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Homenagens à Aeronáutica
RIO, 22 (V. A.) _ Em deiro Nero Moura, titular

I
tica Civil; brigadeiro Epa- MENSAGEM DOS sentar o seu colega Ar- Moura, na �ualidade de co-, do. minis�ro, falou o briga-

prosseguimento aos feste- da pasta da Aeronáutica. minondas Gomes dos San- A\';;ADQRES CHI- marido Cortinez, portador mandante chefe da Aero- deiro Raimundo Vasconce-

,jos da Semana da Asa, Estiveram presentes a essa tos, comandante da 3a. Zo- LENOS de uma mensagem dos
.

a- náutica Brasileira, o visi- los de Aboim, agfadecendo
realizou-se, ontem, às 18 solenidade' o brigadeiro A- na Aérea; diretores do 'I'ou- O adido aeronáutico [un- 'Vi�dpres chilen'3' dirigid� tante "ofereceu, também, as elogiosas referências feí- .

horas, no 'I'ouríng Clube do jalmar Vieira Mascarenhas, ring Clube do Brasil; sr. to à Embaixada do Chile 30S seus colegas brasileiros, Uma 'bandeira chilena, de- _tas ao titular da pasta. À

Brasil, um coquetel' com, chefe do Estadei Maior dã Lima Neto, presidente do. no Brasil, coronel Julio de de ,congratulaçõe� p e I o clarando que, a oferta sim- solenidade compareceram

que essa instituição home-I Aeronáutica, brigad e i r o Aero Clube do Brasil e oU-I'
la Fuente, estêve, ontem, transcurso do· "Dia do A- bolizava a amizade quê une os brig�deiros Ajalmar

nageou a Fôrça Aérea Bra- Raimundo Vasconcelos A- tras autoridades civis e mi- no gabinete ?o· ministro da viador". Ao proceder a en- -os aviadores das duas pá- Mascarenhas, José. Becker
sileira, na pessoa do bríga-. boim, diretor de Aeronáu- litan>s.·

.

Aeronáutica, a f�m de apre- trega ao brigadeiro Nero trias irmãs. Azamor, coronéis Casimiro
---------- NO AEROPORTO SAN- Montenegro Filho, Marcí-

!�'�'�)�!"""�.,. TOS DUMONT· lio Gibson Jacques, Coim-

IOmtJil anti,oDiá-, Na manhã de ontem, co- bra Buenó, major Guido

l"rio.4e $,. Ca�arina 0I
1110 parte dos festejos co:- Jorge Moassab, srs

.. Elói
, rncmorativos da "Semana Pontes Pereira, Mário Elói,

,�
Ano Xl

-'I
era .Asa", foi inaugurado, Caubi Araujo, Orival de

�

'pelo brigadeiro Nero MQu- Carvalho, Eugênio Seifert,
N. f1.740 ra, no

.

Aeroporto Santos tenente Lucílio Caldas, co-

Dumant, um salão destina-
.

mandante Elio B.�rrQs, Cer-
. ...-__� ,_ ..!..._ jo(K-.<���� do a recepção -, das equipa- queira Leite, Ernesto Brea,

JNItI. de to!,• ...;. 8 p6p. Floriánópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro de 1953 I Cr' 1.oe geris dos aviões comerciais Oscar Alves'Teixeira, Da-

a_o. (x'p',ulsa-o d"e' Jo·el 'Pr'eSI·dl·.o) ·Moviment_ . Esfudantil �::t:r�:�:;a;�e:gr:7::e:�� �!�� ������ ��:�ck,ca�:��
_-----.......--'"',_._'______.

l . a homenagem,' prestadas' naldo 'Cerqueira, Rubens=
.'.

I aos tripulantes das· aerona- Ferraz do Amaral, Auderí-

,rolnea mo'vim81110 las bostes· do PTB para sua, 'Mesa . redonda dos 8studagt,es :ves comerciais usou da pá- �oour��;:r�mé��:o d�an�:�
.

loUa. 80mea de OUvei·ra· demissionário " aecoodá'll'í,s, DO Instituto de ;::r;o °A��:�:�da;::�id!:;� randa Neto, sra. Isola de

RIO, 22 (V. A.) _ Cor- Presídio- com a Executiva

I
eleito há tempo para o car- Bdodação bOlee

" do Sindicato
..

dos Aeronau- Miranda Costa e demais au-
.

d P TB" f d t
.

Id' ; tas. Em seguida, em nome toridades.
.

· ria, ontem, na Câmara que o .... um, caso em a- go e esoureiro-gera
.

o Há, na Câmara dos Depu- cumprindo essa missão no

I'a ,banc�da do P.T.B. está I milia" é acredita que t�?O I P.T.B. e líder da bancada t;id05, desde 1948, projeto ,LlI do País, tendo já visita

inclinada a pedir à Execu- não passou de "tempestade i
trabalhista no Senado, aca- de lei. que pretende refor- do São Paulo, Curitiba e,

tiva 'que reconsidere o ato em copo dágua". ba de endereçar uma carta
mar o regime do ensino se-.i no próximo sábado, prosse-I'Num, Convenfo.de expulsão' do '�r. Joel Anuncia-se de Salvador ao presidente em exercício cundárío, no Brasil. .Essá guirá at,� Pôrto Alegre, êsse -

Presidi�, se êsse fôr o dese- que os dissidentes do P.T.E. em que renuncia ao pôsto, medida, que não .sofreuain- .ncvimentê vem manifestar,
jo' expresso daquele par- reunidos com o parlamen- cumprindo, aliás, a. pró- da, em todo êsse longo pe- publicamente, que a classe

.

eacontradas armas 'de guorralamentar. A própria comis- tal' insurrecto, deliberaram messa que fizera de renun- l·íüO(J. discussão alguma, a prccurai a, atravez sabati- LA PAZ, 22 (UjP.) _ A suas atividaq.es. políticas.
são designada para apre.- t.omar novos rumos: isto é.. ciar se a direção partidária não s er 19 e vem mantendo 1" d I di.. - ., a uns. parecer s nas' que se po ICIa ec arou que a es-

. Várias outras pessoas fo-
ciar o fato, tendo em vista abandonar em massá, o não encontrasse rumo certo, nas eomissões técnicas, per- nessas capitais, chegar a um. coberta de armas no' Con-! rnrn detidas pelo mesmo
os relevante's servicos pres- partido.e ingressarem em para o partido. Sabe-se que, maur.ce no entanto .sem so- res:.• ltado satisfatório 'para t d F' '.

I •

'"
. - , ven o os. ranciscanos, em

I
motívo.

d I t te" outra agremiação, Recorda- na sua carta, o sr.' Carlos I
.

d' f; � f hta os pe o represenan". ução .
e initiva. Agora, a· lue, E:-!'tl pouco, possa c 17- Oruro, velO comprovar que .

baiano, irá acôl}selbar não se que a dissidência do P. Gomes de Oliveira áfirmou
ce �s (�mendas que;apresen- :,;ar ao .c0nhecimento da _Câ- "Of" hades falangistas .cons- ! O Raio- Apao.bo'u·

somente a reconsideração T,E: baiano é composta da não concordar com os atos tnu o Ministro Antônio Ea:!- ,uara aos Deputados atra- piram contra o povo. 16" S P '1do prbnund!il�ent? precipi- quase totalídade dos dire- de violência _(Jxpu-Isões ad- bi;w. da Educação, a· 9\lés" . (tez U�l d�'p.utado, COlTIo.-me-· 'El Diário';:p�bliGa .de�lá- .• em . �. ·au o
·

:tado da Executiva, .ma� tórios municipais. vertências, etc�)' p�atiéados' tão se :y�m cc' ag.i.iaa.g? nos �.i. <tde;',;;} •.f:,.n�.tr,,: � �.,i�is�lfri,o .�, 43�.�d!j)c,cb:e-f:e- ,de .. políe,'ia, I . ruo; . �k."A.) l_' 6'pessoas' .. 'b'- .- ..

'

d "II'" 'T<'nqu,.a�t�.i�so,.osenãd,o,.r cq'n.\ia·.d.e.·pu.·tád.��l;\;-E... x.'�-· , • . • �.c' �'l'",- 'l'l1 ,_ bd m -'
.'

t RJf! e m tecomen ,ar- :..\e
I

�
. ').;. _.� __ , ..

iib.��:'
.�.. ,. [1l)�;i��, lli.i�rfsi.TIGt'�c��h'0"; ,

ri . )- . '),R<f .�aC{On'a' os 'Qs1:w- sêgl.mdo as quais não há I na tarde de sâbadé e� São
certa 'pr.udência e, inOd�râ" Çár16�' Go�s 'de 'Oliyéi;â, �va dà"partií 0< ("'.). .

. Afim de melhor ser ouvi- dantes Secundários do Bra- detidos p61- mO\Üv0 da dili- 1 Pàulo, quando se abriga-
eão nos Se\:.\S julgados, uma'

A Falta-:de Carva-O Am.e'81'.!JI· (c11.,ul) u{) (s�lualssed'O·eBstráa'sPI.elrcoOle·rsetun-.· s!l, lesu1tando daí, a harmo- gêneia de Oruro, e apenas! vam do violento' temporal�ez' que a posição da ban-
y� nia dos interêsses entre <.J,- f�rarn to�adas' as necessá-I que desa�o�. sôbre a cidade

cada- e os compromisl?os por .

Parall·zaça-'o de elenem-a.s I ;I.ante
Walter Valadares d(:'· queles que estudàm e aque- !'13S :11edldàs de segurança. e que assistIam a uma par-

eIa assumidos nos diversos 'C,stro, da União Naciónal �es que 'irão opinar sôbre a P,l-yrescenta o jornal que, I tida de futebol na ,estrada
postos da Câmara não po- "1 :rIos' E�tudantes :.'Secundá- reforma do ensino secundá· há dias, foi prêso o ·coronel � de Bragança, foram' atingi-
derãó permanecer ao sabor S. PAULO, 22 '(V. A.) produto -no câmbio-negro, a' rios, C!:de exerce Q cargo d< rio no Brasjl. D�:;:iderio Carrasco,.' por: das por um raio.
cas decisões desastrosas do Segundo fomos informados preços, extorsivos! já. que Secretádo-G�ral, 3fim de
conselho diretor. no Sindicato 'das Empresas cem pares de carvões estão em nlesa redonda, discutÍl Issemblel·a'-LeU·ISla-ll·vaTanto o deputado Aarão

.

exibidoras Cinematográfi- sendo vendidos de 4.000 a as rpivindicaçõe; dá classe.' ..' .

. � .

. /

.

,

Steinbruch, �omo os· sr's. cas de são Paulo, está se 4.500 cruzéros, qU'ilndo o Nesta Capital, semo discu·
.' ".

�:;�:1:, d�i:;��: e e=��
.

��:�:n:o s�t:::ãOv�:s :::!� ���,::eço
normal é C;, ����:;u�:j;� �d��a�::��i>i::'Mais tim 'Ieto rejeitado. A União . dos Cbaurleor.

convencidos de que houve mas da capital, em vista da, O presidente da entid.a- Ve]hc��:' �s diretrizes da ba- de Itajai vai ter auxilio, contra a' vODlade do' Ile-precipitacão da Executiva, falta de' carvões para os' de, sr. Mansueto de Gregó- se P 'l' a essa reforma den- . D
do P.T.B�, enquanto o líder, projétores. cine�natográfi-

I
rio, afirmoú estar o sindica- iro��é:s�"Pirações ,da �cl�sse . \ cotivo, par2 a' coutrução de sua séde!

na Câmara, sr. Vieira Lins, coso Numerosos deles copti- to dispo&to a recorrer a,!- do.s ,�!u:sps se.cundários ldo Sessão de 22-10-53." Rejeitad�. o veto!., .• , con.5:de auxílio de .

chegou meSn19 a classificar nuam ameaçados de parali- ministro da rustiça e mes- Bla.,tl. • Presidência _ Volney C.. A Assembleia LeglslatI- Cr$ <)0.000,00, para início da
de violenta a atitude da di- sal' as suas atividades e se i mo ao presidente da Re- Segundo declatações que

I
de Oliveira. va, na sessão de ontem, a-.I const1ução da sede da Asso

reção partidária. Conside-' fllguns já não o fizeram é: pública, para conseguir a �nos prpstou o sr. Walter Va- Secretaria _ �enoir V. preciou o veto aposto pelo ciação Beneficente dos
ra' o rompimepto do sr.Joel porque têm adquirido o' importação do:, carvões. Ilad� n's de Castro, que (�stá Feneira e Elpídio Barbosa. executivo à lei n. 923, que Chauffeurs de ltajaí.
i__•...........•·A .-:; T..--rl_·#_-J�( �%-_,._T.iJ'f-.&-_- -'·ws..r4 _T�'T!fiI!JiJ"!'iJllfj�..". --••--.-..-*':-••••••--;,....,....w.-.,-..-;;.._..-.-_-.- •••-,.-..

- ••_._._-••_-_-.-.-.-_-. .,.. -. l1'li"'" ---- w_- - -.-" -." " .., '

C fNo dia 9 do corrente} o Diário d3 Manhã publicou.

PERO'EM O TEMPO
nhã,- que é êsse senhor quem es'tá interessado em fazer cn eridos os votos secrê-

vistosa manchete sôbre o próspero município de Con-
.

, .

.

. politicagem com o àssunto. E tanto é, que êle se encres- i.O::;, registrou-se um resulta-
cÓJ;'dia e sôbre o aproveitamento do Estreito, no seu po-

.'

p.a e se ouriça todo, bufando de fingida indignação,' COll- do de 22 contra 11, pela re-
tenc!_al elétrico.

. �_
tra uma charge deste jôrnaI, publjcada, numa' secção de jeiçiio do veto. 3 votos emEsse majestoso plano, como se sabe, partiu daquele ,charges, 'e ,engole, sem o menor esforço, a afirmação fei-

município do. Oeste e foi trazido à Conferência de Blu-
. . RUBENS D.E AR�UDA RAMOS ta em manchete, pelo. D\ário da Manhã de o plano do Es-

menau, onde; depo.is de discutido e aprovado com entu- d' d' 9 f' I d 't t d E
treito ser um plano do góvernador I.rineu Bo·rnhausen

. �. . �'
d' I

o Ia ,a Irma que o. p ano o aprov.el amen.o o s- O I b d d
.

