
e·nas
I

.

: t

S. Exa., o ilUE>'H:! ueputado Enedino Ribeiro, depois recurso parlamentar apenas quando elas eventualmente
de uma salutar pausa para meditação, durante a qual, se acham em minoria. Não é .0 caso aqui verificado. A
com ânsias de dono de bmiete de Iotería-de Natal em maioria esgueirou-se estando em maioria. Porque o fez?
vésperas de extração, aguardou, .reeolhido de modéstia.. 'Se, o orçamento proposto pelo govêruador era digno de
que alguém mais categorizado viesse em defesa da in. aprovação, à maioria cumpria' aprová-lo, para isso dis-

.' defensável maioria governista na Assembléia. resolveu, opunha de 20 deputados, -num total de 39. Não o. fazendo,
armar-se de Bayard e, sans peur et sans' réproche, .correr faltou ao dever, .foi relapsa, não .teve coragem para assu

.à liça. mil' a' responsabilidade do aio. Se, por outro lado, a pro-.

Mal<iVen' uradanu de, ab . ínitío, confessou que não' posta gnvernamental continha. defeitos e falhas a serem

lhe foi possível controlar: os nervos e' que teve de desa- corrigidos - e nessa correção está a mais transcendente
bafar, desse no que desse. atribuíçâo do legislativo - a maioria pecou .dupiamen- '

te, porque não só não cumpriu o dever de sanar essas,

,mrlerfdções, CâUlO' aindavnâo. permitiu que, outros as

sanassem.

Do plenário ª maioria pode fugh·. Das agudas' pon-:
'as, deste dilema, 'não e nunca! Se ,o orçamento era bom,
aprovasse-é] se era máu, coreIgisse-o!

A decisão de, fugir dó plenárfo, é sabido" foi toma
da em reunião palaciana, 'Daí, para nós, para o povo, pa
ra os prôprios deputados, a certeza de que' a

.

maioria I-e
'ou o poder legislátivo a curvar-se diante do' pode exe

-utivo. abdicando da sua independência e' desmoralizan
do-se. Diante da manobra imoral e da esfarrecedora passi
vidade com que, práticamente, a maioria colígada dele

gava ao governador o seu -podér de legislar, cumpria-nos
o protesto veemente; a érítíca severa, a denúncia em bra
dos de alarma. Não eaustícassemos o' escândalo, estaría
mos também faltando ao dever oposicionista de fiscais

. do , govêrno,
Por outro lado, a intensidade dos nossos comentá-

1.":03 visava a provocar a defesa da malo:'i:1 ,� fazê-la vir.
.1 campo explicai' as razões da sua deserção.
,

Por sôbre as nossas censuras, mais pezavam ainda
'�o,;'!.tt·a a maioria em fuga, as acusações candentes; gra-
/es, incisívas, vigorosas de eloquência, que ecoavam no

plenár-io melancólico d� Assembléia, de parte de todos
os .representantes do POyo. que alí, em minoria, fincados

'

no pôsto do dever, aceitavam demoerátícamente .

serem

·�erotad(Js, mas repeliam com bravura e altivez a- desmo-
ralização ao regime. '

.'
.

.

Diante disso, JaZiá-se imperativo de honra' para 8:

sumida maioria "0' arfazoar a 'sua defesa, na qual" o pon
;e 'de 'rillb.Ü'ma inipor'tânêia 'seria, precisamente, esclar�;.·
�et os motivos da fuga do plenácío.

Â essa tilissã:ó abalançou-se -s. Exs., o nobre depu
�ad�-Ened.i�o Ribeiro. E, entre baforadas de furibundos'
�lesafÕro�,' tto"ejandi.l sandices e falsidades, que 'pulverí
zaremos em outras edições,' em defesa da maioria; pleno
de; suavidade e mansuêtude, escreveu isto, para a nossa

piedade: .

,.
. -

Veremos, de imedíàto, que não deu em nada. E' que
S. Exa., muito emD�ra declare solenemente que ',se acha no

exercício do cargo de deputado, deixa explicado, na sua

...spichada ladainha, o real motivo que o afastá -do ple
.nárior S. Exa, contínua naquele estado de não poder de-
liberar, previsto pelos códigos como circunstância dirí-
mente, ;'

E .. tanto «L assím que S. E�a., 'inveterado citador de
provérbios, ao final das minhas respostas, estará pene
trado das excelências daquela verdade que dá ao silên�'
do o precioso valor do ouro.

Comecemos:

Verberamos, destas colunas, um fat.o inéáito e do
Ioroso 11a vida do poder legislativo, qual seja '! de a sua

maioria abandonar I) recinto e negar quorum às votações,
afim de que a proposta orçamentária elaborada pelo
executivo, exgotado 'o prazo legal" se tornasse lei.

A rettrada das bancadas majoritárias é aceita- como

"Deixo para outros, a missão de esclarecer
. ao. público, que afinal tem 'direito a uma expli

.

cação, os motivos que levaram os partidos cô!i-'
.gados a abandonar '0 recinto do Legislativo .es'_

tadual, até o dia' 15 do corrente. quando será
e�cerrada a presente sessão legislativa".
Como se vê, S. Exa., que vinha para "o' dê no que �

der", começou dando em nada.
"

RUBENS DE ARRUDA R-t\MOS \

ções Unidas.
O porta-voz do Depar-

'1lMaipr ra�ide�.!la cónslr�ão
.da .Refloana de Cubai_ao
RIO, 14 (v. A.) - O Pre- . quais no orçamento primíti

sidente da República aten- vo; que importâncias lo
deu a uma solicitação. do' ram invertidas, cada ano.

presidente do Conselho Na- até o momento, quanto res

cional do Patróleo, no senti- ta para conclusão das obras
do de que seja concedido e instalações".
um adiantamento de 70 mi- O adiantamento orá- con
Ihões de cruzeiros àquele cedido, já é 0_ terceiro que
órgão, a fim de acelerar o o CNP solicita ao presidente
ritmo dos trabalhos de cons- da República, além da ver

trução da grande Refinaria ba que constava do orça
do Cubatâo, mento Anteriormerite,

.

dois
outros foram .autoi-izados
de 40 milhões de cruzeiros

-,

cáda um, perfazendo' ,com
o de agora, um total de 150
milhões". ,

[N�IJHTI THU AN ( �jSENIWt8
AUGUSTA, Georgia, 14, PARTICIPARÁ DA REtJ� ire o presidente 'I'ruman e o

(D. P.) - O general Eise- NfÁO presidente eleito, general
nhower deixará esta cidade Washington, 14 (U. P.) Eisenhower, anunciou hoje
na próxima têrça-feira;: por - O secretário de Estado, o porta-voz do Departamento

.omou disposições para se de Estado, sr: Michel Mc
.mcontrar, em 18 do corren- Dermott.
,:e, nesta capítal.. para parti ..

