •• �\ Il ..
meio século de existência

Mário ,de Larmo eaulição
- MÉDICO

CLINICA DE CRIANÇAS
,ADULTOS

'DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS

•

. Consultório - Rua Tiradentes, 91
.J HORARIO:
Das 9 às II e das 13 às 16 horas

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

.. \

- Dr. Meceslaó Sza,niawsk-

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
1

I.

Ano ..

I
.. . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00

Semestré Cr$ 110,00
.

Anúncios mediantes contráto•

Os ,originais, mesmo nã� publicados, não
'

serãoe devolvidos,
A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

DR. HAMILTON P. STOCCO

A.DVOGADOS

DR. CLARNO/,G. GALLETTI
,
- "'YOGADO -

Ru.: Vitor Meh:�l�n. 60 - Fone Z.468 - I'I0rl••'"oU••
r'

'

;0'"

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA.
- .&DV�GADO -

Cala r.taI UI -·1"'" - ..... Ca.....
____ o •• __-'-'-- _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Realizou-se, .

na vizinha cidade d� Itajaí, no dia 14
do corrente, o enlace matrimonial ldo- sr. Ary Fernandes
Souza com a gentil senhorita Diná Reis, da alta socie-

da� daquela cidade. .

'

. O noivo, filho do sr. Olindo de Souza e sua exma.

espôsa d. Clara Silva -de Souza teve, como testemunhas,
no ato civil, o dr . -Iosé 'Bahia S. Bitterrcourt e exma. es

pôsa d. Jurema S. Bittencourt, representada pela srta.
Lenita Adimar Machado, e sr. José d'e Souza e d. Adiho
nor de Souza; e, no ato religioso, o sr. Paulo Bauer e d.
Elvira Bauer,)e sr. Rodolfo Francisco de Souza e d, Ade-
lina Hess Souza. ' ,'.

A noiva, filha do sr. Isidoro R. áé Oliveira e sua

exma. espôsa d. Maria B. de Oliveira, teve como teste
- munhas, no ato éívíl, o sr. Alex Hadlich e d. Maurina de
Oliveira Hadlich, e sr. Egon Dias de Oliveira � d. Laura
de Oliveira Hostim; e no religioso, o, sr. Àmaurí de Oli
veira e d. Lacy C. de Oliveira, e sr. Ary Arcarí e d. Ara-
cy de Oliveira. Arcari.,

'

Aos nubentes as melhores felicitações de "O ES:
TADO".

MISSA DE 10 ANIVERSÁRIO
A família de, Dorvalina Ligocki, convida os paren-

,

.Sr. Presidente,
'

servada na' localidade 'do tes e pessôas amigas, para assistirem a missa de 10 ani-
versário do seu falecimento no próximo dia 19 (segun

Sr. Edgard Zommer; I
Nobres Senhores Deputa-. Rio dos Patos, distrito de da-feira); às 7 horas, na Capela do .Colégio Catarinense.'

_ Jovem Nilo Angioletí; dos:
. .. . i Lebon Régis; em'Curitiba- Antecipadamente agradece.'

_ Menino Hamilton Pe-
I o. esfôrço e a ínícíatíva nos. "

,

, _, Florianópolis, 16-10-953

luso. filho do sr. Silvio Pe- ! parti:ular constítaem, se� Como todos sabem, a pon-
Partí

'. ". -

lu�o� alto. funcionário do ,dúvida, un;_ dos mais im- -te que atravessa esse,Ri(; e I ar lClpa�ao
8 d C

"
. ,'portantes e decisivos fato- que permitia intenso tráfe-I Y ,

.._ ánco () omercro.
� res de 'progresso. t" d d

Osny Camara da Silva e Albertina Rampineli Sil-
go en �e zon.as ,e gran e; va, tem o prazer de participar o nascimento de seu filho

I
. Num �aís como o nosso, produção, fOI, há tempos, OSNY CAMARA DA SILVA FILHO, ocorrido a 13 de

de imensa extensão terri- inutilizada�elas águas. A.de outubro de 1953.
'

torial, seria absurdo eSD,e� título de emergência, foi São José, 15-10-953
-------------------------

rar tudo da parte dos go- construída, nas proximida- P i/
.

Segundo informações' que, vernos. Mist�r que o povo des, uma' ponte provisória,
.

art c iparãO
colhemos, na Bôlsa Oficiai se coloque na dianteir� de

I
a fim, de atender as urgen- Y

MARIO COMICHOLE . LIBERALINO CASTELO
de Valores de Santa Cata- ,muit�s campanhas, porque tes necessidades da circula-I
i'ina, em dias da próxima só+assim sêrá possivel con- ção da ráqueza, até que a

e

semana, ,terão início os pre- quistar mais rapidamente, antiga fosse reconstruída.
'LORENA COMICHOLE

gões das promessas de ven- o bem estar a que todos Eis, porém, que por mo-

da de câmbio; por intermé- tem direito. ' tivo de economia, o Depar- participa�. aos paçentes -.CARVALHQ BRANCO

dio dos Corretores Oficiais tamento de Estradas de Ro- i e pessoas arrugas �. contra- participam aos parentes,
to de casamento de sua fi- e pessoas amigas o contra-

de Fundos Públicos, cujas dagem escolheu outro local
" ' lha ELI com o sr. Luiz Né- to de casamento de seu fi-

I ver-se-á cercada de mereci- cambiais serão distribuídas I para nêle <erguer a impor-
. riton Castelo Branco. lho LUIZ com a gentil sta.

, das homenagens. àquela 'Bôlsa, pelas. agên- tante obra de, arte. Esse 10-

I '1
Eli Comichole.

O ESTADO, respeitosa- cias do Banco do Brasi , se- cal fica a um quilometro,
•

mente, apresenta felicita-! diadas n�s cid�des de Flo- I
mais ou menos, do antigo., Fpolís., 16-10-953 São Joaquim, 16-10-953

d I 1
Eli e Luiz

Na ata de hoje transcor- (;0€S. rianópolis, Itajaí, B umenau

I
Não é que essa distância se

_

,',
-

confirmam
re o aniversário natalício.da I e Joínville. ja de tal forma que possa

I

,
-------'-----------

exma, sra. d. Isaura de Mou- FAZEM ANOS, HOjE: r]\'a
mesma fonte s9-ube- alarmar quem quer que se-

C
·

I ,

ra Ferro, esposa do dr. Pe- rr.os que, a quota de câmbio �a, mas acont,ece que �unto 1n e,,· "'YYl a s21'0 de Moura Ferro, ilustre - Sra.' Edvirgts santan-I, p
ara importação reservada a ponte antiga se formou

,

�.L�
causídico e professor dá gelo; ao .Estado de Santa Catari- um pequens.povoado, estan-

nossa Faculdade de Direi- --:- Sr. Wilfredo Eiras de i ,DH, seria insignificante, en- do alí, em .funcíonamento,
,'$� 1\); ,

1 i tt�" I .

to. Macedo; 'tIetanto, dados 'Of> esforços Justo reconhecer, nesse
uma escola.va Igreja local, I 'ru �,••Sr' !', Dama de reais virtudes, - Sr. Ricardo Monn; dos Corretores Oficiais, srs. particular, que o povo bra- uma f�brica de Pasta Me- • 111(1 IJM1," i Y ;1

coração boníssimo,' a fni- - Sra. Bernardina H. Eui ioo Hosterno e João sileiro soube compreender cânica, outra de crina vege- '

versariante que conta com Cabral; espôsa do dr. Abel Gonçalves Júnior, presen- o papel que lhe estava re-' tal, casas comerciais, além

�levado 'circulo 'de amizá- Alvares Cabral Jr., Anditor temente no Rio de Jàp-eiro, servado e soube trabalh.ar' de morarem, na vizinhança, As 2 - 4,30 - 7,30 - 9,15hs. As' 8hs.

des em nosso meio �ocial; da Policia, Militar; com a colaboracão do sr. dr.
em todos os cíelos da nossa

diversas famílias. WALTER D'AVILA em: WALTER D'AVILA em:

_------____;---------_-----_' j'�(.l()ÚO Konde; .consegui- vida social-econo�ica, para I O deslocamento da pont� JOÃO GANGORRA JOÃO GANGORRAI

_ "'aO: .......,." ...__ - ram juríio' ao exmo., sr. Mi- amparar e fjlvorecer o de- trará, a�im" grandes incon- Co�: Graça Melo Com: .'Graça Melo

'''' A C r T:'
• nrstro "bsvaldo Aranha ,(�ue senvolvimento da noss; I venientes, porque todos nós Liana DUVAL Jaime Liana DUVAL Jaime

,

-:0:- i· fosse melhorada sensível-
'

Pátria.'. \
sabemos que a, preferência BARCELLOS BARCELLOS

I" t\ G lt N C I A DE

>

,O
mente a refenida quota, Não tivesse havido êsse

do povo é' aglomerar-se

nost
No programa:

. No programa:

I o PUBLlCIDADIil E::isa notícia é alviçareira,

eSfô,r,c,
o, êSSê,'�sPírit,Ó', a".é'I'n,i_",.POii!O,s, rnail;l,' a,é,ess,Jvei�s a,"o

Esporte, na ,Tela.,
N

ac" "

Esporte na Tela. Nac.

, -:0:- 1° 11,XirQuanto dem,ons,tra a,boa ciaÍi.�a,�:e,ss;i vontade' 'D,�d,'e-, _OQ"m.,é�cl.·O. !an,to, par.a �s.es� P�e�( :;.' '1',60,--:- 3,50",
'

'Pr,eços: 7,60 - 3,59
, I �EYISTAS '

"rontade do Ministro das rQs��d�.ií�jzà��'tJ-f!lte!l�H:!W1'{lró_�ta'§.ie .: 1.1vre; ..�....k ';"_��
_. �J ;'Imp-:-'âfé ":1.4 �nos.

� �

�"'ifDE OÜTUBlib 'i 'e ',..; '�'9�srt�\finan'ç�s, �m atender' qu�'boj� il��T';6de';{a:f)s' �?d�i��.�.ql,l��:Aj, se� �n- . 0$

. "o' lADIO - JORNAI�
�

s<:!tidatoriamente a tO.dos os apresenf;r TI";; nGsso�apa, �ontrarr{ instalados, como .' Im r .f.m
A data de hoje recorda- !.,_,__,_;--i E$tados da União. cidadãos -que�os' orguiham para os interessados, have- __,1«_

TIOS que: 1I!' CeAntenarl·o' da 'C·Idade ',',CO- pela sua estética, indúst�ias rá IJlaior dificuld,ade de ne-
" I'.

t
.

1 gócios. Além elisso, os; esco- As 4 '_ 8hs.

'

. As" 8hs.
que nos en USIa:;mam p.e a .

_ em 1710, Sebastião de ,sua e�pressão e muitos ou-
lares qúe moram do outro Allan LANE - Roy RO� Madeleine ROBINSON

.Castro Caldas, então Gov.er- r',a,ça-o do Ce�ra' tros ,m'elhoramentos que
lado do Rio, isto é, do lad,o I' GERS em:

' Frank VILLARD em:

ltndor de Pernambuco, foi a
nos dignificam pela sua al- oposto onde se encontra a 'COW-BOYS EM. DES- I REBENTO' SELVAGEM

ferido por um tiro dispara,. A "formos(\, princesa do As nossas homenagens ta significação. Escola, se a ponte for cons- '

FILE No pro�rama: �

do de uma das casas na rua sertão, engaitada na d?;;ura I' pela efeméride, ao Es,tado, Ora, se 'o poyo de tal for-
truida onde se prefende, de- Allan LANE em: Filme Jornal. Nac.

,de Santo Antônio; v�rde do vale do Cariri, es- aó Município e à cidade do ma' coop�ra pelo engrànde-
verá venceT mais uma dis- ROBIN HOOD' NO Preços:� 6,20 - 3,50

__ em, 1822, nas proximi- ta 'J'óia encántadora", t�,o' Crato. '. '

.