.

·Slasmo, condensou a rec�mendaçao b da comlssao e n-
t

.

't' 1 d . I" B' h-'
s e a Ora ores esse plano, que todos queremos'"

,.. E
.

El'" . rei o e um pano ,o SI. llneo ürn ausen. I'd d b d' E t d
�

.

dust:r]a da' nergla etica, assIm expressa: C 't' d
.

.

d' G d d
ver rea ] a e para o em o s a o, nao 'foram, en\' na-. '.'

d».4 llCh'a,� o essa'Imhama � o sr. °tvern]a ord se apo e- da', atingidos pela crítica humorística' do meu FrechandoRECOMENDA: "Ao Go,vêrno do Estado de rar o a eu) _ ve a mama que o em eva O" a apro- f I d
.

I � .
'

,

'..:' � .,... ,
ormu a a co.mo te eyrama de uma agencia no.tóriamen-Santa Catarina, aos representantes do Estado pnar-se de reahzaçoes do sr. Aderbal R. da Sllva;,.Ia te inexistente O d t . t', '1 'd I 'd .,',

.- qu�, e ceI' o, os a mg.e, nos seus traba-no Congresso Nacional, aos Deputados à Assem- quase conc 111 aS, ou conc· UI as mesmo, e Inaugura-las. lho.S patriótico ..,

dbl"
. .

I t' d E t' d t d t G
.

E I 'd It
.,

d C
.

1 ' d'
. S e nas suas �anseIras, e o eslavado d-ela Legls a IVa: o s a o e a o. os' quan os como os rupos sco a,res e aja] e e ·anom las e e nismo do jornal oficio>lo roubando. Ih ....

pos�am influir, n� sentido de se iniciarem as obras do sr, Getúlio Vargas através do. sr. João Cleo-'
" ' , - es ,a IniCiativa, pa-

�

,
. ,'. . ra apresenta-la como plano de um governador qu d 'demarches necessárias e indispensáveis para a fas _ na secçao Frechando redigi a alflnetada que on-

.
.

" .' .�, e
•

,.'.
. - I

•
seu nunca. teve plano algum e por isso vive a f rconçretização imediata da importante, obra do .!em encheu as pagInas. do Jornal. b?rnhauseano. Nmguem chupim nos planos. alheios Se os exemplos" J"a" aczl.et'adoosestreito do_ Rio. Uruguai, devendo para tantil o Ignora que no Frechando faco ha quase 10 anos' cr'ti- � ..... .

. '. '.. .' I
nao bastarem lembro amda q r S I RGovêrno do Estado usar de sua influência jun- cas sob a fórmula do ridendo castigat lÍl,ores. A que ali, �isita.�· i t '.' b �e � �h' adu o amo�, e�m.

to. ao, Govêrno Federal,. junto ao Departamento fiz, no dia 10; deixava patente a origem. d� -telegra�a ]'nde'b]'tao.q
n

e'l'1Gor, o

serrlovoufo dra a

bO, fe'd ap�oprlaçEao.

.

S t PI SI' '.

d
. ue o, o.verna r az as o ras e era.lS no s-Na.cional de Obras e aneamen o e ano. a te, que a condensava: a Radarpress. Sa':�n O"Se que .Radar tad nd t d

".

I b d d" t
�

d G t 'I', .

d d' t 't d d 'I·... d t' k d R 'do d L' o, o e o o O: a OI' a a mln]s raçao o sr. e u ]0'

particlpan o ue amen e os encargos
.

ecor- e o ape luo.. o an Igo spea er a. & 10 a aguna e a\ll' V
"

'd't d B h
.

"'rl:nte.s, mediante levantamento de empréstimos, t d 'I b V't .

P 1 t 'h' 1"'::-:' d"
argas e cre ] a a, ao sr.. orn ausen, por sua Imprensa

POerI aGs c: e res i' tamdi�as. ar ameI? ar;s, 0Je �a uga o e por seus correligio.n>irios. A revolta do deputàdo
.

dofi ex.emplo d.o Estado. do Rio Grande do Sul.. o overno o res o Ispensa exp Ica"ao ....

A t
'

.

'd'
" .. ·'b·· "P.T.B., aliás" fÍcou expressa em cO,ngratulações que, daA intervenção do Estado, por intermédio.· con ece que, no mesmo ]a em que rece I o OfiCIO CA t 't" .'

.

dos seus órgãos especializados, no sentido da assinado pelos srs. Aiilio Fontana e Marc6s de Souza '. �7-ara,� rans�] .1Ud aods verdadeiros '

autores.dde tantas
.

ed' t
�

.

d
.

t d b ns dei' res t .. D/' d d" I t'
. ,

I
lea lzaçoes, exc UIn o o seu aplauso,· com eVI ente pro-Im la a execuçao. o proJe o a o ra a ser co -

,

pos a ao. _!>r]meIro.
.

epols e re !g!- a: .Ive conhe- pósito, os surripiad�res de ninhos àlheios.. .truida no estreito do Rio Uruguai, projeto que, C,Inlento de que esse nosso Ilustre correhglOnano,se acha-I E ainda no terren d
.

los a' 1'0' ']'d�' .'

l'd d' b t'd t C 't I A
.

h
"

f"
, o os exemp , p v enc]a queuma vez conc U] o, evera ser su me I o. ao va nes a-- apl a . mm a resposta, ass]�, O1-lh� entre- . o Ministro da, Educação tomou, obrigando o· govêrno .

exame da Comissão Mixta Brasil-Estados UnÍ.'� gue l)eSso�lmente, .peI� sr. dep�ltado EstI�alet PIres, do! bornhauseano a colocar, nos grupo� q'!e aquele financia,dos, pedindo-se a sua aprovação ,para () necessá- qual, �ep01s, recebi jl mformaçào de que tudo estava es- 'no Estado com caracteres bem legív'eis em lugar bemrio financiamento. (Reco.mendações pago 16), �]arec]do. e que a publicação d.O
ofício dirigi.dO a este 1! visível a �egUinte. placa' "Esta escola �st' dQue o plano. ·do ,E�treito nasc'era em Concórdia está Jornal, dIante disso, se torn�va desnecessári�. truida:com recursos do Govêrno Federal':.

a sen o cons-

confirmado pelo. ofício ontem publicado pelo. Diário da Encontrando_me, ante-ontem, com o oper.Qso 'prefei- Antes de concluir esta explicação de. "

Manhã e assinado pelos 81'S, Atilio Fontana. e MarcQs de to .de Co�córdia, ,dele ouvi �. história �o ofí�io � .mai� a ,aos intrigantes que será excu!,ado tent�remv�rfáormi����� .

Souza, respectivamênte Presidente e Secretário da Co- de�l�ra�ao de que o caso, Ja esclareCido; 'hao -tlllha im- patibilidades entre nós e o preclaro corriligionário que�,missão Municipal de Concórdia. Desse documento sê lê. por tancia alguma.. \
I.�. I em hora de .feliz inspiração, o P:S.Q. elegeu' prefeito."que a. idéi.a de aprovl!itar o notável pofencial hidro-elé-

.

o"
Rest� cl�ro, dIsso tudo" e como se ve da. cartà gu�, I de Concórdia � em. cuja modelar administraç�o devia.tdco do Estreito partiu' deste Muniç.ípio". �u�Indo a etlCa,. ant.es mesmode qualquer ��.. t.�d�, des!e .I.��,eelhar-�e o Ule}!to e d.e,sllst�adoJJ,!l,yenlªd9r .d,a. ,U�l) . .N.,.�'s

'

O Diário. da Manhã, na citada manchete JfillHl,l, ()' sr, Malpos de Souza remeteu ao Dlano i.la Ma- Pel'den� o tempo, os enfeitadores do sr. GQve,rnador.

--;::::;: I
·Arr"cle _. RemOI I

IEIENTE 1-
-

.

Oo.inlol F.
. eI. Aqu,ino�· •
-�--

,

I'

:-,------

..

, I

branco.
CrS·:'00.ÓOO,90 l)U1'a Concór

dia
Foi aprovado 'o projeto-de

.lei, de autoria do deputado
Estivalet Pires, que conce

: de auxílio de Cr$ 200.00000
, ,

(I' lIa. Exposição do Trigo,
. ,

a :'ealizar-se �m Concórdia.
Em defesa do proje�o,

USOl! da palavra seu 'autor,
dep E<,ti.valet Pires, salien�
ülOdo a Imensa importância
do cc:ncJave q�e merece o

apoi() dieial.

i Previsão do tempo até às
.

14�horas do dia 23.

'I:."IllPO'_ Instável
.

com
. ,

'coavas e sujeito a trOVQa
·,das.

Temper�tura _ Estável.
. ,

Véntos _ Variáveis, mo
derados. A ,frescos.
T'emperaturas _ Extre

mas de ontem: Máxima
a ;18;0:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ta coluna, informações que'
necessita, . diàriamente e de
imediato:
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JORNAIS Telefon.
O Estado 3.022
A Gazeta '. . . •• 2.656
Diárto da Tarde .•• 3.579
Diário' da ManhA ... .2.463
A Verdade .•....... 2.0Hl

• Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .•....... 2�31(
(Portaria) . . . . ... .. 2.036
Nerêu Ramos •••.•. 3.831
Militar

'

'. . • .. 3.157
São Sebastião (Casa
de' Saúde) . . . . .. 3.153.

Maternidade Doutor'
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR.
GENTES

Corpo de BQmbeiro8 lI.S13
Serviço Luz (Recla-
mações) ...••.... 2.404

Polícia (Sala Comis-
.

sário) .. � ....... -2.038
Polícia . (Gab. Dele-
gado)' ..... '; .. " 2.59.'

3.700" ,

2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

2.021
2.276
3.141
3.3:.tl
3;·4-49
2.fi��
&.371
3.659

06

farmacias
de ·Plantão

M:E:S DE OUTUJ3RO

3 - Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna .__ Rua

João Pinto.
.

4 - Domingo. - Farmá
r.lá 'Moderna - Rua João
Pinto.

10 - Sábado (tarde).
Farmácia Santo' Antô�io -
Rua João Pinto.

11 - Domingo '- lfarmá
cia Santo Antônio - Rua
.hão Pinto.

17 -- Sábado (tarde)
.Farmácia Catarinense
Rua TrajaÍlo.

18\ - 1?omingo. - Far
mácia Catarinen� '- Rua

'Trajano..
24 ;_' Sábadó -(ta;de) '

Farmácia Noturna - Rua
Trajano .

.
' 25 -.- DQ�ingo - Farmá

C�él Noturn� - Rua Traja-
1.'0.

30 - Dia do 'Comércio -
Pa.rmácia Esperança - Rua
Consélheiro Mafra.,
O serviço noturno flerá

I�fetuado, pelas farmácia&
Sétnto 4ntônio, Modema 8

Noturna, situadas às rUa!
J('.ão Pinto e Trajanol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dado o contínuo desenvolvimento do seu

comércio de roupas feitas para senhoras,
cavalheiros e crianças, e o interêsse pe
la sua .ampliação cada vez maior, resolveu A

MODELAR TERMINAR cem-a secção de-SE
DAS cuja Iiquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

\
"

Será umà _grande, pena perder essa vàlió
síssima oportunidade. E' de' fato uma' bem
rara ocasião.
I

•

I','

\'

, .

/

I

_',

__ • o'· __._. �.�._ •• "" __ '

,

- __ ._�

\ -

André Nilo
Lajes remeteu ao Gerente

HÁ 100 ANOS, ou seja, a literatura pátria: "O Bra-
dêst€ jornal ofício convi- \

em 23 de Outubro de 185,3, sil no S�culo'XVI (1880),";uando-o para assistir à lIa.
,

.

.' . ley, Barão de 'Cotegipe, nas-
F· de.Ani

.
" em Maranguape, no Estado Descobrimento do Brasil

23 d O t b d(�lra e nlmaIS,' a se rea- ' , 'ceu a e u u 1'0 e

ANIVERSA'RI,OS' , l' d' 21' 22 d 'do Ceará, nasceu JOÃO (V�83)"; "A Geografia Fí- 1-815 vu 'd B 'd' . lZá:' nos las e e no- 'I ,na 1 a a arra o

B b dA't I CAPISTRANO DE A_I sica do Brasil, de Wapoeus, R' S- 'F .

E t dAh:tirante Lucas oiteux VCI'1 ro es e ano. '

'-
'

• 10 ao r'aricrseo, s a o

Na data de hoje trat;tscor- '_)__
I BRE,U, vindo' a falecer em refundida de, Colaboração da Bahia, descendente de

u d ::l'-:-'SC'de'_'stad''''''ata.''''' 13 de Agôsto de 1927, no com outros (1884) "; "Geo-
1 h 1 d.re o aniversário,nata ício o '-u. famí ia o an esa.

-

d' A 'O ESTADO I it R10 de Janeiro.' grafia Geral do Brasil, de
1 1 F ld'd I

nosso preza o conterraneo

I
'

, respei osa-
-

Bachare pe a acu a e
A. W. Sellin, 'traduzida e

'

sr. Almiran.te L,ucas Ale-
I
rr�ente, 'apresenta felicit.fl.-I de Direito de .Olínda, foi

d
acrescentada ,

d do Tmné P
.

xandre Boiteux.-eonsagra o çoes,
' Sena 'OI' o mpeno, resi-

" (1889)"; "Viagens pelo Bra-' '..,

cultor da nossa História e' 'Sr. Doralécio Soares

I
dente do Banco do Brasil,

d sil.. tradução do inglês, de
que ,tão alto tem <sabido

•

Vê tl'a,ns.corre,�'. nesta a,� Administrador Geral da
IH. Smith (1887)"; "A Iín-

manter as glqríosas tradi- c a, '�,eu amversario nata 1-
, Santa Casa da Misericórdia,

ções da. terra' "barriga-ver- cio, c sr, Doralécio-Soares.] gua dos bacaeris (1895) ";, fundador do Instituto Pas-
,

, "Memórias sôbre o Desco-
\
de". '! C()�Tlpetent� e destacado fun- , teur e do Hospital de Cas-

d I Of brrmcnto do Brasil, (noT'-'igura-:-desta,cada da nos-. cionário a ,mpr,ensa i-. cadura, no Rio -de Janeiro. -

"1' .

d C t
,."

