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No entanto, Goulart deixará o Ministério do Trabalho
, .' RIO, ,20 ,(V.A.) - o co- to, segundo rumores, teri� \ (;omandante da Divisão quer memorial, só tive res- corrente em círculos, os Ilidária,

mormerête agora- do ministro da Guerra, "d�
.I mandante da la Região Mi- sido iniciado pelo general Blindada sob meu comando posta negativa, O próprio mais credenciados do PTB, quando se aproximam as nuncíando manobras peri-
litar, general Souza Dan- Artur« Costa e Silva. i direto, não creio que êle ministro da Guerra ignora- � que o sr. João Goulart ' a- i eleições e verificam-se nu- gosas entre' as classes ope-

.

tas, declarou desconhecer Declarou-nos, ainda, o sr,
I fizesse nada a esse respéi- va 'tudo". I bandon�rá, as funções de rr.erosos desentendimentos rárias por=agentes do atual,

qualquer movimento no E- So�za Dantas: '.1 to sem me comunicar. Va- DEIXARA' O MINIS- ministro, do Trabalho para nas fileiras trabalhistas. ministro do Trabalho", é

xército contravo ministro
_

"Foi com surpresa' rios oficiais a quem Pi!rgun,-' TÉlUO! dedicar-se somente à dire- RIO, 20 (V.A.) - O ga- completamente falsa. O. E-
" do Trabalho. Tal movirrren- que li a notícia. Tendo o tei se teriam assinado qual- I RIO, 20 (V.A.) L E' voz ção de sua agremiação par- b.nete do ministro da Guer- xército, disciplinado, está
-- - ... _. -._. - -- ---- _(�)""()4."()...c�. ra general Ciro do Espírito II entregüe

a seus misteres,

'I'
D'RE�OR *,-

! )' ! Santo Cardoso, distribuiu à embora vigilante e pronto

! IOmllil anti.oDiá- ,� imprensa a seguinte nota: ,para assegurar a ordem e

Ru&enl de

,crio de, S. Catarina _I' Imanter as instituições den-

�Arrucla Ramol
. '.

.

"2\ notícia veiculada por I tI'O dos preceitos constitu-

IERENTE I 'I
-A 11O X l i

um m'atutino domingo, a
I cionais,

o que, talvez, não

I, .' F , oropósito de :um memorial .nteressa a pessoas díspos-DomlnlO. • .,- N 11 738 �, Je oficiais do Exército di-' tas a lançar confusão na 0-

'-I' eI. Aquino •

.•

,- id id t di'
,-

'bl' Ih.

_. " gI o. ao sr, preSl en e a pImao pu tca para Ipe or

�----- ....... '�

I'<���--'..... República, fpr intermédio alcançar seus objetivos'�

R7F-·0·�R�'M',Ia"_a':DMINIl"RFlorftn'Ó�IOlyi" ;a"a-feira,
21 de.

OuV;;lt;,;5� Ualla 110 Tem;: . ASSembleia·· Legislativa
. .

.

·L '
,

.

. �, N", N '

,cientista br8� ., Previsãõ'do.tempo até às O'S' /Irabgl'bus da, sassa-o de· o'ote'm,

.

__ ---"r-- .x:. ' 114 horas do dia 21.
_,.

Ir ti
"

'.
.
',' , .

I

SIIe Iro '

T B N ecrologw do Monsenhor vo Rwhard e M�or, com

Boje, 'rellolão de parlamentares para' apressar h10,20 (V:A.)' _ o pro-
bul::!Od: om, com ne-

Gê:cino Santana de Oli- sede no üistrito que lhe dá-

_ ,O andamento do - projéto '

" ,.' '. .iessor Francisco Demarco, �::io:ratu�e No��::;:l� Na tribu::,inLo dep. Os-

o

:;:�u-!!jeto,. que re-
,

I
., uernati d autor de experiências sobre.RIO 2 O (V.A.) - Esta têm-se como certo que o LlU "', ja tem esquema iza o . waldo Cabral fez o necroló-

. preserita v aspiração do, , ,

I
"

-huvas artíficiais t Sueste, moderados.
J marcada para terça-feira g,ovê.rno se desinter�sso.u LI seu P,arecer, pr,onto. para '.

1 1 e cap a-

Extre- gíc -do Monsenhor Gercino povo daq�elts localidades,
, ':.. I d d I b cão de raios cósmicos, re- Temperaturas -

�

,pr,óxima, possivelm e n t e, inteiramente pela matéria I ser apresenta o a e 1 era- '5 Santana de Oliveira, vigá- pede a an,uência de seiis pa-
I cebou convite 'do famoso mas de ontem: Máxima

uma reunião da Comissão
I principalme.nt,e p,e.la criação ção da Comissão. Mas me.s.- MI'nI'lua' 13,3. I

:io de .Ioinville, dizendo do res.:

f professor -frances Piccard 20,2. '

Especial, constituida para] de novos ministérios, dando mo que a reforma se ver! 1- quanto representava sua Fala o dep, 'Wiltnar Dias
,

-

h'
'

lt d . ;_'ara ir á Itália, devendo,dar parecer sôbre o proje- com o nao preenc irnento casse nessa a ura os acon-

"I pe.rda para o" clero,' catari- O dep. Wilmar Dias, tece,
-'

d' 1 amanhã, viajarpara Roma /

to de reforma administrati- do ministério de Saúde, até tecímentos, gran es a tera- .

'I
.

d ccnsiderações em torno da

va. Varias set�res parla- agora sob a interinidade do ;ões' teriam de ser feitas mportáção' e I '1E';:;�ina, requerendo um' publicação do professor Os-
montares estão dispostos 'a ministro Antônio Balbino, no Orçamento Geral daRe-

B.aca'Jhsu .oto de profundo' pezar � waldo Metlo, filho, 'que ver-

levantar cr-íticas a morosi- uma demonstração de, que pública, a meió caminho da Roubo e Bst'rag- que do ato se désse conhe- sa sôbre comentários em

dade por quê .se estão pro- não deseja nomear novos .ua tramitação legislativa

I t'
RIO, 20 (V.A.) .

-'- Fo- cimento à família enlutada. turno' do Hino Nacional
cessando os trabalhos, pois membros para o seu gabi- para atender a criação dé. DO' amen 'o •

mos informados 'que por I Solidarizaram-se com o Brasileiro, .visando torná-lo
a' Comissão até hoje se reu- nete, diversas pastas. Assim, RIO, 20 (V,A.), -- Foi deficiência de financiamen-j orador os deputados Cássio aecessível à mocidade bra
níu urna vez, sob a presi- A despeito de tudo, o Sr. mesmo, com as peremptoria- assal1flda, esta madrugada to, =var-ios licitantes estão Medeiros, Francisco Masca- sileira. Pela inedicidade e

dência do sr. Círtlo Ju- ,Gustavo Gapanema tem se afirmações do, sr. Gustav- a. residência do brigadeiro desistindo dos arremates e-' renhas, Tenório Cavalcanti utilidade da publicação, pe
mor, para 'p;reenchime,nto 'lesdobradq, trabalhalldo ,Capanema de que 'o' pi'oje , Frei'lÍs, na G.avea: d auda- 'etuados na {tltima sexta- f: P"l: lo Marques.
dos cargos diretivos e dos Tuase que sOZ,inJlO., no ,de-, t0 da refo�ma será !lllpu1 cioso"larapio, quando ,pres- 'eirçí, qtÍ.e montaram ,á so- 111ct'nidpio "� ,de Pl'esidenü
l:elato�es. _ , ,

.
'envolvime�to' Qq qUE'stào.' sionádo, grandes obstacu sentido, tentou es�ra.ngulê:w -na de: 2.444,000 dolares. a- Getúlio

-� -<7""Nbs 1 1fiT4f�;.\�'êpomi'c(:)s, :, �l:jl�ttH: cl':1�'�J",de id�e ·(:;tt;�'t�' �o� ,de o[t;de1:l1 i�e'rna seJe., a�$.cill'�êUy. 'iNQ:vai�"Ji.
:

,ll��j)r'l(\s ,e _ço,l�,veni� .,COp;lI, '" q; e,ep�;Çássiq �FJ:ir8.s �- 4b�:no pf1ra ,9 fiínq_io'!lalismo
.

í
• ,

* -

vantariam à sua \marcha:\ do eoronel do Exérc�to 01'- ) 'paí�es dos G milh<ks ofe-' !.J�'esenlou projeto de'�fcri"
.

'-eStad'tta.l
.

-_'--" 'J -di tega NovaiS.,' que '�:.enteado I
r�cidos pelo Bando do Bra- ando \) município de p.resi-' �O dep. Oswaldo Cab�al

,

N- H'
" R' '-. t ,Volgresso Drl - ,:1;) brigadeiro e com ele re-tsil, além de 66.400 libras so- QEnte, Getúlio, que será apresentou projeto que visa

,8q ave�a
. �.cloaa�en 0. ' .co em 'ortaleza sid�. O ladrão levou joias e I br� a Islàndia, para impor- composto dos di�rit�s de eonceder abono,aos funcio-

_, da, gasolina, mas économla FORTALEZA, 20 (V.A.) 'o,:tros objetos. ' I tação de bacalh'au, I Presidente Getúlio, Gusta- nários públicos I estaduais,
I;t til

, pelá isenção dos descontos
RIO,2_O (V.A.) - O mi- - "O últim� leilão 'c?r� __

I Sob a presidên�ia do

(slarl'a oa
-

Eor'opa Lavrenll- 'Der-I'a em folha, nôs meses de no-
nistro Osvalqo Aranh.a, en- 'E'sponde}'l- ao �abalho de l,n�n�stro. Tancredo, Neves /

.

.

.

.

.

'.

- .

b
.

,trevistado, hoje, 'afirmou .ln:la ,semalila da CEXIM, fOl mstalado, ontem, solene '.

.

.

"

, '.,' \'embro e ,dezem ,1'0.
'

.

I
,. ORDEM DO .pIA

que sua recente visita a S. �Ül expedição de licenças., rpente, o Congresso Juridi- SA� DIEGO, �O (U.P.) I nha, Gene Fuson, o jornal liaI :..'eferido, o correspon-

Paulo não teve finalidades Assim, eqaivaleu a mais ou: CD. O sr. TancJedo Neves --::: Num despacho de seu "San Diego Sun", a�redita dente lfvson teria ido à

rolitlcas. A pr6pósito do -a- ,n�nos 1,200 licenças. Desta regressará hoje" ao Rio. env}ado especiàl,na Espa· [Joder anunciar, a proposi .. y::�panha, por indicações que
nunciádo ra�ioQ-a���to de forma, nã0 tive duvida em ---.-------------------'---:----------- �o da falada "fuga de Be .. lhe foram prestadas por

[.X· -Ist - "n c· Iii a,','I-I' ,smo, ";,1", que a polícia espa�ho-I FaJbio Callo, um, nicara-

1-;; teria estabelecido, fora guense exilado, 'segundo as
.. � ,

-r"Acredito qUi:! ,com· o considerou insuficiente o 1e qualquer d4vida possi- quais Beria teria fugido da,

jeilão de dólares não seja .prazo de 24 horas e suge- (Ao "Tiro ao Alvo" do Diário da Manhã de ont:m) \'el, que um homem dizen- �u�sia e estava procurando
com a Caixa Econômica -Fe-

,
C' , deral; para a construção do

necessário, por 'enqu�nto, l'iu sua dilatação por 48 I ln 'chamar-se Lavrenti Be- entraI em contato com re-

_ qualquer medida no sentido horas para o recebimento Mudou-se a ordem das cousas, ria, S2 encontrava ou teria presenta�tes dos EE. UU. O Hospital São João Batista,

do raciona!11�nto da' gasoli- do agia". ' pala,:ra� são "á�,te modern,��',' \:. encQntrado na Espanha, home!11, dizendo ver Beria, daquela ,cidade.
.. e somente interpretar....

. Rejeitado!
Dã. 0/ pró.prio 'lc:ilão domi- 'RIO, 20 (V.A.), - Foi " \ \ ' n jomal acrescenta que � teria comparecido Málaga

Foi rejeít'ado o desdoQra-
nará a abuso; Aguardemos .:livulgado, hoje, que o, mi� Qualquer pessoa dizendo 'p�ssoas, dás qu�is 3 ocupam e Gibraltar, acompanhado

/ ". mento do 20 Tabelionato de
nistro, da Fazenda está es- o que está acontecendo, Dosiçóes relativamente im- por dois homens, um espa-
d d dd' não mais precisa .ficar t t' :"d

-

'f" d l'
•

lU ,an o me i as excepclO- ror an 'es, terIam 1 enh I� !lhol, e outro e naciona 1-

Admitiu o miflistro da nais para a econômia da 'Nos têrmos tradiçionais,
'êdo êsse 'homem, pelas fo- dade descon,hecida. Todavia

Fazenda que �e houver no !,;�s.olina, que deverá so- não mais precisa dizer (ografia� de ,Béria. "San GallQ, I segundo declarações
futuro necessidade de re-. frer um aumento, êm virtu� as cousas t,ais como são:

"

Diego Sun" kfirma que �s de Fuson, falto.u �ao encon·,

duzir os gastos de gasolina, �le.da nova polí�ica cambi- I'

.,.., pE'ssoas que viram ou a�om- tro, 'por ter sido preso pela
,

d
.

d 'b' 1 Ad' t t
Use palavra incab.ível; h

'

A· h polícia de Mãlaga, por se
4' sera etermma a a 'pro� 1- a. Ian .a-se que en Te

_ dê-lhe um sentido qualquer... 'pan aram esse' {>mem,'
ç�o da venda desse combus- outr�s, está sendo estudada . :rÓis viva a palavra-cor.inga, comparecerão, 'se necessá- ,tcusar' ,dar indicações ii

tív,el duas os tres vezes se- é1 conveniencia de ser sus�, \ 11io, perante a Sub-comissão L)eSSOa que dizia ser repre-

manalmente. peÍls� a �endá' de gasolina Que vale como se queira;, I de Inqt,tértio do Senador �,éntante dos EE. UU.
Sobre o recebimento de )m dia por semana; como (Diz isso a defêsa histeric,a '1\1cCarthy. De acôrd�, c�m

I Quando a polícia 'soltou
Celso R Branco.

da tal palavra PILHÉRICA), "

agios, informou o sr._Osval- ineio d� :terçar a população "-

,

! éJ dc:crição dada pelo jor- Gallo: "Bérüi'.' tinha desa-
.

O RISO DA CIDADE... .

do Aranha: 'I � p04Pança../' ,

_

SÁTRER.. ,

I ,pare'Gldo. ,
.�------_ •. -----_._-��•..I-.---- .,.. '"""-- .-----:-

_._- .. -.---- .. 4.---. ---w---=----...,..",."",-.,.,.,.w.......,..."... w-----------".r------·-- ..

S:�-tjt'"ui�,-�-j�;�al Ã Alvorad;'-d�;t� Capital; pU."
. ECR.a.E-,-,1.v

..

"'R--I·a'
..

�···,A

I-·-I·F
....

I
..

C·_·-I·L-h.v"llad�� ·��ittre algtfém que �cei;;;-;a�t;=-; ni:t�-;;-
,blicou o seguinte:

'

"

'

: :
.

t ',I' tava a piada,' ql,1e nãO' só GS parlamentares lp-as todo o

Ha maIs de um anO', o GGvernadGr' do EstadO: djrigju pGVG go.zou, mo.rando nO' assunto.
'

iI Assembléia Legislativa um pedido:, que lh� desdôbras- i
'

I .... Dizem qúe até mesmO' o GGvernadÓr achou graça na'

sem às Secretarias, afim de melhor .atender às necessi· I ' ,blague e riu aO' Guvir a Guarujá vGcaliz�r \) pretendidO'
dades. administrativas. I c ArGldG de CarvalhO' - ma� a mGntlanha palaciana ain- telegrama. Só Ô,bGbalhãG dos Flagrantes PGlítlcGS é que

A A.ssembléia Legislativa, ,!iePGi� de uma nGite in- da nãO' vomitO'u O' ratO' Secretário. 'achou jJue para ? "ridendo. ca.stigat mo.res" aplicado
teim?e deb,ates, de�-lhe� as 3'ecr�taflas: . \. I.' Eptretan��, .a .folha gGvername�tal, GU pGr ignorân- pelO' deputadG" deveria a 'respGsta ser a citaçãO' de tex-

E, uma delas ate hOJe naG fOI prGVIda dO' respectIVo" cla, GU pGr ma .fe, Investe cGntra O' autor, da blagu e e em tGS e letras da CGnstituiçãG! .