'

.
O secretário . de Estado

�ipar dás conversações en- dirige atualmente a delega-
I

ção dós Estados Unidos à
Assembléia Geral das Na-

P·rêso um es-
����-8 .. � Cr$ 60.000,00 pião a'lemãt:t

Com a.,importância l:esultante do de,staque acima, BRUXELAS, 14 (U. P.)
inclua-se no �roJeto de lei ol'çamentária' para 1953, as '

- ..
- Foi ofieialmente -confir-

avião, coii1-destinoa Was.; ,seguintes dotaç�es, .ond,e ,co�b�r:.', .' I tamento de Est.ad�, '�aliten- mada, nesta capital, a pds-
hingtol1, onde encontrará o Para a Sosledade Hospltalslr lV(ondul I tundo que cabra a Casa são, na estaç'ão de Herbes-
presidente Truman� ,na Casa do Municipio de Chapecó (auxílio Cr$ 30.000,00 I Branca anunciar -oficial- thal, na fronteira belgo-ale-
Branca. Pàrtirá depois. pa.ra Para. S�iedade Hospitajar Nossa Se�' _

I
mentê' os que p,a.rticipariam má, de um espião . alemão,

Nova YorK, onde passará a nhora do Sagrado COl'ação, distrito de Des- das -conversações Tnlman� Erick Klare.
sema!f�l;

.

,o"� ,J 'anç(! ·ap�mo ;.;..•...... ,.: ..........•... Cr$. 30.000,00. .. Eise�how:r"
..
de terça-feira Certas informàções dão

NOMEARÁ STEVENSON � Sala das sessões 25 de outubro de 1952. prÓXIma, mdIcou que o 'sr. no caso uma amplitude que
Washington, 1<1 (U. P.)

,

(a:) Lenok Vargas Fêrreira
.'

Aches(m 's�' enéontrarianes- nega o Ministério da Defesa
-_ Segundo' certos comenta- EMENDA N° 17 ta capital; para assistir> a

.

Nacional. Pretendem alguns -�Que é que quer dizer,.
"istas americano.s, o. presi"' �o projeto :de lei �n. 17á/�2" '.' '.

" \_, 'esta conte.rêp.-ci.a�e que vol� ; que Klare roubou importan- em sentido' figuradO'•
. ' c'dente. designado, general ".", D�&taq:ue-se' da,·.verba ""13�4�14" ·a quantia de .. : ... " . .tilria, _.e111,- s.eg#i<ila, . 3;, Npva, i tes documentos na séde do cabresteiro e cabres�
--"

�Risell<hower< .pr�tende' '. no�' C��7�.<t�o·:-(�incoenta mil cruzeiros)','� 'inCltla�M '.11'0" XpF�."'tlll{{\, r:e,tQW'ar' s,u�s ati� ,I Quartel General amel'ica.no
.'

tear?
roeur o. sr, AdlaJ Stevensonl Orçanrento" d<1' Estado� uma nova dotaçao' sob códIgo. ,

vIdades na ONU. 'na Europa. ....... Dizem os d.icionâriOs
(:andidato.,democra�a à pre" "68-2-56"-com a-'seguinte discriminação:,'

.

j" Por outro lado., o. porta- "Dé fato, declara-se ofi- que cabresteiro e dóiU.
8idenda, como' chefe da 'tle� .. �' �:��Pa1:!a 'aux:iTIar à' co.nstrução da Mater- ,- .... '

" YÔZ .do Depai1:amento de Es� ciall'\l�llte,�ste c.a.so não tem submisso, obediente, e
legação. dos Estados tInidos I aidade anexa áo Hospital de Arrozeira, no t.ad·o anunciou qüe o sr. a import.ância que l11,e atri-, eabrestear' é deixa�-se
nas Nações Unidas. Imunicípio de Timbó Cr$ 50.000;;00 David Bruce, subsecretário buem c�rtas informações. eonduzir por _. outrem

_. _,_ E�ta, hi�tes� é l'.ecebida Sala ;��s s�ss�es, 25 �e out-ubi'o de 1952. de E8tado� _informou Tao ,se- R"ev��t:-8e,.. c�ntlldo, . de I em qualquer assunto_
..c0-m riOserv'a---l}'os-'me�s' -re�' .. -,' '.- ·ta;}' Gá�IO' '�:l'(IS:, :"

..

,"
' - .. _ - - " t nadOF Hel11y-Cabot L9dg�i carate . .L mter...'laClon.aI." por - Est� certo. Passe is...«o i

publicanos J.le Washington. (CQntlnó,a na. 6a página) (Continúa na Silo pág.) ''l.lgun� ..
de g,eus aspectos'. adian.te!

Emendas ao.· Orçamento No processo, o chefe do
Govêrno 'exarou o seguinte
despacho:

Continuamos, hoje, a publicação das emendas apre-,
.entadas ao orçamento de 1953. Proibidos, pelo gover

.iador, de votar essaaemendas, os deputados coligados
- exceção do S1'. Oswaldo. Cabral -" fugiram do plenâ-,
rio, apesar de serem maioria.

"Aprovo o adiai1tamento
-solicitado. Informe-o Conse
lho Nacional do Petróleo:
qual o orçamento completo
para a instalacão da Refi-

. - ,

naria, se houve alterações e
o RISODA CIDADE•••

EMEN.DA N° 16
Ao projeto de lei que fixa a Despesa e Orçá a Receie

ta para o exercício de 1953:

: .. Destaque:se 'da d'otaçiio a.baixo a s'eguinte imporiân-

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 15 de Novembro de 1952 o ESTADO

\\TLt\DYSLAVA W. MUSSI
E

ORo ANTÓNIO Dm MUSSI
M�e_

- CiTIUlI'ia-IAuuca Ger.J·Pll'toe

!MaUI", e...n))tet.> • "l6p"�lah,,,do da. DOWNÇA8 D. 8.NH(�.

.... 0:.. , ...IIi. Illo<hlrn". ni�L!>U\i� J .. diacuó.tic:oa • tratam.nto.

�1'.f't)�C()PU, - B1Sl'UtO - SALPINGOGRAFlA - ••'UBO·

.WSMO 'Q,ASAL

pRA.

...'llt,lletalll. P<>' ,onu.. eUl'ta.-.latroeoalllll.çlo "to. Ultrl

11 ,,.i \.A � lntr. V•.rmelbo.

! ,�ri.&� ..a ...I\ Trajano. ,a. 1, 1- ."4.at - .dUleio .0 a...

-'Ii;'·

.....M�' 1)., ... 11 .bor•• - Dl'.••••t:
O.. 11 .. 18 horaa - Dr......u.

allídloeia AVlnid. Trompo".� ..

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

o

.-_- -_
..__.-- --�-_.

E S. T A D o.
ADlIll'UST.IlAC.lO

'"';.:.

.....ça•• Otlelo••• l n. Con.ell.el,. Wdr.
·

T.L 1021 - ex. Putal. lU.

Qlr.tor: RUBENS A. RAMOS.
.

Garante: DOMINGOS F.'DI AQll1N-6.
Bepre.entante. :

·

&epra'Bntaçõe. A. S. L.IlI •• Ltda.

au. Senador Danta•.•0 - 6° ...ndp.

G.

rel.: :.JZ-692� - Riu d. Janallo.

ReptejoJ' Ltda.
&01. p:elip. de Olivelra. "n. ti - "....._

r.\.1 tz-987' --- Sãu Paulo.

AS31NAIUa.u
Na Ca�tt.1

••• Cri '178,"
'••".tu ,cTt·'_·tlM

No Interioy

.... _.. Cri 28••••

......... ,0 ,'•. Cr' U ....
Ao.. ..