. da' 'tâ:ncia de um a dois quilo-' Imp. ate' 18 an(os.
, cimento Pátria, justo TE:x.AS

dades do Engenho 'Concéi- justamente co�nominada que, tanto� quanto possível,
metros para. podérem fre-, Cdntinvação do Seriado:

e,ão (Bahia), os portugueses "Coração do Ceará", a, tra.- conte, em �eu trabalho, _quentar'
as aulas. O MONSTRO tNVISIVEL

travaram combate cOm a dicional cidade do Crato, vê I com o apoio e a.solidarieda-
Em virtude desses incoÍl- No programa:

Cnvalaria do Alferes Ma- tran-,>('�rre:, nesta d�t,a,. o,' de dos poderes públicos. venientes, o povo local se Cine Jorrial. Nac.

noel Alves do Nascim,'ento seu pnmelro centeparlO. f
mostra bastante d�sgostoso,Com e eito, cabe ao Po- Preços: 6,20 �,3,50

li' foram derrotados; ,No seu alvorecer sonhe! der Público secundar e não
conforme nos foi possível 'Imp. até 10' anos.

__ em 1823, terminou a dominar, conl galhardia es-I,
.

. saber, atravez de uma Co-
_,

dificultar o bem estar da so-

sublevação' existente em tÓlca, o surto, revolu<;ioná- ciedade-; Cahe ao poder pú-
Belém do Pará; rio chefiado por Joaquim blico atender-lhe as justas
_ em 1824, em Fortale- Pinto Madeira. Quando da

�(ie
NO LAR E NA SOCIEDADE

\

I ,Ponte do Rio
-

dos Patos I Convite
Discurso de _ep,. Siqll81ra Belo

ENLACE' MATRIMONIAL I '

r If';ilão de
dolar�s·

'

BRANCO
e

MARIA AMELIA

ANIVERSÁRIOS

" Sra. dr. Moura Ferro

I

f3Lf)12IÁ
Estreito

As 5 - 8,30hs.
WALTER D'AVILA 'em�

.

JOÃO GANGORRA

aspirações e, prinCipalmen
te, jámais tomar providên
cias que possam de qual
quer forma prejudicar a

niciativa párticular.
. dor.a,' qUe vimos fazer nos-

Parece, porém, que essa

polítlca não está sendo ob-
so' apêlo ao Poder Executi

vo, no sentido de ser respei-
tado o local aQ,tigo, na cons:
trução da nova ponte.
O custo 'mais da obra se

rá sobejamente compensado
pelo melhor progresso' do

povoado;�ue, forçosamente,

I' aumentará sua contribuição
aos cofres públicos. Além

i diss�, �o novo local são ne

i cess,anas despesas com a

\ terro, etc.,'o que' não se 've
I
rificará no ponto antigo.

missão que nos veiu procu

Tal', presiidiqa pelo Padre

Zortéa, vigário de 'Lebon

Régis.

Com: Graça Melo
Com estas 'cons\derações, Liana DUVAL

'ir. Pl'esideri�e e, s� Depu-
I
BARCEiLLOS

tados, requeIro a Casa que, No programa:
a Mesa se dirija, por ofício, Noticias da Semana. Nac.
ao exmo. sr. Governador P c 7 3 5re�os:. ,00 - ,o
Irineu Bo.rn_hausen, com um I Livre.
Olpêlo para que 'não ?ermita I
1 mudanca' do tracado na, - _

oo�struçã� da Po�te sôbre I
)' Rio d�s Pato�" colaboran- Participação
do, desta forma, com a ini-"

.

.

. ,

ciativa particular, que alí José Bonifácio Fernandes
, t,

está erguendo e ampliando _,e Ivania Andrade Fernan-
.I·'

'

,1m povoado de vigoroso' des partiCipam com prazer
sentido social e econômico. I o nascimento dê seu prÍmo
Era o que tinha a dizer. genito, ANTONIO LUIZ,
Sala das Sessões, 12 de ocórrido no dia 11 do cor;.

outubro de 1953.

Jaime

za, teve iníCio a contra-re- consolidctção de nossa inde

volução dirigida' pessoal- penJência política foram os

mente pelo então' Presiden- ce'arenses, naturais da anti·

te )nterino Azevedo e Sá; ga Curqt? de São Fdix,
- em 1829, por Deçreto ,cuja corruptila originou-�e I

Imp�rial,' foi cria?a a Or- Crato), Capitães José Pe-'I !������"
clem da Rosa;

,

rélIa Filgueiras e Tristk'o

Jmper�� �!2�iO�d: J::��::
I ��7,�a�v�ara�:�0�O:::ce;1�J '"&W�&.�&wa·-·...

n·a·&-&r-'t�·l:&-C&W&W,l;:-p-·-'-+a---ç···--a";;;·o-
.........,..,._",.....

foi celebrado o casamento elo em Fidié, no Alecrim, na "
ra .

,lo Imperador D. Pedro. I, con:;:eéução daquele fim. I ORLANDO FERREIRA OLIMPIO OLINGER

com a Princeza D. Amélia, .H em 1817, essa níulheT-
'

D4 CUNHA

filha' do' Duque de Lauch.- símbolo que chamou-se &�r� I, :
e

,

temberg;
-,

hara de Alencar,.trocára 1.0-: P�LMYRA S. DA CUNHA LAURA V. OLINGER

_ em 1853, fundou-se, no da a ftoçura do lar pelo in-I
Ceará: a hoje próspera ci- fcrno da� prisões, em holo- , participam o contrato Q_e casam,�nto de seus filhos

,

<{ade do Crato; I cau<"to ao s!?nho fulg�rallté MARIA: HELENA e- VINICIÇ>,
- em 1868, o intrépido e da República.

'

bravo catarinense Coronel Recordemos" pois, como

Fernando Ma�hado de Sou- brafileiros, os fastos de, tlO�

za, um dos mais destacadqs. sa História Pátria, para l'�s

auxiliares de Caxias, fez o i:.altar o heróico esforço, c

/ dTeconhecimento da 'línha va�o:iOso civismo esta �en-

fortificada de Piquisiri, du- tf:nária Crato, cOm todos os

r�mte 'a gúerra do Para- s,�us episódios dantescos

guai; desde a prisão de Barba� a

- em 1869 faleceu Teó- cOIr. os seus 'magnificos de-
, . Imo Beneditto Ottoni, nas- i<l]lles,"ü -fuzilamento de ••

'd SiM d
. , ' .

clono erro (Minas Ge- Pinto a eH'a, ate os eplSo-

rais) '.
em 27 'de novembro Jios mais recentes, que tão

Ide 1807. aho a elevam nO. cenário,

na.::i,)nal. '

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
�

."'.

... "'ft'A"'�Dnll

E' em nom� dessa P?PU
lação, toda ela composta de

gente honrada e trabalha-RUA TRAJANO: 16

e

Floria:q.ópolís 11 de Outubro de 1953.
"

I

Siqueira Bello - Depu- çarlos Corrêa,".,
tado pel� PSD. Fpolis., '16-10-53

rente na Maternidàde "Dr.

) AVENTURAS- DO :,ZE-MUTRETA ...

I •�, jI,

i

,/
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- -
,

E·�"po r
....................................�...-�..�..�-���..�..�..�a.�a...I8..MD....�..�......

E,s tad o ti

Com iste VAio.. �S.
.s:b .. i.." ume. Cldnta que
Ihe,"ender';' jul'O com·

pens!l.do.. respectivamente, ambas em
e

levó..';' póra su� residin- excelente estado de treino.

, eie, um lindo e útil presente: Nota-se' logo, que, em vir-
um BELíSSIMO eOF/lEde J4CO eROMADO. tude do pêso deverá ser

A'P";ocur_!! hoje o NOVO favorita a potranca DUCK,
NCO GRleO,LA mas em verdade não 'Será

, �.:r' 16
-

atlcticano foi pedir explica- :
' . �. nada facil a tarefa da pupi-.... ... f'1.0RI,o,HOPOLIS - SANTA CATARINA

ções ao referée. No lance I la do correto "entraineur"
de Saul não pudemos ver

I Euletério, 'pois a sua adver-
claramente a posição do i Amadorismo sária além de possuir um

I dianteiro. Mas quem irá j COLEGIAL 5 X UNIÃO 1 I físico mais avantajado, es-

acreditar,-- no sr. Tabalipa Paulo Ranios tá ótimamente situada na
I ,

:;a i r e Nenem esti- que como árbitro ou ban-: Perante uma assistência de pouco mais de trinta distância e ostenta esplen-
verarn magníficos, o mesmo c1,eirinha ,é uma verdadeira pessoas defrontaram-se sábado Colegial e União, o pri- dorosas condições.
se podendo dizer de Adol- calamidade. i meiro, depois de levantar o ca�peonato.. �e 1952, est�va - Das outras proyas a se-

na frente do presente certame juntamente com o Iris e
id

P I T I f
' f' O d' d

.

f d I
rem cumpra as" e para as

AVAl 16 VEZES o osta e era ICO. segun o qua 1'0 recém- orrna c, I .

'

,
" contando exclusivamente de elementos novos, vinha : quais, cumpre novamente

CAMPEÃO DA entre "trancos e barrancos" nêste campeonato. A e�p€c- que se destaque, acham-se
CIDADE ! tativa geral, era de um autêntico "banho" dos rapazes abertas inscrições, gratuí-

foi Publicamos abaixo a re- da jaqueta azul e branca. Se isto deu-se, foi parcialmen- tas já foram organizadas
I

-

d
-

d C
\ te, já que no primeiro tempo o placard acusava CINCO

d
'

d
-

acao os campeoes a

a-I
'

. '" UM
' " uas que amos a seguir

.

'

. . _ .. para os rapazes do "Catarmense e apenas parao' r ,

'

pital na dIVIS�O principal, bando do União. No segundo tempo, os Colegialinos fi- com as respectivas chaves:
desde a instituição do cam- zeram primar pela displicencia, prendendo a bola, tan- Cr$ 1.000,00
peonato, em 1924: to, mas tanto, que chegou a irritar a assistência presen- 1 _ Tubarão

1924 - Avaí le ao estadinho da Rua Bocaiuva. 2 _ Aibas
1925 _ Externato

O Colegial com CINCO à UM no placard, pensou 3 _ Bacaíl
que o jogo já estava no "papo", o que sucedeu, feliz-
mente, mas é preciso precaver-se. Se ó União, que care- 4 - Lagôa Seca
ce de elementos melhores e mais resistentes, fôsse à 5 '_ Fax

1928 - Avaí fôrra poderia conseguir, inclusive, uma vitósia! Não se Cr$ 1',000,00
1929 _ Adolfo Konder I esqueçam os campeões de 19,52 que a partida só é dada 1 _ Piracema

I como ganha, quando o árbitro trila o apito final. Corno
I já frisamos, ao Colegial transbordou os assistentes com

2 _ Pipoquinha
o jogo do prende-bola. Prova é, 'que no segundo- tempo 3 _ Ribeirão
o União resistiu, e não 'deixou que 'o placard se dilatas- 4 _ Gold Fax
se: CINCO a UM na: primeira etapa .e ZERO a ZERO 5 - Majuelo
na segunda, mostra quanto càe úm "team" por excesso V- eremos portanto, o ven-'de confiança .

Para os próximos [ógos o Colegial que se lembre cedor facil da primeira car-

disto: 'Que um jogo só é ganho' ao ser dada o apito fi- reira da ultima reunião,
n�l. Mas o jogo. é ganho com gols e o Colegial mareou I Tubarão, correr novamen-
maior número dêles, ganhando o jogo. Entretanto se um I

te dando t g dA'
h f d idid f fib d" "" van a em e pe-

mate., osse eCl 1 o con arme a 1 ra o ,team, as
1939 - Figueirense estas horas, o esquadrão alvi-celeste, estaria com dois so, levand,o desta vez uma'

191-0 - Avaí pontos à mais na táboa de classificações.
.

sobrecarga de três quilos.
1941 - Figueirense

' '. I

No outro páreo, teremos

1942 - Avaí OS GOALS, a Piracema, correndo con-
'194:1 - Avaí . '_

... ',ti'a o valente petiço Pipo-
• _. . � Logo 'aos. dez m., depOIS de um escante lO bem co-. . .'.