"

.

titular.
�

" . !
"

" • �. I tGm dGutor�1 vem di�er qti� se pretendia .interpelar O'
.

E, pa:a tórcer, �Gr ignorância Acrassa. ou mà fé in�-
CGm�mGrandG a passagem do prlmeIro anIVersarIO' GGvernadO'r PO'rque nao haVIa; nomeadQ aInda o Secre. : IU,dlvel, dIZ que.. O' deputadO' em apreçO' qUIS ser Secreta-

daquela nGite' de f'vigília civica�', houve um deputadO' qú� I táriG.' ..
" ".

, rio de EstadO'. '

GCU��U a tri!>una pa.ril �Gngratular-se .com O' fato e, com I '. ��r�ue nãO' nG�eGu',tGdGs_ nós sabemGs. NãO' ser!a I ' Nã� diz �uando, nem Gnd�.. . .
.

.

e�plfltG. blaguetU', prGpGr que se passasse um tel,egr?ma I
preCISO ,Interpelar nlI�guem, NaG nGmeGU �O'r�ue l1�G Se ele. q�lsesse ser SecretanG de alguma c�lsa teria

ao GGvernador fazendo. voto.s partI que .antes de termInar enCGntrGU quem a qUIsesse e. GS que a aceItariam naG ficadO' qUIetInho,' cGncGrdandG CGm tudO', maleavel, me

O' seu gGvêrno�ncontrasse a quem entregar aquela pasta, sãO' convidadGs pGrque -dissO' nãO' resultaria gGlpe pGlíti- I dl1larmeute curvO" às vGntades de "EI Supremo" dO' Palá-
, Todo mundO' compreendeu a piada.. . CO' de qualquer vantagem para a periclitante e desacre- cio do Govêl'lno.

'

PGrque, a JaJar verdade" nãO' fGi a necessidade admi- ditada situaçãO' dGminante. I PessO'a', que nãO' quís O' sr. Irineu BGrnhausen para

nistrativ!l' que �GtivGU o .pedido- de',desd?�ramentG das I, ..
Fazer V?to.s. nã� é inte�pelar, nem ,é pre?isG , citaI: 'amigO' -have,ria' de querer servi-lO' de SecretáriG?

,

Secretarias e' SIm o desejO de fazer pGhtIc,agem. TantO' textos cGnstItuCIGnaIS, acaClanamen�e, para dizer que', a I Esta SG cabe na cachGla cGsmGrâmica dO' autGr dos,
assiJU que fGram cGnvida,dGs para a mesma GS srs. AtiliG 'nomeação é atri,buTçãG do GGvernadGr. Flagrantes PO'lítiCGS;
FGntanà, Est-ivalet Pires, Siqueira BelO' e Gutros - e 10'- ! Quem é que �ignGra istG'! , I BGbalhãG; ..

'

dos recusanU;l, rGI' últimO' falou-se nos srs. RO'nder Reis F:tzcr vo.tos é manifestnr O' desejo de que O' GGver-

,

,

de o aplauso da Assembléia,
0_ que é concedido unânjme
m�nte.

gasolina, drsse o,ministro C!oncordar com a Diretoria

da Fazenda: do Banco do Brasil, que

o Executivo' foi autoriza
do pela.Assembléia a afian-

Empréstimo para lmaruí

çaf o empréstimo de ....

Cr$ 300.000;00 que a Pre
feitura

.

d� Imaruí contrair

QS resultados".
Cfícios, desta Capital, pela
unânimidade dos deputados,
após ser :r:ejeitado' o substi
tutivo do dep. Celso Ramos

Branc�.'
.

Para .de�laração de voto,
usaram da 'palavra os depu- .

lados Olívio Nóbrega, Esti
valet Pire�, J. J. Cabral e

- Quanta coisa, Pene- ,

J

t' IrIna.
;�"'" '

- Chapeus, ?t4fos" sa

. patos! Vou ser nomea
da para a letra V da

. AssePlbléia. O Volnei
já me' prometeu,'

---, Quantos votos tem

E. G. êle?
. .-..r.--4Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flortanópolis, Quarta-feira, 21 de 'Outubro de 1953 o ESTADO,
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Uma lra�ição no Lomércio' e na In�ustria' �e Santa -Catarina
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M a tr i z' - F lo r i a nõ p 0·,'1 i_ s
.
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA,'LAJES" JOA,çAB4, ,JOJNVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em:.F:ERRAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, P�ODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE Po.NTAS RITA

MARIA" FBRICA DE GÊLO.
'

(
.

'_._._"_'_
. ,

,

ESTADO»,

,
I

.Consultórlo e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.
I Clínica Geral - Cirurgia 'Bucal Dentaduras-
pontes Moveis e fixas -

COMPANHIAS DE

,. Raio X e Infra-vermelho. TRANSPORTE
.......... 1.1'" I -

DR. NEWTON D'AVILA <, H9RARIO:, De segundá a sexta-feira das 10 às 12 AÉREO I
.-----------------..---

" Ctr.ar•••••�.. - Doeà� ti. lIeü.r.. ,_ Pree.......
\ .

horas, e das 1� as 18 -horas.. TAC
.

DR. JOSE BAHIA S. Brl*l'ENCOURT l, ;' "'.Uld......�ea 't \-I, Da� 8,30'asl 12 horas aos saba?os. '.' Cruz�iro dd.Sul ".'•., •.••• �'C • j C I�rt.: "li. Vt\or ••irel••'�II; 11 - T.l.r••o UI' , tI
,
CLt.NICA NOTURNA as quarta e sexta-felras das' Panfllr '

" ..•.

CUal� ..nI - r••IATIUA C. I&U: Â. P.IO laor••• , tárd. d•• 11 laor•••• m....
' 19 as h horas. ". .

.

• 1Ia!.' ......
- l' arl� •....•.•.....

'

l'l)• .aICtJLTU�-:'� ;.DU.;au. -:_ OLDllOÂ ••IL&L
........cJ.: av. Vldal ".1110•. - T.lofóll. UI..

·DR.. HAMILTON ·P., STOCCO Lóide Aéreo , .

Ceu••"rt. • ••IUI. - ..1 T.... •.., (Lu8e u '
•

Real •••. : .

-,'-D-R-."";'W-,A-L-M-O-R-Z-O-M-E-R-G-A-R-C-iA'"
--

- M É D I C O _
'

' ; ���avas .

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicilra da! Clínica' gera� de adultos' e crianças :- Doenças de .' Lux .... � ..•.•...• )
Universidade do Brasil ' Senhoras - Partos - Operações - _MaKestic .•........

ExAntemo por. concurso da· 'Maternidade-Escola I. \ Metropo .•..•....

_
(Servi,.o do Prof. Octávi" Rodrigues Lima) Consultório: Victor Meireles,. 1 . L P� " • ort. .

'

..

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Residência: Jerônimo ,Coelho, 16.
I. A" P. E. T. C. do Rio. de Janeir-o

.

Atende em seu consultório das 3lf2' à,r, 6 horas.
'

Médico do :Hospital de CaridaC:le
f)OENÇAS

.

DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
C(ms: Rua João' Pinto n. 16, dàs 16,00 às 18,00 horas.

.

P.ela manhã atende dià'riamente no Hospital j

de Caridade.
.

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

.
,

M8'Dlcoe ADMINISTRAÇÃO
Hedação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

..

Tel. 3()22 - ex. Postal. 139.,
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMING.OS F. DE AQUINO.

Representantes:
.

Representações A.- S. Lara, ·Ltda.
Rua Senador Da9tas,. 40 - Jso andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeíro,

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 _:_ 6° andar
Tel.: 32-9873' - Sãu Paulo.r

ASSINATURAS
Na Capital

ORA, WLADYSLAVA Wo IlUSSI ,DR. ·JULIO DOIN- VJEIRA'I

I ES.pECIALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, "OR.' ANTONIO om IlUSS� . OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
...._ I Ex-Assistente na Policlí·nica Geral do Rio de Janei· :

Clru�.-Cl1al.. "hl-P.nM j I roo na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina �
..,.-t,. _mpl.CO • 0.�1tC1al.l.sa" .... D,onOA' O•••• .,f�.

i Rallway e, no Hospital São João Batista 'da Lazoa.

Ia ...'. __ lIno"rllo•.m'todo••• ""a6.� • R.ta......
: Curso no Departamento Nacional de Saúde

lel.PO.COIU I JUST••� - 1.lLPIK4IOG:a.A.J'U - ......uao-· Consultas di::�'iamente das 10 às 12 horas.
LIS.p, .AIAL I 3&s. -e 5&s. feiras de 15 às' 18 horas.

I

• . I
.....Q.. rapt••or o••••••na.-.lotrNM.........,.. Oltr. Atende no 110spital de Caridade, de 8 às 10 I

.....1'\'''' .. lD.tra Yorm.lIlo. horas... ' (
. I"eo...I*,rt., .... , Tr.j•••, •. 1, 1° ..... ...,,,,..... •••• 'Consultório: Rua Vitor Meirelês, esquina com

_t.. I Saldanha Marinho. ·1
••r'rt., n••• ,. li Ilar•• - DI:.•••111. Residência: Travessa Urussanga 2; - Apt. 102. I

D.. 11 .. 11 Ilar•• - pr.. .,' .. --. _._. ,_._".__." __ .'

{

.......aia Â"••I" Tna, NI. ..

Cr$
Cr$

Ano 170,u..
90,00

..... L .

. Semestre .

No Interior
Ano , Cr$ 200,00

'�emestre .. , ", Cr$..
· 110,00

. Anúncios mediantes contrát�.
Os orígtnale, mesmo não publicados,' não

serão devolvidos.
/

A. direção não se' respcnsablltza pelo. con

ceít os emitidos nos artigos assinados.

DR., A. SANTAELA

DR. I. LOBATO FILHO
o...cu ...,.r.....r....I:."rt.
TU ••• CULO ••

IhOIOGJt.AJ'I.A • RADIOSCOPIA DOI PU....OM

Dr. Samuel .fuasera
'01'lll,••• p.l. r.c...... N.__I .....Iet••.•• UIil......

,
......". "r&llI1). arar..... T.a

,.,MOido p.la r.cald.d. NacioDÁl •• ..didll" Ttúoa..u_ •
.

'rtllocJrarlilo '0 Ko.pita! 'M.rI.·
.

"UM a•••p.ei.U••do p.la ,8 N. T.•-i""I1I Ib- ..

�"l.. por ".Rra •• ...1....... . r.._IJ.... .. Dlam"

"..�.).
.

b-llllwra••• ·....1..1 r••,.I'tI1_ ....1..... I••.une ••
.

CIRURGIÃO DENTISTACirarct. 40 Prof. U.o Pbl.ll.lro GlIiIII.rt.a. ( .... 1 .

Cons : Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada
Res : Rua São 'Jorge, 30 - Fone 2395

GI1.i� �6tI1ca - Doa."-, N.".....
c-alll*,rt.: ••1fI�" .A.m6lia .eto - laia •

&MI•••d.1 r! �I.".. lN.

t:oaa..... 1 D li' la 11 MnL

r.lei•••• o.......rt.r 1.....

... ....�) - rlerta.'JOl1L
....t-.s.r • lU 11 laor••.- 01'"*__

• I

OYO. - OUVIDO. - ROUl • 8.ul8.A.KTÂ

DR. 'GUERREIRO DA" FONSECA
.__'al1." ...

....:t.. ÂlJar.lka,••.
Wa,.d••• 1'.11•• - ...tr r - "......eu. X. (I.

.......rafia••• o.b... ) ".- ••tiJ: 001rlJ_ 1tnn•.Iloe .

, ........ '

DR•. MARIO WENDBAUSIN
CUaI_ _ I ai.....

e.u..tkI. - , 1. - Ye1. ... ta
c-J ......
.... , '..m..... T....U

....i.. )ara ..... C......

c.u....d. ,_ Via..... C. OI!lN rrot. •. • -:- (ÃltIaII ., (]eu

....._..).
.

.......d. - r.u,. lãal....11. - .,eL ....

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO de. Larmo_ Caotição
- MÉDICO-

, ,

CLINICA DE CRIANÇXS' .

I ADULTOS
'

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO -/ RINS - INTESTINOS

_

'

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentes, 9 I "Oro em ...eral, Recursol "rute o Supremo TrtbJ

HORARIO: IUI
Federal 'e Tribu.al F8deral, de Reeur.ol.

'

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas . ESCRITORIOS
Te1.: Cons. - 3.415 - ij.es� - 2.276' - Florianópolis. I Floriuópolil ,_ Ediflcio Slo 'lor.e, rua TráJ�•.

12 - l° uelar ...:. ula 1
Rio de lueiro _. Ediflcio Borba Gato, ' '&""S.',

btO.io Carlol 20'1 _ .ala iool.
.

Mário ADVOGADOSCJaU.SIA TU1JIU'I'.W.U

e

DR. CLAUDIO BORGES
I

ADVOGADOS

OI:...... .

.
DR. MARIO LAURINDOOo••• I"rt•• I.... Pia.., 1•.

e.. 11 la 1f filria•••M. . .....
Ir•••

'

•. fU.

DR. ALFREDO. CHEIlElt
C.no l'Iad ,.....

Doo.�.. .n....... • ......1a.
,.......eta 1hJ:..l.

Advocacia e 'Con'abilidade

a•• 'rtn...... a.• :
O'•••I�. ••• 11 .. 1. Ilor...

DR. 'JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

- .ADYOGADO - _

CaI;a r....••• - 1.,.. - ..... C.1ui...t ....' ,

1I'0JfJl, •• :r•• '

'CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
,.

...... a.e" Sa�.... SaraI... ,•. - ·.trot...
-----�,�----------------------------------...

DR. JOSÉ ROSARIO ABAUlO
Clfàlea ....ea - .

(Tr.tam••to •••:roa.'" ,.
C. I*'rt.: VItol: ••Iftl••, .1 -

'

••rúl.: D 1,1' U 11,1' ......
.......... , Aveàt•.- Jtlo .ra - .....

- ·Dr. Meceslao Szaniawsk-
,

pR.. CLARNo G�' GALLETTI
•

- UVOG.ADO - \

·Rua: ,Vitor Melrele. a. 61 _. Fon. :1.'68 - Florl••6,oU..
- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACI.O .N: 92 � Fone 2665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIB.l: � PA_RANA'
DR. ARMANDO VAI-tERIO DE ASSIS EspecialidaDe: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

I ".Ice Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

.. ••"'.... CUaI_ l1li..111 ...,................... ' ..... chas, espinhas, etc. - Glândulas: Falta de regras,. Ex-
.' .

, '1...
·

.. GuIWe
'

,cesso, Flores Brancas, Fri.ez.� sexual, Impotência, Este-

. OJ.UJOA ••DIO.t D. 0""'0'" •p� rilida!le. Desonvo.Jviment(,) físico e. mental, ,etc. -, Do-
.

_. AI _ enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asyta,
. ·c.u.ltkI - U II ., .

. Malária çrônica, Hemorroidas, €tc. .

�·....I ia.,.....
.

. -:... IATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26'a 30 de
.

.......d.1 .....� GaJa..... � _- ...1 I. I
' cada mês, no. HOTEL HOLETZ

,

- CausasADVOGADO: .pr. Estêva,m Frelapani
cíveis e trabalhistas.

�..

CONTABILISTA: Ac�cio�GaTibal'c:li S •

. ASSUntos fiscais em' geral.' ..... ,

-

,

Edifíci(} "IPASE" -' 50 .anda�

Thiago, -

Lavando cÓID:;gabão.

.''V1•irgem EShecialidade\�-f' c;�eÃ2 ,/'RCtA,da Cla. IBfZBL IN,OHSTIIIL-Joi:Dville. '''(marca registrada" [sPEci;lIDADE.

economiza-se tempo. e diu·heiro
------�-----------------�----------------------------------

Informações
V.eis

O leitor eneontrarã, nes
ta coluna., informações que
necessita. dlãrfamente e de
imediato:
JORNAiS Telefo�.,
O Estado ... � .. .... '3.022
A Gazeta' . . . . • . . . .. 2.656
Diário da Tarde .•.. 3.!)79
Diário da .!\fanhA· ...

'

2.463
'A Verdade : . .. 2.0Ul·
Imprensa Oficial 2.68A
HOSPITAIS

_

De Caridane:
(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portaria:) . . . . . . .. 2.036
Nerêu R'amo" i;831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) .

Maternidade Doutor'
Carlos Corrêa '" 3.] 21'

CHAMADAS UR.
GENTES .