'''s'a
-

Marlrlhi:l"\te Guerra,' l.� ci'at 2'9 Estado;'"'ot;lde:��;rc�_ -"-'Ivr()
.

o, en _�nar:Çl _
'-:

.

Membro efetivo do Insti-

qual prestou assinalados as r-levadas funções de ch�': 1[19(0), trabalho onde 'espe-
-tuto Histórico e Geográfico

servlços, tendo, ainda de- fe de
-

clichérie. cia]�l�n,�e se
_ �evelam hOS Brasileiro, onde muito se

I seus extraordinarios corr e-
lisempenhado as mais honro- Jornalista brilh,ante, pos-

.

_-

h'
,. "C"

sa lentou.

sas comissões, o ilustre, e suidor de inegável cultura cimentos
, ISt�l'lCOS; ap�-. Foi Ministro da Marinha

, A , geral, o ilustre aniversari- tulos ele História Coloniall d F d' ,

cagno conterrâneo ver-se-a -
, ", h'

e a azen a.

(1;;00-1800); 'Ra-txa- 1- .

'

.

cercado de inquestionáveis. ante {! Diretor do �orn;:\l Historiador e geógrafo 'K' f (1914)
r • Serviu como enviado ex-

I.. d
"-' ,.' "1 t" 'g- da L d

ru-. '..1- , gramática, di
,. M" PInomenagens presta as por \ 19l. an e , or ao s 0- brasileiro, tido por um os

I
b lá

. . traor lhano e ínístro e-
,

d d d textos e -voca u anos caxi- .

. seus inúmeros' amigos, ad- i ai' Moçonicas esta ci a e, mais profundos e abaliza- , ,,', '1,' d nipotenciário ,no RIO da
,

di 1 onde se vem destacandoas' nauas ; a em e-jnonogra-PP'rmracores e ISClpU os. dos sabedores das coisas
f' ti

, .
rata � no araguai. �

....T- , •

1 1
- .

li ti • I rias e ar IgOS varres espa- N' 1 di."ao nos e possive ,no a- suas propensoes jorna IS 1- do nosso Brasil, muito con-
11 ..l

'

d'
� otave esta ista e ora-

t d
"

f I
' tactos por gran e numero -

conismo dêste regist,ro, re- cas e se acen uan o o u -

c-orreu para o desenvolvi-I " .".
' dor fóra do comum, usava,

"
'

, '., . '

de revistas e JornaIS em que,alça::-·a sua notável ,perso- gor de sua inteligência. mento dos estudos históri- ,

1 id id d semJ!te de lógica.
,

, .

h d cora :,o,rou com assi UI a e.
nalidade, razão pela qual As muitas omenagens ecos.' Parar isto divulgou 0- ,Apezar de descender de

,10}\0 CAPISTRANO D�nus linütamos � visitar o aprf'ço e
_

estimá que serão 'bras estrangeiras que 'se re-
! R R,�U f "

�

d I _

famnia riquíssi�a, morreu'
'1 t" t d lt

'

. , " J. ' E
,
aZIa parte o ns

b 13 d F
.

1 llstre ca armense a quem ,pres a as ao cu o alllver- feriam à nossa História;. "', , .

I po re, em e everelro
. .

.

t "O E 't d " LI�uto HIStOl'lCO e Geografl-I -

1889 d
'

transmItImos, prazerosos, ss.r!.1n e,' s a o se as- produzindo ainda valiosís- � �e � ,sen o sua morte
.. "'t

-

d "O E t
.

I
I'!O Ec asileiro, exerceu oma-". .'d das do'UCI açoes é s a- SOCla, prazeroso.

,
simos trabalhos, geralmente

" 'multe. sentI a por to o o'
'. - gistério particular. Ha�endode", com votos de muita f"�ZEM ANOS, HOJE: '

baseados em, documentos país, ao qual soube honrar
,

I
cone orrido à cadeira de His-

saúde, extensivos à exnia. _ .. sra., d .•.Maria Lucí
qce encontrou em vários como bem poucos.

tamília. ,Sehaeffer Lehmkuhl,' espo- arq:üvos e bibliotecas.
toda do Brasil no C9légio

André /Nilo
Sra. &/'. -Bulcão Via-nna s,ô\ dQ sr. Milton Lehmkuhl, P(�dJ'o II (que é hoje o Gr-,

,

Tr ...ns�orre, hoje, a data �!1to funcionário do Depar-
'

Hoje, recordando e come- ná�'),) Nacional), obteve-a,
qn'o? estu-

I
'

'

-

E d 1 d E
I TJ1(,rando o seu primeiro �'Ol' wncurso, çlesempenhan-

dam ou trabalham. São confeccionados em lã. O pri- na�alícia da exma. sra. d. tan:,€nto sta ua e, sta- "

d'1
' . centenario e nascimento, dQ, (l, cargo até a extinção

meiro, um jumper em tecido quadriculado, com, biti��a Arací Rupp Bu cão Viana, :stIca; _

. l' b' e."'p0.�a do ·sr. deputado dr. - srta. Dalcelnr�t Cal·d,,-..- podemos destacar; de sua da rnuma, em 1889.
brànca; o outro, um rnmper em cor �sa, com L'l.tSlt qna- -� ,

dt:iculada. (Transworld). Os),valdo Bulcão Vianna, da >o, cr.mpetente escriturária
-.,- bancada da UON. na As- :lo rl0spital 'Nerêu Ramos;',

B I I b•
, 3. Peneire l'untos: a ' fa- l'IPer mel 8 0)8 - ';ej:lb!éia Legislativa. ::! e emento muito relaciona-

I '

, "

rinha, o _fermento, em pó" Dama que desfruta de só- lu nesta capital;
o ,sal e o acucar. Adicione,

, , lidas amizades na sociedade,
_. srta. Olindina Hawer·

BOLINHOS DE AVEIA
, à'mistura de ,aveia. com lei�
I loca!, onde é elemento des. rolh, extremosa filha do .31'.

INGREDIE�TES:: 'I te'4�;::�e aI manteiga, ou
tacado pelas virtudes, que I Antônio Hawerroth; .....

3 xícara de aveia em flo- . d' 'd B: lhe t'rnamentam o carater e -, srta. Ester Souza, fi-
margarma erretI a. ata .

• - - I I' 1
• F

'.

d P,
,

I :n.-ClS realçam seu coraçao na (lO SI. ranClSCO e au-
cos UHl pouco I ' I

2/3 de xícara de leite I
'

� , ' )ymissimo, sempre voltado la f SO,uza;
I

5. Ponha a massa as co- ,1,1· '

2, ovos bati,dos . I a,o
hem e pmparo dos neces-,'

- Jovem Celso Moreira,
, lheradas, em banha de frl- , . -, . ' 1

, 1 xícara- de farinha penei-
'

t
.'

V. sltados, por certo, sera.mUl- J
fJJJlo do dr. Edmundo Mo·

,

I
ar muIto quente. Ire' os '.

d
d

' '

.

, to homenageada no trans- rell'a, a vogado.
ra, a

,
'bolinhos para que fiquem .

.

'

'

,

i 1/2 colher 'de chá de dourados por igual. Fr.ité
, I I, " ,

,
, fémento .

I em média; cSlda bolinho, de
1 colheirinha de sal 12 a 3 minutos.
2 colheres de Sopa de

I
6. Esc�rra as frituras em

açuear , I papel absorvente. Sirva
2 caÜieres" de sopa d,e quente com manteiga der

manteiga ou de margarinq I
retida e com, acucar é ca- I

, J' ',' ,

I.

rida. I \
,-,

-MANEIRA DE FAZE:R, i A receita foi calculada
I

1. Ponha a aveia no leite para '2 duzias' de' bolinhos. I
e deixe descansar por 5 mi- Provavelmente você fará o'
nutos I

dobro da próxima vez, para'
I '

2. Junte os ovos batido� contentar, sua família: ,- '

..��a
.: Vi

NO, ,LAR E NA SOCIEDADE,

"Moda

na FEIRA DE ANI
MAIS

"
'

A Associação Rural de
Capistrane de-Abreu I Ba!f',ãó. d,tt

; , "

('
'

CoteglD8Tiuiosco produção que muito �onra '

João Maurício 'Wander-

Ultima'

Tadasco

'Agência: nua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira:

\,

�om _ �eg9rança
rapidez,'

-

so NOS 'CONFORrAVEIS }.tICRO-O:NIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B·BASILEIBO)
Florianópolis - ItajaI � Joinv1l1e - Curitiba

Viag.em, I

e

-

AVENTURAS' DO ZE-MUTRETA aaa

, /

/
e mi$ture.

(
(APLA).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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adversário do América, o Representante dá
Cidade de Tubarão, onde será disputada a prrmeira p-ar-
tida em data de oito de novembro, estando marcada a

segunda para esta Cidade em 15 do mesmo mês.
,

O vencedor da mesma terá que se bater com o da barão, sr. Alcides Santos,
'partida a ser travada entre os Representantes da Capi- resolveu' oferecer 'à, Liga
tal do Estado e Cresciuma, surgindo dai o vencedor da· Tubaronense de' Desportos,
segunda chave; considerado praticamente VieeCampeão f duma taça a ser o e'reci a aoEstadual, tendo pela frente sómente a, Equipe vencedo-
ra da primeira chave. clube que maior disciplina

Foi assim o quadro Rubro ligeiramente favorecido, demonstrasse "durante a

pois na hipótese de vitória sobre seus dois primeiros ad- temporada de 53, pelo cer
versários poderá contar com o título de Vice-Campeão, tame daquela

.

liga catari-
I mas para isso muito terá que, lutar, pois irá ter pela �ense.: Segundo ofício' diri'frente Equipes categorizadas que tudo farão para che-
garem ás finais.

. gido a direção dó "Correio
,

Estão assim os olhos de todos Joinvilenses voltados do Povo" e da "Fblha da
para os Representantes da Cidade, que, não temos a Tarde", o sr, Alcides San
menor dúvida, sabedores da imensa ' responsabilidade, tos comunicou que "a refe
que lhes pesa, tudo farão para mais uma vez, assegura- ," t h'

.

d conrem para nossa Cidade a hegemonia do Iutcbcl Barriga rma aça avia Sl o

Verde.
,.

,

.

. quístada pelo Hercílio Luz
x x x Futebol Clube; umdos me-

,

Ihores- conjuntos de Santa
Catarina. No dia 17 dó cor

rente, no salão de, festas da '

Liga Tuharonense de, Des
portos, na presença dó pre
sidente dessa liga e dos pre
sidentes de diversos clubes
e autoridades" o sr. Alcides
Santos entregou à' direção
.lo Hercílio Luz a 'liÍld'a ta-

". Quero' cá/de longe dar minhas felicitações a brava

_'��:,.._0()4_IM)o_.-<l�."_ifOoI_ll'qUi�e �zzu��a, que tão brilhanten:ente v:io .l,onquistar
o belíssimo título de Super Campeao da Capital do Es-

TROFÉU JOINVILLE [tado. '

'

:

Iniciou o onze orientado por Nizeta uma campanhaI
um tanto apagada, merce de diversos fatores internos,
vindo posteriormente se firmar em sua posição, lutando
com denodo e bravura para conquistar tão invejável tí-

\ I

tulo.
Aos Campeões Avaianos, desde Adolfo que voltou

a brilhar, mostrando ser ainda o dono da posição, ao ve,
lho Saul, quê' constituiu-se em espantalho das defesas
adversárias os meus calorosos aplausos.

(Da "A Noticia", de Joinvil1e)

Domingo próximo, no Estádio do 14 B.C", gentil
mente cedido pelo CeI. Virgínio Cordeiro de Mello,
cmt, daquela unidade do Exército, realizar-se-á a 3a. fi
última série do "Troféu Joinville", estando programada
1 entrega de medalhas' aos vencedores de tôdas as pro
vas e do troféu, instituídos pelo Sr. Rolf Colin, prefeito
riunicipal de Joinville. O programa, a ser cumprido é o

seguinte, estàndo os juizes da FAC, requisitados pa:a
comparecer às 14,45 no Estádio Ten. CeI. Chaves Tei-'
xeira:

15,00 horas - 80 metros com barreiras -. Damas
Um arqueiro de futuro. Chama-se José Brognolli e Arremêssó do Pêso - Homens

teve por berço natal a metrópole catarinense, no dia, '15,20 horas - 110 m. com barreiras
18 de julho de 1930, Estudante do Colégio Catarinense, 15;40 horas - 5.000 metros Confoi�e já foi divulgado o Joquei Clube progra-
defendeu a' Associação Desportiva Colegial de 1945 a 16,00 - Salto, com Vara mou para Domingo uma excelente reunião, constando
1947. Em 48 jogou no Paula Ramos e no ano seguinte: 16,20 horas - 400 metros com barreiras de 5 páreos com campos cheios, e que prometem estu-
passou para o Avaí, onde até hoje permanece.' 16,30 horas - Àrremêsso do martelo pendos matchs entre os animais concorrentes.