'

1.944 - Nao fOI dlsp,utado I brado por Lilico, a bola veio à cabeça de Paulo, indo o qumha. Desta vez, entre-

1945 - Avaí I couro às redes. Neste lance falhóu o arqueiro Rudo. Aos tanto a c6isa não vai ser·

1946 -,.- Interrompido no 15 mi., Wilson, frente á frente com o goleiro eleva para tão facil assim, pois, Gold
2.0 turno dois o placard. " Fax e Majuelo, que não

1947 Paula Ramos Aos 19 m., Lilico num "rush" sensacional, coloca a

bola no canto direito <;la meta guarnecida por Rudo, c�rre:am da outra vez, es-

deixam;lo-ü. sem ação nenhuma. '-, ' tao aI, prontos para obriga-
.

Aos vit)_te um m., depois de uma falta contra o Co-I ('em a favorita provavel, a

legial, Waldir soltou o balão, entrando Castelan que ca- I dar tudo que tem para ga
beceou mandando o couro às redes. Um autêntico "fran- hn ar.

go" de Waldir, fazendo-se notar sua displicência.1952 -:- Avaí Aos 25 m., depois de. um chute de Santiago, Wilson
1953 - AvaL finalisa bem: 4 x 1.
RESUMO Avaí, 16 Aos 30 m., 'Nado n!m petardo violentíssimo, faz o

atleticanó E' fez declarações vezes; Figueirense, 7 ve- quinto g01 para o seu bando, e consequentemente o úl-

,-'d d' t . zes' Paula Ramos 2 vezes" I timo da tarde. Neste lance falhou o arqueiro Rudo.
1.« a con lZen es co,n as, " O " " d f W ld' A'l

_ , . \, .
',team vence ar ormou com: a Ir, 1 ton e

suas fq_pçoes de auxIlIar do I At1e�lCo, Adolf� Konder. e. Jai.r; Paulo, Luiz e Filinto; Lilico, Santiago, Wilson, Ba-
juiz: que o sr. TnLllinho Extcl'nnio, 1 vez, -! l'ai::! ";'"Nado:" , ,

,

•

••

Cumprindo brilhante "perfo1j_lIlancé" o "Leão
da Ilha" superou. o Atlético pela contagem
mínima - Juca assinalou -contra. seu

próprio quadro o único' tento da pug-
, na.- Muito superior o "onze" ori
entado por Nizeta - Contesta-
ção do '''bandeirinha'' - Co-

.

mo se conduziram I os 22 _'"

Ipiranga 4 x Treze 2, na
í

preliminar

Desde a noite de ante

ontem que o Avaí Futebol
Clube ostenta com justo or

gulhá o pomposo título de I

tri-super-campeão da Capi-I
·t�. i

E meritória foi a sua

con-Iquist�, porquanto não há

•

cumprimentos. maiores anseios do valoroso

Venceu o Avaí pela con- e querido "Leão da Ilha".

tagem mínima. E necessita

va empatar a luta para
conservar o cetro, O clube
presidido pelo jovem Mi
guel Hermínio Daux no

embate de quinta-feira foi

A ltos e baixos

\ No emnpeão,; Bráulio
destacou-se como a maior

figura no gramado. Está jo-'
incontestávelmente .melhor gando '

..ima en-ormidade o

que seu antagonista. O grande "ás" do pebol bar-'
marcador fez justiça ao seu riea-verde Danda salien

domínio técnica', sua melhor to�-se!1o trio final. pelo I
•

' I

disposição e vontade de S0U trabalho de marcação e

vencer. O tento, apesar de

.

ter surgido dos pés do za

gueiro contrário Juca que
num lance infeliz atirou pa
ra dentro do arco vasio, te-'
ve como responsável o meia
Saul que obrigou toda a decontestação quanto ao seu

maior volume -de jogo. E-

SAUL

fesa a correr- em seu encon

tro, isto aos 21 minutos da'quipe preparada com esme

ro e carinho pela, intelí-
i'.. se derradeira.

gência do popular Nizeta,
Assinalado o tento únie�;

demonstrou ser de fato 'a da.pugna reagiu o Atlético,
, mas a defesa contrária es-mais homogénea das que es-

ti
-. tava alerta e não deu ·tré-

iveram em açao no malOr,
certame de profissionais da
cidade. Sua técnica apura

da, seu
-

valor combativo,
sua vontade de vencer su

peraram todas previsões.
Começou mal.

IDepois graças à sua indo-,
mável fibra e ao entendi
mento perfeito de suas li- I

n h a s, principalmente a
I

intermediária, onde Bráu

lio, Nenem e Jair efetua
ram as melhores perfor
mances de suas carreiras,

/ sendo que o primeiro. em
bora veteraníssímo, teve o

portunidade de pontificar .

no quadro, anunciando que
ainda é possuidor de um

futebol harmonioso, de qua
lidade superior.

Os afeiçoados do querido
grêmio "Azzurra" tivera�
uma noite cheia com a con-

" quista de Grande Prêmio,
de 53. Incontestável o mé

víto do seu triunfo. Ser tri

super-campeão não pode I
deixar de ser um feito sob I

,

LISBÕA

finho, Amorim, Manara,
Lisbôa, Sétl�l e Bolão. Pe:
dro apresentou falhas, po

� rém não comprometeu
No _<\ tlético, Soncini

a sua maior figura. O exce

lente aroueiro operou de

fesas milagrosas, transfor-
mando-se na grande barrei

.

ra do quadro do Estreito.

Déco, Aníbal e

Toinho satisfazeram, Lauro

e Duarte, muito marcados
nada puderam fazer. Frede-

,

rico, Cazuza, Juca € E'rico
, esforçados.

o bandeirinha

Tão logo' terminou o en-j

o "bandeirinha" Ta-
ADOLFINRO procurou o técnico

,

todos os aspéctos brilhan- guas aos dianteiros

tíssimo. O Avaí, com o fei-' C'atlOs Um dos fautores do

to de anté-ontem tem rece-I t!'Íunfo '''azzurra'' foi sem

bido' e vem rec�bendo '

as' dúvida o perfeito sistema

mais ineq�ivocas demons-I' àe m�rcação. Do princí19io
trações de aplausos ao tra- ao fim os atacantes tricolo

balho de sua valente e a_ll.es
viram-se assE;!diados for

guerrida equipe na malor tcrn.ente, princip.almenj:e os

jornada do pebol metropo-' pengosos extremas que ..

,lítano. Após a árdua luta J1Iermanecêram todo o tem

em que foi evidenciado o po "amarrados". O ataque,

Ivalor do conjunto alvi-azul, com Saul adoentado, fez o

os jogadores quasi foram nue lhe foi dado fazer. Os

esmagados pelos abraços da ponteiros fizeram

,grande multidão de torce- papel defensivo.
, dores. A jaqueta de Danda E, assi:11 terminou a gran-

foi feita em pedaços tendo de batalha de 53 com a

os avaianos g1,lardado como ;usta e merecida vitória a

Jt'mbrança. Também os a� vaiana. Parabéns, pois, .

a

tleticanos que se revelaram ludos quantos colabóraram

aêlv�l'sár��s leais,�oram dar I dentro,.e �óra ,�q ça)',l,cha �a:
aI) "onze campe:;to os seus ta::l CO'1:,ecuçdO de un, do::;

NENEM

•

,

\. I -, .

"

O juiz

I
atuação pode ser considera- Preliminar

,

da, boa. Seu trabalho, aliás, .:\lo [ogo-aperitivo, dispu-
_

De, comum acôr9-0' foi es- I
fDi muito facilitad.o pela I tado entre as equq.es a�a..

colhido para dirigir o em-
I
disciplina reinante. doristas, valendo pala, o

bate o sr. tenente Manoel: I certame da categor-ia, o Ipi-
Tourinho, cuja I Os quadros Il'anga Ievou a melhor sobre

10 Treze de Maio, f-Jek esco

AVA! _ Adolfiaho Pe- re de 4 a 2.
Iro e Danda; Nenem, Bráu- ! ' ,

,

io e, Jair; Manara,

Amo-j
.A renda

.im, Bolão, Saul e LIsboa. 'Não nos foi fcrnec: 00 pe-

A,TLE'TICO -- Soncini, .Jas bilheterias o movimento

Oéco e Juca; Aníbal. Fre-I financeiro do pr�li(). Cal-
I I -

derico e Cazuza, Duarte, i culamos que a renda tenha

I'oínho, E'rico, Herc'Iío e: ultrapassado a ('LI")O dos 13

I J:�iI cruzeiros.

devia ter apitado impedi-
I mento no caso do goal, vis
to ter a�hado que Saul ao

receber a pelota encontra

va-se impedido. Em vista

dis: () originou-se séria dis-
,

cussão entre o 'juiz e o ban-
Ir-----------��.r---

dcirmha, quando O técnico,

ORGANISADO :,�u.ro.
é_

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

EDITADO
.PO� Apóz a -explêndída

reu-lmada
para o próximo dia

, lião tu�fista efetuada pelo 25 do corrente, u1na inte-
1JOIlÁL['(?/(Jeg(J4J({g foquei Clube no seu hi- ressante reunião, com brí-
gE/XA8'J.lfTTO ,

,

I
FLORIANÓPOLlS":SANTA CATARINA

oódromo da Ressacada, no lhantes prospectivas, prin-
----------... nes passado, está progra- cipalmente pelo fato de,

NOTICIÁRIO TURFISTA

suas provas surgirem
campos cheios e que
metem renhidas lutas.
Na prova basilar, que se

r

destina a eguas de 2 e meio

com

pro-

•
. anos teremos o match De
safio entre DUCK e VE'N
TANIA, com 45 e 55 quilos

JAIR

1926 - Avaí

1927 - Avaí

1930 - Avaí

1931 - Avaí

1932 - Figueirense
1933 - Avaí

�

1934 - Atlético
. 1935-...L Figueirense
. 1936 - Figueirense

.
'

t.937 - Figueirense
1938 - Avaí

1948 Paula Ramos
1949 Avaí

1950 � Figueirense
]951 - Avaí

Quanto as demais provas
aue estão sendo organiza
das. Tão logo estejam pron-,

,

tos os seus campos, serão
dados a publicidade, o que
virá inpreterivelmente até
o ,dia 22.__...,."._�!"'l:""''''''''''''''''''''
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.Convite
O jornal vespertino "Ex-

MISSA DE 40 ANIVER-
pressen" sauda cordialmen-

SA'RIO
te os visitantes brasileiros

I
e publica uma informacão

A f "1' d AI' A', .

aml la e Zlra n-
\

-- com fo�ografias da chegada. dra"de Coelho (Zi�i), convi- BXt1mes ,)8 Admelssa-o ao Hlnásiodo navio. No programa de \ A U U
,

V.'da lolaoll"( , '",
da os parentes e pessoas. a-, Preparam-se candidatos para o Exame de Admisfestas figuram duas Noites , ,

ti
.,

-

G"
.

I migas para assis Irem a sao ao masio,
Brasileiras", no Salão Na- '

I T 'R N � R 57
'

V'd J -I, '

I'
missa 'de 4° aniversário de ratar a ua ereu amos, .

. • a uveOl
I GlOOnal de Ddancta. d

'. falecimento, no

.nrOXimO\' _ .. _ .. .:. _ _. P'\oI"'''''''' .. "L- -"-.rcoman an e o navio

I diá 17 do corrente:às 7 ho- '7""�"�:;;,::""
n......................

,:==.,�,
..

,

bi comodoro Francisco Vicen;;., dI"" J<'�
Registramos o rece 1-, _, ras, na Cate ra Metropo- .,� I',. "II', II � ;"1"" I II :', t..� CASA PERRONE 'JOALHERIA MULLER
t d t S -duas revistas te Bulcao, sera .homenagea- .

lit lt d S Cd'men o es a I, 1 ana, no a ar . o . . e CASA HOEPCKE _ e a T.A.C . ....,. com uma viagem
. f t' nis editadas pe' - do com um jantar pelo pre- J

'

d
' ....

id ilt R'
.' ti

.

g din an O-]uve I ' I' esus. CURITIBA nuCIIA....,PR05E8R...
_. e aviao, ,1 a e vo a, ao .

10, para assís Ir OS ...]O os os

G 'f' Víd D' sidente do conselho da ci-
I' d I d 1la Soe. ra ica I a 0- .