. Corpo de Bombeiros !l.3IS
Serviço Luz ,(Recla-
mações) 2.40�

,Polícia (Sala Comia-
sário) •........• 2.038,

Polícia (Gab. Dele-
gado) .......... �.59.1

:t700
2.500
3.5'53
2.32.)'
2.402
2.3'>8
2.500

Cacique 1•••••••••••

Celltral •..•..
'

.....

I
Estrela '\•..•. ; .. ; ..

Ideal,' •....•..•...•
ESTREITO

I

'

Disque .••• � .....•.

2 OU
2.276
:$.147
3.3:l1·
3.H�
2�6!t \
.t3'il
3.65�

(,)6

. ,

rarm'acias
de. Plantão

M:�S -DE OUTUBRO

3 � Sábado (tarde) �

Farrpácia -Moderna _;_ Rua
João'Pinto.
4 - Domingo - Farmá

çw'_Moderna -:.. Rua- João
Pinto..

1·0 - Sábado (tarde), '"
Farmácia Santo Antônio -

Rua João Pinto.
11 --Domingo _.:::. Farmá

�ja Santo Antônio -' Rua·
.reão Pinto .

17 ...::... Sábado (tarde)
Famácia Catarinense
Rua Trájano.
18 - Domingo - Far-

f .'

mácúa Catarinense _ Rua

Trajano.
24 '-;- Sábado (tarde)'-'

Farmácia Noturna.......,. Rua
Trajano.

25.- Domingo - Farmá-
.

c;a Noturna - Rua Traja�
nü.

!
30 - Dia' do Comércio -

;;'al'mácia Esperarlça� Rua
'. Conselheiro Mafra.

O· :;;erviço noturno' será

,,,fét�!ldo pelas farrp.ácias
Santo Antônio, Moderna e

. Noturna, situadas às rua,'
J; ãú Pinto e Trajano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será uma' grand; pen�' per�;�a valié
.sissima oportunidade, E' de fato unià\r-_��m

. ral'a ocasião. ,
'.

,
' .

"""

Dado o contínuo desenvolvimento do seu

comércio:' de roupas feitas para senhoras, ho
.mens, cavalheiros e crianças, e o interêsse pe-

.

la sua am�Iiação cada vez maior, resolveu A
MODEI4Alft TERMINAR com a secção de SE
DAS cuj;a']\iquidação, por qualquer preço será
feita a patlir de hoje.

, �.. :�
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A TURQUI-A �OR DENTRO
'.

Osmar Curdia o 'Y'novimento politico e econômico da Asia Menor. E a

- JERUSALEM, 16 'Dez dias, para observação da Tu;q'Ui--t._o sabe fazer, graças, à urbanidade tradicional
economia de um país, é muito pouco, Entretanto, quem, do seu pôV\Q. _

-

,

'como nós, procurou àproveitar aornáximo, em conheci- O

padr�-l�Vida
é alto. Come-se muito bem por

mentos de economia, pela verificação' constante de ,t�d�'",' toda a parte, A c;sas são e�celentes e os apartamen
os fatores passiveis, descendo dos banquetes oÍlCl.WJ, tos ótimos, Segun o o seu tipo, paga-se entre 100 eMENINA: Nunes, advogado em Itajai, muitíssimas' vezes, às vielas de Istambul, conversando 250 libras turcas.

-- Maria de Loudes Li- sr. Lotar Nunes', funcioná-
com engraxates, barbeiros, pedreiros balconistas, Iun- A moeda é a ou 'Úra.' D":',:idida em ·100 Kurus

DE vsamenfo, filha do sr, Ar-
I

rio da IVTP,' sra Ondina cionários públicos, economistas, estudantes de Universi- ou piastras, Extra oficialmente o seu reço é 5 por do-
tur Livramento, ! Nunes Gonzaga, diretora do dades, prefeitos de Istambul e d� Ankara, parlamenta- lar ou 8 cruzeiros" O melhor hotel de St'dH�l.."}. co- /

d Ed
_ res, professores; Ministros das Finanças e da Economia brou 20 libras por dia, sem pensão Custando, porta '\Ío,Departamento e uC,açao., "

,

e Comércio, justo que nos pareçamos estar aptos pare; cada piastra 8 centavos de cruzeiros. poderão os leito·O sepultamento dos res-
1 d .-lAd',

. dizer alguma coisa sôbre a rea i aqe econômica o gran- 'res facilmente, ocupar os preços gerais das seguintes
I tos mortais se efetuaram, de país euro-asiático. mercadorias, que colhemos nos mercados médios de

.Sr. Evaristo Nunes domingo no Cemitério do 'A Turquia foi um país que se ocidentalizou. graças Istambul., de Bisíkítes-, de=F'erriebahce, de Bostanci e

Faleceu, sábado último; Itacorobi. a Ataturk, proclamador da República, que reformou 0..<; de' Ankara:
-, costumes e substituiu a gra-fia a'rabe pela latina. mudou Ervilhas -- 84 piastras o quilo;à noite, o sr. EvarisaóNu.. : À._exma. fa�ilia enluta-

a capital para Ankara e fez de um deserto, o centro de Pepino __ 117 piastras o quilo;nes, comerciário aposenta-, da, condolenc�as de O ES-
u_ma, ciyiliza_ç�2� J?l.a_ntaI},<lCl árY9,res Jla areiae -tratando-, Alface,�, 20 piastras o' quilo.-v-do e pai 'dos srs. dr: Osmar, "f"ADO:'

' .�., -,

as com o carinho e a dedicacão devida à, infancia,' , Chicorea -- 39 piastras o 'quilo;
1 Centro estratégico das nações democráticas, contan- Cenouras -- 40 piastr� o quilo;

--------------------�--...-- do com o auxilio do Ocidente, a Turquia, - n05 últimos' Tomates -:- 58 piastras o quilo;
cinco anos, passou, na produção de trigo, de 500 mil te- .

Fava -- 110 piastras o quilo;
neladas para 5 milhões, possuindo um excedente expor- Bringelas -- 70 piastras o quilo;tável dá ordem de dois e meio milhões de toneladas, Pimentões -- 50 piastras lo quilo;produz centeio, cevada, fumo e frutas de todos os tipos Melancias -- 25 piastras b quilo,'nagens as mais c_aras, às
e qualidades, as melhores q.ue já utilizamos, graças a Melões -- 130 piastras o quilo;quais, muito prazerosa�en-

t existência de 18 mil' tratores. Uvas especiais __ 150 piastras o quilo',. O Secretário-Geral da Co- apresentação e os assun oste, nos associamos, com um O porto de Istambul, com milhão e meio de habi- Peras __ 78 piastras o quilo;, -

C tari d FoI nela tratados revelam um I'grande e fraterna� abraço',missao a armense e -

tantes, é um dos mais importantes do mundo e, segun- Limão __ 20 piastras o quilo;de felicitações. clore, Prof. Dr. Oswaldo R. grande interêsse folclórico. do cálculos oficiais, há alí 50 mil estrangeiros, diaria- Maçãs __ 90 piastras o quilo;
Cabral recebeu do sr. Mi- F possível que eu reprodu- mente, ele todas as nações,

'

Nozes -- 130 píastras o quilo;
I t R t Almeida s-.' za um ou outro artigo (a- Ankará, no centro do país é uma cidade moder- Ameixas -- 40 piastras o quilo; •,'DJl, JOÃO BAYER n s 1'0 ena o ,.

, ,

d 400 'I h bit t irradi a B 300
'

t 'I' . _', AI it da árvo russima com cerca e mi a 1 an es, Irra ian o

I
ariana -- pias ras o qui o;FILHO .: cret�rio-Geral da. Comlssa,o I

que eSA a respeito s -

beneficios para todo o País-levamos 13 horas, de Istam- Batatas __ 1011 piastras o quilo;Decorre, hoje, o naiver- Nacional, o segumte tele-I res, ,f�ores, etc. , .) no nosso bul a Ankara, em trens confortáveis. Ankara, na anti-
I

Carne � 300 piastras o quilo;
sário natalicio no <sr. dr. grama: "Comunico ao pre- Boletim, a--REVUE VER-I tiguidade centro do mundo hitita, de ha 2.500 anos, [a- I Pão __ 80 piastras o . quilo.
João Bayer Filho, Secretá- zado confrade que acabo de VIETOISE D'HISTOIRE �\� �bandonada a� 1�2�. �?j,e é o cent�o de �a fer-

.

Um �pi�gado �ed,balcão per;d�b� leontre'l2,O.00 e 3.000
,

d Fa d um dos recebér um ofício do Nún- NA'rURELLE". Em reno- 1 lssl,n;a zona, pro uzin o ng? em gran e �sca a" pl�stras, m om me ICO, em me la" mi piastras ouno ,a zen a e

I -'d' PaIS extremamente culto tmha a Turquia de liderar mil librasd U'_ D 'Apostólico informando- vando as meus agra ecí-] ' .

.proceres a nlao emo- CIO ,

,
_

.

'I.
I

O aluguel de casa, para o trabalhador cwnum, re-crática Nacional em Santa me haver Monsenhor Mon- men�os, peço ac�ltar, �r., Volu,ne da sua s�rie de Li-I presenta 2570 a 35% 'de seus ordenados. ' .

c,
. tini Pró-Secretário de Es- Presldente, a mamfestaçao I d 1'" 1 1 .• ,

d A REABILITA"'!"" n-O Corno consequência resta uma- boà margem p"ra
atanna" vros e 1.' o c ore lnlcla a ... v " . �. .

O ESTADO, tado do Vaticano, comuni- dos meus mais distintos l' A t
FERRO vestuário, alimentação e diversªo.cumprimen-

, com o vo ume spec os
A d'

_.

1 't·' b' ,.

d "cando que Sua Santidade o cumprimentos., O Preslden-
, , , Ós eXCeSSos da vida moder_ .

' s lverso_es, pe o SlS, ema o ngaton,o o governota-o, cordialmente, dese-,
N I' V

" Folcloncos Catarmenses, de na provOCam a diminuição da tulrco se compoem. de cassmos e teatros populares Ci)nd Pa a Pl'O XII tomou con:he te dos atura lst'as erVle- , "

f It '. ,< "I!jando�lhe felicida es. p -

, ',valter ,Piazza, r�slStencla, a a a de ener_ reservados esp,eciais, O mesmo programa é assistido ""a.d M t ses (ass) L Renard I gla :l;;stes males, podem sel" 1:'cimento· a ensagem que OI '

.,.,. .

O volume ,em prepar'o é
J
Vencidos eficazmente com o gando-se na -parte popular, ao ar livre, 10 piastras port lhe endereçou o 20 Con-'

,A ,- _ d.
.

d S
,,1 Uso ·d� Pílulas OU XaroPe uma limonada ou '100 piastras pela mesma bebida naFOI posto em clrculaçao o e autona o

ecretarlO-1 !Bla.ncard, medicamento rc_ parte luxuosa.
.

gresso Brasileiro de Folclo� G 1 d C
' _

C t' g n rad r p e el' Iri 15/16 do BOLETIM TRI- era a Olmssao ,a an- e e o or, xc ene a.
Oportunamente darei uma, explícaçjl-o melhor' S'oAbl'ere, por motivo .do seu dis- '. . I I

do 'Sangue e forllfieante ge_
MESTRAL DA COMIS- I nense,

dr, Oswaldo R, Ca- ral, PílUI� e Xarope Blan_ o sistema, Pelo que se observa, vive bem o povo turco.curso, louvando e incenti-
'1 f' d 1 P f card contem o F4Irro - nu_ Ch '

1
_

d .

d b
.SÃO CATARINENSE DE ::,ra e pre aCla o pe o 1'0.

ma feliz aSSOCiação aO Iodo egamos a conc usao,' epOIs e tantas o servacôesvando o esforço dos folclo-
FOLCLORE com 240 pági- Roger Bastido, da Escola de -' n�cessários ar- organ!smo que os .,22 milhões de tUrcos tem um padrão de vida hem

ristas. Sua Santidade mos-
' '

c '.ha maIS de 11m seculo superior ao dos. 'brasileiros, em geral..vares Cardoso, W,.aldir José t d ale'm Altos Estudos, de, Paris, e 'V me' d -ef'-"d 1nas e apresen an o, e S n o PI �,I os pc os Não vimos, na TurqUia, ricos tão ricos, nem pobresM· " R d C b 1 trou vivo agrado pela devo- 1 F ld d' d F'l f' médicO.$ de Lodo o DlWldo.erlslO, aymun o a ra ,de' 'wliosa colaboração, to- ca acu a e .. e 1 aso la tão pobres como os que habitam Copacabana ou as' fa-de L'avor, Rui M. Corrêia, ta homenagem, aSSIm como·
de São Paule, I '

I ' .

a' dús 0l' trabalhos apresenta-
F

ve as canocas ...
Felipe Mussi, Orlando Fer- apreciou as expressões (lI dos pelos folclórologos cata- O livro intitula-se CUL- flquez•• em ser. I Isso significa haver alí uma distribuição melhor da
reira de Melo Paulo Gil reconhecimento expressas ,

20 C TURA E FOLCLORE e tra- Vinho 'Oreolotado riqueza por toda a população, do que no Brasil, que é,'

por aquêle Congresso".
' I 1'1nenS,es ao ongresso

evidentemente, um país com capacidade de produzirAlves
I
,-, ,. d FIl rea ta de assuntos pertine.ntes à'

.

I
. nrasuelro e o c ore, -

(S'I ') muito mais, dando, a todo o povo brasileiro melhor pa-Desta forma, Sua Sant!-, lizado em Curitiba, em a- Antropologia, à, Etnologia e I vel ra drão de vida.' .

SENHORAS dade o Papa, com o presh-I A '1' ,

'

ao Folclore. Isso somente obteremos com. bons governos, c'o'ln.,

'1 d S I gosto u tImo. i
-- Rica Fernandes, espo- gl� mcontestave ,a u,� Bre�emente a COMIS- Realiza-se ainda esta se- rolc�ore, na Casa de Santa boa administração econômica e, sobretudo, com propó-

sa do sr. Melquiades �er- Catedra, �plaude � mcentl-
SÃO CATARINENlitE DE. 1!1ana a reunião bi-mensal Catarina, à rua Tenente

sito real de proporcionar ao povo brasileiro tudo de bom
nandes, viuva Alzira çortes va. o tr�balho realIzado pe-

FOLCLORE lanç.ara' o 20 ela Comissão Catarinense de Silveira. que êle merece para ganhar o Brasil o lugar de desta-
1 d F Il-que a que tem direito entre tôdas as nações do mundo,}teal Camisão, Ceci Geva- los cu tores o o c ore'.

erd Fortkamp, Aladia Feli-' ,Recebeu ainda o

�ec.:etá-Ipe Vaz, esposa do sr. José I no-Geral
.

da Comlssao, a

d
.

C t V
I
-' I seguinte carta, enviada peloa os a azo

President� da Sociedade de

�(fQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

•

ANIVERSARIOS

A data será ensejo para

FALECIMENTO

JO'l'nalista MANOEL
MENEZES

Transcorre, nesta data, o

aniversário natalicio do

nosso presado colega-de
imprensa, Jornalista Mano

el de Menezes, diretor do
semanario A VÉRDADE,
que se pubHcã'n�ta C�i
tal."

que receba êle, dos seus a:"

migas e admiradores, home-
\

,
-

Notas de Folclore

FAZEM ANOS HOJE

SÉNHORES:
-- Pedro Jones Silva,

Alberto Becke, Joarez Ta-

DO ZE-MUTRET'A ••••

/

SENHORITAS:
-- Leonilda Frefahl, Dul

ce ,Maria Pedrosa, Irani Sil
va, Marcia Meirelles de

Maia, Eunice da Silva Ra
mos.

Difusão Científica "LES

NATURALISTES VER-
1

VIÉTOIS", de Vervier, na

Bélgica "Senhor Presiden- I

te: Recebi com agrado a

vossa remeSsa. dos ns. 9/10,
11, 12 e 13/14 d� vosso BO�
LETIM TRIMESTRAL e

vos agrad,eço vivamente ..

Essa revista é de uma bela
����----------------------------------------------------------�----�--=

,.

"

JOVENS:
Almir Saturnino de. Bri

to Filh(). Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Florianópolis, Q,uarta-feirq, 21 de Outubro

'. �� ,

al no proxlmo dom'ingo"
Em partida a,.mistosa jogiu:ãó<Avaí e, Bo.

.