••••nr.

4n.ueiu. OIediantta_eon.tr'to.

ADVOGADOS,
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos' perante o Supremo Trib»
Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITÓRIOS
Florianópolis - Edifício São Jorge, rua 'I'.raj.�·

12 - 10 andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, AVeD�
. Antônio Carlos 207 - sala 1003.

·DR. CLARNO GALLETTI
.:.. ADVOGADO-

aaa Vitor Helrelle•• 68. - Fone 1.•68. - Florl.....U..

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANJ

- Advogado'-
ACACIO GARIBALDI S. 'fUlAGO,

- Contabilista -
Ediflelo "IPASE" - 50 'andar.

, DR. JOSF; �EDEJROS VIEIRA
i,

I
-

_ AJJVOGADO _ .>

Cal.. Poecal 1.. - itaJai -:- Sanu Cacarl••
_ •• __ ,. •••__M· •__._� •• _._ •

Inslif_uto de Bgrez8' «Marahá)·
Ondulações, permanentes,' manicuri, pedieuri, H:!'&-'

peza de pele e tintura para càbelo. I

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFE)..
ÇOADA EM SÃO PA,ULO.

Mme. AUGUSTA _. Rua Fernando Machado, 28<"

o. O-I':&lo&ill. ilIB.mo não publicad"......�

".olYi4oa.
· .

Ao dire..:lo nilo •• reepot'.abiltu Dalo, .....-

emitido.. Doa artilloa allioados,
ltl\!JhJOkAj'JA i: RADIOSCOPIA DOS PUL.Oa.

<;j ror.-'" de Toras

I''<.'rt...do pela Faculdade Nacional de MedicIna. l'blok>,taca •.

TlllioeiTUl'gião do Hospital Nerlo Ramoa
.

CUrlO d. especializaçãO' pela S N. T. Ex-interno e Ih·a..t."-n� ...
P.lco,.... .. DI.bi.... . - ., ,

Cj�Ul'l!'i8 d" }'ro!. UgO Pio'IbeiTo Gnlmará•• (Rw I

Oonsultorto : Rua Fellpe Scbmidt n. 118 .

Doença. 4e Criança. I
COQ.ult6lio: Rua 'trajaDo ./n. Edit. Sio JOT",. - J" .adar. Dal

·Salu H • 16: '. '

���id�nr.ia: Rua Brigadeiro Silva Pau. '/11. - .' andat, <e..6.l
eara do Jllsp:lnha). Atende diarialllente da. H b •. em di.nte.

....

DR. A. SANTAELA'
-

.

' ....raaeh, p1>la F4cnld.d. NaeiO'... 1 de ••diana •• UDttenl·
1...... 01(0 ·.&J",l;.

••Oi.... ·�1.. · eOlwunao da A•• l.ttnela •
o

.....:.,

.....i�t.l'lIO' 4n Bol.p1tal P.iQuf'tneo ••Iale�mto ....íel..,-...
�.)sal �.ral.

a'l'lllter�o da Santa C••• d••1••rie6rdia .to at re.

r Cl\nlea "titica - Doença. N."o....

l,--_ultbrlo: Kdiftelo Améli. Nato - Slla t.

a..ldhda; Rua Bow'Dva, -1...
ç.••altu: D•• a .i. 18 )aoraa·

,A)nlultórlol 1.2l18. ...idlnel.: 1.186.

ESPECIALISTA I

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CUNICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe) do Ambulatô

cio de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospitlll
Colônia Sauta'Ana. •

Convulsoterapia pelo eJetr.ochoque e cardlaaol. Insulinoterap!. I
de Sakal. Malarioterapia. Psicoterapia.·

Consultório PrllvisorislIlente â: Roa G.en�r8J Bittencourt, ��
..

i esquina de Anita Garíbaldl) .

Horário: Das )11 às 17,30 bora.

H<lsi.Jénda: Rua Boeaiuva, 139..'

DR. l.. 1..0RATO FlLBO'
!)oeoçat :Io aparrl1.o reaplr.t6rlo·

T U B � R c U L 0'8 •

Diànamente, das 15 lu 18 ;'ora•.

Res.: Rua São .lorge n, 30.

DR. ALVARO DE CARVAI.HO

. Navin-motor "Carl Hoepcte"
RAPIDEZ - (39NFORTO - SEGURANÇA

VI�gen9 �treFLQRJANÕPOLIS e'R10 DE JANEIRO

Escalas intermediárias. em Itajat e Santos, sendo neste tíltimo apenas

pua o movimento de pasl8leiros.
PROXIMAS SAmAS:

I rarinacias
de Plantão

ms DE·NOVEMBRO '

10 Sábado - Fànüci..

Esperança, - Rua Conse
lheiro Mafra.
2 Domingo - Farmácia.

Esperança :...... Rita· Conse
lheiro' Mafra.

8 Sábado - Farmácia da!

Fé - Rua Felipe Schmidi.
9. Domitigo � Farmácia>

da Fé - Rlla Felipe fk:b-
midt.

.
.

..

15' Sábadó -: Farmâci�.
João Pin-

__.- ......_-�-----

I>.Jl. JOSÉ .BAmA S. BI'rtENCOURT
,--�----_. �--

II, • D IC.O
CUnJea G.r.1 - PDIATaU

a.. 11 de Maio. ti - ItaJaJ
rU.JlICULT\1RA .:... P.DlATJUA - .CLINICA G.UJ, I
C.u.Uórl. e Ilestcl'Dd. - Rua Baleio Via.a a . ., (Lar.., l' I

•• .aio) -:- J'lorJ.n6poüa.
••r6ri , 8 la 12 )tor.. - D1'rlam�Dta.

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

DR� 1\'1. S. CAVALCANTI
CUnJea :esc1a.!vame.nte ,de manca

. �ua Saldanha Marinho. le. - Telefone' (.,y 'l":
DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

'Clinlca Médica - Doença. de .crlanç••
(Tratamento' de BronqUites em ad�ltol e etiiln(a..).
Connltórlo: Vitor Meireles, 18 - l° andar.

HQcárlo: Da, 10,31) às 11.30 e das 2,80 l. 1.10 bor..
�..Idênda: Avenida Rio Branco, 16% - Fone 1.1140.

DR. NEWTON' D'AVILA
Clrurcl.',eral - Doença. de Senho;•• - Pl'octolqla

Eletricidade Médica
Con.uJtórlo: Rua Vitor Meirelea D. 18 - Teletone' 1.607 .

Con.n1t.. : As '11.30 horas e li tarde daa 115 hOTá. em di.nte.
.

Resldêncla; Rua Vidal }{amos. - 'l'�letone l.42,2. i���-��.�....;.............��,.. .....

ADVOCACIA

R�BERTO W S Hv1fOT
HEITCR �TE'NER

SOLICITADORES

Advogada '-€o�ereial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Felipe Schmidt - 42-A 10 andar sala 1.

. I D A .'
.

I
de ITAJAJ, do RIO

VOLTA
'. de SANTOS

17,n.ovembro 19/Novembro 24/Novemb-ro 25/Novembro
OO/Novembro 2jDezembro

.

7/Dezembro 8/Dezembro
12/Dezembro 14/Dezembro I9/Dezembro 20/Dezembro .