Antecipadamente agrac e- Campeonato Mun ia.
" Ltd e que são dade de Estocolmo, Carl .

.méstíca, a. 'ce.,.

'Ir
.

Idas raras publicações, em' Albert �nderson, que con-
,

'" /
' loas 'posso

seu gênero, que não con-
&(������l""'. Observador,es Bra�ileiros mais de 33 miltêm matéria prejudi(;.ial às Exp'resso São Jorge <o'

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

criancas ou Jovens.. Vida I - DIARIAMENTE,.....

.

.1 Iun lo a.O Govêrno I.D'glês ',' fa�riCa,s" d,eInfantil entre dezenas de
" FIORIANÓPOLI'S' BLUl\fENAU -

aGUClr
.

..J'h'·
--

\ RIO, 15""(V. A) - O go-« cônsul Braulino Botelho, Deverá aquele diplomata-
,histórias em quawI'lFl os a-

,

_ AGENCtA _,

Pl\esenta'uma nova aventu- - LACIQUE HOTEL -
-, verno hrasi}e�ro decidiu

enol que,
de Ge�rgetown,' en- informar, i�clusive, as cau- BELO HORIZONTE, 15

ra dos brasileiríssimos viar um observador à Gui- viará ao Itamarati um rela- sas do movimento e as, me- Segundo, eleme n tos

"Lourolino e Remendado" ana Inglesa. Trata-se do I tório completo d� SItUação., didas .

adotadas pelo gover- numéricos, disponíveis no

e as costumadas "páginas . no britânico. Serviço' de Estatística' da
, PÃ1$' OJ

. I Secretaria da Agricultura,de exercícios' como con-

"e'
.

existem em Minas mais detribuição ao magisterio .pn-

l
' "

... '�.mário. "Vida Juvenil"

en-.
::lJ mil fábricas de açucaro

�: av:�::, :::�:��!�a::, ,,�/_ III!II 0I/IIAJfTE TlJDtI arAferece o' "Oitavo Falcão ,.Negro" um novo episódio / I" nos VAf)[JOS .

dêste conhecido e destemi- ,'''' ,

.

.

;�7::�:d:���:�: '�.�,Da,,�f•.�t.o'·nas custam apenas Cr$ 3,op r:

em todo e Br�sil.'

i
MANDIOCAna

351.10
Bonificação espec'ÍallO% .35,iO

, 31(>,00
• PLACAS SIPILITlCAB. As despesas de frete correrão por conta ,do compra.

BlIllr,de Nogueira l" D�rija;I��BERGER .; Agro-Comercial Ltd'a:
.

JlMlcaclo culllar DO tra- R. Líbero Badaró, 499 - Te!. 36-5471 - Cx. 458

ta._to da.. .•lfllt.. 'Av.' Anhal'lgabaú. 392/394 � ,São- p..atll�,

Vende-- O "Duque de Caxias"
.

Vende-se uma, casa de' elll
' Estocolmo· .

'material, sita à Rua Rui iTT'
,

ESTOCOLMO, 15 (u ,P:) i vidou varias chefes milita-
Barbosa n. 13t!, defronte ao

� O navio-escola bràsilei- 'res suecos.xDa mesma for"
Abrigo de, Menores. ro "Duqu; de Caxias" che-

I
ma lhe, será oferecida um

Ver e tratar na mesma.
d 9 f' d 1 dgou, trazen O' 3 o iciafs, jantar no Gral'l: e Hote a

'I
53 cadetes e 543 marinhei- i Associação Sueco-Brasilei-
ros. Todos visitaram os IU-'1 ra. "

gares interessantes, bem
como o ministro do Brasil, I --.---,_
Antônio de ViJhema Ferrei- '

..

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM ra Braga, e as Instalações
da Marinha.

BENZOMEL

/

.,

OPINE LEI1'OR E, ..

Mundial de Basquete

Nossa quadra como está tem recebido os maiores '

louvores de todos os desportistas que visrtaram Floria
nópolís; coberta - será �o palco .seguro de competições
de singular importância- . Semanalmente ás' \5a. feiras
pubhcaremos uma das. cartas que nos' forem dirigidas
em 'resposta aos três quesitos formulados, concorrendo
a prêmios já instituidos pai; firmas 'desta Capital.

--.- QUESITOS �
DR.' TQLENTINO DE CARVALHO

. '

1. Ouvidos, Nariz e Garganta 1) '- Deverá' o Govêrno do Estado agir isoladamente'
para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?

. (Máximo: - 5, (cinco) linhas datilografadas). '

,2) _:"Deverão os Governos do Estado e Município con:
cluirem o Estádio "Santa' Catarina", operando
conjugadamente? ,

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

I t'

3) - Deverão. os Governos do Estado, Município e Di
retoria da FAC conjugar esforços, para obterem

i o apôio, mais umavez, do povo catarinense, no sentido
'de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so-

berbos Ginásiós de esporte da América do Sul?
.

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).
,

'

,

�� )'... ",' .p..-;c>'" - :"�<!'-r ,"f!"

Ausente dtirarfre"�o_:mês'Ll& ;Slitubro.
Em viagem à Etifõpa.'

,_."

\
.

OLBÓ8 - OUVlDOl - R.&IUZ • GAJ&9.Alft.A
.

DR. GUERREIRO ,DA FONSECA
..,.laIIata ......... ,

:aée.tta II. Oculo. - Exam••• l'u.40 d. 'Olho par.

(U...tft.atAo da Pr� ,Arterial.
1IolI.oa Aparelharem.
c.uatt.6rI. - Viacoad. ,. Oure Preto, ..

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"
Rua Conselheiro Mafra Florianópolis.

PRE�IOS.

Vende-se e
·

Compra-se
I Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE-
VROLET ·GIGANTE 1949-1952. J

Compra-se Caminhão Chevrolet.
Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro

Micro Ônibus.
.

Tôdas as cartas 'recebidas serão numeradas, publi
eando-s�

,

uma .' delas em nossas edições de quinta-feira,
aevendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o dístico 'desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

'deréço:
.

, .

I H) dia 30" de dezembro dêste 'ano faremos, às 10
I

horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-

cebidas. As, firmas que já nos ofereceram prêmios são
as seguintes:

INSTITUTO DE

çÃOI
ART. 91

Infci.J dos Exames

Dia 19 às 18,00 horas.

E,XAMES

TRANSPORTES AÉRE0S' CATARINgNSE�'6/A.
,� .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



",

Florianópolis, Sábado 17 de Outubro de 1953 o ESTADO

. Congressos
No IV·· Celtenârlo de S. Pablo '*'

·

. ,jtirso de, Expansão Clltural
fS�lf�l�nD PROGRAMA da visita do -Exmo. Sr. Professor GUS-

TAVO BARROSO e EMBAIXADA DE PROFESSO

RES-1.\�UNOS do Curso de Museus do Museu Históri-
co Nacional, à Santa 'Catarina:

.

.

I

Pelos Municipios·
Tubarão'

Uma sala de jantar de

./

MOBILIA PARA O EDr
O II Congresso Hispano- I ter-America na Bar Asso- FICIO DO FORUM

Luso-Americano de Direi- �iation e'VIlIa Conferencia
aniversái ia, o menino Fran

cisco .Çados Régis Filho
to .Internacional, que no dia' da Associação Inter-Ameri- O Govêrno do Estado, descendente do casal F'ran-
2 de outubro corrente. se. cana dos Advogados; 22 a

vem de baixar um decreto, cisco Carlos Régis s Arlet
instalou na capital paulis- 28 - Congresso Interna
ta é o primeiro de, tôda uma

esplêndida série de certa

mes dêsse gênero, de natu-

abrindo crédito especial pa- te Ccrl.etta Régis. Seus pais
cional de Escritores, Teatro ra vaquíSI'ç'a-,o do mobili-u-io f .' 'h

h, ore recet'am aos amigum..os

e Poesia. Abril! 3 a 10
-

-

do Forum local, Os móveis d d b
..

_ mn mes.. e oces e em-
II Congresso Panamericano
de Medicina Veterinária; 5

a 11 - II Congresso Pana-

Já foram ehcomendados '=1 das, que esteve concorrido.
conceituada firma CIMO, -o-

de Rio Negrinho, tende Também G menino Juarez

chegado' parte. lViedeíl'os Gualberto, dileto

'Assim, ficará muito nem filho do casal dr. Armes

instalado o Forum loeul, Gu'!:lI'':'!!:''l'to-Marta Medeu-os

reza cultural, científico e

de carter internacional, pa-
-namericano, sulamericano e mericano de Agronomia; 14
brasileiro, que se

realiZa-j
a 19, .: II Conferência Ro

rão como parte das comemo- tária Ibero-Americana; 26

rações promovidas para as-
.

a 2/5 - IX Congresso In-
I

sinalar o' 400° • aniversário ternacional de Cirugia do
da fundação de S. Paulo,' Colégio Internacional dos

.Ainda êste ano, de 14 a 19 Cirurgiões. Junho: 11 a 17

DIA 17 - SABADO
I

12.00hs. - Recepção no Aeroporto, vindo dali a Embai
xada diretamente para os HOTEIS LUX (Pro
"fessores) 'e LA PO�TA (Alunos)

,

16.00hs. - Visita ao Exo. Sr. Governador Irineu Bor
nhausen

17.15hs. - Conferência 'no CURSO DE EXPANSÃO
CULTURAL

20.00hs -» -, A Embaixada tomará farte, corno convidada
especial, do jantar americano do "LIONS

, CLUB" de Fpolis., nos salões do Edifíció Ford.

DIA 18 - DOMINGO
cuja mudança e aquisição
do mobiliário se deve ar;

trabaiho do dr. Euêlídes de

Cerqueira Cintra, Juiz de

Direito desta Comarca.

Gualberto, festejou seu se-

. �t,;ndo . aniversário. . Seus

pais ofereceram uma festi
nha intima, tendo' compare
cidc 'crescido número de

.

'

'.'
crianças, que se' fizeram a-

companhar d� seus prog�.
,

o Centro de Irradiação
.

Mentli "Amor e Luz" realiza 9.00hs. - Partida dos hoteis para Anhatomirim - Em-
sessões Esotéricas, todas as o!;e- barque nas lanchas em Sambaqui - Passeios
gundas feiras, às 20,30 à 'rua em Anhatomirim .

Conselheiro Mafra; 33 - 2° 12.00hs. - Feijoada oferecida pelo Exmo. Sr. Almiran-
andar., I te ,CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO, Co-
ENTRADA FRANCA I mandante do 5° Distrito Naval.

15.00bs. - Regresso a Florianópolis - Jantar e noite
livres.

Os "Irmãos Longo", vem CASA::'IIENTOS
de instalar no Edificio Ag-

gresso Brasileiro .de Medi-
reu, onde funcionava a Sa- ...-lntulles-Tonon imbuia:

cina Militar. Julho: 1 a 7 pataria Neva Estrela, uma ,
. IL' i. balc,ã�: .1 cristaleira:do ano próximo, foram 01'- Congresso InternacionaCde moderníssima barbear:a,' Na residência dos pais da mesa elástica; 2 poltronas,

ganizados de acordo com o Educ,ação de Base; 10 a 15
com engra-...ataria, manicure

'
.

6 cadeiras
,

-

_ ..« " noiva, realizou-se o enlace .

parecer de uma Consultot-la :- 1I0 Congresso de Gine-
e cigarraria. Em modernas matrimonial da gentil se- Quarto .de casal de im-

Técnica constituídas de ele- cologia e Obstetrícia; 15 a cadeiras, cem lindo jogo de nhorinha Tereza Tonou,
buia:

.

mentos prestigiosos do mun- 21- IVo Congresso Pan espelho. a�reditamos que com o [ovem- Welly, Antu- \ � �ama; 2 mesinhas; 1 ar
do intelectual e científico Americano de Puericultura no Estado não tenha COiS'l nes, filho do sr. Patrício: marta de 3 portas; 1 cami-

brasileiro e presidido pelo c Pediatria; 15 a 20 - 1°' igual. Antunes, delegado de polí-
seiro ..

magnífico reitor da 'Univer- Congresso Latino-America- cia da cidade. Rua Lacerda Coutinho n. 8.00hs. - 'Partida para Laguna
sidade de S. Paulo. no de Saúde Mental; 19 a A CAMABA NOMEOU -0- 9, das 9 às 18 horas�. 111.�Ohs.