São os seguintes os titulos que possui o ótimo guar- Salto em altura - Damas Como corrida central teremos o Desafio entre PARA O IMBITUBA
da-valas: Campeão de aspirantes em 1951 é campeão de 17,00 horas - 4x100 - Damas ' D�CK e ,VENTANIA, duas valentes pot.�an('as. d� � e I Publica o "Diário de No--
profissionais em 1952 e 1953, pelo Avaí e 1948,\ pelo 17,20 horas - 4x100 rríêtros - Homens

ImelOs anos, e levadas na certa pelos seus

propnetarlOS'l ticias" de Porto Alegre:Paula Ramos. .

ti
O Atlético tem-muitas probabilidades nesta 'derra- Teremos portanto, um novo encontro entre filhos

"E tá d lt' Pô t
r deira série, apresentando valores de prestígio no atle- de MALAGUENO e TAPAJOS, pois na corrida anterior s a e vo a a ar o

'BARBATO tísmo barriga-verde. Nos 80 metros com barreiras Sô- os dois potros Corsário e Guarricho são filhos daqueles! Alegre o treinador �elix,

"
nia Terezinha Gonçalves readquiriu antiga forma, es- dois reprodutores. Com "respeito a essa corrida deve-se I Magno, que ora orienta o

O

garoto,
que, batia. bola na rua Bocaiuva, onde nas- I,tando passando bem' as barreir.as. No salto .em altura.a acrescrntar que os dois. proprietários, Ul.:!, Corsário.e 1 plantel do Imbituba, Santa_ceu no dia 9 de 'feve�elro d� 1929, chama-s,e Hugo Bar- deldicada atleta Valcla Marcelmo vem, tremando assi- Guarricho, .resolverarn �lsp�tar no�amente, outra cor_n- Catarina. A presença debato e tornou-se efetivo na zaga com a salda de Bene- duamente tudo levando a crer que sera uma forte con- da entre os' mesmos animais, e cu�a data esta marcada

F l' M ' , ,

b
' -

I d t' d
-

b
-

d tI d' 10 d N b e lX aO'no entre nos evaI. Bar ato nunca teve pretençao a guma e a uar num corrente. Na prova .e revesamento a 'a stençao a a e- para o la e ovem 1'0. '"

esquadrão de profissionais, segundo ele próprio decla- ta Ceci Vieira' da Rosa trouxe momentaneamente difi- 1 Dos demais páreos marcados para a;- re\inião de Do- justificada pelo, interêsse
ra. Começou no juvenil do Bocaiuva, em 1948, onde ob- culdade á direção té.cnica. _

Entretanto !lma, irmã de,mingo, dia 25 deve�se ressaltar o constituido por Man- desse treinador em tórno
teve seu primeiro título de campeão. No ano seguinte Gilma Neves será a substituta. Nos arremêssos de pêm 'darim, vencedor facil, daquele páteo da ultima reunião. de alguns ,craques de nos-foi, promovido ao team de aspirantes. Em 1950 'foi de-

.

e martelo, o tricolor será representado pelos atletas Na-' Diamante,' Manolita, Lagoa Seca, Reve. '

sa Capital, que poderiamfender o esquadrão de amadores do Clube Atlético Gua-' boI' Schlichting, que nos treinamento fez 12,50m. e po:r ; Chamamos a atenção para os programas da rC:tmião
raní, onde alcançou seu segundo título. Em 51 passou- Pauló Ardigo, ainda absoluto na sua prova no estado. de 25 deste, que serão distribuidos gratuitamente aos a- reforçar a sua equipe, ora

se pal'a as fileiras "azzurras", onde obteve o campeonato Nos 110m. com barreiràs; Verissimo, recordista. catari- Jicionados, pois, muito possivelmente, haverá alterações empenhada em sensacional
- de aspirantes. Promovido· ao estrelado rio corrente ano, nense, difícihnente será batido. A prova dê maior seu- no programa que foi anteriormente divúl�ado pelos jor- campanha".Barbato deu tudo o que podia e convenceu ao que dele sação será a de 400 metros com barreiras, onde o ex.. nals.
se esperava. Portanto, possui ele quatro titulos em di-' traórdinário velocista catarinnese, Djalma �ilva, tenta- I
ferentes categorias: juvenil, amador, aspirante e pro- rá baixar o recorde estadual da prova. Na prova de ,. , '

, '. '-

fissional. Sempre jogou de back central. E' católico e 5.ÓOO metros Pamplona-'será o representante do tricolor'., '

'

não tem superstições, mas /ao pisar o gramado sempre e na prova de salto com vara, Soncini, o admirável, de- 100 MIL PARA O ATLETISMO GAUCHO
.

o faz com o, pé direito. Não tem apelido e é solteiro. catlonista càtarinense ,será difícilmente batido. Na pro-', ,

'Ia de revesamentoDjalma, Soncini, �o.lf e Ver.is�imo se-, S. PAULO, 21 (Por Tu-I rã f'fetu�da na época dasN]J;NEM rã.o os representantes do Clube Atletico Cataru�ense. l' dR) E "d -

d' 4.0 Cen-.'

'

'10 e ose - m rap1 a eomemoraçoes o

palestra que mantivemos l.\.'1�ál'Ío da Terra de Pil'a- caras, água corrente e pas
com o dr. Correia da Cos.! 1ininga. tagens, servindo para cria-'

ta, p�esidente do Conselho:. (..1:JantQ ao treinador que �ões ou 10teameIJ,to.
Jair Silva, que integrou a Seleção Catarinense no Técnico de Atletismo da, dev�!'f, preparar os atletas Tratar no mesmo, com o

Ano Sanü> de 1950, nasceu nesta Capital no dia 11 de' CBD, fomos 'informados II p,'"ldlOS, está indiCado o sr. José Nilocau Ouriques.
1923, ano em que foi fundado o, Avaí. \ que, po'r sugestão desse 01'- c0nhecido técnico paulista

Começou no juvenil do Bocaiuva em 1938, perma- gàü t�cnico, votou a impol'- Adl ião' Nunes; que aCTA
necendo até 1942; em 43 deu seu concurso ao Paula Ra-, .

d C $ 100 000
,....-__�----::.r--

,

�am"a e r 00 ;11l!;:, apto para o referidcmos, logrando sagré\r-se campeão amador. Em 45, 46,,'"
.

.

,

'

.

47 e 48 defendeu as cores do Fig_,!ei_rense. No ano se- para a FA�G, qu� sera en- �"'l��E:l'.
guinte transferiu-se para o f\.vaí, onde até hoje se en- . trf'glle medlante o compro- J�, mais: prometeu ó dr.
contra. Atuando n.o "Leão da Ilha", Jair levat;-tou o.')

I
Hl?�SO de ser contratado I Correia da Costa que, ten

Campeonatos,da Cldade de 49, 51, 52 ,e 53 e os Vlce-cam-
P('1' alguns meses um :técni- do, agora, a CBD custeado

�:o���: !�d�::ado nos al''lOS de 49 e 51. Atuou sempre
...0 e'e nomeada para prepa- a vinda de oito atletas gaú-

,

1'ar os tletas, gaúchos para d os para a competiçãc
DANOA o \!arnpeonato sulamericano Troí',=u Brasil, êsse númer!)

e p:'xte para a compra ce serIa dobrado na próxima
�r!cllf;lio� esportivos que c.i�;futa desse irhporÚmtl�
tacli,l-:em venham beneficiar
os <ltletas incumbidos de

LIGEIROS .TRAÇOS BlOGRÁFICOS
DOS CAMPEÕES DA ,CIDAD.E

Domingo a última série do "Troféu 'Joinville"
Credenciado o Olímpico de Blumenau

para conquistar o�Troféu - Os atlétas
do Tricolor - Djalma Silva apto a fa-
zer baixar o recorde de 400 metros

com qarreiras.

!

Ainda repercute o feito brilhante da equipe' do
Avaí, levantando dois títulos de grande significação e

importância: tri e super campeão da cidade. O alvi-ce
leste realizou uma campanha magnífica, sofrendo" ape
nas dois revezes nos 16

i

jogos que disputou .. O clube do
sr. Miguel Daux empregou para a vitória os seguintes
elementos: Adolfinho, Brognollí, Barbato, Danda, Ne
nem, Bráulio, Jair, Manara, Amorim, Bolão, Saul, Lís
bôa, Ari, ZÓ, Pedro, 0sni. O preparo técnico esteve a

cargo de Osni Gonçalves (Nizeta), auxiliado no prepa
ro físico pelo professor José Barão: A título de curio

sidade, publicamos hoje alguns dados biográficos sôbre
êles:

Correm rumores que o coach Osní Gonçalves,
o popular NIZETA,.. teria solicitado demis
são do cargo de preparador - técnico do

conjunto avaiano, tri-campeão da. ci
dade, por não concordar com a de
cisão da diretoria.do.Avaí que ve-
tou a realização de um amisto-'
so com o Bocaiuva Se por
confirmada, a notícia, o

"Leão da Ilha" verse-á a

braços com sá'rios proble
mas na formacão e ades-,

tramento' do conjunto que
vai disputar o título má

ximo do Estado

NIZETA

Se� nome é Osni Gonçalves ,e nasceu nesta Capital
no dia 11 de Janeiro de 1916.

'Como jogador começou sua carreira no Barriga
Verde, em 1932, passando no ano seguinte para as fi
leiras do !ris, onde permaneceu até 1937, ano em que
se transferiu para o Avaí, onde jogou até o ano passado,
quando abandonou a prática do foot-ball para servir co
mo técnico, atendendo a insistentes pedidos do famoso,
clube. Portanto, em dois anos de orientação técnica, Ni
zeta conquistou dois títulos. Como jogador sagrou-se
campeão da cidade em 1938, 40, 42, 43, 45, 49 e 51, tetra-

, campeão estadual (42, 43, 44 e 45) e vice-campeão esta-
dual em 40, 49 e 51.

• •••IF FI
Integrou a seleção barriga 'verde de 1938 a 1950,

como efetivo e 'reserva.
.

Foi o.vencedor com larga vantagem, do Grande
Concurso "Qual o crack mais querido do Avaí?", insti
tuido em 1949.

, ADOLFINHO

c. Um dós ',jogadores mais famosos do foot-ball barri
ga-verde

.

d� todos os tempos. Seu nome é Adolfo Mar
tins Camili e nasceu no dia 28 de maio de 1925, nesta
Capital. O Avaí foi o único clube que defendeu. Para o

alvi-celeste conquistou os títulos de Campeão da Capi
tal nos anos de 1942, 43, 44, 45, 49, 51 e 53 e campeão
estadual em 42, 43, 44, 45 e vice em 1949 e 51. E� 47,
43 e 50 foi vice-campeão da Capital:j...Foi titular do
se'lecionado catarinense nos anos de 42, 43, 44, 46, 49 e

52. Pretendia abandonal o futebol, este ano, mas, com a

contusão de Brognolli retornou ao arco do Avaí. No,
início deste ano, Adolfinho presidiu interjnamente o

Avaí. Foi 'o crack que mais vezes guardou o arco do
Selecionado de' Santa Catarina.

BROGNOLLI

Este ano Nenem voltou a sua verdadeira pOSlçao,
como marcador, de extremas esquerdas, o que fez com

que atuasse como nos seus g�andes dias. Juventino José
Cardoso, este o nome do player, nasceu nesta Capital,
no dia 21 de Jarieiro de 1921.

Defendeu o Bocaiuva de 1944 e 1946, o Paula Ra
mos, de 47, a 50 e o Avaí de 51 até hoje.

Titulas conquistados: Campeão da cidade em 47,
48' 51 52 e 53 e vice-campeão'do Estado em 47, 48 e 51., ,

,

Ainda_ espera atuar por muitos anos, porque verda
, deiram,enfe é um p1ayer de grande resistência.

(conclui amanhã)

JAIR ..,.

BRAULIO

Pelas suas excepcionais atuações, Bráulio Silveira,
o. experimentado "pivot" avaiano póde ser consideradú
o númer� um do Campeonato de 53. Tem �le 33 anps
pois nasceu no' dia 18 de Abril de 1920, aqui ,em Floria
nópolis.

Defendeu os se'guintes clubes: . Iris, Avaí, Olimpico
(Blumenau), Figueirense e novamente Avaí e foi inte
grante da Seleção Catarinense nos anos de 42, 43, 44,
45, 46 e 50.

.

Títulos conquistados: Campeão da Cidade e do Es
tado em 42, 43, 44 e 45, pelo Avaí e Campeão 'da Cidade
e viêe-campeão do Estado, em 1950, pelo Figueirens�.
Campeão da Cidade em 52 e 53, pelo' Avaí. Atua em di.
versas posições da línha média e do ataque.

O zagueiro marcador' 4e 'extremas, DandaJ ;nasceu.
nesta Cápital no dia 21 de novembro de 1928. Seu nome'

de batismo:, Edgar de Oliveira. Dois clubes somente ele
defendeu em toda· a sua eXIstência: Bocaiuva e Avaí
Pelo alvi-celeste, Danda conquistou os seguintes títu
los:' ,Campeão da Cidadê de 49, '51, 52 e 53; vice-cam
peã� do Estado em 49 e 51 e vice-campeão -da cidade
em 1950,' t010s pelo AvaL

se rrpp�rarem para o cóm
prom:�so de defender o es" �(>�u:dos
r':'l te base nacional na nos próxjmos prélios esta

:.'raI1de competição, que se- duais.

---�--��--�--���

Seâsacional disputa/entre DUCK e VENTA

NIA, domingo, no Hipódromo de Ressacada
•

-, Organizado, também, um atraente progra-

ma de cinco páreos.

HER€I:eIO LUZ�
CAMPEÃO DA
DISCIPLINA

TUBARÃO, / (do nosso

correspondente) ,- Confor
me foi amolamente notícía

.do, d, r;i:>�esentailte "do
"Correio do. povo" e da
"Folha da ,Tarde" em Tu-

.

ça conquistada por esse

clube. O ato revestiu-se de
solenidade. Terminada a

cerimonia, os presentes
passaram a - visitar as insta

lações, da nova sede' do
Hercílio Luz, há pouco'
inaugurada, quando a

'

di

reção do clube de Tubarão
ofereceu uma mesa com fi
nos líquidos aos presentes.

,MAGNO, EM PORTO
ALEGRE, BUSCAN
DO REFORÇOS

Vende-se
Em CaRoeiras, vende-se

um ótimO' terreno, medindo
69.425 m2., com boas chá-

ORGAHISADO
é ...