O h'orãtio de Florianópolis ser! às 24 horas das datas indicada•.

Para mais informações dirijam·se à

EMPR2SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKB

Rua Deodoro _,. Caixa Postál n. 92 - Telefone: 1.212.

1\{oderna - Rua
to.
16 Domingo � Farmáeia-.

.Moderna - Rua João Pin
to.

.

22 Sábado - Farmácia
Santo Antônio - Rua João

�i�to. > '

,

S�0�? yU?Ct/y
'. ..- .

.

� tSPEClAUO/,Df

OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ • GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
J!:.peclaUab... ....,I tal

••ia. Ap.relhal.m.
Llmpad. II., F.nd. - Itflfr!ltor - ".rtomano e�, &alo X. (r...

•�f!., da C.beça) - Retind� da Col'P" &nr.alao, '0 hlmlo

....f....
. &ec:"a para ••0 de OeulO'"

Cou.�t6rl. - Vucond. d. Ouro Pr.to Oi•• - (Alte5 •• C...

......m....).
.......da - "elilll Sehmidt, 101: � TIl.. 1111.

·w&M

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
cmUJlGIA TR.uJüTOLOQU

Orto...........
Cne.turto, 1010 Ploto, U.
Da. lt .. 1'f 4ilriam••te.

.'DÓ. aol BAbado&.
.... , Boeaill't'a 111. 'rene a. 'I4.

�

D�· ALFREDO CREREM
.:. C.no Nllc:l0'" de «••cá.': .........

_'-IlrIa�� .4ô"Bo.pl� Collnla SaDt'Aaá:"
.

.

DeeDpa D.I"OIU • ml.taIa.

lDi�taD� SuqL
...�.... �, ..

. Oo'i"1I.':,;lj'í ii .. 1" iioraa.
.

'rON.r'.: 7". . < ••

I••" 'Ru. Santo. SaPal•• , U - ••�tto.

'"r
.,.

DR� MARIO WENDHAUSEN
CHItIc:a lII.fcllc:a' .. ".U... ert••,-
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Agradecimento'I

PANE'ITOHE 900'
-

v, Filho," nóra, genros, neto. e sobr-inhos a__
.,""....�iVEI�S,ú1!IOS:

. /'. I' �e�ta ,diüa, o si', Miguel DELICIOSO! de coração a dedicação o desvêlo e o esforço em que se:

Vereador Mlguel :p�u� I Daux receberá homenagens,
empenharam para, curar nossa extremosa mãe, sórt'a,..

.

.

b '" ,'SUp·ERNUTRIT1VO!.
.

Regista
a.

data que oje

I
que festemunharão a eati-

avó e tia ao cientista Dr. Djalma Moellhmann e seu 35-

.' -:.ra.nSCOl're, o aniversário ma, a admiração c' o raspei- '-INCOMPARÁVEL!.
sisteate. Orlando Schocreder, quando em tratamento- n:;;;-

I'
"

d M' 1
.

> Biscoites "Champagne-Sa\'oiardo"- - Amaretti .,

�'-2.ta tcio o sr, igue to que 'o credenciam as suas
Casa de Saúde São Sebastião.,lch,ux, elemento destacado qua.lídades de espírito e de Petits Four-Gallarat!

. Agrade.cem também as Irmãs da Divina Provídêneía;
,do comércio local. e Verea- coração. A essas manifesta- I PRUIOR ABSOLUTO 'EM QtJ�LIDADE!

em participar a bôa Irmã Otacilia e às 'auxiliares de- @Il�

oor à Câmara Municipal, ções de regostjonós nós 'as- I PANETTONE 900· IITDA ..
· --:- Rua Sacramento

Ierrnagern, pela dedicação extremosa demonstrada á nns-.
"leito pelo Partido Social sociamos, com prazer, abra- I,. Blake, 41/55 - São Paulo,'

sa querida mãe Alice da Costa Vaz .

. "3;i'emoc,rático. çando-o fraternalmente. I
" A todos o nosso mais profundo agradecimento,"aestro Hugo F'reysleben

-c••••••••••••••••
Ocorre, nesta data, o an í- Os seus amiguinhos .l3e,'· '_ Srta. Cecilia J .. San-

MISS'A'" DE '7·' DIA
'ersário natalício do sr. Hu- reunirão, hoje, na l'esidên,-l tos, (ilha do sr. Francisco "

:
.''o' Freysleben, funcionário cia do auiverearíante, p:'!-ra I Jacques'

dos Santos,
, ALICE DA COSTA VAZ

.io Tesouro do Estado, a�o- comemorar tão grata efe- - Menina Osvaldina D. José da Costa Vaz e família, Togo Sepitiba e fam.-
. 'Iilltado e apreciado pinais- rnérid�. �

,

de Olive,ira, :(il!tà do er. Os- 1i� ',A:t\lr ,R3s,!pFi1�o -e ,ralll-m9,j;:',G\t��vo-JL9ltm'khU".;, iS.-
[I,

Cumprimentos de O BS: valdo Eloy de Olivelra, ma- mília, Daura da, Costa Vaz, Bernardino da Costa Vaz et
As, muitas hornenapens, fADO. rítimp.. rnília, Daura da Costa Vavz, Bernardino da COsta Vaz «-

.ra de O ESTADO; - Sra. Aristides de Oliveira -'- Sr. Mauro Pereira, Ulderico Canali e família, filhos, nóra, genros, netos e::
Sra. Armando Cunee Ocorre, nest� _data, o aní- �'ALEC�ME�TO:'; '" ),;o�rinhos,.�giad�c"em de .cor�çi\o;.,a �()<!Q_s,,(,tl-\lt!. o�. co,.:l!'-"

Prestígíaso procer dêssa : Passa, -hoje, o aníversâ- 'versârío n�talrolo ?a, exn1�'1
Sr. Estanislau :Dias,· de. :si·, taram no doloroso, transe que acabam de 8ob.er �ora. o;

.' .;agremiacão partidária, tem -Io natalício' da, exma, sra, sra. d. Alaíde Garcia de Oh- queira falecimento de sua extremosa mãe, sogra, avó e tta. MS
. .,,�do � �ua atuação' no Le- i. Mínervina CUMO, esposa veira, esp�sa. do, sr, Aristi-. No �i? d; _J.aneh·o, onde

que enviaram coroas e flôres,. telegra.mas, cai'tOOs e �ss
g-islativo 'Municipal real- lo sr. Armando Cuneo, 'alto de.s de Ohv.eI:a, n?sso pre-I era funclonário d.O. Depar�- que, acompanharam até li sua ültíma morada 08 nstas
.mente produtiva em benefí- 'uncionárto da Imprensa' 0- sado. correligíonárío.

,

'

,

mento. dos Correios e Tele- mortais da querida extinta. "

I:io8---ao povo ilhêo, que o 'icial do- Estado, ' " À Ilustre .dama. anlversa-I grafos; faleceu, a. 6 do

c?r-, ' Convidam, outrossim, aos parentes e amigos' llfiU3
estima e nêle confia. Sínce- O ESTAD�, respeitosa- riante, as homenagens de O i:rent�, o s�. Esta.mslau DIas assistirem á missa. que em 8uf:á�io à sua 'alm.a.ma�,
TO a leal, ardoroso defensor '1ente, cumprImenta-a. ESTADO,

, ,II' de Slqu:tr�, gen�tor �os ��s. .�...lJ'<·-' c.J
, �tr:ow!lta,na, Terça-feIra. dia.: iii:C;Qsproblemas que

respei-I'leodoro.
Gom�s Mendonça. FAZEM AN

..