EXTREARÃO ARI MAIA passad.� t�v,e op.ort�Ilidade '.0'-'<._

�>4IIIH�(�

.

caiuva -, Extrearão Ari Maia e 1
-

,'� OLNE,Y de .brílhar na equrpe do.MA S
'

S'
x

�
, ",' ,. Paula Ramos. "

I R�CORI?E .

Olney - Possível O re.�pareCl· Consta que � g�u�ho \Ari ' PARA O 'BRASil,
mento de Brognolli Maia, vindo de Novo Ham- RÉAPARECERA'

,

,'"
" burgo, bem como o extre- BROGNOLLI? Domingo, por ocasiao da

tando com a bôa vonta'dê peõ�s citadinos, Tanto Avaí ma -esquerda Olney -farão Fala-s� também que 9 ar- partida do' Troféu Brasil"
tanto dos jogadores .como

I
corno -Bocaiuva, em .exce-

I
sua estréia no" prélío em, queiro Brognolli, que no em São Paulo, fotam assi-,

dos dirigentes, saberá fazer, lente form� cama Se encon-
I, referência. O' primeiro, pos- .primeiro turno sof;eu um nalados d�is Iiovos. recor-

/

bôa 'figura no certame- que; tram, irão empôlgar a "hin- ! suidor de ;;invejáveL, físico, cheque com Carriçor"fican- :ae-'-stllél1'I:I'êl"iêii:P.bs, no lan-
�

se avisinha, apagando, de�- chada" florianopol�!ana c0Il)-
I comandará 'o ataque ,Zazti.r- ledo inaJiv')..&te e�tãol fará carnento de peso para' ho-

ta forma' sua péssima im- uma pugna I!eplet�,,�e l$ln-:-
I
ra". SeU 4eh�t' e aguard}td�f.Jtl:'Tea;;.recimento no pró- .mens e nos ?OO,mâros ra- "

pressão deixada em o ano ces emocionantes."
" ,I com l'\l'lsie�,.p.clcíPílli'lico ,

ximo domingo, atuando no ros: para damas, feito; 'al-:'

passado quando perdeu a ° amistoso desd� já .po':', �e:��ja aquilatar-se das seguhdo 'per,iodo� Brognolli eançados �or À:lcides Dam-
I hegemonia d9, foot-ball sul- ,lariza �s atençõe: go.PÚb!�l' tJ��ibi.lidad.

es físicas e. téc- já

e.
stá refeito' da cont�síio .brós,' do Vascoe Deise Jur-

ASSEMBLÉIA 'GERAL EXTRAORDINÁRIA iatarinense. ,co que acorrerá��assa nicas, do hereules '�playé.r". 'e espera atuar à qualquer delina: de, Castro, do Pal-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO, Magnífica a idéia de se: ao estáji.e-rdâ";'Pí-;lia'_de \Fó- O' 'segl,lnào já�é co-nhecido .momento. 'c', , meiras, com 16,'22 e 25:',
De ordem do senhor Presidente convoco todos os reunir no ;próximo .domin-: ra, �w[do pelas jogadas ele-j.do público, "PO!S Já militou Aguardemos o ,qhoque de r€:spe�tivamentee. ° 'v".lsco

sócios quites do Avaí Futebol Clube para a Assembléia �o os campeões e vice-cam- flii'antes dos 22 preliante$.; no alii-cel�te e, no ano domingo, conquistou o Troféu, com

Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 22 '

�"*_/, �?"
. ;" '

•

-
..

�.24 pontos, vindo em ·2.0
do corrente més, às 17,30 horas, na séde social do Clube, ,

afim de tratar sôbre a seguinte ordem do dia: /,<",
---,

.. ...:.._-

I]ugar o São Paulo, com

.�: __ ����:iã�s:u�i��v:;ãi�!��S�:t�����f; -[I,.JS' t'a'r"a,',' ',·e''m'··:,,'.C.u'�'_,rl"'tl· b'a' n"o '''p''''r'-o;x'' lm o: !��lLe,'5,;�' 3.oro:p'lalm�i,"S'Feita a primeira chamada, e não se constando númee '"
,

_
, _

' _

)'0 legal, será-feita outra, 30 minutos·após, o qUJf�erá" ,

reso�::!1�i���p���:�C!2;�:���O��!J! mês 'I Séleçã'o de,Velerànos
"

NORUEGA O

Ao t'iUe apuramos, a se-. ximo mês -de novembro em

I
do vencer pela expressiva Beck; Mirinho, Niz�ta,' Ilé-, SUÉCIA O X

T"
--- ----

,�:'ÇãO florianopolitana de Cüritib�,)01 seleção pan�a- contagem de � x O. ,- I Ii� .Olinger (Tião), Forne-',
. Ell� Estocolmo,

. terminou,
O SÃO ,PAULOv V"E;-\�CÉU

r

INVICTO o 10 'eteranos- de futebol vai ense da mesma c;:itegona. I "Para o coteJo com os "ve- roll! e Saul. ' ,I.sem abertura do escore �m
...

v' :[, , . I 'einiciar os preparativos de R<;!cbrda-se que, há meses, ; lhinhos" 'da terra dos pinhe-I .

I encontro entre as seleçoes
'fURNO D CAlVIPF10NATO PAULISTA

! eu conjunto, :afim de en� I aqui -;e 'àpr�sentai:'_a!U. os ,1'liIis, segundo' nos informou I A viag�m da delegação dia Sué<:ia e ,da Norttega.

São Paul�r20 ,(V.A.) _:_ Com a realizàç_ão dos jo-� ':entar em princípios do pró 'araucariano�, tend� 'ogra- n esp�rtis.ta ,Wal�emar For� I ,�:tari�er!se �rá .por �ia I �

go� São Paulo A x Santo�_l; �almeiras 2 x G_nar�ni O e-- "" nt'rolh, vlce-l?resldente da aereli no mesmo dIa da dls-

Ponte preta 4 x ,Na.cionaL2" foi encerrado o prImeIro tul'- 'O,� G,R,.ÉMIO ',E.�PORTIVO ARARANGUi\:: Associação 'dos Vettranos, Pl1t� que será noturna e o NO
.

'BRASIL O PRÓ.
no ...Jo'C�mpeon�to Paulista de .Futebol de' 1953,,' e, a , o quadI'o

'

g
.

t 'Cf a" t
.

'.!

E".rSE LE'V N OU O BI CAM'PEON "TO
.

.

sera o, se. _n, ln e:. l'ebl'.('SSO nÇl' ..
la st;gum e XIM'O' S"UTr'.·AME'RI.,,class, ifi,cação ,amtMncorrent�s, por ijontos pe�di,d,.os;pas:, - 1,��. '..

A T
.

.

•. _1'1 Ad lf h G Ch 1 - d
.LJ

I
" '.1'

.

.' ;
.

'

'A
o ln· o,

. ar:cI: e: 1- i pc o I?esmo melO e tr,ans-'
.

\ ..

S01,1 a ser esta: .' / �.,
.

. ',.1 ' DA L. A. R- M. -

"

i.es;' Geraldo, Brauho e, p�te. ,CAN� DE TE,NIS
10 __

",t são Paúio' ': �:'�·l! "t\�;�i.·anguá (Do Corres- ira. O' Grêmio Esporti�o A-
\. c'

'20 �
.

vpalrneiraS" ..

" : .. ;"'; '. '," ,7:.'· 'J����te) �",�erante enor-; ra�qnguaense, ao derrotar o NÓVA-MARGA'MUNDIAL'
3° --,! Corintiàn,s' �e 'Guaraní' . ; ..•... ;'. 10 . J'!�

... áS,sistência, ,decidJ:u-se, � " .,..,
,

,j

MILÃO, 19 (U:P.) - A Federação MotonaUtica
4° XV dé ,Piracicaba : ',' 12 .

lomingo, o. Campeonato da Çomerciário. por? x 1, sa- ,Italiana anunciou que Aquiles, Castoldi ,fez 241,708.qui-
5° __:_ Santos '

.. ��, _

',iga Atlética Região, Miriei�,,1 );l:ou-se" bi-campeão.
.

�ometros par hOl'a, ontem, num percurso de 800 quilo-
6° -- Ponte Preta ., : '. . . . . , '

. �;' 'I � ,'netl;os; ,no Lago Jseo, bçltendo <> record mundial para
,7° --'Porto de Desportos 15 '. botes dessa categoria. ,

8° -- Linense / '. , : 16
.,

.

I
'

,
. , O record al').tedor pertencia a Ma:rion Verga, outro

9° -- J,uventus e'XV de Jaú '

'," 17
. ESTA" FAZENDQ MUITAS MORTES ,taliano e era d� 226,495 quilometras por, nora.

10° � "Ipiranga .,., :........... IS
O ,BOX

'\ 'O bote de ,Castoldi ,está' equipado com um motor
11° -- Comercial e Porto Santista

'

.... 19 Ferrari, de 4.501) cavalos; de força..
120 Nacional : .. ' '. ','

22 NOVA IORQUE, 19. (U. aficionados que entre os

P.) No corrente ano
r
profiss'iónais? Os- amadores

. norreram mais' pugilistas, lutam ,apenas três rovndes,
- 'a ..

�m lutas, que em nenhum" de dois minutos <;.ada um.' RIO,' 20 (V.A.) � Na sensacionalmente, o recor-

:>utro período; segundo va- Além.:diss0,'não são tão cer,. piscina do G�ajaú, na 'ma- ;'de sulamerican() com o
I ' . I "

tici�ou o sr
..
Nat F�eisc?er, .if'ims'� potentes em seus nhã de domingo outro es-, tempo expressivo de ..... ,.

Terml'nou', do"mingo 'u'ltimo" o,torneio varze.ano'pro- �;retor da revista "Ripg":; ,',' go, lpes como os,.profissio,': petacular resultado foi con-15'34"5. A marca anteri();I' O'" 1'" a '1�
I c assico '9$ c ássicos"

movido pele;> Morro'do Gerpldo Futebol Clube, sagran- I '''Em 1953, já se verifi- dais.
.
',' I quistado para as cores, do era de 6'06"7, o que evideJ,l- do futebol para,J?aense, A-

do:s� campeão, o Flal:nengo F.C. e vice-campeãó o, Ba�- I c!ou, 17 m9�tes, entre, boxea- Fleischer disse. que há Vá_I:', esporte brasileiro, .

átravés I cia � brilhante, feito do na- tlético x Coritiba, efetuado

nearNlO E.�. "

f t' d'
'

• , d-"d 1:'- "1' I'dores profissionais e ama- rias razõe'S. -Em primeira ,do destacaào desempenho. dador patrício, Adema:is n::!, tarde de sábado',�'fol' ven-,os Jogos e e ua üs no peno o a manu,a, ·os r,esu -

, � ;.. , 1 ',. ,

.

" I ' ;\' ,.' , "

,
""'-

tados !rani. êstes:
, .

��res, devldp a lesoes SO-Ilu�a�, o ,�,u\,n.ero d: amado-, rlo l)adador., RIcardo. C,apa- I dev�mds ac��sc:nta: ,quê o cido pelo primeiro· pela
Flamengo 1 .x. Bal�eano O IT�dãs em

.
Ç!ombate -, ex" ;'e� e mUlto supenor ao �e., oe/ma, do TlJuca Tems Clu- r.esultado obtIdo hOJe, por contagem de 5 a 2. Domi'i-t-

Balneário 2 x 'Bangú 'O
...

plicou o citado jo}nalista. profissionais, em todos .
os I oe. De fato, Capanema; na Ricardo' Cap�mema é o se- go o 'ce�tame' pa

, C;'a�sificaçã? ;para disput�_r o título, á. tdarde, Fla'- t-Êsse total, já é igu�l ao do países, e � aficionado,' por, competição. �Medley",
-

nos I gundo do mundo, sendo 'a' pr�ssegUiu co� aranaeln�e
meIigo' e Balneaqo compareceram ao gram� o, ap-2sar i " ;'. '. A ., •• '.. •

• ..
,

' pe eJa

d 't
' .'

t
I I ,lno passado e apenas mfe- ,;ua falta de .expenenCla, e quatro estIlos, sobrepUJOu, I marca mundIal de 5'26"6' Monte Aleg're x Palest ao mau empo reUlan e.,

' .'

I I
'.

'

.'. r

Os quadros' apresentaram-se assim constituidos: "I l.:ior em do�s. ao recorde de, um alvo mais frequênte de .....----�-'--:c--�_.. Itália, triunfando os pales- ,

,
FLAMENGO,...-'- Bubi"Biguá e Doquinha; Ni.lton,' J9, est�belecido'em 1949". �olpes bem dirigidos.' I., ... ".-.,_"-

e''fe ,.\,,',
.,.

trinos por 5 a 3•

. Lu}z e Quido; Ita:mar, Sombra, Filhote, D,osny e J. Bal- i 'Como, de costume, se- "Porém o ma,is importan- -n ",p Idmp.o.
,

' , '1 'A ,. S·l· O" 5undo' explicou, o total de te -- concluiu -- é que 'ds'. Ti'" � 'M�"G�'IIS'
.

BALNIDARIO -- Rooseve t, .
menco e 1 VlO, s-

'

• .

(4
.

,
.

.

ni, Osvaldo e Carlos; ,Neno, Ari, WàlplOr �. Vidomar.
nortes entre as fileiras,dos amadorei, em .geral, não

,

,':,'.' ':,'
'

,

"

•.
,

I

O Béllneário, apresentando um esquadrão incomple- ,mad()res excede o entre os ,'ão submetidos 'a um exa- Il,,·L! r
�

to (10 homens), não ofereceu resistência ao Flamengo !t'ofis�ionais, tendo-se re-, r;e físico cuidadoso C001l0 'g,,,,,.,,r1 �,_ ,,� � :'� ��t,
que, de início, apesar de jogar contra o forte vento; do- �istrado, 7 mortes de aficio- J� profissionais. Nos' �or- ._'�_:,�:,::;;::::;;:::.��=;::::::;::�.minava bem as jogadas. Porem, o B,alneário, em contra- .·.la'do's para 10 d f"

.

'd f" d h
'

.

. e pro ISSlO- 'lelOS' e a IClOna os, ,a ge-
ataqu�s, fazia perigar raras vezes à'meta flamenguista.
Num deles houve falta em Osni, dentro' da área perigb- {]âis. ::'llmente tantos participal'l-.

, sa, que o ,juiz n;ão teve dúvida em punir o Flarpengo Porque as mortes são ,es que os médicos os exa-

com uma' penfllidélde máxima, a qu�l, cobrada em gran- nais frequentes, entr'e os -niriam em grupos".
de estilo por Vidomar, resultou nOt primeiro goal da t<ir-, � '�

de ao� 25',minutoS. Decorridos mals cinco minutos, Som-
... c.�"'-:;::'

, :,. -- . ....

br.a passa por dois adversários e manda a pelota às re- O CRUZEIRo' DE PORTO AL....GRE E SUA ;;;;;; ........
des, empatando a luta. Aos 421, minutos Walmor desem- .., ",.',D, -

_-'-:-�- primeiro período venciam

pata, aproveitando uma, confus�o dentro ,da pequena ' P�ÓXIMA EXCURSÃOA EUROPA - -=----==- na ao er --: os fran�eses por i x O.

área. Termina o primeiro tempo com o marcador favo- RIO, 20 (V.A.) - Os esportistas Jorge Tomaz e 9à
-

seus lins. dCd-:dadc num
-__ -

,
,

rável ao Flamengo por 2 x 1. No s�gundo tempq, jogan- Rivadavia Prates" -enviados especiais do Cruzeiro, aca-

\i �� do W�°cJc d.,6 COI" J'
tP

��
do a ,favor do vento o Flamengo assinalou mais. dOis bam de encetar cqm o empresário, o roteiro e detalhes "re,

el eeento oe � "f"'''''
tentos, póI' intérméd�o de Filhote e Itamar, aos 2 e 17 da excursão de seu club�. No diá 22 do corrente, o Cru� eprul" r

rt2i� .h:'.á' ctJIlft � ", ..•

. ,

1
.

d 15 1'· f' --,OS ene·v
h
(1.," •.egt00CJ'l' ''"','ml'nutas, res,pectivamente. ,Fa tavam .am a . minutos ,zeiro rea izara um match-tr,eino ,com o B.ota ()go, em" _," ......-, IL _"" (001" ...,..