EDITADO
POR
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Comemorações de Caráter.Históricol1't1·ACIDO
�!7,:1��Jp����,��� m��e s�!��9df�' ��ut��!�epr����� \:tMi"lfO
r'\:o de São Paulo ao elabo- ram programadas dois con- de Filosofia, Ciencia'e Le-

; t: ;}�:;: : :',:
'

'''.

rar o programa da:s pÚleni- gressos de historia, um na- t d U' idad d S
A

,
.', "

ras a nIverSI a4e e .

dadés- qye, condjgrtaments, cional e outros, internacio-I Paulo. Ambos esses certa
vão assinalar em 1954 a pas- .nal, promovidos respectiva- mes terão a participação de

sagem do: 4000 aniver-sário mente piela Instituto HI'S- muitos estudiosos do mun-

da fundação dá Cidade, foi tórico e Geog�âfico de São do inteir-o, cuja
-

presença
adotar urna série, de, provi-, Paulo e pela Comissão In- em São Paulo, já anuncia

dêncías Para,que, as. éorae- ternacional para uma His- da, será uma oportunidade
'!J'lOrações de earáter histór�-I toda Cien�ifica e Cultural, para o entrelaçamento de
co tenham o realqe mereci- da Humanidade, orgão da proveitosas relações entre

cruciant•• dor·'/h �:�.JM�tÍJmo • Ferreira - R. Vermelho -

do dad
. '1" UNE'SCO

outro. mal•• dil\�;.t.�J: ��inãrio. 1\11' • C 1 Sil
,

, a a smgu ar Impor- , com a coopera- os homens de' cultura e A P'I I O \Y},t' ::,::, :::,
" ::: �_j':::,:;::: H�arla ar ata - I va Jar-

Ad'
'u a. .. WI t:� �tuà", �.. il',�-CJm.nt. .

tância. o acontecimento de I çãa � instituições do mes- para o maior conhecimento ..obr. OI ri(l" �H�I�:�d�Úh •• o
dírn s/n, - Sahil Tavares

:E�����;�;����� I

mo ge�ero, e de

m:�:�:,h�:::s::: :a{" \f�fj�'iéi�:�S:O;:�:;it;B�':�'�

Permaneço até ry dia J �E���a:':a::ae:t: :�:ã:a
sado, eontrlbuindo-para que

isso qu.;�rPii�f�iD. Witt, Frlquezl' em ser.1 hoje, testificando tanto a a/c. do rcv. 'Jonas· l I. d<:

os fatos' ligáp-Qs ao papel de: Minha voz está c::S··::i:mr.bd.��.1 o!�:�:: Vlnbo Creosotado pequenos como a grandes, O!iveiral -: p. 315i
.

São Paulo na: história do
I :mais clara e mais -(Silve,íra)

(Atos 26: 22). Lêr Atos -

Brasil fossem melhor estu-
.--. 2:;; J �1-25.

'

GUIA DE
dados e conhecidos, insti-' sonora. Agora., uso Pilules

"

'( m dia, um navio de

tuiu desde logo uma série' DEWITT Depositaram as
I guez rn japonês ancorou na ITUR ISMO

de concursos; já encerrados, ti _
Laia de Nagasaki. Os cris-I

e "tá promovendo � publi-
.

I�,!.) i I�':') � 1111 :t:_ P�:;'.;;,:::�n:o� i:"�:'!�· Esposas como tãos xlaquela Iocalidade To. .----------=--

cação da Biblíotéca do IV I _ _ _ _ O !lrande é mais e(onôml(o Penho
ran incorporados, upresen- GUIA DE TURISMO

.Centenárío, cujos principais / ---i!lii----iíiiii-__. r '" 'iar éi" boas Vindas � oficia- ,DOES1íW�DtAV4RJNA
.'-volumes, o primeiro j\ pu- Relorn_and'o ao Brasl·-1 Síadícate d si AIX LA CHAPELLE, 22 lvlade e aos marinheiros du-

,

\!AN,�.--=-----�,__._�,�
blucado e os demais no

0, I (U.P.) - Dois soldados quêle : barco, em nome da P; --

prélo ou em vias, de impres- Eeeaemtstes nort�-americanos que não igre ja. O capitão falou, Dis-

são, constituem contribui- ,pediam pagar os i!,!lPOStOS ,2 Que tinha especial pra-

ções de grande valor para JERUSALEM, 17 - Os
I

Enfim, Beirouth agrada
-

E D I .T,A L alíar-degaríos reciamados ze: em falar porque êle se

a investigaçã_o histórica. I leito:_es, por certo, extra-
I
e nos faz bem os sentidos, pel,: administração alemã Lc.-p<.ra cristão por um fato

Nesse caso estão o "Dicio- nharao a nossa presença na cansados do congresso de De acôrdo com o disposto (1( .xaram as suas esposas acontecido num dos par

nário 'de Bandeirantes e' cidade sànta. E' que o bi-,l Istambul. _
no artigo 8° alíneá "b", das' corr o garantia no porto qucs de Nagasaki.

Sertanistas", primeiro vo- "lhete da -Panair do Brasil, Voando, em seguida, em "Instruções" baixadas' com � froutciriço situadol�as pro-

lume da coleção recem-edi-
1 com pequeno acréscimo, dá- direção. a /Jerusalem, per- a Portaria ministerial n. 48:' ximidades de Aix La Cha- Fazia muitos anos que ,�le

tado e de autoria do sau-
I nos o direito de escolher o corremos uma rota verda- de S de março de 195�, faço 1 ;:'elh,'., hnvia atirado pedras .numa

, 'I '

doso historiador Francisco, caminho de retorno. Assim, deiramente biblica. Primei- saber aos que o presente vi-j
Os dois soldados haviam missionária, que estava pre-

Assis Carvalho. Franco; as' tanto nos seria possivel vol- 1'0, sobre Damasco, capital rem, ou dêle tomarem co-, proposto
a entrega de che- gando o Evangelho naque

"Cartas Jesuítas"; as "Poe--
I tar via Roma, como I seguir da Siria, onàe se converteu r.hecimento, que a segunda ques de viagem para paga- le parque, Quando perce

sias de Anchieta"; o Catá-
I
a rota do Oriente media e São Paulo. Por alí passa- chapa registrada concorren- � monto aos imposte') de en- teu que havia ferido a se

logo de verbetes indicativos' Africa do Norte, transferin- rarn os, exercitos Faraós, te às eleicões a serem rea- I traoa relativos a rr.ercado- nhora tratou de fugir e se

de documentos de sôbre a
do o bilhete, para outras dos Assirios, Persas e ro-

lizadas .: dia 4 de novem-I I ,; :�s que fõram encontradas ,'sc('l�deu �l r três dias, Foi! Suprindo uma, falha, ' foi

História de S Paulo' exis- companhias. Assim" ao in--:;, manos: t�g'�' àlcançamos o
'01'0 de 1953, no 'SincÍicato I nas �:uds bagagens .. Mas não ·i�,.a.ndo, a: �nais p.xtraordi·1 editado e. encontra-se em

.

'tentes no A�quivo UÍtra- �v�� 'ci; e'��er�r
'

mais' ,umfl mar da Galiléa e as' Monta- dos Econo'mistas de Santa
I :::endo esse meio de paga- no1'-':'[ notICIas chf:<J.;lram a plena venda o GUIA DE

Marinho de Lisboa"; o "Al-' semana em Istambul, pois nhas da Samaria. Atraves- Caiarina, n� edifício IPA-1 mrnto admitido'" pela admi- seu '�onhecimento ..::_. a mis-I
TURISMO DE SANTA CA

,bum de plantas antigas da que todos os lugares esta- sarnas o legendario Rio SE, l° and�r, foi a seguin-I rWi:!':ção das· 'Alfandegas s',)l1ária, cujo nome era 1ARINA, volume dotado

cidade de São Paulo"; o en-
vam tomados, resolvemos Jordão onde Cristo foi ba- te: 3l�mas, agentes pergunta- !\Ii ... , linho�f, não queria qu-:: I

tie inúmeras ilustrações dos

saio,;'São Paulo no século passar um 0\1 dois dias, Li- tlzado por J o ã 'o Ba-
ram aos soldados se eles po- '-;Je' {ôsse plêso, mas estava pontos pitorescos catarinen-

XIX..:..... Biografia de uma bano, fordania e Egito, se- tista. Ao tundo o Mar Mor- Para a Diret01'ia e Con- àC1'Iam depositar um pe- Ma"do por êle. E�:;" estav'l' ses, abrangendo todos os

Cidade'" o notável traba- guindo depois para Atenas to, único lago na mundo selho Fiscal r.l:or, ao que os soldados

I
buscando saber :m'"e' êle se municípios de nossa terra.

'lho do s�Ciologo ndrte-ame- I e Roma, tomando _a rota qe abaixo do nivel do mar. O responderam sem hesita- encontrava para lhe ofere- Em descrições breve's,

ricano Richard Morse. Ini-! Zurick, Paris, Madrid, Lis- guia, a seguir, nos aponta
Os,nar- Cunha çi;;o: "As nossas m'llheres". .�er' perdão p sua amizad€. concisas, comPletas e inte-

,ciou ainda a Comissão do I �o: � Dacàr, com dispêndiO. montes da Judéa, Jericó, lá Paulo Otto Scheideman- r:stas tiveram dE esperar Ouvindo isto, êle r�solveu ressantes; desdobram-se aos

IV Centenário a publicação' Idenhco de tempo. Assim, em baixo, nos relembra as
teH,

I

ajuizadamente ,que os seus _O','{J('urar saber cor'L� servi',. é.ihos dõ leitor os oito prin-

de mapas antigos, o primei- tambem, poderiamos obser-
I
trombetas das escrituras. Sebastião Bon�ssis de AI- maridos regressassem do ao Deus daquela missioná- cipaic itinerários, cuid�d.o-'

ro dos quais, corresponde a
vaI' t.udo melhor. � obter cO-li J!Xnto ao mar morto apare-

buquerque. ';-anco p'ara pagar o seu res-
I
ria.

- , samente quilometrados 'pelo

1877 e tem caráter compa-
nhecImento geraIS da econo- ce o Monte Nebo, onde Moi-

gate. I, "\gnra, era um prazer pa-
autor, acompannados de ma�

rativo, pois, foi editad� mia de todos êsses países. ;és ITlOstrou ao seu poyo a, Suplentes I ,
l, a Ê I.! d,êll' c. seu tcstemunhu pas de facílima leitura e a-

juntamente com uma planta I Passando vinte e quatro terra prometida. Pertode!iI
.

---

naquela mesmo cidade onde c:'ef'c:dos de indicações de

atual da cidade. I em Be�routh, capital,do li- Jericó, avistamos ainda o'I
Elias Mansur Elias.

, ': ::1(' tinha <prendido o que sumo. interêsse turístico:

Culminando as comemo-
bano tIve�os ,frente a fren- lVIonte da Tentação. I

Mário Laurindo. I lJ'-'er dizer 3er cristão. hotéis, postos de gasolina,

rações de caráter histórico te, o mundo arabe caracte- A seguir, o avião faz uma 1 Waldir Albani. I N G L E S A' I �o�ário de trens, linhas de

do. IV Centenário de São ristico com tudo o que há l'apida curva e .aparece Je- :. t'Er-.,�.:.,i\-J�'J\iTO �,),'�RA

,--.,
umbus urbanos e intermu-

Paulo, serfrealizadá, Tio
de místico na Asia Menor; ::usalém ao fundo, encena-

Conselho Fiscal [aI',:,�r:, III] DIA
_/

���ipais, principais. �ontos
Palácio das Exposições, no

ao lado de todo um siste- lo -pelo Monte das Olivei- _� ,d_ � ....!_ _ _' (lgnos de serem vlSlt-ados,

Parqúe Ibirapuera, a par-
ma é!mericanizado das ras, que se destaca perfei-

Aécio Cabral Neves. T Ô N J C A A P E R I T I V A I Dar t.eslN1ounho é c..lgo
I
nótulas históricas da região,

til' de julho de 1954, a praias do Libano. Lutando tamente da cidade. Ivo ReIs Montenegro. mais do qt=e um jôgo de PtI-
I
('tc., etc..

.

Grande Exposição Históri- entre as montanhas e o mar No aeroporto, nenhuma Álvaro de Lima V�iga. lúvras. Em tôdas as livrarias' po-

ca de São Paulo, cuja or-
o Libano emergia forte nes- dificuldade, nem re�isão 'I (No Cenácu!') de ser encontrado o GUIA

ganização foi confiada àQ ta parte da Asia. Belas ave- de malas.. Os arabes, ca-I S'!ty.lentes '"4IIIIH� •

DE TURISMO, cuja aceita-

eminente historiador Jaime .nidas asfa'ltadas. Vida,' apa- racteristicamente vestidos, i A C I T:' !! SOCIEDADE BíHt'.JCA ção tem sido além da ex-

Cortesa-o, com a colabora- rentemente cara. Moe,da va- como'nos aoostumamos a
JaUTO Dêntice Linhares. ,- II .

"

I
pectativa.

ver "nos CI'nemas e nos pos-
'l\Jjcolau Ha,viaras'. I�' AG 6 N:CO,;I-A ,D'o-_'ção de uma assesbl;'ia técni- lorizada face ao dollar, .. III III

� Reunir-:..e-á hl'je. i'ts ] 6
A LIVRARIA Ç,ENTRAL,

ca constituida"de nomes de tambem vimos nas casas tais, nos tratam polidamen-I' Ary Kardec de Melo.
o PUBJ;.ICIDADE I hs. na ;:'U:J João P:l'tc., '17, J

de Albertó Entres, editando

r�levo na moderna histo- dê cambio, em todas as ruas te, apesar dos cuidados l· Juianópolis, 10 de, outu-

, REV:loS:TAS I:;;
Comissão 'L(Jcal da So{!!eda- o GUIA DE TURISMO pa-

riografia brasileira. Mais de I e bazares dentro da's casas constantes que, natural- bro de 1953. de Bíbl.ica 00 Bra_;il, pa,a
ra 1953, prestou assinalado

150 mapas antigos, ao lado d� secos e molhados, e no mente, precisam ter, face a
Acácio Gar-ibaldi S. Thia- I ,e o, delibera�·. definith amer' lf'. serviço à divulgação do que

de documentos de grande interior dos, mercados, o situação anormal por que
�J(l - Presidente em exer- - ltADIO _ JORNAI�

é nossa justa ufania de ca-

valar, alguns inéditos, fo- nosso �ruzeiro, em exposi- passam. "

t

I
cicio. ! i l

_ i% I
.()....()4IIK>()....()�().... ().

ram já reunidos, nos Arqui- çao, para ser trocado, I

." Excelente... 1101;tal:\to, a

vos portugueses, para fi- No restaurante. Dimitri, primeira impr.essão da Ter-
I

gurar nessa' mostra, 'que
entre as musicas arabes, ra Santa, onde matutamos \

.

d" �. '

evocárá ,t-ôdas as fases .
da OUVImos um ISCO aas noi- seriamente sôbre o mundo

I

história' de São Paulo, da tes de São João. espiritual, que � eterno.
'

Tt. Iepremes
retidos tt'lrJI�1�lffl.ltfti

, f

Telegramas 'retídos do

dia 5 ao dia 19 do corrente. I

José Ruro - Santa _I
Erna Kruger - Valdemiro I

Almeida - Joaquim K. Le-I
mos - Manoel Jorge _:_ I
Trindade - Maria Luiza -INoronha Braz -:- Hermínia
Teodósio - José Hasil -

.. ,

Bastos para Domingos Mar-

(O REGULADOR ,VIEIRA)
.A Dlalher '''itar'- dor••

A LI \ lA AS �O.LICAS UTERlNAS
t'�mprega-Be com vantagem para,
combater as Flores Braneu. cóll·
�s Uterinas, Menstruael' 8p61.·

parto, e Dores nOI ovUio.. ,
& poderoso calmante. R.pIa·

dor por excelência.
jÍ'LU�O SEDATINA, �la MIá com·

provada eficacia ii receitada tol
médicos iluàtreJ.