- Chegada e� Laguna - Programa' organiza,
Desnecessário, certamen- 24 - VO Congresso Pan- (o �O'uT��(�A-O PARA TO- C I h

, ..()�()�(,_()�(,,_ do pela Prefeitura de Laguna - Pernoite em
- Ul _ o.J ' orrí a genti sen orinha �

.

Lagunate, é encarecer a importân- Americano de Gastroente- MADA DE CONTAS América Amaral, filha do
cia: e alta significação da rologia; - �2 a 28 - VIo

sr, Américo Amaral, Agen- 111M••
iniciativa dessas assembléia. Congresso Internacional de A C;m:lar�' Municipal, te de Estatística, consorcí-

I

Todavia, não será demais Câncer; 25 a 31: IVo Con- vem de tomar uma delibe- ou-se o jovem Darcy Gua-I
lembrar que,· 'os congres- gresso Internacional fte En- radio nomeando uma C,)- runy Lemos, filho do sr. �e
sos, em que serão entuda- genharia \Sanitá'ria..�gôsto: I n�i�sã� de vereadores, afi.n dro Lemos.
dos os grandes problemas Congresso Internacional de de faze toem uma tomada de
que preocupam os homens Reitores de Universidades. contas, na Prefeitura. São. TULIO FEUERSCHÜETTE
de cultura de todo o mun- .em dias 'fi serem fixados; os seguintes os vereadores
do, proporcionarão ensejo 3 a 14 - 1° Congresso In-

'

designados: Paulo Buss, da Em gozo de férias, encon-
para- que em S. Paulo' o se ternac!onal de Direito So- GDN; l\-Tan.ç.el Brigido Cos tra-se nesta cidade, o sr.

I ,Com a futura construção
reunam figuras das de cial; B a. 15 - :_Co.ngre�s� I

ta do PSD e Leoneld'!, Luz Tulio Feuerschüette, filho' (,lo prédio da Agência e 'da jJ,30hs. - Partida p�rá, São Francisco,r.d� Sul
maior relêvo internacional rnt:rnaclOnal_de Fllosofl�, I �o�ta,. do. PTB., sob a pc,�-I do abalizado médico, dr ..

do Banco do Brasil }que 1l.30hs. - Chegada �em São F�ancisco do Sul - 'Local'
no campo das ciências, rias III Convenção Pana.merJ-1 s�d(>ncla do segundo. A ."?o-! Otto Feuerschüette. também já tem terreno, fi- !_ Frehte à Prefeitura Municipal - programa,'
t d I t d E h I

-

t
A

b I' organizado nela, Prefeitura localar es, e as e ras, a pre- .!a.na
. e ng.en ana, em

I' :nissão, Y,)o:� sua vez, nJ-.
('ara0 os res ancas ocaiS, 1800h

"
. s. - Partida para Joinville

sença de muitas das qUalS ,�las a serem fIxados; 16. a t mecu dois assistentes técni-' AUGUSTO DE com sede própria. 19.00hs. ,- C.h.egada em Joinville - local: frente ao
já está assegurada com a .2 - Congress� InternaclO-

I ":05 nn.:i p":8soas dos conta-I.!\IIAG�LHÃES Hotel Trocadero •

resposta ao convite que lhe nal de Folclore, 19 a 25 - deres .Tüaquim Costa e Jo- O "DOUTOR;' ROMEU' ".20.00hS.
- Jantar oferecido pelo Prefeito Municipal

f
.

t t d"'d r<
g I t . .

Idi.' I t,'UGIU PETlA 3 VEZ Noite livre _;_ Pernoite' no Hotel Trocadero01 opor unamen e lngl o. ;on res�o n ernaClOna
,

e sé Santos. Na Estância Hidro-Mine- � LI a.

Dessa forma melhor ,pode- :�conomla Humana; 21 a 28 A COlJji�são já procede·u ral da Guarda, está passan-
remos tornar conhe,cido no, - IX Congresso Nacional ao balanço no Caixa e esta

I
do uma t�mporada, o sr. P?r incrível que pareee,

entrangeiro e grau de cu l- ,;e Estradas de oRodag�m; ?xa:ninando documento PJ}': Augusto\de Magalhães, clje-Io ce��bre. Romeu. Fana�:tura a que já atingimos, as :3 a 30 - XXXI Congres- c!.ocumeDto, tanto de re'j,�i- fe geral da' Contabilidade l que e maIS conheCIdo pOi.

grandes realizações de que ;0 �nternacional de Ameri- ',ta como de despesa. i do Banco Nacional do Co- doutorzinho, fu:giu dia 9 dü

nos podemos orgulhar e, �amsta!;;; entre 24 e 31 -I
. :nércio, em Pôrto Alegre. corrente, pela terceira vez

por outro lado, travar' . re- ::::olóquio Internacional .de· E'-3CRITÓRIO DO. I', f ; da cadeia local, dep�is de

lações e adquirir eOr'lheci- '!:studos Luso-Brasileiros. D, N. � '.' ;-:. O BANCO DO COMÉR- I
ter sido intimado, da COll-

'mentos dos mais proveito- 3etembro: 1 a 7 - 1° Con- I CIO COMPROU TERRE- denação de oito anos, qu.:_-

sos. �resso Brasileiro de Geo- O eng. Ca�olos Krebs,' che- NO PARA A CONSTRU- !he deu em' sentença, o Jr.
I

'E' a seguinte a relação �rafos; 5 a 11 - Congres- I fe, da Rc,:id'ência de .Santa Ç;ÃO DA SUA AGENCIA ,Tuiz de Direito da Comar-

dos vários congressos pro- ;o de História de S. Paulo; Catarina, do Departamento cal!!

gramados para comemora- LO a 16 - Congresso Mun- Nacional de Obras e Sal1ca- O ativo gerente local do .JOSÉ SANTOS DA SILVA

ção dó IV Centenário de lial de Imprensa; 15 a 211 menta, vem de montar um Banco do Comércio, sr. Lú- Vem de ser removido pa-'IS. Paulo; :ongresso ,Internacional de , escritódo da'quela repal'::- cio de Olíveira, vem de ad- ra esta cidade, onde já s�
,

1953 - Outubro: 2 a 10 História; 19 a 25 - éon- I
ção, à rua Altamiro Guima- ,quirir para o Banco do C9-'1 Co��.a residin�o com sua Ia:

- II Congresso Hispãno �resso Internacional do Mi-I rães. mércio, um ótimo terreno. rolha, o contador sr. ,J()S'�

Lul'O Americano de Direito '1istério Público; Congres- l localizado na esquina das �antos da Silva, A�ente
Internacional. Dezembro: ';0 Jurídico Nacional, em! .;\:NIIJEHSARIOS ruas CeI. Cabral e CeI. Co- Fiscal, do Ministério da Fa-

14 a 19 - I Congresso Bra- lias a serem fixad0s; Iva Entre a ale&ria de SeUS' la��, em frente à Prefeitu- 'lenda.

sileiro de Medic.ina Legal Jornadà Franco-Latino-A- ,-il. O sr: Silva, que entrou

...Manhã em Laguna
10.00hs. - Partida para Henrique Lage
1l.00hs. - Chegada em Henrique Lage
12.00hs. - .Almôço em Henrique Lage - Passeios

I 15.00hs. � Regresso a Florianópolis
I 18.00hs. - Chegada a Florianópolis - Jantar e noite'

va, vem d Banmercio adqui- \ livres.
"ir o magnifico ponto.

j
,

nericanas de Direito Com" mericana de Contabilidade. para o Ministério da Fazcn-

24 ;)arado, em dias a ser-em fi- Dezembro: 1 a 7 - Con- No terreno, está constl'l.,iÍ- da, por concurso no Dasp
, ',1 \ .-

xados. Outubro: 25 a 30 - gresso Internacional de do o linqo prédio Vila T.":l-I em 1944,. foi nomeado" pri-
lO Congresso Internacional Plantas Medicinais e Simi- gia, edificado pelo dr. Jüão meiramente,

.

para, Mato

:le Odontologia e. V Con:" jlares; 1 a 8 111° Congresso' de Oliveira, quando aqui I Grosso, promovido para

A-I�r.esso ,O�ontológico Brasi-

,II Earmacê�tico e Bioquímico 'I resid�a e que ir�� tarde foi 'l�:gôas e novamente pro�o-
. lelro. Novembro: 14 a 21 Panamencano e V Congres- ,

'.-endldo ao Capltao Alexan- VIda para Santa Catarma,
" I

. I

- III!;l Conferência Intera- so Brasileiro de Farmácia. drino Barreto, _de cuja viú- vindo para esta cidade. I
.

__;'- �-------
I

de Dezembro, haverá um
I.

novo congresso, que como o

primeiro está sendo aguar
dado com o mais vivo inte
rêsse: é o I Congresso Bra
sileiro de Medicina Legal e

- III Congresso Interame
ricano de Oftalmclogía.- 11

a 17 I�Xo Congresso Inter

nacional de Oto-Neuro-Of-

como os demais, que se se

guirão a' partir de Janeiro

BARBEARIA 7 DE

SETEMBRO nitores.

Vende�setalmologiai �1. a 27' 1° ���
gresso Brasileiro de SlClO- '

logia; 26 a 30 _;, 10 Con-Criminologia. Tanto êsses

_ns DI RET AS
• �vn .....6POlts - RIO ÁS 3d'.
FPOLlS.-S. PAULO-RIO ;) 4",
FPOlIS.!. CUIIITlBfi::_RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

e Criminolôgia.
1954 - JaneÍro:"'17 a

- IV Congresso Brasileiro
de Arquitetos. Fevereiro:
19 a 25 - X Congresso lu'"'

ternacionall de Organização
Científica. Ma,rç@: 15 a 22
- VIlIa Conferencia da In-

DIA 19 - SEGUNDA-FEIRA

8.00hs. - Visitas ao interior da Ilha de Santa Catarina
'- Morro das Pedras - Armação - Lagoa da
Conceição � Santo Antônio de Lisbôa - Praia
de Canasvíeira -,

:- Almôço em Canasvieira
Regresso a Florianópolis

- Caldas da Imperatriz
- Regressç a Florianópolis
livres

12.00hs.
13.30hs.
15.30hs.
16.30hs. Jantar e noite

I

DI� 20 - TERÇA-FEIRA

DIA 21 - qUART,A-FEIRA
\ c

/.

DIA'22 QUINTA-FEIRA

DIA 23 - SEXTA-FEIRA
Manhã: Visitas em Joinville

1l.45hs. - Regresso ao Rio,

,

Viagém ' com. segurança
,e rapide�

80 NOS CONFORTAVEIS 'MICRO·ONIBUS DO

8IPIDO' {(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itaja! - JoiIÍville - Curitiba

Kna Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:'

Prese�ntes de Real· Valor, Sim 1
Doeis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,

Japoneza e Chineza, Faianças e', Muitas Outras' Novidades.
Preferir a Melhor
FELIPE SCHMIDT -

�,�--�����

" I'

Pre'ferir No,sa CasaI
�Q""'IOA MODELO

"

e
I
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•

Dia 'do�,Empregado· Da Ba'ncada '
-;PessediSla � Pôr'icipàção

I'l:' . , •
' 'I

'

:,.,. .

no �OlDerClO
.

',' '.
'

. ,,- "". I José Bonifácio Fernandes
.

I� O �go MaFI-aoa Nossa 'e Ivania Andrade Fernan-

Prog..ama "oDore, a�u, '

des participam com prazer
DIA 27 Senhora do Desterro . lo nascimento de seu primo-

A's 20 horas - Apuração final do concurso "Miss Co- . . .

genito, ANrr:ONI,o LUIZ,
mércio de 19�3". Local, Séde 'da Federação dos'

T l\I-ARIS d em I ocorrido no dia 11 do cor-
Empregados no Comércio � Rua Tenente Sil- O Sr. Dep. ,Walter .' iv , esta, situa a

.

,

veira - Edificio Paternonc--; 20 andar. Cavalc�nti, do P.S:D., apre-I Rio Tavares,' na Ilh.a de
I
rente na Maternidade' "Dr .