'f 'k.··", -

,
\sto me -

po5sa
..te motor·

Mpara' o termino dá porfl"a, quando o. presidente, .d.o Bal- b,allcando no dia, 24, no "GI'uli", C,esare", 'com desti.no a ....". .I"

neário, num gesto incorreto, dirigiu-se á mesa de con-, Barcelon,a, onde estreará, no dia.8 de novembrâ, 'frenlte ':""":>.-'
.o).�I

oe

UJ"tlM5'a,trole, solicitanào o término' da peleja, por julgar-se sem ::to ,clube>- espanhol" o terceiro colocado'. no campenato

JD,esper.ança de um -resúlt'ado melhor. Venceu, assim, 'o iberi�o.
'
.,

'

"

'

,

Flamengo por 4,x 1, reinando. durante todo o transcur- Os, restantes jogos são os seguintes: dia 11 de no-
'

,

S r
',A �' H O' R� S E.I _

..
'so do enc�ritro, um clima de disciplina 'e ordem, O juiz vembro -- em Totilose, França;' dia 15,-- em Napoles;

C "

.

da partida foi O sr, Ari Silveira que mostrou-se firme dia 19 -- em Roma, frente ao Lazio; dia 22 � na Ale- 'De 2.5 a 22 H.P.
nas suas decisões, impedindo que o jogo corresse para· manha Ocidental; dias 2.5, 29 de' novembro, e 2 de de- J

•

.

o lado perigoso. ,

.

,
zem,hro: -- na: Austria, nas cidades de Viena; Oantz e .

'

. .1

Por nosso intermédio a dil'étorià do Morro do Ge- Lins; dias 6, 9, 13 e 16, de dezembro, em Israel, com Dlstdbuldor
raldo agrade�e, de')lú-l;>lico ao CeI. Yergípio Cordeiro de dois jogos em Hel Aviv; dias 19, 20, 25 e 27 --,em Stam- ,

, Mello, Comandante ,do .14 B. C., pela cessão do grama- bul; dias'31 de dezembro e 1.0 e 3 dejaneiro de 1954, r'�
do valorosa corporação militar parlO! o torneio fn1 Argel:, pia 6 de janeiro -- 'regresso a Pilris, ·llara, a-'i �

.......",..,.,p,m

c7a�;àa�sê�i��e��:!���ntés pe- :���;!�ijri�S, voltar a Barce,lona, �m ,viagem de retorno I

1_. •

6�}.-.<����_""",,_� .,

, elej:a'
Enquanto aguarda a sua mo domingo um amistoso

vez de e�trar' na disputa I com o B�caiuva, vice-cam
do título' máximo do Esta� l·peão. Aó que s.,oube a nossa

'ao; o que se dará no dia 8 reportagem, alem do match

de �ovembro contra lO mes-I acima, o "onze" dirigido]
mo Grêmio Esportiv�.�ra-'I por Nize�a reali�ará, mais

rangu,aense que o eliminou I um, possivelmente fora da

no certame de 52, o esqua-jCapital.
drãõ do Avaí que vem de ,0 "team" alvi-celeste .es-

•

sensacron

sagrar-se tri e super caI?- tá convicto de que, com um

peão vai' efetuar, no próxi-' melhor adestramento, con-

AVAl FUTEBOL CLUBE

,C�LI, 19 ""Cg.�,l ..
Fi-,

cou l decidido que' <->' Brasil
...

será a sede do 'p�óximo
Campeonato ,Sula:mericano
de Tênis.

VENCEDOR DO TORNEIO VARZEANO
.,

DE FÚTEBOL O FLAMENGO'

Na mesma Qca51ião ficou

decid�da a criação da "'Ta':

ça SimÔn Bolivar";' para
disputa 'ri'aquele certame.

CAPANEMA BATEU'UM RECORDE----'
'SULAMERICANO

.

Al"LÉTICÚ '5 X .

,

\ CORITI�A 2:

"

.

IUGOSLAVIA 3 X
,

. FRANÇ;\ 1
•

Telegrama de Zagreb. in- '

{arma que �o match inte�- '
n�cíorÍ;il, disputado dom in-

'

go naquelà Capital;"a se

:eção da Iugoslávia supe'rqu
,a da França por 3 x; 1. N_o'

, '

C. RAMOS S/A

Comercio, - Transportes
Rnã Joio Pinto. '9 Fpol"
\

CASA MISCELANIA dlatrl·
buldora doe Ridl•• :R. C. A.
Victor, VáJ'Vula••• DI8e...

.

Bua CouelbelreAlàfra.
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ANARQUIA!
,

,

Resulfado do tumulto' na Câmara:
) cassação de ma'ndato

,

s. PAULO, 19 (V.. A.) ereta, imediatamente, 'para sem obrigadas a tomar a si

_ Grande tumulto ocorreu apreciar a situação. ! problema tão complexo.
ontem na' Gârn:ara Munici- O INCIDENTE Tecia o orador considera-

pal, que foi palco de cenas, O incidente' teve início
i
ções em tôrno de certos, ci

degradantes, em meio 'a quando o sr. Anselmo Pa_1 dadãos abastados que não

acalorllda discussão entre rabulini Junior, criticando I se furtam e até fazem ques

�ereadores. i a campanha de fundos em' tão de contribuir com altas

Perdendo a calma, o ve-'; favor da assistência' social,' somas para essas campa

Ireador José Nicolini, após disse que a mesma estava nhas tomando parte em

áspera 'troca de palavras oficializando a mendicânciá festas elegantes enquanto

com o vereador Nilton -(e que melhor seria que o' deixam muitas vêzes seus

Marcondes, pronunciou ex- govêrno organizasse um I empregados yivendo 'com os

pressões tais q�e o presi- II plano proporcionando me:' baixos salários, quando fo�
dente da Casa, sr. Cantídio, lhores condições de vida à I aparteado pelos srs. Jose

Sampaio se viu obrigado a! população para evitar' que Nicolini e Miguel Sansigo

convocar uma sessão se- � entidades particulares fos-/lo que o chamaram de ex-'

----------------------,-�_- tremista, bem como ao sr .

.,
1/ /. Jt' I Nilton Marcondes, que o a

rg-/-./....lft�:::.;:;;�.'fiiIj\,' parteava favoravelmente.

,:._1.....�...'!j,���a;lI'�..
1. • I� "]::,:' :' Os ânimos se exaltaram,

��.II""""·:: , ,o: com elolenta troca de pa-
A poesia consagrou o olhar � '" ': :1 1

•

d N' 1"
-

'como o maiodator de sedu- -) ," ,

avras, ten o ...,.l�O mi avan-

ção pessoal. Para isso, de- çado para agredir-o verea-

t vem 'es olhos ter o brilho, a dor socialista no que "'iQ'i
limpidez e a expressão ca-

.

<.

pazes de atrair e seduzir. ob�tado por terceiros,

LAVOLHO mantém a SESSÃO SECRETA
saúde e a beleza dos

.elhos. Algumas go
tas diárias bastam.

Na sessão secreta, o sr.

José Nicolini que teve seu

mandato ameaçado de cas-

saçâo, chegou.,a chorar, ar
rependido do, excesso co

,

metido.

Não ,Sairá Acôrdo ,
.

"o'
, BELO ?ORIZONTE, 191 O sr. Amadeu Andrada, f PSD, mas, nas condições
-

(V. A.) - Continua em f

o-I
ex-líder da bancada majo- reclamadas pelo sr. Pedro

co a tese pacifista da políti- ritária na Assembléia Le- Aleixo: acôrdo para encon

ca mineira. O sr. Guilher- gislativa declarou que acre- trar um presidente para a

mino Oliveira, rep��esentan-I dita na possÚlilidade de um República e não um emprê
te do PSD na Câmara dos rcôrdo entre a UDN e o go para mineiro,

Deputados, .declarou não I
o

----------- _

ser possível, a pacificação Idos redutos eleitorais do

- ---

� -:-L,iJ/te!
.-

partido. Disse que ninguem COMBATA A PRISÃO DE VENTRE COM
'

ignora que �ntre os lideres "'" "<,
'

poderá surgir a oportunida- fTYTrn R\ �§<,
�

.,_

\jJ}�?0..'Wb ': � .

<
de para o encontro de uma ..... U-(1 l'

posição comum, "rnas nin- lIDE§A_UJ IJJ>IE· ��.I\ ...
,

gÚem poderá garantir que do DOUTOR ,FRÁNCJ<. \, � e,,,
êsse acôrdo seja cumprido

, laxativo suave· depurativoI�----------------------------

Iodes OS meios de transporte nos levam ao ·Uruguay I

C,amo é ,fácil
conhecer o lindo"

pa,ís amigo!

Praça Independência yj(" Mcntevrde a

Informações sôbre viagens ao Uruguay, nas

agincias de turismo ou nos escritórios da Re

presentação Tl(rlstica Uruguaia para o Brasil:

RIO DE JANEIRO, Av Rio BTanco, 20,18,· andar

SAo PAULO: Av, Ipiranga, 795 1· andar

CURITIIlA ,Rua Carlos Carvalho, 414 . 1,· andar
, Rua Cei lVIenna Barreto Mondara, 461

PORTO ALEGRE: R, dos An(:lra'da�, 1290 . 1,· and

BELO HORIZONTE: R, Src. Catarina, 334 apt.� 152

Queiram enl1iar-me. GRATIS. ao enderê!'"
'. .

.abaixo, [olbeto» em cõres, relalivg, lO

"T},rismo ';0' Ur"BlUJy�.

Nome. : •• _
-

•.• __ .,

,

OEM••. , .• _ ..•••• _ ••••••. ". �

o progresso, a hospitalidade e as atra

ções turísticas, fazem do Uruguay um

'país admirado em todo. o mundo. Pelo
coraçãó e pela inteligência nós nos apro
ximamos dêle. D;lÍ o desejo de conhecê-lo,
fácil de realizar, pois' todos os meios de

'

transporte nos levam ao Uruguay,

"-8�

,

. �Q�d\W;� ,

/ ft, '
I � �1J'rq .. Por vi�, aé-

;, ���r·'r �i� - rea, mannma-
D!l .

i ' �. .

'
-

'ou terrestre; de
I ((:' l.- 'Y' . avião, de navio, dê

.
.

'" .

trem, de ônibus, ou em

carro particular, chegamos ao Uru
_ guay cóm tôda a comodidade e segu-

rança. Há. uma infinidade d,e.. at�ações
à nossa espera : luxuosos balneários, com

"beires", cassinos regurgitantes, esportes,
vida social intensa, cozinha de primeira
ordem. .. Além disso, eficiente Comis
são Nacional de Turismo organiza, para
o prazer dos turistas, !esta�" "ballets",
"semana criolla", fogos de artrHcio, con
certos, no bosque, festivais internacio
nais.v, Assim, vale a pena fazer turismo!

/

�-,.-

')bQiY-
�mJi
1-
c. ,o

-------_._---------�- _- -;----
- _-_ _:..-;_- _- --------_ ---- -_._-_-

Flagrantes . do Aio
Rio, (Agência Nacional) p_olição", de Oswaldo Ori- Rio de Janeiro será estrea-I "�Paisagem" pelo prof.

- A exemplo da semana co; "Minha Vida de Mü- do ,na segunda-feira, 26 de-I.JÇlrdão de Oliveira, no dia

passada, o romance "Cega- lher", de Helena Keller, outubro, no Teatro Munici- 19 "Artistas contemporâ-
, , .

EMPORAL NO RIO
ceiros" de LINS do Rego e: "Nordeste Brasileiro", de pal a nova. peça do poeta

T "

a peça do teatro "Lampião" ; Silva Mello; "Cantadores", .Tosé Cesar Borba, "As .bru-
---- de Raquel de Queiroz, fo- de Leonardo .Mota; "Flor xas, já foram meninas".

a 40 qUI·lomelroc.lhorar.·os ram a� duas obras mais pr?-'I Silvestre" de Nilo Bruzzi; A nova experiência dra-
..., curadas pelo 'público, de se- "Cantos sem Glória" de mática do autor de "As.

.

"

"

C usar montem pre]uizos I gu.nd�-f�ira. até �ábado, �as, Raul M7,chado � '�A Deusa -á�uas" é uma trage-comé-
a, ,a " prmcipais livrarias do cen-I de Jade, de Lm Yutang. dia..

.

RIO, 19 (V: A.) A

I'
destelhadas e até aconteceu: tro." -o� I No mesmo-programa, te- 'r:icipal cedeu' o Assirio pa-

Capital Eederal foi surpre- P,ar exemplo, .o vento �l- que um lotação, que trafe-I Seguiram-se na preferên- Anuncia-se que o escritor I remos um monologo de Eu- ra o 4° Salão de Naturezas
, \ , '

" �, ,

e�dida, h0je; com forte I cançou 40 quilômetros ho- gava, normalmente, foi im- ('ia do público:' Capistrano e ensaista Augusto Meyer' gene O'Néill {Premi,Q No-_ Modas, a realiz'ar-se de 10

ventania, acompanhada de rários. A violência foi tal pe1ido pelo ven�� e ,virou, de Abreu", de Pedro Gom'es vai dar um �u�s.o sôbre l�-II bel.d� Literatura) e o m�ior hl 20 de dezembro, como

chuvas. Na zona do GrajaJJ_, ! que Jvárias casas fôram não havendo vlhmas. de Mattos; "O Trigre da A- teratura braSIleIra, n� Um- dramaturgo norte-amerlCa- parte do programa relativo
----�---------�---�-�--�---�-------------�--------'-- y��d�e � Hambu����. Th�a�e � '�n�sfto �4a.&mma�cinn� �

S_ANGUENOL· I, DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Ifoi.cd0mem�raddo·po cent;ná- MCafdé'!I' pelaNatrliz p�ulista AUmentação.

I,
rio e Jo�e o atroc.mio; a a ena i�o. Iniciativa que se tem des-

Ouvidos, Narii e Garganta ,obteve a JJovem escntOl'a -o- tacado p�lo critério de sua

; Lucy Teixeira <> primeirQ' Continuando a série -de crganização a �xposição de
, premio do concurso de poe- conferências programadas ilaturezas-mortas do SAPS

,'sia sl)bre Teresppolis, pa-
I
pa,ra o ano em..,.curso, no Mu- já se impôs como uma das

: il'ocinado pelo Departamen- seu Nacional de Belas Ar- mais vivas manifestações
: to' de Letras dá Academia tes, serão proferidas neste 'ártisti,ç.as do nosso país, des-
t '

,

,'Culturall:! Artistica daquela mês de outubro corrente as tacando-se como um dos
,

cidade; divulgou-se que o seguintes conferências:
/

pontos altos das Semanas
! �

-
-

'sr. Edgard Sussekind de "A Crítica de Ar'te e ou- de Alimentação que já fo-

I M:�ndonça está preparando tras Críticas" pélo dr.·Di- l'am anteriormente prOlno-

I uma edição das obras com- lerm'ando Cox, no dia 12; 'vidas por aquela autarquia.
,
pletas de Euclides da Cunha

A�sente durante o n{ês de Outubro.
.,Em viagem à Europa:

nos municípios.
,

,

. ,

, ,'Ventos
/

/

contem exçelentes elemen'tos to
nicos: Fosforo, .Çalcio, Vanadato
,,,. e.4 rseniato de Sodio, etc.

CONTA.DOR
COM PRÁTICA DE SERVIÇO

, PRECISA-SE
,Referências e

/'

p1'e-tenções por carta pam Caixa

Postal, 5'
FlorianÓpolisI '

em 10 volumes, que reuni ...

rá, inclusive, trabalhos dis-
I

'

: persas �m jornais e revis-'
, I '

; tas. " ,
'

I ' -O-: !
Inaugurando a temporada _

, I
,

de' comédia do Festival do I

"

neos brasileiros no estran

geiro", pelo prof. Paula

Barros, no dia 26 .

'Atende�do a uma solici

tação 'do diretor-geral do
SAPS, a Comissão Artistí

ca e Cultu�al do Teatro Mu-

18AHCO
de CRf�ITO POPULAR

[I, � AGRíCOLA I I
f

, ,�D'�,16 ", ,

FLORlANOPOLIS -5ic.(>õlo.rln<\
'
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21 DZ OUTUBRO

so n, JCJ-175/53," em qUI',
Adata de hoje recorda-nos que,

_ em 1531, viajando parà o Rio da Prata, a esquaS30 partes Ivo Jacó Fuck, drilha de Martim Afonso de Souza sofreu um tempo
como reclamant�. e Theo- ral, tendo a Capitanea e um "bergantin" dado à costa
JOI'O 'Haening, como recla- junto ao Chuí, salvando-se, a nado, uma parte das tri-

mado), e tendo em vista a pulações;
.

o

"
.

, tidã d f' 1 d
.'