?S, HOJE: dr. Jose

FIg.
uero ,Slq�e.J',- ...... :N�qsaSenhora..

,

.

tam ao progresso da terra FesteJa, hOJe, o seu am- :- 81'. Joao Rob.erto da I�speto; �sc.ol.ar, S�,� bem-estar da gente barri- !ersário natalício, o jo- Silvejra.
'.

I
rIa Jose Slq�elr� e J("

� ....._
ga-ve:de, tern",sido -sempre·,o ;Têm, Deodo.ro Gomes Men-I -::,,�ra� Maria Apare�lda guer6 de 81 ueml
: i!3pírlto _ franco e democra· :iofl\a, aplIcado. aluno> Q�!!J" '

,-

(;9l§yin �l>--'-'

o- 88'f'ÃJ)I)
Florianópolis, Sábado, 15 de Nov.embro de 1952
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n03 mais lindos tecidos brasileiros

�

'Que até Paris conquistaram
._- ,

A' MODELAR
/ apresenta . nas linhas Jacques Fath - Diõr - Jean Dessês

(IS MAIS ENCANTADORES � DELOS DE VERlo el
VESTIDOS

- SAIAS"mús de 2.lWO exemplares em algodão Bangú -- Relevá:�Hqu[- Chíntz DE 45,00, até 2.000,.00. , . que constitu�m um sonho de elegância. graça e c....-rlidade! DE 55,00 até 750,00 ... ,

BLUSAS (milhares ... )
U llláfs. maravilhosa' coleção de blusas jamais apresen
tada em Florianópolis. DE 33,oo.até 800,00 ...-"_��-cotes pronunciados envelvldos por estolas ou orígi:;';>.fÜ" blusas.

=eemetes ajustados.
-tcüüura natural c bem marcada.

,

':'J'ttas ampla", "

Uma grande' oferta deste verão. Puro linho para �'fiti--

dos e taileur, metro ,79,no,

3.000 camisinhas de verão para meninos!! M.lULLOTS, uma belíssima variedade e preç� .que tentam.
Visando cooperar sinceramente com a sua presada e seleta freguesia para dímínuiçãoQ!'lundl}8 do crescente aumento do custo da vida, concederá

«I IOUBLAR» de MOVEIS' B TAPEÇARIAS
,B_oniJicação, de- .Festcs de,' Quinze .porCeniode hóje até o dia de NATAL, na maioria dos 'àrtigos do seu estoque!

das dificuldadesaVIso 'IMPORTANTE:
uma especial

r

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

Vida Social
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4'

Aman�a: Fi�U8irenS8. X Paula Ramos, ·'abrin�o o
. returno

Reunida quarta-feira a Fe- 23-11-52 - Bocaiuva x 21-12-52 - Atlético x 11-1-53 - Guarani x A- 8-2-53 - Avaí x PauJa Ra- de verão que�omeçará a "10-
deração Catarinense de Fu- Guarani Paula Ramos tlético·. mos

.

de .dezembro, ficou decidido
.I t.ebol elaborou a tabela para 30-11-52 - Atlético x A- 18-1-53 _ Bocaiuva x A- 15-?-53 � Guarani x Fi- que 05 111lClOS dos prélíos

o returno do' Campeonato vaí 28-12-52 Figueirense vaí gueirense sof'rerão alterações, passan-
Citadino de Profissionais 7-12-52 - Figueirense x x Avaí 25-1-53 _ Guaraní x Pau- do a ser o seguinte: Aspi-
que é a seguirrte : Bocaiuva

'

lIa
Ramos ' I 22-2-53--'Bocaiuva x A- rantes : 14horas e profissio-

Amanhã _ Paula Ramos 14-12-52 - Avaí x Guara- 4-1-53 -' Paula Ramos x 1-2-53 - Figueirense x

I
tlético: .

I nais: 16 horas entrando em.

:x Figueirense P.Í Bocaiuva '. Atlético Tendo em vista o horário vigor já amanhã .

•••••••••••• ••••••••••••••••••• �v�,�·�.�,� ..

"O Estado Esportivo
"

.......w__• ·.,......,.... -.·�· • _ _.·..- • • • __ _ � -,_ " _�.�_.__ _ _ �� .._.._.__-_.:r,...__-.r-v.;.-� ...._..

Boje a disputa do CallQle,oJlato V. de.Remo
�oje ímal:r:n�nte, 0. públic� afic,iouado do esp?r\e fAmérica,

Aldo Luz, Cachoeira, Ipiranga, "Balisas: Marttnelli (l�, América. (2), .Ipirang� (�),
�"lutll;O aplaudirá na linda baía SUi da nossa Capital, M ti I}' AtI" ti R' h I nla.chuelo (4), Aldo Luz (tl), Cachoeira (61 e Atlântico
Ic cal de tantas e memoráveis manhãs remísticas. a q11l1- ar ne I, an ICO e lac ue o, os concor- ; (7).
�'1 uma centena de remadores que te.itará :1 couquista rentes - Silveira x Cordeiro, o duelo mais I' Sexto páreo - 10,10 horas - Homenagem ao eXIDO-.

�.{. Campeonato .?atarjn,e�se de Remo ,"�e 1!l:52, organiza- ! sensacional da manhã náutica ! Sr. Secretário 40 Interior e Justiça - Bronze IN?O:-
(, pela Federação Aquática de Santo Catarina.

. I Medalhas de prata dourada, prata. e bronze - Júniors
São em número de ste os páreos programados, todos I

'

i
- Campeonato - Out-riggers a 4_ remos com patrão -

Tlometendo arrebatar a multidão Je simpatizantes do los ta brilhar, pois para tanto não se descuidaram um. 2.000 metros.
�"!utar esporte do "muque", que tantas o tantas glórias' .ó. momento do p�eparo de, suas guarlliçõ.es. I Balisas ; Atlântico (1), Riachuelo (2), Martinelli
tern dado a Santa Catarina, como, os Campeonatos Brasi- Quem vencera o Campeonato Catarmense de Remi)

. (3), Ipiranga (4)· e Aldo Luz (5). Não concorrerão: Ca-
de out-riggers e skiff de 36, eliminatórias brasileiras de .íe 1952? ! choelra e América.
L'órto Alegre e Rio de Janeiro de 51 e � honra de. repre- O programa

-: _ I Sétimo' páreo - A's 10,30 horas - Honra Federa-
�cntar o-Brasil em Valdívia (Chile), d'.� onde Décio Cou- Está assim organizado o programa da competição "cão Aquática de Santa Catarina - Bronze Hoepcke -

t,,; Hamilton Cordeiro, Walmor Vilela Manoel Silveira desta manhã:
• I Medalhas' de prata dourada, prata e bronze - Classe

/ e Sadí Berber regressaram com o pomposo título (le vi- Damos hoje (i prcgrama da sensacional regata de 1 Aberta - out-r iggers a 4 remos com patrão - 2.000

ce-campeões de remo da Arnérfca do Sul, iado próximo., em L, lJ.l t,1 .do ,Camp,�nMo, .C�ta,rÍl:..)lt�(l, !metros. _