. DIA 28
'

.

sentou ante-ontem à As- Santa Catarina. I Carlos Corrêa".
A's.10 horas - Visita ao Asilo de Mendicidade com sembléia, o seguinte; Ainda recentemente esta Fpolis., ,16-10-�3

distribuição de brindes, em homenagem ao pro-
' TIJOLOS PRENSl\J)QS, TELHAS,_LADRI-

fessor Flávio Ferrari, DD. Presidente de Hon- Projeto de Lei: n. Assembléia teve ciência, pe-
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL .REFRA .

. ra do Grêmio dos Comerciários, Pl'lcb�I.ncaSi.d.era de utilidade ,la voz autorizada do, depu- Vende-se -

TARJO
A's 17 horas - Cocktail oferecido-a Imprensa desta Ca- '1

. I
tado Vicente Sch�eider, ,do

pital. Local Bar Netuno - Edificio IPASE. Art. 10 E' considerada de alto significado dessa mo- Uma sala de janta! de PRONTA ENTREGA
A's 20 horas - Retreta,no Jardim da Praça,15 de ,No- utilidade 'pública a Congre- delar organização católica, 'irnbuia:' O' G 'Ie

- .

vembro, pela banda S.> M. Comercial em ho- -

M' N S f d '. ' ' 1 balcão' 1, 'cristaÍeira', I S·
.

n' y" ama
-

I a"I G d lfl Presid d gacao - arrana assa e- azen o reviver, em nossa ,

menagem ao sr. vo an o 1 - resi ente a' , lá f 1 •
, Federação do Empregado no Comércio. 1 nhora do Desterro, de FIO-I ilha, a cultura do -trígo. O mesa � as ica; 2 po tronas; "

.

"

DIA 29 I rianópolis. [Diário da Tarde, de 19 de 6 cadelra�.
I ,

JERONIMU COELHO. 14 - Caixa Postal,
A's 21 ho:-as - Tr.adicional 'so.irée no Clube 1� de P:-·I Art. ,2° --:- Esta le� entra-! set"l=mbro, traz longo artí-

,

�uarto de' casai de im- 239 - Florianópolis
gosto, gentilmente cedido pela S�q. Diretoria, rá em vigor na data de sua

I
go do dr. José Soares Bran- bui«: DISTRIBUIDOR.ES

em homenagem ao Exmo. Sr. Iríneu Bornhau- I .'.;. -

.

.
"

\ 1 ;.;. 2
.

h
. l' . ,

DD G d d -, E�·t· d'
.

d d" d publicação, revogadas as dao . FIlho, elogioso ao em- cama, mesm as; ar-

sen . overna ar o sa 0 e· e ica o ao " -
,

CO'NTA'DOR'sr. Charles Edgard Moritz, PresidÊmte da . Fe- : disposições em contrário. .preendimento, que, pelo mário de 3 portas; lf cami- ,

'.

'

'.
deração do Comércio de Saraa Catarina. I Sala .das Sessões, 14 ,de ·exemplo, virá de certo be- seiro.

.

" DIA30. .

I outubr6 de 1953. . neficiar os agricultores des- Rua Lacerda Coutinho

h'l'A's 6 horas -"Salva �e �O tiros em homenagem a As-
'

Walte1' t-�1Íporio Cqvalcanti ta região, servindo-lhes d� 9, dás 9 às 18 horas.'
COM PR����sf_�ESERVIÇO,

. ,sembleIa �egIslahv.a. e ao I?r., Paulo' Fontes, JUSTIFicAÇÃO" incentivo á produção desta M'
�-

Referências e,' pretenções por' cm·ta pàraDD. Prefeito da Capital. .'
"

'. ,.,.
.

'

_.' . ,.' oças baleoA's 7 horas - Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilhá,. A Congregação . Mariana nova riqueza. . I - I Postal, 5

em homenagem ao dr.'�derbal Ramos,?a Silo I T'i. S. do Desterr�, de 'Flo- . A Congre�ação Mariana loistas' 1--.__�_,.---.,--.,..F_I-o-r-ia-n_o_'p_ol_is_' _

v� e a todos os comerciantes desta Capital. I rianópolis, foi �undada, 'nes- N. S. do Desterro, de Flo-.
C

. , . , . I

CI � "'1,5 . '�·'e.' -.0u'tu�r I�'C 1 1919
.

'1' f'
,

d
� om mutta prattC.a e ott- �

ta apita, em "

e agre- rianopo IS, OI registra a,
f

' '

U 8.
1nas re erenctas. '

gada. á Príma-prímária' sm como SOCIedade com pers.Q- .

'

c

R
.

d d l'd' d .

ídi b o
Precise-se na A Modelar. ,

ULTRA· SO•O'
, 25-11-1923.' eunin 0,. es- na 1 a e )UrI ica, so n - , -

.

"

-

"ii .-, .'
'

?39
'

fl 27 d L' A Atençao: Sera favor nao
" I de logo, católicos' fervoro-. � , as s. o Ivro.

,

' "

"
' apresentar-se sem esses re-

· .,' , sos de todas as classes so-, do Registro' próprio, da co-

TE/RAP IA
' 'I ciáís, €�tre' os quais '�,ultos' marca da Capital. quisitos,

, .,

I A 'Diretoria .desta Sociedade tem a grata satisfação
·

. emin�ntés , como, :tIélcíli�. ,A Secção "SteHa", foi re-

Vend.,- _5e de
..
convidar as gentís senhorinhas do Clube, par:a faze-

I
Luz, Orlando Brasil e Da- gistrada sob .n? 277, em 25

., ... rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo
'0 MAIS MODERNO E EFICIÉN'fE TRA'fAMEN· niel Faraco, desde logo se

.
de junho dê. 1951.

P 01' o d 'iagem vindouro, quando. será realízado o tradicional BAILE
- '1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES. I t,ornOl.'{,� como' .sóé acontecer,' Pelo ofício 301, de 20 de dor

m IV

bel v. . 'i IOE 'GALA, comemorativo, ao seu 32° • aniversário de
TRATAMENTO SEM; OPERAÇAO'DAS, ven e-se o esta e ecimento

Ifundacão.
,"

'.
.

-, com aS: Congregações .Ma-: maio do 'corrente ano, a Se- É ,.}

SINUSITES
_'. comercial "IMP RIO DAS, .Comunicamos às interessadas, que a inscrição po-

rianas, 19i1a. escola de' per- cretaria da Prefeitura Mu- ,

,
,

'
, , " TOALHAS". Tratar pesso- derá .ser feita até o dia ,13 do corrente, na Secretaria,

E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E' GARGANTA. .feIta formação, éristã.
"

niéiplil cientificou áFazen- ahnente com o proprietário,ldáS,,19 às 21 horas. "

.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. Não se' limitou, porém, da "Stella\ Maris", que .en- sn;' Walter Alves da' Silvà, I
.

Certos da aceitaç�o do presente convite, antecipa;

DR . GUE R'RE ·1 R'o·. :':li::��Oe, ::�,:iV:::� ::�;o� ::E;:�:: ;:p;:��: ;r��a nV;."",nde de Ouro,
mo,

o.,no';;;�i:g;�::�,;:�o�'_s_e_c_I'_,e_t,á_r_i_o _

•
,

I
',' I' r�ligiosa-cultural da Con-.' gios previstos na Lei Muni- I '

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO gregação Mariana, propria- cipal nO 88, de.19 de Ju.lho! "'__--.
---

- ALTOS DA CASÃ BELO HORIZONTE.
.

"t' d't
.

d d br - d 1951 t d
I

. ,RESIDl!:NCIA' --. FELIPE SCHMIDT N. 113.'
men e l_á,. es, o ou se � , qu� � I�en a e Im-,R'APAZ '

_..,..- �----..,....------�.-- em a secçao hteraria-cultu- postos, mUIllClpms. I .
I

ral, com o: q:uinzenário. -"O Por conseguinte, tão útil, : Precisa-se na Arma MOEL- I.

liIra Jun'tls' C'tu'� I' �p.O'SrOL�,,_o�o�gãsO. �e g,xern,plar emd�r�ednclirÍl�nto':LMANN & RAU LTflA.' ·1-

,

,,'

I maIOr, Clr�U:âça�. eII1 ,:�_ta. �e:e�e, seme . u:� ase:.:��� __Âpr��entar-�e��2,��: feira
. -.

- . �

.

.'

..' .! Catal"IITa! Cerca c;le ymte SIderado d� uhliã'adê pu,,- das 15 ás. 17 horas.
,

,mil números, e em uma sec�' blica. _."T-'VI"_--" _
, -COSINHÊIRA E

CHA' BINGO "SINOS' DE NATAL" ção flocial, !om o CENTRO I Sala das Sessões, 14 de

D
"

l'
,. d' d' 18 o

SOCIAL STELLA MARIS, outubro de 1953. I COPEIRA
evera se rea Izar no proxlmo ommgo, la , I, PrecI,'sa-se com urgêncic.

tão anunciado Chá Bingo "SINOS DE NATAL". com a FAZ�NDA.STELLA I Walter' Tenório' CavC!lcanti
Não há a menor sombra' de dúvida quànto ao su-

de lfmá / Cosinheira e 00-

cesso qu� alcançará a festa, pois pelos fins filantrópicos - peira. à "rua
.
Conselheiro �,--:-- .....:.......:.._-"- _

�aq��s:: s���!�:de�everá contar com o apôio .irrestrito : C' I' Le, 1 ft d �A' . t ::f:: :3�r�r;��::o ;:!t��' L -I' r'aAliás, vem_ sendo notado um interesse ,todo espe· Uv, h

.�. e gos O' , .

.

cial pela festa domingueira do' próximo dia 18, a qual .

' no mesmo endereço.
decorrerá, por certo, em ,um. am��ente alegre e festiv�; GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA so-II'OUPRO

"

A: mesa,s para aCha Bmgo SIN�S D.E NATAL I

CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- '" �, \

DIA 18 - DOMINGO - das d às 20 horas _ Chá'
PGderao ser reservadas com a sra. Bulcao Vlanna ou na

I 'FESA CONTRA LEPRA A • I Bingo SINOS DE NATAL - Desfile deRelQjoaria Muller, a partir do dia 16, isto é, a partir de' .

'

u.omove
6 f

'

I' O 4 F IRA
Bonecas - Reserva de.mesas com a sra.

a.
'

eirq_ proxima.·
.

" DIA 4 - A S 20,30 H RAS -, a. E Compro auto no mínimo B 1
- 'V' J Ih 11A partir, de sábado à tarde a�é domingo as mesas, ,11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

.

u cao Ianna e oa eria Mu er a partir

poderão ser reservaç,as na própria lséde do Clube. I RICOS. para cinco pessoas. Anos do dia 16. Sábado à tarde e domingo as
O Chá Bingo "SÍNÓS ,DE NATAL" em boa hora .1a. Rodada - Um abat-j()ur com pedest�l de alabastro, 50, 51, 52. Bom estado. Pre- mesas serão vendidas na séde do Clube.

organizado para oferecer um bom Natal aus pobres da I oferta da Casa "A Eletrotécnica" e' mais um cO razoável. DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí-

Catequese deve merecer o apôi� irrestrito da nossa so- f par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas
•

T
'

�" ,

Cio das crianças da Creche da L.B.A. - Natal.

, ciedt::;d� ���a m.ior bri!h.nti,mo �� reunião de
. do-12�. ROd.:;�rr'�nI abat-;our com pede,t.! de alaba,tro,

ro, r;�a�;:!�m�e!:�:i,. .y"'
..

·I·S·"'·O····I··M···P·
.....

O--R..,··'-i·N···'·,.·E�·"mingo à tarde nos salões do �RA TENIS CLUBE tere-/ oferta da "Oasa Cascais" e mais um estojo de

A I II II
mos o D�$.FILE DAS BONECAS, inegavelmente outro escovas.

.

uga-se .

, fator 'de, e;,ti�ordi�,ário sucesso, '

" . , ·13a. Rodflda - Úma ,en�eradeira elé��ica, com eSFlalha-, . A • ,A, FU'ma ANDR.AD� & KOERICH. p:-0l?rietária .do
.