_ em 1630, Junto ao Beberibe, um Corpo de holan-
o, . .

cer 1 ao o o reia '

e. justí- deses foi derrotado pelos Capitães Luiz Barbalho, An-Pelo presente edital, fica ça desta Junta, que afirmou tônio de Madureira e Antônio de Araújo;'
notificado o sr. Theodoro estar o reclarriadó em lugar _ em 1633, um destacamento holandes, comandado
Haening, domiciliado em incerto e não sabido, pelo pelo Tenente-coronel Byma e composto de 170 homens,
lugar incerto e não sabido, presente edital, oue será a-

foi atacado e perseguido pelo Capitão Luiz Barbalho;
t fixado na sede dêste 'I'ribu-

___; em 1783, o naturalista Dr. Alexandre Rodrigues
para comparecer peran e L • Ferreira, chegou a Belém do Pará, iniciando a explora-
esta Junta de Conciliação e n21 Trabalhista, no lugar de ção cientifica de que fôra incumbtdo;
Julgamento de F'loríanópo- 'CC' lume, e, por cópia, pu- _:, em 1-823, encontramos a praça de Montevidéu si

lis, à rua, Artista Bitten- blicado .1U prazo máximo de tiada pelas tropas portuguesas do General Lecór, quan-
I do ainda Barão da Laguna; ,

court, n. �, às cat�rz� (14) I quinze (15) dias, a contar
_ ,,:m 1827, naufragaram na baía de São Brás, na Ihoras e trmta (3(1) mmutos desta data, urna vez no 61'· Patagonia, a Corveta "Maceió" e o Brigue "Independên-

do dia dezessei� (16) de gão )Í1c,:a' do Estado e pelo c�a ou M�rte", da expedição enviada pelo Almirante Ba-I P d n. dnovembro próximo vindou- rnenos duas vezes em jorrial rao do RIO da Prata;
, O e-se ...�pr,en er

ro, à audiência relativa às local, que fica notificado _, �m 1838" f?i instalado o .In.sti�uto Histórico e j >

\,.." em Estudar
'

apresentadas 'Th d H" b
.

'rGeOgraflCO
Brasileiro, sob a presidência do Visconde de I ......

reclamações - eo oro aernmg ra.a- S- L iold '

d ' I ,.
.

'

,

' ao eopo o e secretaria o pelos Conego Januário
(01' Walmor Scheidt, Este- leiro, casad?, "';'"ltIgO pc \- Barbosa e Dr. Emílio' Maia;

,

vão Fernandes; e Erick prretário do Bar e Café sr. ..

,
_ em 1866, partiu do Rio de Janeiro com destino I

Scheidt
.

contra Theodoro nia. sito à rua Emílio B'um, ao Rio da Prata, afim de assumir o comando em ch.�fe
Haerning, cujo inteiro teor n. ?1, nesta Capital, -; CO'Y;_ldas forças brasileiras ,:m operações de. guerra contra Desde os primeiros tempos vive com os homens MULHER DO DIABO

. Solano Lopes, o Marques de Caxias' responsáveis a preocupação de saber como é possívelconsta dos processos exis- �<)n,cer .p,ua_nte esta Junta _/em 1867, travou-se o combate de Tatajubá, sain- transmitir ,conhecimentos sem o perigo de cansar os que
No programa:

tentes na Secretaria desta' oe �oncI]J.açao e, J�lg�men,-Ido �itorioso_ o GeI?-eral Vitorino Monteiro (mais tarde devem aprender. Quando as comunidades ou as classes Filme Jornal. Nac.

Junta, O não compareci- to ua sala de audiências, a .Barao de Sao Borja) sobre o General Bernardino Ca- eram pequenas _ grupos, famílias, clãs, aldeolas _ Imp. até 14 anos.

mente do reclamado à refe- rua Artista BÚ�encourt, n.lballero; ,', .

'

, .,' , .
,bastava a prática. O menor via o maior fazer e tentava I '

,

. rida audiência importará no �,e:-r Florianópolis, Estadoo"' ,_
em 18�0, o Instituto H1StOrJC� e Geográfico Bra- imitá-lo. O processo passou, com igual êxito, para, as ,. ,5 ..1, i

,ri

!tã
"

J' I.:., 1 C t
. ,.

síleiro comemorou, com toda solenidade, o transcurso oficinas d?� grandes' mestres renascent!stas da arquitc;- , ru !L � ?J �,ju lgamento da ques ao a, e � :1.I:a a �l'lna, no (,13
I de seu 500 aniversário;

"

tura, da pintura e da escultura. O segredo, o toque ma-
. - -- - � - ,-- -- •

sua revelia, e na aplicação dezessei > (16, 0':: novem- i _ em 1889, em Petrópolis, faleceu o VJsconde de gico dos geniais artistas só era desvendado a pouco e

da pena de confissão, quan- bro próximo vindouro. às Mauá, Irineu Evangelista de Souza, nascido no Arroio- pouco pelos aprendizes, na convivência, no trato �quo-
to ,à matéria de fato. catorze (14) heras. à audi-] Grande, do Jaguarão em 28 de Dezembro de 1813; tidiano, no trabalho sob as vistas dêles em comum.

Florianópolis, 14 de outu- ência relativa à re�lamaçiio I _ em 1��2, no, edifíci? 11. 69, da Praça da Repúbli- Mas, e hoje em dia? São milhões, Q,S que devem e
Joan FONTAlWE

,
• v,

I ca, onde residia, fOI assassinada com um tiro na cabeça querem ser submetidos il j1':;;;C;pii��de�ctisse:" '-- "- �"ph COTTEN em:
bro ele 1953. apre3',�:lt�lda por lVO ;a.'o por Nestor Seixas, a consagrada atriz brasileira Augus- Alguns editôres J'!)':",b'utraram a solução compo�dõ' PAR,iti.§i.O �IBIDOilntônio Adolfo Lisboa, Fuck contra Theodoro H:le-I ta Guimarães;

.
. séries de livros 91lc tratam com 'profundidade cientifi- No programa:'-

"'- -

Chefe da Secretaria. míng, cujo inteiro teor cons-
.

-:- em 1943" no Rio de Janeiro, fAl.eo_c.eu o, G,eneral ca, mas�,c.Oln"C; arrej,ado, bom humor de uma pa,le.stra a N .

d S,
_ doi _)o oticias -a semana Nac.

tIl do l'l.cesso existente l!::l0Man�el do Nascimento �argas; que definira a sua per- �lS,' ,as,u:lÍos espe_cIah,zados, Exemplo de.t,al S��Ie bem

ED-ITAL DE, NOTIFICA- ..: f ·t,.· d "", J t O sonahdade, como guerreIro, quando da guerra com o ,sl,..:e8'Ida � a coleçao O Homem e o Ul1lverso . Todos
....,ec; l • 1Ia e..: "a un a P'

'

� t' d d 'f
_

d '

_,'
araguaI. " lOS assun os, es e a ormaçao as nuvens ate a estru-

nao t'ompareCInlento do J.·e,-I � ; iura íntima de um átomo� ou a composição dos diversos
(:amádc à referida audH�n-

I
gêneros de governos e a evolução por que a escrita pas-

':13 Ú' l�Oltará no jtilgamc:':- sou desde os primeiros dias da criação são tratados nes-

to da ql:estão à sua reveii,a, I S? série de volun:es padronizados, com linguagem aces-

'sIvel a todo os leItores. '

• o

A curiosidade prepondera no espírito humano e

pode-se encontrar nela até mesmo um bom sentido de
esclarecimento e ilustração. O desejo de adquirir co- Fech d
h

. ,.

d d
'

, .
'

,
a o para instalaçõesn ecunentos e minor o que o e transmItIr. Dal o passo d

'

PARAISO PROIBIDO 'U1Íla sinfonia romântica, ,acertado da M;elhoramentos quando compôs essa COle-I'
os 'novos ap,arelhos'

(September Affair) I que arrebata e o.eduz o plÍ- ção na qual se enfileir�m ass�ntos A

de interê,sse .

geral,
D· d 'S h I N't d 1)'11"'0 tratados do ponto de VISta do Interesse do leItor Jovem Ilas e on o. OI, es e, "'.

'd d' l' 'd
'

,

E'
. ,

1 l' d'
e o a u to Interessa os em manter-se a par da evolu- I\mor' lmpOSSlve c fO. to o Im- _

d "

d d"· d'• . , . . '. ,
"

i çao a especle e os seus segre os maIS recon Itos. ,

Na romântica Ilha de p'Jsslvel, trdauzil' em pala- I Pode-se aprender recreando-se. E' o que prova essa"

I"::apri.
'

,\iJ'a!>� a peleza sem par de" série, 'que deve ser' melJ:lOr C o n h e c i d a e mais

, ',Somente na Ilha de Ca- F'f; RAISO 'PROIBIDO, pro-,I presti?iada pelo público, principalmente pelos que, sen- I

C
·

t
.

'd' "d' I cuc·ão de H n w n'
do paIS ou mestres ou, ainda guias de formação cultu-

onVl e (l�I, po €1'1.a ser VlVI a �nt.a '" a a, IS, e�n ral, incumhe zelar pela formação de novas gerações ou
, tao .fla,m,eJante � romantI- ,qu.e_, os protag,omstas, �,ao pelo _esclarecimento das atuais.

'd F
- Randolph SCOTT em:

" "

, /. ca hIstona de amor. I coadjuva os po�' ranCOlse

IRMANDÁDE DE N.S. DO ROSARIO e S. BENEDITO Um homem que, p:t�cura I ��osay, Jessica 'I'andy, Ro-.,
-

lOURO
DA DISCORDIA

, Fundada em 6-6-1750 fugir de si m€�mo... oert Arthur e Jilnmy Ly- :: AGR-A-"DECIMENT
No programa: -,

'

Festividades �e N. S. do Rosario

'

'en�:U:r1;V::a ���se :�::�,' dO;'.\RÁlOO PROIBIDO é
, " O I �:�:��:A;�;:tida2,:Oac.

A Irmandade de N. S. do Sosario e S. Benedito, .' J Imp. até 14 anos.

por meu intermédio tem o grato prazer de convidar os mance para encher sÍla exis- um poema de amor, vivido •
Maria Barbosa, Burn, achando-se de todo restabele- /

Irmãos e os Fiéis em geral1 para as festividades que em tência... ,I a� �o\m da músi,ca di.vina do I da �a �rav(' ��fermjdade que. a acome�e�, vem externar I
louvor de N. S. do Rosario se realizarão no próximo do- De;;lumbranté5 cenários I Concerto n. 2 parR Plano, de ,o seu dgr�decI�lenio B? �,�al�sado medICO Dr. Alfre�o ,

mingo, 25' do corrente, constando do programa Misa, de d Ilh de' D, nh a
'.

ff 'd Ch<:rem nao so pela t:J:eClenCIa com que operou o seuLaturais a a e apl'l ado • ln nIno e mn a a ma-
b' l' I

Comunhão Geral às 7 horas pa�a os Irmãos e demais 1\T' 1 Ro FI
'

lh
trata'{',1ento, como tam em pe a contmua dedicação e

f,', M' I '10 h
_

E' "aro es, ma e / oren- :áv., osa compOSIçao de zêlo profis,siG!l:;ü�, Ao ilustre e, competente facultatI'vo,leIS; Issa so ene as oras COlIl sermao ao

vange-Ilho e Procissão às 16 horas. I :;a ,'.
"

Kürt Weiil, CaL�ção de Se- ve, dadeira expressão da nossa Medicina, que é o Dr. ;

A's no�enas tivera!ll i�í.cio no dia 10 à.i;; 19,30 horas. Com esses el�mentos e dúvida Alfredo Cherem, o reconhecimento e gratidão de
O Irmao provedor sohclta/o compareclmento de to- ,�jnJa com a ajuda de inter- MARIA BARBOSA BORN

dos os Irmãos para esses atos.
, ,

I pre'€s do quilatA de' JosephConsistório em, Florianópolis, em 18 de outubro' de '

1.

J' .

-

F' .

1953. I
CoHen e oal� ontame,

Érico Rosa, 10 Secretário I 'N'mil2m Dieterle compos

JUSTlca dó TRABALHO Hoje no Passado
Junta de Conciliação e Jul

qnmento de Florianópolis

EDITAL DE NOTIFICA

,çÃO N, 2/53,

çÃO N. 1153

O Dóu�;or Henrique Sto

dieck, Juiz do Trabalho Pre-

sidente�, ��'.ã'-�.{'.."", 5' �;:�";:-l.�Ç.ão ca pena de

liação e ulgamento de FIo- confissã(l. q�a�b�mat ':J' já:
rianópo IS do ca"n " I' f '

.. ',J,

-ry"IDl�l-'�'aber aos que !J pre� Florianópolis, 14 de outu-

�iente edital' virem ou dêle 61'0 de 1953. I
conhecimento tiverem ex· A.ntônio ,Adolfo Lisboa,"
pedido nos autos do proces- Chefe da Secretaria."

.. :,

\

No IMPERIAL
P.\RAISO PROIBIDO _

�(m fjlme da Par:lmbunt.

Viagens DIRÉT A I.;

FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as,
FPOllS.-S. PAULO-RIO "

40<,
FPOLU.!. CURITIBII-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SULTRANSPORTES AÉREOS CATARJNENSfL S/A.

_, ,

'

,
"

Participa çao
, I

Iglili

ANTONIO BERNARDO TENENTE GETULIO
LÉLIS PONTES

As 5 _:_ 8h.s.

DOMINGUES

PONTES

Walter D'AVILLA em:

JOÃO GANGORRA
No _programa:

Esporte na Tela. Nac.

e e

Preços: 7,60 _ 3,50

\

DALCIDES MARIA
DOMINGUES

VERONICA BACK

participam aos parentes participam aos parentes
•

_' J •

e pessoas arrugas o contra-I e pessoas arrugas o contra-

to de casamento de sua fi-I to de casamento de seu fi
lha VILMA, com o senhor lho, JAIR, com a senhori
Jair Back Pontes. nha Vilma Maria Domin-

Livre.

Fpolis., 18-10-953
gues.

Fpolis., 18·10·953

Vilma e Jair
confirmam

As 8hs.
,HORTENCIA SANTOSLUCAS SARRANC _ Copyright EE>IME'

Rua AI.,.clt.1 O.(f4/o,•• 341, J.••" .... \....... �
.

,.,,0'

CURITIBA rf.LLGltA.II ... PROSEBRA' PARAM" "

em:

As 8hs.

JÓ-

Viagem
e

com segurança'
rapídez�

so NOS CONFORTAVEIS �IÇRO-ONIBUS DO

RAPIDO' {<SUL-B,RISILEIBO,)
Florianópolis !,._ Itaja! _' Joinville - Curitiba

,',

Agência: 1l.ua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira�

Preços: 7,60 -:- 3,50
Imp. até 14 anôs!

f3Lf)I2IÂ
Estreito

As 8hs.

I

• PLACAS SIFILITICA8.
,

�Elilir de Nouueira
Medlcaçlo 2:lIXllIar DO ira

_ia.eato da .IfUIa.
..

Presentes de Real VaJór, Sim �
,AReis, Pulsei�ás Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,

Japoneza e· Chinela, Faianças e Muitas Outras I Novidades. .

Pr�ferir No�sa. Casa, é
OTICA- MOO:E'L..O

Preferir a Melhor:
FELIPE SCHMIDT, - FONE 2280

\

_'-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-
\

• .'
"

'Duas 'Horas na Expectatíva de, Um /Desas-I �E�TRO AC�DÊNIICO XI DE FEVE,RE1RO

18, .o I nhã de boje, duas horas de mente às 10 horas, o piloto geiras avarias, ° governa-IA bre co"";',.,-ê""ia para pavimentação da Oiuuira de
intensa ·emoção. Todos os' do avião do Governador a- dor Raul Barbosa e o co- Basquetebol

.

preparativos da festiva re- nunciou que ia fazer' a ater- ma�dante( da R�gião sai-
I o \Centro Acadêmico XI de Fevereiro, da Faculda-

- ,

'

'..
d TI' d 1 '1' : de de Direito de Santa Catarina está recebendo propos-

cepcao ao ministro o ra- rissagem e qua quer mo- ram, porem, 1 esos e, sorrr-« .
'

t
-

d Q 'd d B t bolv até4

.,
/"' 1125 para a navirnen açao a ua ra e asque e o , a ê

balho, sr. João Goulart, es- do, pois ja havia gasto todo dentees e fazendo "blague", o d;�, 3J dd corrente.
'

tavarn concluidos. o gover- o combustível. E assim pro- foram 'abraçar o Ministro.
'

As propostas deverão conter orçamento detalhado,
nador do Estado e o co-

' ....

incluindo preços uriitários e totais de material I� mão de

mandante da Região, que obra, bem como prazo para a conclusão dos serviços.