Na manhà de hoje teremos novo ensejo de aplaudir Ie �en;o �e 1�52, IH" novido pela Federação Aqu:':t�":l j' Balisas ; Atlântico (1), Riachuelo (2), Aldo Luz (3),
. esses demodados "ases" do esporte náut ico da nossa ter- .íe Santa IAltarma: . [Ipíranga (4), Martinelli (5) e América (6)'.
ra. Apenas o velho Décio não estará presente, .nas nem l° pár-eo -, AJs 8,.30 horas - Homenagem ao exmo I Não concorrerá o Cachoeira.
por isso seu nome deixará de merecer, os aplausos, pois ;l". Go·vcrna,dor do �staâ.e .:- Taça "Govêrno do f.!>lja-

. I)ir.A:!�ão -Geral da regata
de também timoneou o quatro que venceu na Bahia em _lu -- M�<.l�dhas de ouro, pr�ta e bronze - Cliu;;_;.l A-I '

�rbitro-' Geral :_ Eil1'ico Hostermo;' presidente da.
�lG. O mais interessante é' que -hoje Hamilton Cordeiro e

-ertu - Campeonato - out-ríggers a 4 remos com
\ pa- F. A. S. C.

. Sadí Berber, do Aldo Luz estarão frente ti frente com ;n1t'·- 2,fI()í) metros.
'

! .J�lÍzes de Saída - Heitor Ferrari, Acioli Vasconce-
Manoel Silveira e Walmor Vilela que pertencem 1.0 Mar- Ballsas : Atlântico (1), América (2), Riachuelo (3), los e Osni Mello.
tinelli. Na prova de-sínglescull �30 páreo), Cordeiro 'ten-: _'da�tinelli (4.): .Aldo .Luz (S) .e Ipira.nga ,(6). Não concor- ,_. Juizes-de percurso .

.:...... -Nazareno Srmas, Joel Lange,
terá arrebatar das mãos de Manoel Silveira o título de rera o Cachoeira, .

.

. 'MiltOn Leite e Alfredo .Strelau,
campeão catarinense do remador. 20 páreo - A's 8,50 ho�as _ Homenagem ao exmo, Juizes dê chegada - Alípi� Castro, Walter' Lange,

Este, sem dúvida, o maior duelo do Campeonato, .r, Preaídente
,
da Assembléia Legislativa - Taça Su- 'Urio Rosa, Adalberto Moritz, Sebastião. Cruz e Her-

Todos' os· sete clubes concorréntes estão credencia- �acap - Medalhal;! de prata dourada, .prata e bronze - 'lann Wiilerding.,

3:stre'antes - Campeonato - 10le franche - 1.000 me·
.

Cronometristas - Aroldo. Pessi, Roberto' Muller e
tros. \.ldo Fernandes.

,

Balhas: 'Atlântico (1), Aldo Luz (2), Cachoeira
(3) .. l\:1artinelli�(4), América (5), Riachuelo (6).....e Ipi-
'.·anga (7).

30 páreo - A's 9,10 horas - Homenagem ao exmo.
ir.' Presidente do Conselho Regional de De-st>ol'tos .�

Bronze Adolfo Konder - Medalha's de Our;o, prata e
bronze - 'Classe Aberta - Campeqnato - Single-
scull - 2.000 metrOs.

'

Balisa' 1 - C. 'N. Riachuelo _ Remador
.

Antônio
'F'arias.

'

Balisa 2' - C. R. Aldo Luz - Remador Hamilton
Cordeiro.

'

,

BaUsa 3 - C. N. Francisco Martinelli - Remador
�Ianoel Silveira.,

Não 'i01Ü�ofrerão': América, 'Atlântico, Ca:êhoeira e

1piranga.
40 páreo - Ns 9,30 horas - Homenagem' ao exmo.

Ir. Presidente dã Câmara Municipal - Taçà Conselho
?'egional d� Despórtos - Medalhas de ouro, prata e
bronze __: ClaSse Aberta - Campeonato- Out-riggers

remos com patrão - 2.000 metros. -

'"(alisas: Martinelli (1), Aldo Luz (2), Riachuelo,
·A.tlântico (4). Não concorrerão Cachoeira, Amé
�np'

o nosso·E�tado será representado
equipe de 7 atiradores

por uma
'CAMPEONATO DE AMADORES

SEGUNDA-FEIRA O'CAMPEONATO BRA
SILEIRO DE TIRO AOS PRATOS

,SLmultâneamente com o

l
ao certame, mesmo porque,

XVII Campeonato Paul�sta em_ competições nãdonáis
�e, Ti.ro ao V�o, será dispu; <anteriores trouxe para San
tado em São Paulo, no dia ta Catarina o título de vice-
17 dO- corrente, o Campeo- �ampeão, façanha eSJla que
nato'; Bl'asileiro de Tiro ao repercutiu pelo pais com

Pratos,
. patrocinado ·pela enOrme entusiasmo.

Confedéração 'Bràsileira de São os seguintes os ati-
Caça e Ti,ro. radores que' formarão a

Vários Estados estão ins- equipe da F. C. C� T. no

('ritos para' a sensac'iéinal gran'dioso certame da capi
disputa..... tal .baruJ,.o.;'

• �,

�.!itQ.r
A Federação Qatar�.�

de Cil:': ' '""';...

A última rodada do Cam
peonato Amadorista da cida
'd� marca para hoje a ama

fi,hã- ós jogos' segu-intes:
Hoje, á tarde - Améri

(.'a x Flam�:mgo e ';l'reze de
Maio x Bangú, com os. jui
zes José Silva e' Afí Silvei
ra respêêtiv�mente.
Amanhã, pela manhã _

Iris K- Rercílio Luz, com

Glauco Sanford Vasconce-
los na '-J.rbitragem. e Cole
gial x Postal Telegráfico.
·so.b,-a-s',ordeIl'S,,-4�.Lú*,.Car
valho. '

Em caso dé vltória sobre
OS postalistas ,ou de�ota d(>

.
Treze -Ir ente ,ao Bârigú. ,a
equhie'do GêH!êiial cêi.rá pro_
clamada campeã amadorista
de 62.

CAMPEONATO CATARINENSE DE
BOLA0

Sob ° alto patrocínio da

I
Várias parti�as já fo-_

.Ji'�lieração Catarinense de ram levadas a efeito, cada
:t._ealizado ..n"- '.-
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"'ronIa ao- poder legislativo e lolpe
vergO'nhoso. na democracia

Ptçam Dma.
demoDstração
sem compro

misso.
Revendedores
exclusivos:
Pereira Oliveira & Cia.

Iaeísív« díscurse d� drp. Siqueira Belo
j<_jm virtude dessa ausên- nante barriga-verde I:! tanto (10 por êle atentamente exa

";ià, verdadeira fuga 'dos mais .constrangedora, por minada.
-deputados da União Demo- contratar essene ialme li t-e Não podemos nos confor-
-crática Nacional que, desta com a proposição orçamen- mar com esse esquecimento.
_:forma, desmente seus vinte tária da Nação, na qual o e daqui desta tribuna, em

�.n03 .de pregação oposicio-I presidente Getúlio Vargas, nome daquelas três impor ..