O Cha Bmgo, SINOS DE NATAL tem o seu mI- dor, oferta d:;l Caca. Meyer " Resldencla com 8' peças. EXPRES;SO FLORJANOPOLIS, torna publIco e aVIsa

c,io marcado para as,
17 horas, prolongando-se ,a festa até, 4a: R1ildada ;_ Um estojo de perfume, oferta, da "Fár-

.

Construça-o'
"

t' I ao CO�ERCIO EM GERAL d,esta Capital e das demais
" ,. . -

I recen e PRAÇAS d
.

ás 20 horas.
. ",' macia Catarinense".·: '. . " ,on e ma atem AGENCIAS, que o, Sr. REY-

Aguardem0s,' póis, o sucesso de mais esta realiza� 5a, Rodada _' Um 'Lustre de Cristal, oferta da "Casa' Agua fr:la e quente. Per- NALDO PACCE ('x-sócio gerente da AGENCIA DE
ção filantrópica, em tão boa 'hora organizada para minc- Hoepçke S. A:' I to da Matriz..

, CURITI�A_ não é mais colab,orador do EXPRESSO
rar o sofrimento humano. 6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma- ,Rua 24 de Maio, 1240. F�ORIANOPOLIfi, achando-se afastado e desligado da

I
'

chádo & Cia".
.

.

Tratar 'na mesma rua
FIrma 4esd� o dia 'lO de outubro corrente .

•..,.....[)4I_Q4_f.04_�,[)<.\'.,...Q4_Io()4a:.H)o_�ClIMI4I�>GI1I:I 7a. Rodada - Um Edredon, duas faces,l oferta dW A
n. 1180 _ Estreito,

'

Florianópolis, outubro de 1953
Modelar"'.

.

I
,

Pelo Ex] lresso Florianópolis
Sa. Ro,dada _:_: Uma grande' Ceia de cristo" oferta da

A" I
. I SANTINO ANDRADE

, "Casa Galluf". ,

'

usa se I
Sócio-Gerente da Matriz.

9a. R6dada - Um aparelh'o de Rádio Receptor, oferta ,-, ,

\' d"'A Eletrolandia"., .' .'
,

Uma casa de material à ExpreQQo FIor.-anapol.-s10a. Rodada - Uma grande 'Etétróla, oferta do sr", Cel- Rua Curitibanos (Av. Tico-
.

'. '���. ,V,,',
Viágens entre: FLORIANóPOLIS' e RIO DE JANEIRQ so Ramos.

'

;.,
.

T' ) o 31 de
.

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo 11a. Rõdadá - Uma balq.nça domestica, óferta de "Osni. ICO n· .

'

neste último apenas para o móvimento de passageiros.' Gama & Ci'a." . PR',,'CIS' SE ,. . ,ANDRADE. & .KOERICH
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

- PREMIOS DE CONSOLAÇÃO
'

LI' A... I

"

Transpôrte' dê cargas �m geral entre Florianópolis,
-i-. 12 Pacotes de, Café da Ilha" com 5 quilos cada um.. ofer- Curitiba, e São Paulo

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953' ,I ta do Sr. Ernesto Riggenback. ,! :pe uma casa, ,para ;a- Com via)�éns diretas e permanentes
I "

12 Depósitos de matéria plastica; oferta da, "Casa Amé- sal, de preferência no cen- Matriz: _ FLORIANÓPOLIS
,IDA VOLTA, ·rioá".

,

'

, tro, podendo ser por " con� Rua C01J,selheiro M�afra,d35
de Fpolis, de Itajaí 40 Rio - de Santos / Frutei:ra_de"vidro, oferta de "Pereira Oli�eira' & Ir- trato de 3 anos. ' "I Fone: �534 -. Caixa Postal, 435

��ji� ,�ji� 23�;�; 2�ji�· 11 Raque�:â! Ól�:� mo<lêlo. I A tratar no Cab� Sub-
, A::n�ia�eleg'�������ADE

8/11 .,,10/11 15/11 16/1"1'
.

1 Cadeira portatil.
.

" 'Ioarino à rua João Pinto AV�'I'l,idu 7 de SetembmA3320/24
19t11 '21/11 26/11" 27/11 12 Litros de legítimo cognac I

. 126, com' a gerência..
.

Fone: 847 (Linha p,aralela)
30/11 2/12 ',' 7/�2' .J3/12 1 Ab�ü-jqur; oferta da "Çasa Royal".

[C-
....-.:..............

I
.....

O·
......

N
..

>i'E·
.....

T
.....,... End. TeJegr.: SANTIDRA

11/12 .13/12, 18/12 19/12 �omo cO:n1plemento da reunião, o lançamento de' AM E Agência: . - SÃO pAULO
22/12 ;,24/12 29/12 30/12 um fIlme...

L
,," Rua Rio Boni10 n. 1247

j ",BINGO E CINEMA' ::
'

.

I' VENDE-SE uma" tipt'l Fone:- 9-3,L-96 -' Atende Rápido RIOMAR
Horáll,io çle §aída: ,de Fpolís., às'·2.f'horás ;'. _. I Rural, para 12 passageiros, I End. Tdegr.: SANDRADE

do, Rio,' 'às 7 horas" \,

's hPREÇO Dd? C�RdTAAO: C�$ !OO'boo.
'

'\maroa Chevrolet 'em e�tado
(A
�,' =:-0-

Para mais .informacões dirijam-se à, c,' .

, .

en as çom a u:.eçao' a SSOClaçao, em como na
'F' A A • I . genêws no Rio de Jmieiuj e .em Belo Horizonte �óm

EMPR�SA N.(\.CJONAL DE �{AVEGAÇÃÕ·'HQ�PCKE , ��.cretari� �o �Cluhé Doze, no horário das 8 ás 'llhs.' ,n,ovo. 'Tatar na gencla
I tráfego ntÚt11, o até São I:'attlo' co� a Emp;êsa de Tran3-

_�":l'.��;':?o,:;:.."'��Çl�Qro =, Caix,_ "Ros.tal,Jl, 92 - Telefone: 1,?12 PremIOS em exposição na Casa Hoepcke.· "I 'l,�.C.
'�" _

-' p01·tes Mmas Gerats S/A.) ',
.....__"""""""'_......._""""�

J
Florianópolis, Sábado 17 de Ou:túbro ele 1953

�._'--- ---.------- -:;�
"

RAPIDEZ :- CONFORTO - SEGURANÇA

7

OO·'N V 1 TE
A Comissão Organizadora convida ao povo em

geral, para assistirem as tradicionais festividades em

honra de Nossa .Senhora da Bôa Viagem, em Saco
dós Limões, que -por motivo do 'mau tempo reinan

te, foram transferidas .para sábado e domingo pró
ximo, dias 17 e 18 do corrente.

A COMISSÃO

Cerâmica .. São· . Caetano

Caixa

r

DEBUTANTES - CONVITE

Teni,s Clube
PROGRAMA DO MÊS DE OUTUBRO

. ')
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•

•

.".de!m I� � U 10!1 In[!II� O
Ao "Diário da Ma-, protesto vasado nos conhecimento manche- demovimento progres- fendendo ideais demo- atividades públicas e lnoticiário absurdo e

nhâ", a União Catari- têrmos abaixo: te edição ontem êsse �)o nossa Pátria vg de-i'crátieos e pugnando 'administrativas pt Re- !descabidopt (a) NEU
nense de Estudantes, "Redação "Diário da -jornal vg' referênciasIM' "maior seriedade nas I!)elimos portanto con-IDY PRIMO MASSO ..

órgão' da classe em Manhã",. NESTA -- desprimorosas Centros TI • • • ,\ !ceitos emitidos aludido LINI, Presidente".
Santa Catarina, ende� União Catarinense Es- !

Estud_antis Univ�rsitá- GUE'RRAI
'"

VIST'A�--reçou telegrama de tudante :vg tomando nos vg denominados VELHA FÁBuLA 'a'"Pilhéricos" por essa De fato, essa fábula é an-
.

íôlha vg vem externar üga. Não tem, entretanto,
seu veemente protes- 2 400 anos e não está entre

to pt je mais que ,as 40 de Esopo. Mas conta

nunc vg estudante rã com seus 3 séculos e 'é

II de La Fontaine. Bastará o

.._ �____ ._ _ _

brasileiro está ,p ena- título para que todo� dela I �ji
Florianópolis, Sábado 17 de Outubro, de 1953 mente 'integrado gran- se recordem: A raposa e as m

QUE M______.:....S-E-R----A-'» :�:a: !:��:: P::c�:: � l�, '.,
uva, a matreira raposa, em

• constatando que não pode-I
ria apanhá-los, por ser a

A' noite� O estranho personagem salta mu- �:I:�:�1a en:���u a�ta�������;
f t

• I
-' de, - Estão »erdes! Não

ros" 'orça' por as e Jane as. mas nao roa.. ()�·(!sta.m! Só cães as podem

ba I,' O fato se vem verílícaadu iraqar! E já se afastava,
vencida de despeito, quan-

,

rua Crl"spl"m Mira. 30 pressentiu um. barulhí-
a

_

1111.0 sob a latada, causado
<De uns dias vêm sendo" janelas. Quando acontece encontrado alguma felicída pela queda de umas folhas

tamílias residentes à rua surpreendido, toma às de le?.. Secas, Cuidando que hou

Crispim Mira, transversal à Vila Diogo e desaparece. . . A Polícia está vigilante' e vesse caido algum grâozl-
Avenida Mauro Ramos, ím- .. Quem será êsse Iantas- 'I�uer saber quem será êsse nho de uva, voltou a pro- No tTm- do' presidente I
pcrtunadas. por um _indivi- ma? Quê deseja êle, nessa estranho personagem. Dese- c-urá-lo, toda esperançosa. Eisenhower 16 (U. P.)
duo, de 'cor parda, que, à sua triste peregrinação? Se- jél que êle seja capturado Essa atitude, da raposa, Eísénhower deu inicio a

noite, quando todos se en- rá, por acaso, vítima de his- porque póde constituir al� é muito repetida pelos ho- sua excursão pela zona tri-I

n-egam ao silêncio, procura tórias em quadrinhos; de al- gum perigoso elemento, que, mens de certa formação es';, tícola do meio-oeste, com 'rpular muros e 'forçar=portas gum personagem de nove- por enquanto, apenas faz
I piritual. Se observam que um conselho a nação, de

,

e janelas. E' apenas um im- la'! Terá, por ventura, nês I-,ondagens pára futuros as- outros recebem Justos ti- que não deve "temer que

portuno. Não chega a pene- SE'
•

seu horroroso metiel 5altos...
, tulos, só concedidos a

.

va a guerra esteja na curva
I

trar nas dependências da

EI i S F
·

d S I
lares reais, começam de re, da esquina". Depois d,ao-viá I

casa. Procura somente as- ,e ções em • raoclsco OU' moques. A tudo que não gem, noturna, procedente I.

sustar ... E' o seu fraco, an-
. podem'alcançar nunca, tan- de Washington, o presiden-j

gidos pela inveja e envene- -te fez sua primeira apre- :
Decidiu, oulem, � T. B. Ileltorall�:!o:i:,�::':!�i��:��: ;�\::: ���:;,d:n��a e::

_

S�t�gi!9db!!1 h��!!l!!ito!�e!!s- ! '�:�::et:t:l:��C�:;::, ev�:�:� �::::r��OO pa::sso::�eb:�!� :,'sao de ontem designou o dia dez (10) de Janeirõ de \

d d bi't b d d I1954 para .a realização das eleições no município de

I
gem�n o e:o I�a por, .u- com uma an a ' e esco a

São Francisco do Sul, 'neste Estado. do quanto. nao tem mérito pública, durante l!ma pára-
- ...... ....; .,

.

__ .....- '", � --"""""_"'-""--- para conseguir. Ao pel'ce- da do trem presidencial, de

A Greve dos Marítimos berem qu� aquilo que pre- nove vagões. Por não haver

Recebe�os:
'

assegurar � direito. de �::�:m ::�a���edo t:�� al�
t

O ESIIl'r doa 8a"ma ISenhor Diretor, trabalho aos que desejam '
,

_ I.
� .