�: �::��r::Ci.:;!d�:: Curse de ExpansãB
-

"Cultural :�,II��::�::�fd:�O: :1��\�7e:::���h���;d::e:��
comemorações do seu cen- PROGRAMA da visita do Exmo. Sr. Professor GUS-I' dA fi.rmad.vencedora dedverá i.ntici:r -dOS trabalhos den

tenário, tomaram um avião TAVO BARROSO e EMBAIXADA DE PROFESSO- tro e O1tO las a contar. a acet açao a proposta.

especial a fim de se anteci- RES-ALUNOS dó Curso de Museus do Museu Históri-,I
Florlanópolls, em 16 de óutubro de 195:3.

parem à, chegada do titular co Nacional, à Santa Catarina: Acácio Garibaldi S. Thiago - Presidente.

do Trabalho, marcada para
ás 9 horas. O aparelhei che-

DIA 2� - QUARTA-FEIRA" .

------

;:�e:"! ��:::q:e�f:�:� 1000�_ M�t:'a':: ;a.;:n�enriqUe Lage
· GREMIO . DOS COMERCIIRIOS

de aterrlsagem não funcio- 11.00hs. � Chegada em Henrique Lage I'
.

12.00hs. - Almôço em Henrique Lage - Passeios ,1 .

. .'. A •
r-: �

. ., •

nava. Seria, pois, uma te-
15.00hs. _ Regresso a Florianópolis

-

r
A Diretoria do Grêmio dos Comerciários, no sen-

meridade descer. Comuni- 18.00hs. _ Chegada a Florianópolis _ Jantar e it
tido dei organizar a distribuição de' ingressos para as

nOI e f ti id d 'ti dí d dcada para a terra a sua de-
'

livres. es IVI a es comemora .rvas ao la o emprega o no

I comércio, solicita a todos- os comerciantes desta Capi-
crsao, o avião continuou .

sobrevoando a cidade. E o
DIA 22 - QUINTA-FEIRA '

tal, a especial genti1ez� �e entregarem na Fe�era��o dos

1 30hs. - Partida para São Francis d S 1 /

I
Empregados no Comércio, Rua Tenente Silveir a -,

fato, conhecido
.

de todos, li.30hs. _;_ Chegada em São Francis�: d� S�l _ Local Ed�fício Paternon - 2° andar, nos �ias 25 e 26 do cor-

e, I
'

b' 12'dA' ' começou a provocar intenso .� Frente à Prefeitura Municipal - Prog rente, das 14 as 18 horas, uma relaçao com os nomes de ,

U t'"
1 rama , d

. ..

d f
..

d
". . e

-

, e go5 o .. nervosismo. Mobilízãram-se .

organizado pela Prefeitura local ! seus e�prega os que querram �a;tIclpar à� estivi a-

, " ' \
"

.

I todos os socorros da cidade '.8.00hs. - Partida para .Ioinville . I des, a �Im �os mesmps fazerem JUS ao recebimento dos

'l9.00hs. - Chegada. em Joinville -'- local: frente ao.
respectivos mgressos.

.
.

. . . _ .

GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO- i e da Base Aérea. Grande
Hotel Trocadero'

.

,.1 Esclarece, outr-ossim, que a distribuição de íngses-
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- ! massa aglomerou-se no ae- 20.00hs. _ Jantar oferecido pelo Pref�ito Municipal _

sos ��rá feita pe�s?almente a' cada comerciário, não se

FESA CO�TRA LEPRA I roporto,
.

numa angustiosa Noite livre _ Pernoite no Hotel Trocadero admitindo, em hipótese alguma, a presença de pessoas
DIA 4 - A'S 20,30 HORAS - 4a. FEIRA '.

D íd DIA 23
. extranhas à classe

11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E
expectativa. ecorrr a uma - SEXTA-FEIRA . , """

1 h Ih d Manhã: Visitas em Joinville [ Florianópolis, Outubro de 1953
'RICOS' )ora, c egou o apare o o IVO GANDOLFI S

.

G 1. 11.45hs. - Regresso ao Río., ,I ._.

-

__e_,c.r_.e�ar_I.�._ era

la. Rodada _;_ Um abat-jour com pedestal de alabastro, ministro Joãó Goulart, e �

ofert� da 'ç{sa ;1 Elet�lécni�a'� edma,�� �m
rterrtsou normalmente. ,Ipar e sapa os

,
e croco 1 o, ·0 er a e o as Mas, a recepção a ,S. Exa. ., .

2a. 'Roda�!iP�r'�m �bàt�jo�� com pedestal de-alabastro, 'oi perturbada por aquele, Expresso. FlorIanópolis I
" d ambiente de inquietação, O .

oferta da.v'Casa Cascais e rriais um, estojo e 'de0,róprio Minist�o 'permane-escovas. ,

3a. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha- ceu no aeroporto, aguardan- ANDR ADE & KOERICH ,

f d "C M", O MAIS MODERNO E EFICIENTE' TRA'rAMEN.
dor, o erta a aca, eyer.

. '

" T1'ansp01'te ele cargas 'em geral ent1'e FlO1'ianópolis,
-

4 R d d U· toi d f f t d "F'
I' ,TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.

a. o a a - m es OJO e per ume, o er a a ar-
. ,

Curitibà e São Paulo
I

.

macia Catarinense". I Com viagens diretas e permanentes' TR�TAMEN;O SEM OPERAÇÃO DAS

5a. Rodada.
_:_ Um 'Lustre de Cristal, oferta da �'Casa lIboc'OU S8 a lao Matriz: - FLORIANóPOLIS

r SINUS ITESHoepcke S. A." � - ,., ,Rua Con�(!lheiro Uafra, 135 �. "
.

.

.

.

. 6a. R:Od�d�.
_' Um� panela de pressão, oferta, de ."Ma-_ "ba com' -8' d' rmg.a

"Fone. "25'34-'�; C'aíxa'P'ostiiL435
...------ "

.

J.� IN'FLAMAÇOES DA CAREÇA E GARGANTA.
, .: __.,:........ohooO"'&,·:C"ía-!'-;- .,,,-,-. , .

U... U End. Teleg:·.: SANDRADE TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
7a. Rodada - Um .Edredon, duas faces, oferta d'"

.

A' RIO, 19 (V. A.) -, A Agência: - CURI'l'IBA
{,

! D R'.•
'

GUE RRE ,I,RO.Modelar", lancha "Luci" do Loide 1venid� 7 de Setembro �320/24
Ba. Rodada --'>Uma grande Ceia de Cristo, oferta da o '1' md f

. Fone: 847 (Linha Paralela)
"C G 11 f"" BraSI erro, quan o azia o

asa a u . End. Telegr.: SANTIDRA

I9a. Rodada ..:_ Um aparelho de Rádio 'Receptor, oferta trajeto Niterói-Rio, foi abal- , Agência: . - SÃO PAULO ._

d"'A Eletrolandia". mada por uma draga. Os Rua Rio Boniló n. 1247 .

10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta d� sr. Cel- ,passageiros, na sua totali- Fone: 9-31-9,6 - Atende Rápido RIOMAR I
so Ramos. ' ,

elade operários do cais do . End. Tl'legr.: SANDRADE I
11a. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni -0- I --,�

Gama & CI··a."
• .

'

porto, fôram jogados à

Plt_..$ OJ(Agências n,o Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com
.

PREMIOS DE CONSOLAÇÃO .igua, recebendo alguns fe- t'l'áfego múttlo até São Paulo com a, Emprisa ck Trans·

" "'i' , ,

"$',e ,

12 Pacotes de Café dá Ilha, com 5 quilos cada um, ofer� rimentos leves. .

portes.M irvas Ger.ais S/A j
ta. do sr. Ernesto Riggenback. A direção dQ Loide Bra- - ---

II2 Depósitos de matéria plastica, Oferta da "Casa Amé- 1 / fIIl
1 F,u;'i;!C�: vid,o, oferta de "Perei,à Ofiveira & jr_ ::a:ir;ue':::: :�:::v�::�:

. Reconhecida lóteriaclon-alménte ' *-.,. DUIIAIfTE TODO llIIA
.

1 Raque�ã�:\ltinlõ modêlo
gi,_ �

a > vacioaçiio OCO oa prevenção /1 "" fiOS VAPl'JOS
-

.�
1 Cadeira portatil.

•

Parficipa"ão', di'
...�.�I D�",';_'.%"1-:.tt' .

2 Litros de legítimo cognac Y
-

a J. 8Bra "

"

I" Osvaldo Pedro Nunes' e 'f'
1 Abat":jour" oferta da "Casa Roya . RIO, 19 (V. A.) - O

I
da Organização Mundial de

Como ,co\llplemento da reunião, o lançamento
"

de senhora, participam aos pa-
' � � iA "" � � �

,

.

um filme... rentes e pessoas amigas, o �exto Congresso In�ern.a- Sa(lde, e� novembro de .. I � �I JJfJ
-

BINGO E CINEMA nascimento de sua filha
clOnaI de Lepra,/que se

reu-11952, quando se reuniram
.

.

'. , �t
PREÇO DO ÇARTÃO: CR$ 100,00. LUCIA MARIA ocorrido

niu em Madri de 3 ? 10 de aqui no Rio.
I Senhás com a direção da Associação, bem,como na

dia 19 na Casa de Saúde outubro, 'aprovou, a inc1u-, A delegação do Ministé- Cera
A

m'l·ca Sa-o' CaetanoSecr.etaria do Clube Doze, no horário das 8 ás llhs. são da vacinação ECG co- rio da Saúde foi chefiada
Prêmios em e,xposição na Çasa Hoepcke. 'São Sebastião".

mo r e c u r s o prófilatico pelo dr. Ernani 'Agrícola,
,

.....-..,--, Fpolis., 19::.10-53

'D,1·"a ',dA, E,.......p,regad'o c�mtra aquela doença. Con- dir:etor do Serviço Nacio- TIJOLOS PRENS1\l)(}S, TELHAS, LADRI-
" &...... [irma-se assim, vitqriosa-: nal de Lepra do Departa- LHOS, RODAPÉS E·MATERIAL REFRA-

. n'o CoIDe',reio :nen�e o ponto de vista da
I
mento Nacional de Saúde, TARJO,

delegação. brasileira ao re- tendo. atuado como princi- PRONTX. ENTREGA
".', P.,rograma .

ferido Congresso. Os traba-
I

pa1 defensor do tema vito-" I
' , .

I
. lhos dos Íeprólogos e tis.ió- rioso o dr. Nelson de Sou- O','s'n\Y'Gam'

,
j

a .ÀCIiia •DIA 27 Iogas b1;asileiros já haviam za Campos, antigo diretor ex
A's 20 horas. - Apuração final do concurso "Miss Co.:: merecido \ a atenção do Co- do Serviçp de Lepra do Es- IERO-NIMO C

1 /

, 1 d d d
"

.

UELHO. 14, _;_ ICaixa Postal',mércio de 1953 '. Loca Séde a Fe eracão os mité de' Peritos de, 'Lepra tado de São Pa�lo.
Empregad<?_s no Comércio - Rua Tenet;_te Sil- 239 - Flori;mópolis
'v�iré�:>IA ��ifiCiO Paternon - 2° andar.. f.'Navio-Mllôr «,Carl, Hoepcke» _ DISTRIBUlDO,RES ,

,A's 10 horas - Visit'a _ao Asilo de Mendicidade com

[. ddistribuição de brtndes, em homenagem ao pro- I '

� .

_,

p
,

fessor Flávio Ft;!rrari, DD. Presidente de Hon- RAPIDEZ - CONFQRTO - SEGURANÇA ., rn re9a à'ra do Grêmio dos Comerciários.' ViagEenS:af:stri�t!��eRdII.Aa'rNI'aÓsPOemLISIteaJ'aRl_IOe sDaEntJoAs,NEseInRdOo ��'._ 'A's.17 horas - Cocktail oferecido a Imprll1sa desta Ca- '

pital. Lo�al Bar Netuno - Edificio IPASE. neste último apena!,> para o movimento de passageiros. Precisa-se de uma boa empregada. . Paga-se bem.,'
A's 20 horas _ Retreta no Jardim da Praça 15 de No- fTINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE; Casa de família, à rua Aracy Vaz Callado, 113, Bairro

vembro" p�la 'banda S. M. Comercial em ho- Nossa Senhora de Fátima, no Estreito.

menagem ao sr. Ivo Gandolfi - Presidente da NO UL.TIMO TRIMESTRE DE 1953

Federacãe do Empregado no Comércio.
DIA 29

'

A's 21 horas - Tradicional soirée no Clube 12 de A

gôsto, gentilmente cedido pela sua Diretoria,
em homenagem ao Exmo. Sr. Irineu Bornhau
sen DD. Governador do EstadO" e dedicado ao

sr. Charles Edgard Moritz, Pr:esid�nte da Fe

deração do Comércio de Santa- Catarinl;l.
DIA 30

A's 6 horas - Salva dé 30 tiros em homenagem a As
sembléia Legislativa e ao Dr'. P�ulo Fontes,
DD, Prefeito da Capita.l.

A's 7 horas '_ Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilha,
em homenagem ao dr. Aderbal Raalos da Sil-

12 fl todos -os corperciantes .desta Capital.

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Outubro de 1953
--------�------------ ----��._--------------------�------- ._---_'_,.__ '-_-

CRA' BINGO "SINOS DE NATAL"
Deverá se reaÍizar no próximo domingo, dia

tão anunciado Chá Bingo "SINOS DE NATAL".
I Não há a menor sombra de dúvida quanto ao su

-eesso que alcançará a festa, pois pelos fins filantrópicos
a que se de�tina, deverá contai, com o apôío irrestrito
da nossa sociedade, .

,

Aliás, vem sendo notado um interesse todo espe
cial pela festa domingueira do próximo dia 18, a qual
decorrerá, por certo, em um ambiente alegre e festivo,

As mesas para' o Chá Bingo "SINOS DE NATAL"
poderão ser reservadas com a sra. Bulcão Vianna oú na

Relojoaria Muller, a partir do dia 16, isto é, a partir de
6a. feira próxima.

A partir de sábado à tarde até domingo as mesas

poderão ser reservadas na própria séde do Clube:
'

O Chá Bingo "SINOS 'DE NATAL" em boa .hor.i
organizado para oferecer um bom Natal aos pobres da

,

Catequese deve merecer o apôio irrestrito da nossa 80-
, ciedade:

.
"

Ainda para maior brilhantismo da reunião de _ do
.

mingo à tarde nos salões'do, LIRA TENIS CLUBE tere
mos o DESFILE DAS BONECAS, inegavelmente outro
fator de extraordinário sucesso. •

O Chá Bingo "SINOS DE NATAL" tem o seu iní
cio marcado para as 17 horas, prolongando-se a festa até
ás 2Q horas.

Aguardemos, pois, o sucesso de mais esta realiza
l ção filantrópica, em tão boa hora organizada para mine
rar o sofrimento humano.

•

,. ,

ULTRA SONO
TE,RAPIA

CONSULTÓRIO ;_ VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CA�A BELO HORIZONTE.
llESTD�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

, I

TerrenoIDA VOLTA
de F'polis. de ltajaí do Rio - de Santos'

���,...().. l 23/10 24/10

i . A C. I T •
- ! \ �;;;O l�ri;O l��i�l l��;; Bru;���f�:nlu';30���a Altami,o GUim.,ãe< (antiga

I
-:0:-- 11 19/11 21/11 26/11 27/11 Tratar no escritório Sala, 4 � Edifício São Jorge.A·G a N C I A DE' c I 30/n 2/12 7/1? 8112'

PUBLICIDADE 'I i1/12 13/12
. �

OLB,08 -tOUVlD08 -= NAIUZ • eAJt6AJ1f'1'.&"-

I -:0':- ,e'
.

22/12 24/12 ��jg ���i�' PR._ GUERREIRO DA, FONSECA
::: REVI,sTAS Horári� de, sa!da: de,·Fpolis., às- 24 horas

- " ..,.1aIIata .••. -.....

� e
c' do RIO, as 7 horas �

, aee.ita de Ocu'lo. - Eume d. J'uado d. Olho para

, Para mais informações dirijam-se à C....fffeqlo da Pr.Alo Arterial.

j
lADJO _. JORNA1� F.MPR:E:SA NACIONAL,DE �{AVEGAÇÃO HOEPCKE lIod.n. Apanlh....m.
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Florianópolis,' Quarta-feira, 21' de Outubro, de 1953

Preparativos

mitiva palaciana, sob o co

mando do Suplente de

Deputado __.,.. senhor Enedi
no Ribeiro.