.:nista.. fuga. que. chegou .

a sabendo da necessidade de tantes comunas do Estado,
-contag iar- mais três banca- confiar aos deputados a -dis- lançamos o nosso protesto.
-::las, precisamente aquelas tribuíção de benefícios às Foi porque foram esses

".que, por seus postulados po- zonas por êles representa- municípios esquecidos que
'�itiç,os) mais ligados se de- dos, incluiu verba expressi- nos depositaram confiança
-VEriam manter com as afli- va em diversas dotações, de tão forte parcela da opi-
-ções das 'classes menos fa- sem' entretanto, precisar-· nião pública, entendemos de cumprir o mais importante .tado. em nossa terra e nem

[C A 5 Avorecidas <la. sorte e a quem, lhe a aplicação imediata, corrigir o tratamento iniquo ce seus deveres, que é de a- seja salvo o bom nome, do
,-::;o:m o. Orçamento, poderia- pois essa aplicação só deve- a êles dispensado, e entre- provar a Lei de Meios de Legislativo Catarlnense. \

'

mos dar um pouquinho mais ria fazer segundo as suges- gamos ao estudo das Cernis- J953. Ainda que se houvesse em Aluga-se ótima residen-
-zie conforto, de remédios e -tões, por emendas, dos r�- sões, diversas emendas, en- Não nos surpreende, sr, arrependido de ter apresen- cia, á rua General Liberato
-de 'bem estar, em virtude presentantes do povo, devi- tre as quais queremos des- Presidente e nobres senho- tado emendas, ainda que Bíttencourt, 279, esquina
.dessaTugá;··repetifuos, San-' damente examinadas e con- tacar as seguintes: Conce- res deputados, não nos sur- não quisessem desgostar o da -rua Arací Vaz,· (Bairro
...a Catarina coloca-se no ce- troladas pelas Comissões dendo verba para constru- preende a posição tomada Chefe doExecutivo, a quem de Na. sa. da Fátima), Es
eiário político do país de ma- I'écnícas do Palácio Tira- ção dos Grupos Escolares pela União Democrática Na- tão efetivamente estão ser- treito.
.neira deprimente· para os dentes." Salgado Filho, de Caçador, cional. vindo, sendo que houvesse A tratar com o proprietá
'nossos costumes, dando às. Nada disso fez o sr. Go- e Dom Daniel Hostim, de A orientação que, em rios- desnecessidade de modificar rio Eduardo Nader, na mes

-demais unidades da federa- zernador do Estado, a pro-l Matos Costa, idem para o .,0 Estado, vem seguindo o a proposta orçamentária, o ma casa •

. s:ào, a impressão de que não rosta que encaminhou ao Pôsto de Saúde de Videira, .iart ido do Brigadeiro Edu- dever impunha viessem a
, ....""-�

":e'l--uluimos, de que continua- 10SS0 exame, foi calculada- auxilíos '

para o Seminário .irdo Gomes, já não, causa esta tribuna e dizer ao Po- Sa Ia para=mos no regime do cacíquls- nente usuraria, justamente São Francisco Sales e Colé- �specie aos seus adversários, vo os motivos de sua recusa, ,

"mo, de -que não temos von- ,'Jara opor-se a qualquer mo- {io Nossa Senhora Apareci- ,e não que constituiu motí- às emendas, viessem dizer escritório";i.:ak li�m capacidade para lificação por parte do leg is- ia, de Caçador, e mais um ,'0 de decepção pará seus publicamente "porque não Aluga-se uma à Praça 15,_,zelar pelos nossoa próprios latívo, reforço de verba para me- aróprios correligionários. querem alterar á proposta 22 o A d T tn.. ,.2 n ar. ra ar cominteresse[_,.. Como era de esperar, não 'hcramentos 11-0' setor do O que surpreende, G quo on.'.amentária: d J J B to r. . . arre o.
Enquanto no Rio Grande .ô os deputados do Partido ';râns.ito público na capital. .hoca, o que espanta é ver- O . que não deve passar

-do Su1, onde as paixões polí- . 30cial Democrático se insur- São benefícios que o pov« l1()S o Partido Trabalhista sem o nosso protesto, e que �.aa, ..u....Tae..;..
'l:ie."ts atingem sempre uma l {iram contra' esse atentado daqueles Muníqípios redu- Brasileiro, o Partido de Ge- não eleve passar sem a nos- • I'MGM 1l.raIYI....

,

inteusida.dtt violenta e peri- �s nossas prerrogativas, na e que esperava conse- túlio Vargas, contrariar de sa condenação, é essa fuga Illxlr deIl8"'UQalrA.

�gnl':a, os responsávela pelos ] nas representantes de todos ruir mediante nossa atua- maneira tão �lngulal' a dou- sem razão 'de ser; pois _08 D, : ..
' l1 � .. ,P, ,

'",,::lestinoe <lo povo sabem de- 's partidos com assento na tão neste parlamento, por- trina que ardorosamente de- deputados que apoiam o go-

.

.por as armas e examinar em "asa discordaram do Chefe uue foi para lhe concretizar- fende. vêrno contam com a maioria .....
-eonjunto a lei de meios, e 10 Poder Executivo e muitos nos as aspirações 'que nos Temos absoluta certeza capaz de impedir a aprova-

P I
-

"fléla fazer um roteiro segu- ieles corporificaram seu "leu seu 'voto .nas urnas. lue nenhum representante cão das emendas e capaz de ernc paçao··J"O para a administração pú-' lesag'rado com diversas e- Entretanto, chegando o da grei petebista - COllCOl'- aprovar a proposta orçamen- Waldyr de. Oliveira Santos
,Th-lic�, .não .excluindumas a- nendns de, indiscutivel uti- rúomento de darmos a essas da com os fatos que a esta tária· s,em qualquer altera- e

· ..eeitando � quasi exigindo a .idade e· todas el�s de'stina- (·mendas e a tantas outras,
.

hora -já estão mei'ecendo a <:ão. .

1-
Zllá Mendonça Santos

·':cooperaçãõ· do Legislâtivo, ias a dar aó pl'óprio·Çl cer- a chancela de nosso aprova- ,�rhica de todo o país. Jamais subimos esta tri- participam a seus-paren
.�qui em Santa Catarina a- teza de não ter sido' esque- ';ão, o Legislativo vê-se im- Temos absoluta certeza buna pata críticar quem tes e pessoas de suas rela
,{:(mtece precisamente o con- Cido. ?ossibilitado de tomar qual- que é vontade de todos OH 'I' quer que seja. Jamais dela ções, o naScimento de seu
'. ::-,árÍl}, como que a justificar Com relação à zona que 1uer deliberação. unicamen- deputados trabalhitas, estar �03 servimos para condenar filho Paulo, Tadeu.- ocorrido
� denominação pitoresca de i'epresentamos nesta Augus- te porqt::e os deputados da 'l€.st0 plenário e do alto da I os ilush:es ?ares, e se hoje, I dia 7 d,o corrente,' na Ma�er:!"er a 'terra "dos casos ru- a Assembiéia devemos di- ,ituação, até aque}r)s que �t_!buna que a massa popular ·pela �rlmeJra v�z, o faze- ·oidade ."Dr. Carlos Correa".
·yos". E' que o Poder Exe- éer que um profundo desgos- apresentaram emendas de lhes deu, defendérem\ com :nos, e porque nao podemos .