FLUX. SEDATINA eneoatra.......
toda part..

zocca - José Paiva - Ho

tel Braz - Benta Maria

Notas Evangelicas
MEDITAÇAO

1952

Càixa

CASA MISCELANIA dlstrl.
buidora dos RAdios R. C. A.
Viçtor. V6lvulu e Diecoe.
Rua ConeeIheir. Mafra.

tnrinense.

Os pedidos de interessa
dos dev�rão dirigir-se à cai
xa postal, 131, Florianópo
lis

OLHOS - OUTlDOl'� JlfAlUZ-. a�.A.lft..
DR. GUERREIRO DA FONSECA
,,',

....1aIIMa .........
. _,

....lta •• Oeulo. - B:um••• :ruado ... Olho para
C�.1fl••o .. Pr...ao AnerlaL '

I Jloderaa Apar.lhq... '

c.ualt'" - VIHo.4••• Oar. :rr.te. I.

fundação às Bandeiras, da

Independência ao café, da

imigração �strangeira ao

surto industrial, de forma

a proporcio,nar aÇ>s· vesitan

tes uma global de quatro
séculos de vida, tra}?alho e

progr�sso sOéiíi:l' do povO'
bande'irante, sempre ligado I
a grande's causas da Pátria .

comum. '.., IComo remate feliz dessa
sé'rie de cometimentos, pa-

DR. TOLENTINO_DE CARVALHO

Ouvidos, Nariz e Garganta

CONTADOR
-

.

Ausente durante o mês de Outubro.
Em viagem à Europa.

COM PRÁTICA DE SERVIÇO
PRECISA-SE

ReferêncIas e wetenções p01' ca1·ta para
Postal, 5

- Florianópolis -
TERRENO

Vende-se um á rua Altamiro Guimarães
Brusque), com 539m2.

.

r:pI�at ·t"Dõ esêritóriO S'ala

• (antiga

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro de 1953

OPINE LEITOR E ...

o ESTADO

Cíeero Augusto de Araújo e Silva e familia (ausen-
,

te), Maurício de Araújo e Silva e família. (ausen;:), Tte. 1
Manoel Gomes e família, Antônio Munan e família (au-

iI
sente), João Carlos de Araújo_ e Silva e Adyr de Araújo

i
e Silva azradecem de coracao a todos quantos a con-

,

fortara� ; acompá:lharam p;r' ocasião do falecimento I CARAVANA DO OURO (Virginia City)
de sua mãe, sogra e avó, ESTER DA GAMA D'EÇA E i '

'

o o o

SILVA, bem assim todos aqueles que enviaram flôres, CARAVANA DO OURO é a história inesquecível
telegramas, e a levaram até a sua última morada. Ao de homens pacatos, transformados em soldados, lutando
ensejo, convidam .aos parentes e pessoas de suas rela- pela causa que julgavam a mais sagrada.

.cões para assistirem' a missa de 7° dia que mandam cele- Perseguidos' por inimigos implacáveis, seguiam, no

brar-, sexta-feira, 23 do andante, às 7,15 horas, na Capei.a entanto, sem temores, pela terra calcinada, sem alimen-
do Colégio Sagrado Coração de Jesús, pelo que antecI-

tos, sem agua, sem transbordantes de esperal'lça.. phrey BOGART em:pam seus agradecimentos a quantos comparecerem a
'

CARAVANA DO OURO, é um filme de gloriosas
CARAVANA DO OUROêsse ato de fé cristã.'

'

I tradições ,humana, com desempenhos de ERROL
, FLYNN, HUMPHREY BOGART, MIRIAM HOPKINS,

I RANDOLPH SCOTT, ALLAN RALE e GUANN WIL-

!LIAMS. I

t MI·ssa . de 1+- IO·lvers' a' r·lo i Outros atrativos.i nesta pelicula da WARNER BRO-
A THERS são: direcâo de MICHAEL CURTIZ, MUSICA!

I' DE MAX STEINÊR, e fotografia de SOL POL�TO.Nossa quadra como está tem recébido os maiores
A CARAVANA DO OURO, em cartaz hoje nolouvores de todos os desportistas que visitaram Floria- ELIAS PAULO

.1 mTZ IMPERIAL E IMPERIO.nópolis; coberta - será o palco seguro de competições ,

.; o o ode singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras c A família de ,Elias Paulo convida aos parentes e pes-
SABAOO

.
.

das v soas umí ti issa," que mandam cele I .

A 8h
publicaremos uma das cartas que nos forem dirigi as soas anllg�s para assis Irem a mi ,

.

-

v,\ o o o '-.' _

s s.em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo brar, no dia 23 de outub:o, na ,Catedra� M�trop�h.tana, I ,RIO SAGRADO _ maravilhosa realização de Jea� MESQUITINHA em:a prêmios já instituídos por firmas desta Capital.' às 7 horas, no altat<de Sao �ose, p_el? 1 a�1�ersan0 de
i Renoir, rodada da INDIA misteriosa e fascinante, fI- ESTA COM TUDO'falecimentp de seu me�queclvel esposo e p�l. .
I xando seus costumes, seus canticos,- suas danças, tudo

.
,

I Antecipadamente agradece aos que comparecerem, •

eI.TI extasiante TECHNICOLOR _ com PATRICIA

I N.o programa.I .

,

WALTERS, Adrienni Corri, I(ADHA, Thomas E. Bre- ,FIlme Jornal. _Nac.;"r M· -- ---- •• ---�-- .. - _---;---
en, etc. '. I Preços: '6,20 _ ::,50

, .0 oO", I' Imp. até 14 anos..

DOMINGO '

l

'"

. Mundial de Basquete
, No ano de 1954 'tomarão parte no II Campeonato

Mundial de Basquete á realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé
rica do Norte, Argentina, Uruguai" Chile, Egito, Cuba,
Canadá, Filipinas, Iugoslávia e Itália A fórmula do
campeonato prevê a realização de partidas J

em São
Paulo e RiJ, além de um torneio de classificação em

três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau-
16. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela
sua organização e aparelhamento material poderá assis
tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"
ofereça condições! isto é, esteja coberto.

'

No intuito' de preparar desde já um ambiente \Ía-,
vorável e consecucão dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito' ao povo barrrga-verde, ávido de, presenciar
espetáculos desportivos de tanta relevância, e -ainda,
destacar nOS50 Estado no cenário desportivo mundial.

-_ QUESITO? _.--

"

1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente
para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?

. ,(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).
2) - Deverão os Governos do Estado e Município �on

, 'cÚürem o Estádio "Santa Catarina",' .operando
: conjugadamente? .'

-

(Máximo: _

- 5 (cinco) linhas datilografadas).
- ,

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

o apôio, mais uma vez, do povo catarinense, no sentido
de tornar o Estádio "Sânta Catarina" um dos mais so

berbos Ginásios de esporte da América do Sul? '
,

(Máximo: 5 (cinco) linha';, datílografadas):

PREMIOS

Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publí- ,Icando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira, .� devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o. dísticos desta crônica, enviando-a para o seguinte en

'deréço:,

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"
Rua Conselheiro Mafra - Florianópolls,

U) dia 30, de dezembro dêste ano taremos, às 10
horas em nossa' redacão o sorteio de todas as cartas re

cebidas, As. firmas que já nos ofereceram p'rêmios são

lils seguintes:
'

CASA PERRONE JOALHERIA. MULLER
CASA�HOEPCKE - e a T.A.C. - com uma viagem
de avião ida r.e volta ao Rio, para assistir os jogos dos, t, • �, .

•

Campeonato Mundial.
'

'.

·,.r,
�'. c....

(:;.'; '.'

I

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua Joio Pinto, 9 FpoUs

...i·:"I.:.,_,;_ ----�---.,.....----

Expre�so São Jórge
,

- DIARIAMENTE - ,
_

FLORIANÓPOLIS _.- BLUMENA1:J '

--- AGENCIA -
,- �ACIQUE

--

HOTEL, �

I

E'rDllregada
Precisa-se de uma boa empregad�.. Paga-se b�m.

Cas� d� fmrlíli:J, rua 'Aracy Vaz �anado, 113, BalI'ro
Nossa Senhora de Fátima, no EstreIto.

A� 8hs.

'Randolph SCOTT em:
meris com 4 peças de arti- OURO DA DISC9RDI�'haria, sob o comal}do· do - em 1845, D. .Pedro II, ErraI, FISNN _ Hum-
Capitão Álvaro Fragoso de Imperador do Brastl. lançou phrey BOGART .em:

I
Albuquerque, defendiam o, a -pedra fundamental do CARAVANA DO ,OURO

r reduto da Barra do Cunhaú, Hospital de Caridade, em Continuação do serfadO!
! quando foram atacados por Florianópolis; O 'MONSTRO INVIS�VELI '

'1.28 holandeses do Coronel
Arciszewsky;

- em �902, no Rio de Ja· do Café, uma granada de

neiro, faleceu o Marechal mão, autentica, havendo! su
Bernardo Vasques, nascido

I
posições de ter sido um a

em Magé, naquele Estado, terrtado contra a sua vida;
em 9 c;le agôsto de >1837;

- em 1932, o Chefe do conseguem vitória decisiva
em EI-Alamein;I

t AGRADECIMENTO r MISSA I

•

o o o

ROBIN HOOD - O JUSTICEIRO com RI-
CHARD TODD e JOAN RICE, uma nova dupla ro-

I
mantica. '.'

.

E' a .segunda grande produção de WALT DISNEY,

11,00% com artistas reais, em TECHNICOLOR, com mu

sica rigorosamente selecionada entre as melodias que
'se ouviam na Inglaterra de antanho, e a própria Flo-
resta de Sherwood, no centro norte da Inglaterra.

I

Com ês�e Vôlol" V. S.
ôb�i",.i um� conta. que
lhe ..enderá. jul'O cem

penso.dor
.

,
, e

l=§����S����.� levôrá. pôro!> s'tlo!>' re.sidên==
cie, um lindo e útil'pr\sente:

um siLisfl/MO eOFREde A�O eI<OMADO.

NCOAGRiCbLl
. �c7' ,16

I'LORIANÔPOLIS �NTA CATARINA Passado
23 DE OUTUBRO

Hoje no

CADILLAC I Metropole
mandou reinte

grar no Govêrno da então
. A data de. hoje, =»: f Pro:vincia de Santa Catari-

nos qy,e:
'

na, o Coronel Man�el Soa--

res Coimbra, sendo-lhe pa-
- 'em', 1634, apenas 22 ho- zo os atrazados;.�

VENDE-SE EM ÓTIMO ESTADO.

RUA JOSÉ DO VALE PEREIRA (PRÓXIMO
"

AO COQUEIROS PRAIA CLUBE).

AUTOMOVEL
Vende-se carro NASH 1950.
Tratar com Dr. Renato Gutierrez, Rua

Barbosa n. ·57. Motivo: receber outro carro,
- em 1801, o Govêrno da

'I.

- em 1853, em Maran-!

guape, no Ceará, nasceu o

ilustre e mui douto hísto
.. iador João Capistrano . de

'Abreu, vindo a falecer no

. Rio de Janeiro, em 13 de

agôsto de 1927;

Ruy

- em 1875, em Parnami

rim, onde nascera em 16 de
- . \ /'

fevereiro de 1793, faleceu o
! Conselheiro Francisco' ,Mu
niz Tavares, qye foi partici
pante da revolução pernam

l, bucana de 1817, escrevendot:

,.F� .
sua história e foi contrário

! á de 1824;

j - em 1883, em Laguna,
! Santa Catarina, reapareceu
I ') jornal "O Trabalho'�;
I

I-em 1888( a Lei Provin
eial n. 1240, criou, no mu

nicipio 'de São Bento, em

Santa Catarina, a freguezía
de Campo Alegre;

Govêrno Provisório, dr. Ge-l. .

[úlip Dorneles Vargas, hoje
Presidente da República,
instituiu uma Policia de

Choque, corporação mi'1itar.

que tem como símbolo uma

bandeira azul e branca, e

que é hoje a Polícia Espe·
,

�lal;

em 1932, foi enviada,
.

I

como encomenda postal, ao

� I Si', Nelson Muniz, .então di
m I}'etor, do, Conse��o Nacional

:l2ITZ
As 5 - 8hs.

Errol FLYNN - Hum-

No programa:
Noticias da Semana Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 5 anos.

iH"
As 8,30hs.

Errol FLYNN - Hum-,
phrey BOGART em. >

CARAVANA DO OURO
No programa:
Atual. Atlantida. Nac,

Preços: 7,60 -;- 3,50
Imp. até 14 anos.

No programar.
Cine Jornal. Nac.
Precos: 6,20 - 3,50 .