.

A PROPOSITO DAS 'ESTRADAS INTRANSITÁVEIS" QUE ESTÃO
Enquanto o, gOVê,!����!!!���e�e� ch��e?�!�!�té��lt�,r���n���!;'!f��II�o�e��!��!o,�����I����n!o,����i�o!! I :colhedor e lu_stice',o. c./r-

pensam que podem encher reparos necessarios, agora, subscrever listas onde cada marcados! ,los rodoviários de RIO do VlarIOS RIO do Sul vg soli- diais saudaçoes Osvaldo,
a barriga do povo com pro- ncontece o inédito: 400 ca- qual co�tribuiria com 251 (Do [ornal "Tribuna do Po-I Sul. ,'cita vossência levar conhe- i�Manoel de Oliveira,' Presi-
messas bôbas. e mirabolan- minhões ficam trancados cruzeiros para matar a fo- vo" .de Rio do Sul) !lj:XMO. DR. NER:tl:U

I
cimento essa câmara e po-] dente. '

.

tes, enquanto gastam mi- entre Serril e Encruzilhada! me. Ainda sôbre 'o assunto,' RAMOS :QD. PRESI- I deres competentes que elas- REPORTER ESSO RADIO
lhões com palácios suntuo- Ourante nada menos do que Isto até parece ser coisa os seguintes telegramas: DENTE CAMARA DE- se motoristas nosso estado NACIONAL - RIO D.F.
ses e o povo vive na mísé- ;,} dias lá perm:neceram, I d�s .tel'Ílpos de .que fala a EXMO. SR. GOVERNA- PUTADOS - RIO D.F. principalmente vale Itajaí Classe motorista. desta
ria enquanto prometem es- cnde chegaram ate a passar

I'
Bíblia, caros leitores. Mas. DOR DO ESTADO -, O -Sindicato condutores acha-se totalmente prejudi- zona irritada motivo. estra-.

tradas, energia elétrica, ca- fome, porque os pequenos a vettltcle é que se as pro- FLORIANÓPOLIS cada vg motivo calamitoso 'das de há muito intransitá-
sas para operários e comer- hotéis que lá existem não, vidências que o caso re- Como representante elas- TIM

,.

estado intransitável rodovia veis principalmente trecho
ciárros, bancários- e indus- conrpcrtam tanta gente. Foi quer não forem tomadas, a se motoristas nove municí- e • e

Lages Itajaí vg acarretando Lages Itajaí vg achando-se
triánios, o que se vê mes- até derrubada upla rês pa- econômia de Vale do Itajaí pios compreendendo vale incalculáveis prejuizos la- cerca mil caminh.ões carga• . COMPLEXOSmo é muita vergonheíra! ca saciar a fome dos moto- muito sofrerá, porque esta, Itajaí vg informo vossência boriosa classe e progresso com prejuízos particularest
Pobres c.hoféres vivem a- vistas! Até comício foi fei- � indiscutívelmente a prin- que mais de mil veículos Depois que li o ABC da naç�o pt Acham-se parados e nação vg inúmeros moto-

margando as nossas estra- tu; naturalmente "favora- .ípal estrada do Estado e encontram-se parados com Psicanálise, e Para compre- cerca de m�l caminhões' ristas in loco sofrendo fo
das, trabalhando dia e noí- vel" ao Govêrno O presi- ,nde são transportados incalculáveis prejuizos par-

ender Freud, fiquei a res-
carga entrevando exporta- me ao ponto lançarem mãos

te para percorre�em algu- oente do Sindicato local grandes carregamentos de ticulares e nação vg lamen- feito do assunto, mais nebu- ção milhares taboas pinho gado redondezas afim se

mas dezenas de quilôme- do!' motoristas, só tomou vital importância para o tamos vossência não ter to- loso do que o ilustre' depu- diários vg impedindo em- manterem enquanto perdu
tros, para, no fim, não so- conhecimento dos fatos dias .10SS0 progresso. Nada te- mado conhecimento dado tado Saulo Ramos, no to- barque diversos navios cáis ra estado de coisas pt SDS.
brar nem mesmo para a após, porque aqueles não mos que ver com o Erige- quantidade telegramas já cante às universalidades. porto Itajaí pt Inúmeros Osvaldo, Manoel de Olivei
gasolina e os. pneus, porque se lembraram que, tem um .iheirc aqui residente Dr. dirigidos sem ao menos

Em todo o caso penso haver motoristas no local sofren- ra Presidente Sindicato
de consêrtos e molas nem �,indi('ato para recorrer. Es- Nereu Machado, rapaz hon- uma resposta no assunto muita matéria prima para do fome ao ponto lan�arem condutores autonomos veí
é bom falar. te, entretanto, assim que ,'do...e muito esforçado que vg basta esperar-mos pela estudo psicanalíticos no que -nâos gado redondezas afim cu los rod. .víánios de Rio do

01
Pois embora �eus ajude soube, tratou de levar-lhes 150 tem culpa nisso, bem o divina providência dar sol hei por bem anotar, no jor- se manterem enquanto per- Su1.

com tempo, para que as es- gêneros e cigarros. E os -abemos, porque o Govêrno afim podermos arrastar por
nal

'

das biografias sórdidas dura estado de coisas \ pt
não lhe dá recursos para péssimas estradas produto e das anedotas imundas: Rogo vossência tomar co- Furo de reportagem de,
tal, Mas os nossos dirigen- lavoura indústria comercio 1° - Disseram' por lá -thecimento dentro espírito "A Tribuna do Povo".
es que podem dispender vg entre Serril Encruzilha-j

que os nossos centros uni-

nais de 10 milhões com I da acham-se mais .de qua-
versitários são pilhérios. E I C·AD ILLA'Cransferências absurdas de trocentos veículos encalha- ontem acrescentaram, fa- I

.obres e indefeso� funcío- dos 'vg seus condutores irri- ! zendo luz no caso: -! .
.

,
iários não encontram meles tados passando fome' ao "E' possível, que o vocá-

'

'ara remendar 'nossas po- ponto de lancarem mãos bulo não coubesse. Mas não

bres
'

estradas. E eriquanto ·..»do bovino afim se mau- cabia também ' exploração.
.to o pobre eontribuinte terem enquanto perdui [1 Porque .o sentido estava

'ai pagando elavados tribu estado de=coisas pt COI'di mais clareado que pudim de

os, passando Iojne e misé- ais saudações Osvaldo Ma 'côco, feito com os afama

'ia e sem estradas por onde noel de Olivelra Presíden dos pós para pudins. Como

evar os seus produtos. Es- te do Sindicato dos condu- ficou claro que a' intenção
era dar expansão a um re-

, calque".' .

I· Está: pois,· t{ldo expli

I
cado. O pilhérico, como fi

I cou claro, era só para _dar

para receber o sr. Bornhausen �x:e:�:!O asa po�;�sr�:al��:�
São Joaquim, 20 (Pelo importante nisso" tudo é, StL1"a, eructado o pilhéco,

Correio) - Está se�do es- que, a Residência de estra- i foi-se o recalque... Tudo
»erado nesta cidade, o Go das de rodagem, despejou, azul.
vernador Irineu Bornhau todo o seu maquinário e' ar- 2° - O mesmo órgão, em

. ,

sen acompanhadode sua co regimentou todo o seu pes- artigo assinado pela mesma

,oà1 e dinheiro, para reto- pessoa que, na rádio de La�
car a estrada por onde de- guna, di;se do sr. BornhJu
zerá passar o Governador, sen o que ninguém ainda

('uja 'estrada até então era teve a coragem ele dizer,
'luasi intransitável. I veio .com out�a aned�ta. A-IJá sabemos o que vai a- firmou que se o govêrno
contecer. O dep. Enedino � honesto do sr. Aderbal fôs- i

sembarcar em Lauro Mül- I I

pronunciará um dos seus se igúal ao do sr. Bornhau- iI
tamosos discursos elogiàndo sen "Santa Catarina seria,

,

a administração do senhor sem a me.nor sombra de du
Bornhausen e citará como vida, o primeiro Estad9 em

exemplo a e:"tIada· por onde estradas, em escolas, em

Jassaram. postos de -saúdfi!, em obras
Aqui fica o nosso aviso: ' públicas etc. :."

() povo de hoje, é um povo I Quem escreveu isso na

,adiantado e muito esclare-11a página, esqueceu-se de

O 'desaparecil'ento do vigáriO de' Camboriú ��:�:ã�ev;�:::s�;.m:�;�I' :!�i��:�7:r ��bl�::���ié:�
J tudo mudou, o eleitor não incerto na última:

. Em nossa, edição de do- ra descoberto, sendo levado I de a informação" crforme 'Se deixa levar por conversa "Na sessão de ontem foi
mingo, divulgamos, como à praia de Araxá, em Pôrto ontem conseguimos apurar fiada. O exeI:l1plo de 1950 I lido telegrama do Sindica
já fizera o DIÁRIO DA B�lo. 'Essa notícia veicula- em fonte fidedigna.

'

está custando 'caro. to dos lVlotor.istas d� Rip do
TARDE, _de sabado, a no- mos; em face de informa- O equívoco; que em lin-

� Deputado Enedino que Sul fazendo apêlo para ur-
tícia de que o corpo, do pa-j ções prestadas, por tercei- guagem jórnalística chama-

d
_ _ diga a verdade. Diga que a gentes reparos na estra a

dre Carlos Emoéndofer fo- ros. No entanto, nao proce- se bq,rrigada, tem sua ex-
estrada foi -retocada somen- Itajaf-Lajes, alegando que

plicação e é a que damos a

público: vários pescadores

Em Mistério'

Dizem até que deverá

chegar à cavalo, vindo de-

ler, para subir a serra a pé.
Os preparativos se avqlu..

mam de dia a dia e, o mais

A benemérita sociedade próximo dia 4, às 20,30 ho

que mantem e dirige o

'I
�'as, no Clube Doze de A- feira, transportando, puxa

Educandário Santa Catari- gosto. Mais: de 30 magnífi- do por cordas, um tronco

na, modelar instituto que, cos prêmios - eletrola, en- que, ao longe, dava a im
acolhe desde o primeiro � ceradeira, rádi01 balança, pressão de que se- tratavÇl
dia até a juventude os fi-, finos perfumes, cristais, de um corpo. Como, naque
lhos dos hansenianos, cri- etc.' serão disputados. le dia, todos estavam no afã
ando-os, educando-os e Haverá, ainda, cinema, com de encontrar o ca.�áver,
instruindo-os, com o estar- escolhido filme.

,

' claro que ·a· impressão foi
recedor aumento do custo I ,O apôio a essa iniciativ�, aquela e, daí, o espalhar .. se
das utilidades, necessita de" ;,or 'sôbre constituir um de-

a notícia.
auxílios.. pflra levar a bom � ver, torna-se ainda uma

termo a sua nobre missão.' diversão.
I

O fato, no entanto, não se
, I ' '

Para êsse firo, as damas, . As senhas; cuja procura I confirmou, permanecendo
que abnegadamente diri- tem sido enorme, poderão· envolto, em d_enso mistério

,�ln aquela sociedade, 01'- ser procuradas com ,a Asso- o desaparecimento do Pa

ganigal'am um bingo 11181'a- (;i8Ç50 e no Clube Doze, elas rlre Carlos Emendoefer; Vi-

vilhoso, a realizar-se no I 8 àB 11 horas. gÚl'io ele Camboriú .

\

Ula -Festa Encanfador,a

. 1

i'e para passar o Governa- mais de m}l carros estão

dor, que antes estava abàn- parados por impossibilida
foram vistos, na praia de

Araxá, na manhã de sexta-
des de trânsito",

Enquanto numa só estra-
donaq:) e sem conserv<J., que,

tão logo volte o Governa

dor, a estrada 'voltará ao

.�'eu costumeiro estado, isto

é, intransitável.
Diga_ também que o Pôs.:.

to de Saúde, foi construído
por indicação do Deputado
Ribas Ramos.

da mais,de mil carros estão

parados por impossibilida
des, de trânsito, o jormilis
ta palaciano quer condeco
rar o Governador por dar a

Santa Catarina o 1° lugar
em estnidas! Puxa! Já é

puxar!
3° - Por falar em com-

" ,

plexos e em estr�as, vamos
r;arar por aqui. O nobre de-

r

putado Enedino é capaz de

nos escutar e adeüs tia Chi-
I ,

caI Ele é parecido com o

Tenorio, de Caxias ...

,.,BUM.

Diga também que a essa

indicação. S. S. se opôs sis

temáticamente, dizendo que

c) único Deputado creden

(iado para isso era o joa
quinense Enedino.

Diga finalmente que a a

i;'ertura da serra, ?� celebre

�er.ra, é para inglês ver .. ,

/

VENDE-SE EM ÓTIMO ESTADO.

RUA JOSÉ DO.VALE.PEREIRA (PRÓXIMO
AO COQUEIROS PRAIA CLUBE).

OS BARõES ASSINALADOS ...
O barão de Munchhausen, o barão de Itararée

o barão de Massaranduba ...
Há um quarto de século, através dos livros infantís,
travei relações com o primeiro deles. Depois conheci
os outros dois, pessoalmente...

.

Estudando-lhes, agora, as obras e a vida públi
ca, neles encontro traços singularmente comuns,
imprevistas semelhanças psicológicas e analogias
surpreendentes nos destinos paradoxais.

Anoto, de início, que- somente o primeiro foi
portador do título da hierarquia nobiliárquica. Cha
mava-se Carlos Frederico Jeronimo de Munchhau
sen, era da pátria de Goethe e da cidade industrial
de Hanover ---: como diria o Professor de todos os

catarinenses - viveu no século 'XVI e foi barão de
fato e de direita. Sendo, dos três, o único verdadeiro"
foi, paradoxalmente, o mais <mentiroso de quantos,
mortais o sol de Josué cõbriu até hoje. As suas sa

borosas aventuras, divulgadas em primeira mão pe-
'

lo inglês Raspe e acrescidas de maior fôrça imagi
nativa pelo alemão �urger, correm hoje o mund9
inteiro traduzidas em todos os ,idiomas. Ao pé de
Munchhausen, o nosso sauàoso e bonissimo Chico

01ivériq <;eria um desastrado debutante; o Prof.
Cusiódio Campos, com os seus causos para todos os'

assuntos, não passaria de um ,>rfão da fanta",ia; e a
\' ','

fama de queimador UE; campo com chuva, velha
c�mpanheird do deputado Celso Rámos Branco se
ria até injusta.

O segundo barão - o de Itararé - é falso. O
título, conheci<).issimo no Brasil inteiro, ornamenta
á heraldica de Aporeli, o tremendo, o s�rcástico, o

irônico e' inesgotável humorista de A Manha.
'0 terceiro é criação sloper da plebe ignara. No

� campo das aventuras, supera Munchhausen. Se este
foi assombroso, chegando_ a comprar lobishomens e

a tangê-los montado em mula sem c!lbeça ,aquele do,
alto de um palácio, contou nos dedos 3.166 firmas que
não pagavam impostos! Com apenas uma ovelha" o de
Munchhausen alimentou, à saciedade, dois regi
mentos. Para o de Massaranduba, do pouco fazer
muito é proeza diária. Aquele, sozinho, munido ape
nas de uma picareta, destruiu uma estrada que ser

viria aos exercitos invasores e construiu outra, que
levou o inimigo à perdição do abismo; este salvou
o Estado. do abismo, pavimentando de asfalto suas

rodoviàs. Munido de um ímã, Munchhausen tirou
todo o dinheiro dos vencidos, cómo tributo de/guer
ra. Massaranduba faz o mesmo, sem lma e sem

guerra! Munchhausen, por pouco pouco não pr'o
vou que fôra o lilutor dos Doze trabalhos de Hercu
leso Massaral1duba foi além: provou' que tod9S os

trabalhos de Aderbal, Cleofas e Getúlio são seus.

Entre o de Itararé e o de Massaranduba correm
também c,oincidências. A' falta de espaço, registro
só esta � ,Itararé tem: ::;eu título em homenagem à
maior batalha da América do Sul, a de Itararé, que
nunca houve; o maior feito do outro, administrati
vamente falando, foi a redenção elétrica do Norte,
com a de�ipitiva extinção do racionamento, que só
desaparece durante alguns dias quando as chuvas
começam a parecer dilúvio.'

Os barões assinalados... Apenas uma idéia
ra os que tiverem engenho e arte ...

GUILH M�:"""l�·I��&-I""'_""_"
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