O Govêrno do Estado aca- exercê-lo e ao mesmo qualque; valor. Estao ver-

d'"ça 8 Sllla I-
. des - e o slogan da sua, D .

ba de receber do Exrno. Sr. tempo processar todos

I F' I ante-ontem,
da

- '. . frustração. Observem os lei- a eceu
,

Ministro Justiçá, Dr, quantos procurarem 1m-o" . It t 1 lhid repentmamente, em sua

Tancredo de Almeida Ne- a' lenit d dê
'. ores es e exemp o, co 1 o .

pe ur a p em u e esse 'ante-ontem ao IJiário da residência, na Estrada
direito, bem como inci- {)

d S d L'-Manhã.' Em manchete fo- o. aco os tmoes n;

tem ou estimulem o mo- 142',.a Yener�nda senho-
ram elogiadas as escolas da '. _

virnento grevista ilegal, ra Da. Ester da Gama
Em 15· de outubro de roça e os grupos escolares,

, 'através a ação patriótica1953. Armando de Moraes
. lmcora, Chefe Ide Poli,

dos seus professores. Os

louvores pararam por aí, de
parte do identificado autor

da
.

manchete. O professor
limitou-se á exaltação do

,que estava ao s�u alcance.
mental. Mas, o complexo
não lhe permitiu o silêncio

Levou-o ao ato falhado

na referência ao centro�

universitários. São-lhe, es

ses centros universitários,
as uvas ve1'des! Daí por- I

que, ao chegar até eles, ve-I
•

Ao Comércio e à IndJlstria :�!�:��q::��:,�::i��:�n:!
_
o sr. Celso Ra�os, pre-I

mendarri às classes por elas I
era ficar de fdra, lambendo

sidente da Federação das representadas. que se limi-' os' vidros,
.

o profess01' vo

Indústrias do Estado de tem a fazer licitação' de, mitou a sua vingança, ta-
. horas será detido e levado . I . h d d 'Ih'", Santa Catarma acaba de moedas extrangelras, ape- c an o-os e PI .erICos.

à presenca da àutoridade '. . f
'

O•

I receb�r dos srs. Drs. BrasI- nas para os' casos de lmpe- Incrível! Est�rri icante!
para que, na Vara compe- l' M h d N t A I· 'd 't 'd g

A b I
'

• . _ I 10 ac a o e o e ugus- rlOsa e lm.e aI a necessl a- overno em a a a ,nossa ra-

�ente, s�Ja, entao, tomadas

I to Vianna Ribeiro dos San-
I
de e de vital interêsse cole- diosa mocidade na crença e

as providências de cada ca-'
,

'd
I .

'd 'd . , d U'-

tos, Presl entes da Confe-, tIvo. As entI a es slgnata- nas esperanças" a mver-

bC. I deracão Nacional do Co- I
rias estão atentas ao desen- sidade de Santa Catarina e-

E', portanto, campanha, ,', C f d
-

N I I' t d
'

t
.

I' d'
<'

• • �,merclO e on e eraçao a-I vü Vlmen o a nova orlen a- o seu Jorl1a vem Izer, com
,aneadora, que VIsa Ju�ta- .

I d I d' t
. -

b' I
.,

t d
.. I t b d

_ . '.
ClOna a n us ria, respec- ,.;ao cam la, Ja en o lnl- eras, em gJ;an es, que os ,

mente nao permItIr que os .' .

't b I .

d d t'
'

. tJvamente, o segum e ca 0-" ela o o exame a n1a ena

rrenores, nêsse estado-de-
'

\ , _

grama urgente,: para as suges�es que as

I:oisas, se desencaminhem

do do
"Solicitamos colabora.ção I

eircunstâncias vierem a a-

pela senda vicio e
essa Federação seguinte no- conselhar.' Rió de Janeiro,

crime, ,

,

ta divulgada imprensa ho- 1.4 de outubro de 1953. Bra- ,

Os l'esult:dos - \se pros-
I
je: À vista do novo crité-I silio Machado Netto, P�esi

'seguirem as autoridade,s a tio adotado pelo _Conselho dente da Confederação Na

coibir a malandragem - se-
I da

.

Supe'rintendência da I danaI do Comércio. Augus
rão os já esperados, ficando

I Moeda e do Crédito, no to-I to Vianna Ribeiro dos .San

a dever a população serviço
I
cant� as importações, a tos, Presidente em exercí-

de real valia àquêles que se 'I Confederação Nacional do
I
cio, da 'Col'lfederação Na-

. �,,,;;:�:�: e_
vencerem e"a �::!��;da ;n���::e::�:o !, ��:;��:�,,�';!ú�;;:;,:'�ttda-

·I;'�:I;X· .

/

/

dar assim, de terreno em

terreno, de porta em porta.
Mas, não rouba, é o que a

.firmam. A sua especialidade
é apenas a de coruja .•. Sái
2 noite, penetra nos terre

nos murados, fórça portas e

Caoa 'a Menóres
Vadios
A vadiagem de menores,

nesta Capital, é problema
�ue �stá merecendo, feliz

mente, medidas entrosadas
do Juizado de Menores e

da Delegacia de Ordem Po- .ves, comunicação de que o'

'lítica Social. Providência senhor General Chefe do

determinada pelo Código Departamento Federal de

de Menores, que procura a- Segurança Pública fez di

tender à questão, em seu '.'ulgar, na Capital Federal,

aspéto educativo.
' a seguinte nota:

Efetiv.amente, o abando-' ci�".
"A gréve' dos mariti- Muito agradeceria, pois

mos, marcada para zero a especiàl fineza de colabo
hora do .dia 16, não tem rar na di\vulgfição de tã()

fundamento, além de es- v.t€i� esclarecimentos conti

tar fóra da lei. A Chefia I dos ria referida nota.

de Polícia, afim de evitar Cordiais Saudações..

no de garotos, ainda em

idade escolar, que se veri

fica em Florianópolis, está

, a necessitar campanha das
autoridades a quem' cum-

pre zelar"pela formação mo

ral da juventude. anpresas desagradáveis, Luiz de Souza, Secretáric
,c!eclara que, é seu dever da Segurança Pública:Assim, a campanha que

se está iniciando, aqui, em

harmonia de pensamento e Nova ,Politica -de Câmbio
nção entre a DOPS e o Juí-
7.0 de Mepores, havendo;
entre �U:tras \ medidas, sido

ajustado que todo meno.r

encontrado em vadiagem,
em via pública, após, às 20

centros, universitários são

Ipilhéricos! Mas. .. não est4
nada mau! Para quem, co- I
mo o governador, só dá va- ,

lar à escola da vida (da boa.
vida, aliás); e para o pro

fessor que c;leve seu título
ao bom humor de uma ro- !
daUa de uisque, êSl'es cen

tros universitários forçosa
mente serão sempre pillhé
ricos. .. Estão verdes!

.. ,BUM.

" . ,

tlfll 8 aD I"
•

•

assIm penosa .--

I instalações de alto-falantes,
I
temerosos de que .a guerra

I Eisenhower teve que pro-, esteja na curva ' da esqui
ferir sua oração na voz' na? Creio que os EE. UU.

I mais alta que lhe permiti- i podem provocar uma situa

I 101m seus pulmões. ção na qual tenhamos paz.
"Há muitas espécies de E' por isso que nos esfor

problemas que nos desafi- çamos". O presidente se di
am neste mundo de hoje -, rige a ·Defianceu ,(Ohio);

! disse. Porém todos êles fi- onde começar� uma cam

,

carn insignificantes, ql!1nndo panha ,de discurso em cinco.

I se faz a' seguinte pergunta Estados. Esta noite, falará

I "poderemos ter um mundo em Kansas City- (Míssouri) ,

I com decência, justiça e paz, ,em um congresso. nacional

lou teremos de estar sempre' dos "futuros camponeses"

Eísenhcwer

d'Eça e Silva, viúva do

major do exército Pra·

xedes Augusto de Araú

jo e Silva.

A extinta deixa os se·

guintes filhos: Cícero

Augusto de Araújo e

Silva, casado com a sra.

Dahir F. de Araújo e

Silva, residente em

Curitiba; Maurício de

.Araújo e Silva; casado

.com a sra.
. Maria da

Conceição dé Araújo e

Silva,
.

residente em Ni

terói;' Da. Elza de A-

rauJo 'Gomes, casada

com o Tte. da Fôrça Po

licial do Estado $1'. Ma-

noel Gomes, residente

nesta Capital; Da. Ana

de Araújo Munari, ca

sada com o sr. Antôni'o
Munari, reside�te em

São Paulo,; sr. João

Carlos de Araújo. e Sil-

vat residenté nesta cida

de; srta. Adyr_ de Araú-

jo e Silva, professora no

Grupo Escolar "Getúlio

Vargas", além de vários

parentes e netos. -

O sepultamento dos

restos mortais' d� pian-
teada senhora realizou-

se ontem, às 17 horas,
no Ce'mitério Público

de Itacorobí.
"O Estado" apresenta,

sinceros pêsames à fa,

. mílià enlut.ada .

Lendo, há dias, uma explícita entrevista que o

meu analítico e circunstanciado amigo bí-doutor
Afonso Maria Cardoso da Veiga, concedeu'ao órgão
xifópago da Imprensa Oficial, a respeito da cultura
do café sombreado nesta santa Ilha, tomei do tele
fone para romper lucasgarcesmente as minhas re

lações desamízade com o sr. Acarí Silva.' Não o. fiz,
que o não enconrei. Só, só por isso!

'

Mas fiquei arrazado. Tinha 0- Acari nos melho
res conceitos, que, não passam, agora, dos piores
preconceitos, uma vez esclarecido nas falsas bases
em que foram alevantados. Por várias vezes, encon
trei-o trajado à Itu, resfolegando operosidades, pro
movendo farturas e 'cuidando de urgências recla
madas pela sua hacienda cafeeira.

Vi_'o bronzeado das lutas ensolaradas, buscan
do proteção nas abas de uno sombrero japifernan
desco.

Surpreendi-o nos areiais brancos de Canas
vieiras, exercendo as duras lides de carreteiro. Pro
vei dos frutos hígidos e saborosos da sua estância.
Escutei, entusiasmado e crente, o relato das 'suas'
passadas canseiras e as 'aventuras novelescas da
sua teimosia em vencer obstáculos himalaianos.
Confiei na sua visão de triunfador sôbre as hostes
reacionárias.

Degluti, aos golés, o café perfumado e inegua
lável que o seu trabalho plantára, que as suas mãos
calosas colheram, que os seus terreiros secaram,
que as suas máquinas industrializaram e que a sua

gentileza mandou servir. De xícara em punho· fiz
brindes até às dern>tas da buroCracia de todos os

Fo.melltos indígenas!
E depois de tudo isso, o meu querido. e minu

dente Afonso Maria Cardoso da Veiga chacoalha
me um balde de água fria no entusiasmo! Mata, as
sassina, lincha, com as reguintadas perversidades
de um tarado, toda a minha imensa fé no Acari! Já
não o vejo mais a trabalhar, conjugando o verbo
na força dinâmica de todos os seus tempos. Visua- .

lizo-o na caricatura que restou da entrevista escla
recedora: sentado à porta de velha taperá cercada
de ganxumas e inyadida pela barba-de-bode; desa
nimado, vencido, com cara de atestado de ancilos
tomíase; indiferente, desligado, tal e qual o instan
tâneo que Monteiro Lobato bateu do jeca'; no am

biente amarguradamente anedótico do Plantando,
dá!
Pelo que li, a próspera fazenda, de que tanto me

uf:mara, quase que não passa de mn comodato, que
nada tinha - nem perspectiva - e tudo recebeu de
capacidades estranhas, que lhe transfundiram san

gue novo, idéias novas e .. :dezenas de miihares de
mudas de café, pela primeira' vez racionalmente
cultivadas.

.

Houve, ao que está na cara da entrevista, ape
nas uma retificação: "Onde se lê Acarí, leia-se Fo
mento".

I
,

I
" ,

x

• x

A Ilha tem muito ,da formação espiritual dos
açoritas. E faz imaginar o velho e amorável Portu
gàl. Os ,seus pensadores. Ale.x;andre Herculano. As
suas lendas 'históricas. Os seus personagens. O que
diziam. Assim: - Defenda-se. A��aide!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