,

'.

t

Imp. até 14 anos.
I

f3Lt)VIÁ
Estreito

As 8hs.
WALTER PIDGEON-·

Robert BEATTY _:. Mar

garet LEIGHTON em:

I -ONDRES À MEIA

NOITE

No programa:

Esporte na' Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

Viagens D I R É TAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a'
FPOLlS.-'S. PAUlO,-RIO "

4�,.,
rpolls.!. CURITIBIi-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

-- em 1942, os inglezes

_, hoje é o "Dia do Avia
d0r", Renden�.? nossasmais

s,;ncel:as homenagens, aos

bravos e denodados Pelo·
tões do Ar, cultuamos a me

rnória dos Mártires da Avi·

:=!ção Brasileira. Nossas con-:
gratulações a intrépida Fôr

ça Aérea Brasileira e a sua

digna Reserva a Aviação
Civil.

André Nilo Tadasco,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro de 1953
---------------------...,..--------- --

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

VOLTA
do Rio - de Santos
23)10 24/10

27/10 29/10 4/11 5/11
8/11 10;11 15/11 16/11
19/11 2i/11 26/11 27/11
30/11 2/12 - 7/12 8/12
11/12 13/12 18/12 19/12
22/12 24/12 29/12 ,30/12

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

do Rio, às 7 horas
Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE ��AVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

Florianópolis
,

de

7
__-- .....J-- -__

, .

� . Io Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza,

A.'sessões Esotéricas, todas as se-
I \

VIS 'Ogundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2° •

l'anEdaNr'TRADA FRANC'A I SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
� l' FLORIANóPOLIS

r O Sindicato dos Empregados no Comércio de Flo-

_ _ _' rianópolis, avisa ao comércio em geral, que embora em-
I Partlclpaçao Ip!'esta se� apôio J_Uoral, lião tem �epresentante junto a

Osvaldo Pedro Nunes e a comissCalo. 0RrIgOanIzador�,Gda: f.estdIvldaCdes do. PIA" DO
. . I COMER A que o rermo os omerciarros es-

I senhora, partícípam aos pa- tá promovendo.
rentes e pessoas amigas, o

nascimento de, sua filha

LUCIA MARIA ocorrido

\

UL1RASO O
TERAPIA

I

Clu&. 12 e A ostolNaviD-Mltor «Carl Hoepcke»I �.
GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA so. .

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA �(S�nRI�n�
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

FESA CONTRA LEPRA . Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

DIA 4 - A'S 20,30 HORAS - 4a. FEIRA neste último, apenas para' o movimento de passageiros.
11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

I

RICOS.
la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,

, "

oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um

par de. sapatos de crocodilo, oferta de "Modas IDA
Cliper". de Fpolis. de Itaj�í

2a, Rodada - Um abat-jour com Ipedestal de alabastro,
oferta' da "Casa Cascais" e mais um estojo de
escovas.

3a. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha- '

dor, oferta da "Caca Meyer".
4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár

macia Catarinense".
5a. Rodada - Um Lustre de Cristal, ofert� da "Casa

.

Hoepcke S. A."
Ba, Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma

chado & Cia".
7a. Rodada' - Um Edredon, duas faces, oferta d'" A

Modelar".
Ba. Rodada ..;: Uma grande Ceia de Cristo, oferta da

"Casa Galluf".
9a. Rodada � Um aparelho de Rádio Receptor, oferta

Expres�od"'A Eletrolandia". 0:,

1()a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-
.

so Ramo&
'

LIa. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni
, ANDRADE &' KOERICH

Gama & Cia." j_ Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
PREMIQS' D� CONSOLAÇÃO, Curitib« e São Paulo

12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer- Com viagens diretas e permanentes

, .ta do sr. E:n.esto Ri�genback." • I Matriz: - FLORIANÓPOLIS
2 Depositas de matéria plástica, oferta da Casa

Ame-,'Rua Conselheiro Jt(lafra, 135
rica". 'Fone: ·2534 -- Caixa Postal, 435

1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir- End. Teleg:«: SAN:qRADE
'mãos".

-

I Agência: - CURITIBA
1 Raqu.ete de úl�imo modêlo. Avenida 7 deSetembro �320/24
1 Cadeira portatil. Fone: 847 (Linha Paralela)
2 Litros de legítimo cognac I End. TeJegr.: SANTIDRA
1 Abat-jour, oferta da "Casa Ro��l". Agência: - - SÃO PAULO

Como complemento da reuruao, o lançamento de Rua Rio Boni10 n. 1247
um filme. .. Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

BINGO E CINEMA - End. Tdegr.: SANDRADE

PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00. " -o-. 'ISenhas com a direção da Associação, bem como na (Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte cbm

Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 ás 11hs. 'tráfeiJo mút1.lo até São Paulo cO,m a Emprêsa de+.
,

Prêmios em exposição na Casa Hoepcke.

I
p01·tes Minas Gerais S/A.)

.

,

��� "

I
P�I.I' ,SCOJi' União· B. dos Chauffeurs

'7W-,A DllRAlfrETODIJIIIA' de Santa Catarina "LI
�

,.? �,: Nos têrmos estatutários e por .deliberação da Dire-I �� =1.:��, iIl
"" � � � ,toria, ficam convidados todos associados quites, para a

I
_�

-

�I'. I Assembléia Geral Extraordinária, a reali�ar-se no dia 30 .,.... -_II

I...-------------------------), do corrente, às 19,30 horas, na sede SOCIal.
II

') Ordem do Dia I'

V
'

dD· de E d
Discussão sôbre os telefones da União', colocados en e-se Ila o Il1prega o nos pontos de autos e outros assuntos. )

I Florianópolis, 20 de outubro de 1953. Em Capoeiras, vende-se I
IRMANDADE DE N.S. DO ROSARIO e S'iBENEDITO

C
,.

( ) FRANCISCO NEVES S tá
'

Fundada em 6-6-1750
.

no amerelO I a.
,

'

- ecre ano. um ótimo terreno, medin�o .

, '" I' 69.425 m2., com boas chá- Festividades de N. S. do Resario

Programa � caras, água corrente e pas- A Irmandade de N. S. do Sosario e S. Benedito,
DIA 27 DR ROMEU BASTOS PIRES tagens, servindo para cria- por meu intermédio tem o grato prazer de convidar os

A's 20 horas - Apuração final do concurso "MissCo-·
:;

cões ou loteamento., I Irmãos e os Fiéis em geral, para as festividades 'que em

mércio de 1953,". Local Séde da Federação dos
_ M É. D I C O _ Tratar no mesmo, com o'

louvor de N. S, do Rosario se realizarão no próximo do-

Empregados no Comércio - Rua Tenente Sil- ,. .
I mingo, 25 do corrente, constando do programa Misa de

veira - Edificio Paternon - 2° andar.
'

Co
sr. Jose Nilocau Ouriques, Comunhão Geral às 7 horas para os Irmãos e demais

m p?'ática no Hospital São Francisco de A.�,sis e na I f'
,.

M' 1 '10 h
-

EDIA 28 I Santa Casa do Rio de Janeü:o reis; issa so ene as rioras com sermao ao vange-
A's 10 horas - Visita ao Asilo de Mendicidade com

I
lho e Procissão às 16 horas.

distribuição de brindes, em homenagem ao pro- I .A's novenas tiveram início no dia 10 às 19,30.horas.Clínica geral de adultos e crianças "

fessor Flávio Ferrari, DD. Presidente de Hon- O Irmão provedor solicita o comparecimsnto de to-

,

ra do Grêmio .dos Co�erciários. Consultó?'io: Av. Getúlio Vargas, 2 _ Biguaçu. I. I

i dos os Irmãos para esses atos. I
As 17 ho�as - Cocktail oferecido a Imp��n.sa desta Ca- Horário: Segundas e Quintas-feiras das 8,30 '?:!s 11 I

i Consistório em Florianópolis, em lS de outubro de
, pital, Local Bar Netuno - Edifício IPASE. 'hora

'

i 1953.

\ A's 20 horasb- RetrletabnodJardim da Praça,115 de N0-I �esidência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 Flo- 1.,.IIIIIiii...iIii...�IIiiÍlllii..IiiíiIII�
irico Rosa, 1° Secretário

�ee:a;��p:oasr.a�v; 3�n�lf������id:�e h�� 'rianópolis.
•

,Ce'raA.m'I·Ca··' 'Sa-,O Cae','a'"no' �- Federação do Empregado no Comércio.
"

DIA 29
A'f3 ..21 .horas _:_. Tradicional soirée no Clube 12 de A-
• ' 'gôstQ, gentilmente cedido pela sua Diretoria,

,�;
'"

em homenagem ao Exmo., Sr. lrineu Bornhau-
sen ,DD. Governador do Estado e dedicado 'ao

.

sr. Charles Edgard Moritz, Presidente da Fe-
, deração do Comércio de Santa Catarina. IDIA 30'
A's 6 horas - Salva de 30 tiros em homenagem a As- I

sembléia Legislativa e ao Dr. Paulo Fontes,'
.

DD. Prefeito da Capital. I
A's 7 horas - Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilha,

.em homenagem ao dr. Aderbal Ramos da Sil
va e a todos os comerciantes desta Capital.

dia 19 na Casa de Saúde,
I

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMElS
'1'0 PARA INFLA..MAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

"São Sebastião".
Fpolis., 19-10-53

S'INUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GAR�ANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

IDR. GUE'RREIRO
CO�SULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:fi}NCIA FELIPE SCHMIDT N. 11S.

Amancio Pereira F-ilho
�

Secretário

�URITlIIA r�CJtA"A; PRoSlBJU8

.

:GREMIO DOS. COMERCIIRIOS
I , -

A Diretoria no Grêmio dos Comerciários, "no sen

tido de organizar a' distribuição de ingressos para as

festividades comemorativas ao dia do empregado no

comércio, solicita a todos os comerciantes desta Capi
,i al, a especial gentileza de entregarem na Federação dos

Empregados no Comércio, Rua Tenente Silveira
Edifício Paternon - 2° andar, rios dias 25 e 26 do cor

rente, das 14 as 18 horas, uma relação com os nomes de
seus empregados que queiram participar .das festivida

des, a fim dos mesmos fazerem jús ao recebimento dos
respectivos ingressos .• ,

'

Esclarece, outrossim, que a· distribuição de ingres
sos será feita pessoalmente a cada comerciário, não se

admitindo,
-

em hipótese alguma, a presença .de. pessoas
extranhas à classe,

Florianópolis, Outubro de 1953
IVO GANDOLFI - Secretario Geral

Convite

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

. "

TARJO
. .

PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
lERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

, .

239 - Flori�ópolis
DISTRmumoREs

,
-

---- ---------------...-- '------------

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE' S/A,'
_, .

Presen-tes de Real V�lor, Sim 1
, luis, Pulseiras Diversas, ftelogios, Canetas Parker, Porcelanas·Decoradas·Nacional,>

.

.

Japonela e Chinela,'Faianças· e Muitas Outras Novidades.
.

.

.

Preferir, ,No,;sa ,Casa,. é Pre'ferir a Melhor
��Q�TICA MO'-O�L..O FELIPE SCHMIDT - FONE 2280

.. '. .._.�-.. ' _'-- _".

--�........,.,.,.,."�• ......,..,.�_.,....,.,....,....,,........;.',........,.,..,..,.''''''',,.,.....-�.,..,,..�......,..='''........,._,.,..,..:,_�,,.....,�,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C.onlinuam as violências do inquérito de Imaruí ...• Unta testelunb. assinou
. o depoimento

.

sob ameaça de 'revolver no peito.· Representaçâolao egrégia
.

'

Tribunal de Justiça - Urgem garantias ou um pedido de:intervenção· federal
'- �raves, g,ravissimos fatos. de pr�va.r o �u� o sr. Joã.o rnentos das testemunhas, ameaçado, como. ta�b�m lhe

t g.a aces�o ,às peças do inqué- Tubárao e, com o seu escri- gravidade, ao Poder Judi

estão-se 'desenrolando em de Oliveira quisesse e di- previamente intimidadas, assegurava o dt1'etto de �e-I .rito, deixando de despachar vão, obrigou o sr. Esaú Bit- ciário . e ao Povo, ficamos

Imaruí, Laguna e Tubarão, tasse ao oficial encarregado até por descargas de: fuzis, [esa, que lhe concede o § 25, todos os requerimentos que tencourt, irmão do sr. Pe- vigilantes para novas notí

em tôrno do famigerado e de presidi-lo _: oficial esco- dadas nas práias de Ima- do art. '141, da Constituição Ilhe foram dirigidos pelo pa- dro Bittencourt, a assinar cias sôbre eles, enquanto as

arbitário inquérito que o sr. lhido a dedo, por ser iními- ruí, por ordem do sr. Iri- ela República. trono do acusado. Este, se- um depoimento colhido sob providências requeridas te

Governador Irineu Bor- go do acusado. neu Bornhausen, que desa- ,Notícias agora recebidas gundo apuramos, represen- violência. A assinatura foi nham o seu curso que, n<;>
nhausen, a mando do sr.

I Começado assim, sob a tendeu os seus mais honra- de Imaruí positivam que 'tou sôbre o gravissimo fato, feita estando o depoente caso, merecem ser rápidas
João de Q.Iiveira, fez ins- presidência de uma auterl- dos e aignos correlígíoná- essa medida judicial não ao Juízo da Laguna, sendo com u,m revolver ao peito, r e severas, antes que conse

taurar contra o sr. Pedro dade que devera ter tido a rios da U. D. N. da Laguna, está sendo cumprida, com Essa representação encami- ameaçado de morte. quências fatais -:- que já se

Bittçncourt, cujo crime se compostura de se declarar no sentido de pôr fim àque- frontal desacato ao Poder ilhada ontem à tarde ao Denunciando, ainda uma évitaram venham a ter
\, Iresume em ser pessedista. suspelto, esse inquérito en- la imora idade e \ mandar Iudiciário. A presença do egrégio Tribunal de Justí- vez, êstes fatos, de suma lugar.

Esse inquérito, desde o co- vcredou pela violência e' pe- proceder um iriquérito ho- .idvogado Baião no inqué- ça.
. , '

meço, .nâo foi feito para a- Ia ilegalidade. Ao acusado, nesto, dentro das normas le- rito está terminante

proibi-I
Enquanto isso, o mesmo 'Domingo: I080uuràoão da Ca

purar a verdade em face de de início, foi proibido de- gais. da pelo Capitão Walmor cap. Borges, obediente ao

pala ,do' Hospital ',<NarAo Ramos»uma denúncia que o sr. fender-se. Os seus advoga- Como o acusado fôsse a- Borges, que também lhe ne-. sr. João de Oliveira, foi a " ' "ti
João de Oliveira redigiu e cios foram impedidos de to- , meaçado de prisão e não pu- No próximo domingo, às Capela com instalações mo-

deu para um inexperiente mar conhecim'ento da acu- ::lesse defender-se, impetrou '8 C!1fel·cullura em S. Calarl·na 15 horas, será inaugurada a1t1ernas, tendo, sido aumen-

acadêmico assinar. O inqUé-1 sação cavilosa, bem c01TIO de uma ordem de habeas-cor- U
.

. nova Capela. do Hospital tada, considerávelmente, a

.rito foi dirigido no sentido [tcompanha,rem os depoi- pus ao Juízo da Comarca, N' t
.

te reuniâ d 'I
"Nerêu Ramos", bem como residência das Irmãs-da Or-

a in eressan e reumao convoca a pe o
por intermédio do jovem e ::IS respectivas instalações dem da Divina Providência

brilhante advogado' Saul Escritório de Santa Catarina do Instituto complementares, com os re-'j que servem naquele mode-

Jlysséia Baião. Essa ordem Nacional do Café, falará o dr. Walter cursos do orçamento do Go- ihr estabelecimento hospita-
he foi concedida e a sen- Lazzarini. vêrno Federal. lar e construído, também

maior, a mesma se realizará A nova Capela, que se 10- anexo, a moradia do Cape-
sábado i:.s 20 horas e não I caliza no andar superior .do Ião.

sexta-feira, como anterior-I prédio construído no corpo O ,ato será solene, deven
mente havia sido delibera- daquele estabelecimento, es- do comparecer, além do re:
do.
.' ',I tá instalada com quanto n=- 'pl'esentante do sr. Governa-

Nessa reunião, que terá I cessário para que possam dor do Estado, o sr. Arce

lugar na, sede daquele Es-I ter os doentes alí interna- bispo , Metropolitano,
.

S.

�'l·itório, no Edificiot)?arthe-
t
-ios a assistência espiritual Excia. Revma. D. Joaquim

non, os cafeicultores catari- 1ue cumpre ao Estado man- 'D. de Oliveira que procede
;(.>1' nesses nosocômios. 'Além rá à benção e outras auto

"e espaçosa, conta a nova rídades e convidados.

.ença posteriormente con

.irmada unânimemente pe
'o colendo Tribunal de Jus-

Completando nossa notí
cia de ontem, sôbre uma re

união de.interesses da cafei

-ultu-a, programada pelotiça, com parecer favorável
do dr. Procurador Geral do Escritório de Santa Catari-

, O Men'or Qu'a�e Mor'r'eu Estado. Esse habeas-corpus na do Instituto Nacional do
.

,

.

"

... -'
•

não só impedia a prisão de Cé1fé, cumpre-nos informar

sob as rodas da- LlmODSIDe i
que o acusado estãva sendo que, por motivos de força

Ante-ontem, às ,18 horas, I
bendo forte pancada mi ca-

.

--L--·----·-'
...

,

--d------"e--:----d---·-o menor Oswaldo, filho do beça, necessitando, por isso, oterla O sla O
telegrafista Oswaldo Lentz I ser submetido à pequena ,. B t

-..,

d O t
'

e neto do nosso prezado co-I intervenção no Hospital de . I racao e D em
laga-de-imprensa. Jorn, Os- Caridade, o que se verifi-

'Cr$

,

waldo Mello, ao procurar a- cOU.' 10.139 200.000,00 _ Blumenau
travessar de um para outro O garoto foi posto fora de Jr1.866 c-s 15.000,00 _ Tubarão
lado da .Avenída Hercílio perigo de' vida pelos' drs. 2.219 Cr$ 10.000,00,-'Florianópo}is
Luz, no entroncamento da Antônio Moniz de Aragão 1!503;,-- Gr$ 5·000,00 _' Joinvile
rua Major Costa, foi bater e Oswaldo Luiz do Rosário, 1 745 C $ 2 000 FI" li.

,
r . ,00 -,' OrtanOpo IS

contra uma limousine, rece- que .o atenderam logo ao
, ..

chegar àquela casa-de-saú-

de.

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro de 19!i3

nenses e os demais interes

sados terão oportunidade de

cuvir a palavra do dr. Wal
ler I azzarini, considerado
l.oje um dos, técnicos de

I' maior autoridade na maté-

Il'ia, que ora se encontra em

visita ao nosso Estado, pre
I «isanrente para melhor co-

nhecer o nosso progresso e

<1S nossas possibilidades nes

,se ramo da agricultura.
Por nosso intermédio, o

Escritório do INC, em San
tó Catarina, convida as au

torídades, os cafeicultores e
go", qU<J.llÍOS tenham' interêsse

A� está, ipsis litteris vir- ,

. .

l· , Até I o
em colher maiores conhecI'

gu tsque. e aque e re-
A

Ih d lh d· t'" mentos sobre o assunto.
u o e etxamos es a no

I '

original. '

C ·

t
·

Do deputado Braz Alves I flS laDO D9
é'screvia isto: "Pelo proces- V I" t�o da inseminação artifi-, a leano
cial, a U.D.N. fecundou no CASTEL GANDOLFo, I

P.T.E. um deputado - o 22 (U.P.) - O novo e)"ubai
sr. Bra2J Joaquim Alves, xador do Brasil na Santa

ciloirado e sorriden�e repre- Sé, Crist-iano Monteiro Ma

sentan1e do Vale do Itajaí". chado, apresentou suas cre-

O manancial é farto. Va-, denciais ao Papa Pio XII,
mos explorá-lo bem. dega- aqui, hoje, na residência

va1·,zinho. Pena que os jor- p<1pa! 'de ve�ão. Cristiano
nais, quando perceberam Machado veiu substituir

que o escriba era muito sen- Frederico de Castelo Bran-

TIM.,Deferência a,

((O Estado)),

, .

Sessão de Jori
A conceituada c benquis- em \Novembro Foi o que afirmou o l?oe-

ta Rádio' Eldorad,o Catari- Hoje, no Cartório da 2a, ta. Mas, as vezes, recordar
nense", da progrEssista ·Ci- Vara da Comarca desta Ca· é morrer. Moralmente. E'
d<.\de de Criciuma, divulgoú pital será realizado o sor- o caso de certe. jornalista,
na irradiaçãó do seu jornal teio dos Jurado� que servi- autor de biografias e ane

falado de quarta-feira ultí- rão na 4a. Sessão do Tribu- . dO�ds lamacentas. Quando
ma, por iniciativa do nosso nal do Júri, a s� realizar ,) atual presidente da As

'prezado e digno amigo Aldo 'em novembro p. vindouro. ;embléia lhe deu um osso e

Faraco, ex-Prefeito Muni- I ele se sentiu com forca nos

cipal, o artigo de nos:o �o- Coletor' Estadual �entes, começou a �ordel
laborador sr. -Farmaceutlco

d C It I os ,que não o agradavam,
Ildefonso Juvenal, intitula- a ap a, porque não lhe agradavam
do: "O desc�bridot do Car- 1 Assumiu, em dias desta o dono. Depois, adquiri
vão em Santa Catarina",

I
semana, o carg.o de Coletor ram-no. E êle, que andara

publicado,
.

em nossa edição
I Estadual nesta Capital, o ripanJo os amigos do novo

de d;m1ngo último.
. I sr. Euclides Lago.

'

patrão, virou a endeusá-los,
com a mesma caradura. Ve ..

do jamos alg�mas das suas Vi-

xamos com essa. ca�a qüe
Deus lhe deu. Até domin-

RECORDAR "E' VIVER ...

Oeu à Praia' o Cadavet
Pescador Lidio Matos

taminas Pa1'lamentares, pu- _;ivel 'ao poder ecônomico e �o, que serviu ·como em

blicadas precisamente há c:onl êle e por êle fazia tudo, 'baixa'dor brasileiro na San-

Em nossa edicão de 20 do

I
bo-do-mar. Mas, a morte o dois anos. E tomemos, por tivessem que proibir-lhe a, ta Sé durante quase cinco

eorrente,. noticiámos, com espreitava. Saiu e �ão che- exemIllo, o deputado Sch- publicação das misérias ce- anos, até janeiro último.

os poucos detalhes que nos g.ou ao pôrto que desejá�a. neider, hoje tido, pelo mes- .cbrais. Na verdade, se o

Dchegaram, o desaparecimen- A sua fal_ta foi, já à noiti- mo jornalista, como um re,- �Jugassem, êle estaria hoje Santos DI.Oul
to do pescador 'Lidio Màtos, nha, observadá pelos pa- presentar.te dos mais lumi- dizendo dos que elogia, o

.o qual, em frágÜ canoa, pro- rentes e amigos. Estava per- nosamente cultos e inteli- -:tue publicou dos srs. Sçh

curára atravessar a baia sul, dido, não havendo esperan- gentes da Ass�mbléia. A 28' neider, ,Braz Alves e togos

partindo do Saco dos Li- ças de que se salvasse. de outubro de 1951, o re- os outros do lado de lá.

mões para Enseada ele Bri- , Ontem, pela manhã, nas trato era outro. Assim o Nobres e justos, honra-

to. Após assistir, no Saco proximidades da Palhoça, descrevia, o sr. Moedeiro' dos e servidores do povo,

dos Limões, à festa de N. S: já putrefato, o cadáver ba- Falso de Todos os Santos: ,para êle, sómente eram os

da' Boa Yiagem, LidiQ não teu à p�aia: E, no local, em "Deputaelo Vicente João, que agora injuria e insulta.

aceito\,;, conselhos de ami- preSença de duas testemu- Schneider. Quando V. Ex-I Uma pergunta: Quem

gos, de que, com o vento sul r,has, foi feito o reconheci- cia, ocupou a tribuna por' foi que mudou? E a respos

que soprava violentamente, nento de que se tratava estes dias, logo' pensamos
I t<i: A quantidade de moe-,

seria perigosa aventura fa- mesmo do corpo do pesca- que o assunto seria a 'pre-II
das que lhe entram na car- tornando-se-ilustrado com

zer-se ao mar, na embarca- rlor Lídio. Matos, desa�are- i
guiça qu.e ."!'. Excia. atri�ui teira" desde qu: se alugou., �onhecimentos técnicos e,

ção que não poderia vencer, cido no dIa 18 do corrente, é:OS brasIleIros. Mas, :qao! í
E e essa cotsa que quer cheio de coragem, formou a

de forma alguma, a fúria como acima informamos, I Era outra besteira e bestei-
.

julgar os .homens de 'bem ilUl:éola de lutas e triunfos

das ondas. ,endo dado à. sepultura no
I
'ra grossa, pois, filial de um � (tc_Santa C,atarina! Se qui- que' o tornariam U{ll vulto

Lidio confiou na sua, pe- cemitério daquela cidade. I departamento. da adminis-' serem 'mais biografias cana- de renome universal.

ricia e largou-se, levando, O delegado de policia da- tração pública, qual seja o Ilhas, mais anedotas porno- E' o Patrono "da Fôrça Aé-

ainda, na pequena canoa,
I quele município deu conhE- Instituto de Identificação; é gráficas, é fácil! rea Brasileira, pela Lei n.

alguns engradados de bebi-
I
cimento à Delegacia Regio- burriee.a varejo. No proxi-! Despejem-lhe mais di- 218, de 4 de Julpo de 1936.

das. Confiava na sua já tra-
'

nal desta Capital âês�e fa- mo domingo falaremos com
I
r;he�ro. .. Glória, pois, a Santos Du-

r;";;�""",,,,-,""
clicional perícia de velho 10-" to, atravez telefonema. I V Excia. Por ora, lhe déi-!

�.�,..._,_,,��...................
BUM.

o grande brasileiro Alberto
Santos Dumond traçou a

primeira réta no espaço, em

aparelho mais pesado que o

ar, ,e de sua invenção, ele
vando-se no espaço, em Pa
ris. Foi então aclamado
"Pai da Aviação".
Nascido em 187·3, cresceu,

A .23 de Outubro de 1906,

monto

E' OUTRO

- Você conhece o Marcos de Souza?
- Marcos de Souza Dantas, presidente do

Haúco do Brasil?
- Não! Marcos de Souza, de Concórdia.
_. Conheço. E' o Marcos de Souza, Anta, não é?

x x

x

OUTRA VEZ?
O jornalista Manoel Menezes foi novamente

agredido. Desta vez pelo Delegado da Capital. Das
vezes anteriores, os que o agrediram o fizeram, em
bando. Ainda assim, num requinte de cinismo, .o

jornal do governador noticiava as agressões inver
tendo a atuação dos. personagens: os reus, viravam
vítimas. Diante da agressão de ante-ontem, que te
ve a singularidaqe de ser de 11Lano a mano, espera
va-se _que o �ovarde expediente de mudar o papel
dos personagens não fôsse usado pelo 9rgão oficio-

,

soo Mas guql! A vergonha desertou mesmo daquele
papelucho. O diretor' da Verdade foi agredido e

aparece como agressor. Será outra vez pr.ocessado.
A própria vítima, para ficar mais fácíl, presidirá o

inquérito. Desde já fica proibida a defesa.
AVISO A POLICIA -

Se, porventura, eu brigar com alguem, se êsse
alguem fôr da U.D.N. e me der·um tiro, a Polícia
fica 'autorizada a valer-se da seguinte declaração, "

,que faço expontaneamente: Me suicidei-me!
'

ESTREITAMENTO!
O Estreito do Uruguai, em Concórdia, é

uma oferta de Deus ao trabalho dos homens.de boa
vontade: '

'

.

"'"

- Mas o estreito mental do Radar é um onus

para o Tesouro. E só 'gera discórdia! Entre eles
mesmos.

AG:ttNCIA
- Que' agência telgráfica é essa,

da Manhã usa? A tal Fonepress?
- E' a agência do Fonas!!!

que o Diário
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