'�utivo, ao'encaminhar a pro- :;0 e uma deéepção- desani- b-enefídos às suas comunas, !lrdor e com intransigência consentir nesse insulto'/ às
posta orçamentária, propo- nadora nos colheu, quando, fo�em .da luta e negam nú- iS emendas por elas apre- nossas funções, Sabemos
:sitalmente ou não seja por . tO reCOrl�ermos todas as pá- mero para deliberações, com '"mtadas e que viriam dar que 08 pequenos partidos,
-injunções. políticas ou por 6ina� da proposta-- orçamen- ) propósito ér'iminoso de dei- 'tmpáros às classes pobres, tanto aquele que. caminha
:�al' aoonSelhado por seus ':ária em nenhuma dela en- ;:a1' em vigor, para o

-

ano, ::� Classes menos favoreci- sob a orietnação segura e

-:técnicos em finanças, come·- :oittramos qualquer benefí- ;r.alterada e com todos os das, às classes modestas co- patriotica do Sr. Getúlio
"teu erro gravissimo, pois ;�io, pequeno e insignifican- �eus et,roe, a proposta orca- mo são às classes trabalha- Vargas, como aquele que 0-

·não previu a receita que lhe 't, outorgado aos'" mUllicí- 7lentária original.
•

10ras. Temos a absoluta eer-. bedece ao espí'rito abert-a-
·�a�Ii�el:�ava a arrecadação, ,ios de Caça1or, PÔi't(J U- 'E' esta uma afronta ao teza que toqos penS!lJn corpq mente pOpulista ÀC? i�ust�e .

. '-efet.f;â d:Ste ano e nem 'dis-' . i.iüo e Videira. :'oder Legislativo, e só s� 'lÓS e com' <> maior prazer estadista Sr. Adernai.' de
'iribuiu as verbas com aque- Não podemos crer e uem :.xplica por um golpe vergo- ��tariam aqui' para dar aos Barros e aquele que se guia
.,:le espirito de equidade que ..4dmitir, sr. Presidente e !Thoso na Democracia, pois municípios de Porto União, pela austeridade aoutriná
�f<ser�;n�rm� odentadora .

m�. Deputados, que o s'r. ,'e a proposta orçamentlÍ-ria Videira e Cacador, aqueles ria de Plínio Salgado sabe-
<,Qoá' �oa d� 'verdad�Í'to esta- Gover-ha'dbt' do' Estado, ho- do Executivo p,oudesse dis- "lOllCOS b'eneficio'� que 'lhes' mOR que todo!! eles tem çoni-' '1 ',_ ,.,"'''",•.,,c". ; '.;, ., '

-dista. nem aféito aos assuntos-co- :)cnsar da opnião e do tra- :Jleitealpos atravez de no�- promissos políticos com a
'M--·

. Umitando a receita para rnerciais, elemento de desta- :alho do Po�er Legislativo, :as emendas. E é indiscuti- União Demoreática Naciio- bom nome do Legislativo, de
_ ::I9õ3, em bases muito aquem lue nos nORSOS meios econo- mtão a lei ni(o exigiria sua 'elmente triste, é sobremo- nal. Sabemos porque já o foi impedir que sobre Santa Ca
�-realidade ·economica fi- nicos, 'tenha' cbmetido .

essa !'emessa a esta Casa. do desagradavel olhar para proclamàd� por varias ve, tarina, caia o protli!ato .. da
:nanceira d{) Estado, o sr. .remenda injustiça contra POI; causa da atitude anti- essas poltronas e constatar zes neste plenário, que ,eles opinião .pública e a conde�
':Governador do Estado, não ;res dos

_

mais· expressivos patriótica da· União Demo- a ausênc,ia dos amigos' de assumiram a obrigação de nação do Pais�
:,<,;6 prejudicou o plano geral :entros economicQs-comer- crática Nacional, tristemen- �tú.lio Vargas; justa1!len- apoiar administrativamente Uma maioria qu� "tõge,

...

,,(Ias obras administt:ativ&s; :iais
.

do Estado. Não é ad- te cega diante da realidade te numa hora em que mais o sr. lrineu Bornhausen uma maioria que ab.Rndona
tCot�o aindJ careceu a ativi- 'l1issivel que Pôrto União, política do Estado, e çega- seria precisa a sua presen- maC\ aqui, sr._Presidente e o campo 'da luta num mó
·dade 'J!!Iil:J:rnp.nt,,!'Y- ',.,,>;.a _udo Videira e Caçador nada te-:- mente

_.

submissa à vontade ça, justamente numa ocàsi- 81'S. deputados, aqui não se mento de graves responsabi-
'.�

'"
..... merecido do ilustre discricionário de um chefe !io em que se está lutando 'tratâ de ·apoiô

.

político. e lidades" uma maioria que
�n .

r<l,,�gamos, as- menos ligado à coletividade pelos ideais d� Getúlio Var- nem de 'apoio administrati- deserta. do posto numa ho-
�-e conclu- ::iocial de Santa Catarina, gas, lutando pero progra- vo ao partido dominante. ra realmente grave para as

'Oropos- por causa dessa atitude que ma social dê Getúlio Vargas, Trta-se , isto sim 'única'e institúiçóes democraticas dI)
-mi- é vel'dadeiro esbulho das e contribuindo, deste modo, exclusivamente de vir de- Brasil êSsa maioria condena

qu,e nem esse ideal e' nem fender as nossas prerroga- a si próp·ria ao d�sprezo do
A"cp.."hL�;� rl- p,c'IP nrograma !"eja execu- �;'-Q". t�,�t·>_ce. de salyar o povo.

Rua COl1Si I�U�L ro Mafra, 6

TEL. 1358··.. FLORIANOPOLIS
"

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Elendas ao·Orçalento V�l�os d� �íS- NA LiÇA
, ,EMENDA N° 18 torJa Pátria
Ao projeto de lei n. 173/52

Destaque-se da dotação n, 39-4-1 a quantia de .. ,. Eliziái'Ío Antônio dos Sans-
100.000,00 (cem mil cruzeiros) e inclúa-se uma nova do- tos

Há dias, neste .cantinho,

ta()�o, sob n, 39-4-7 com a seguinte discriminação: expendi algumas considera-
Para atender as obras de ampliação do Giná- Nasceu em 15 de Novem- (ões em tôrno de três fa-

sio Salesiano "São Paulo", no distrito de As- bro de 1806, Matriculou-se tos: primeiro em defesa de

curra, munícípio.da Indaial", '

' 'i'; Verdade", contra que-m
'na (_Ultlga Academia de Ma-

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1952, rinha, galgando todos os
afirrnara estar de luto a

(a.) Cássio Medeiros »osto até, o de Almirante imprensa catarínensé por

EMENDA N0 -19 ter surgido aquele semaná-
Crefe da Esquadra. prestan-

Ao projeto de Lei n. 173/52 lo os mais .brílharites servi- rio, segundo condenando a 'D,E ,'R'10 OO 5UL
<_ Detsaque-se dotação n, 39-4-1 a quantia de "',, � , } agressão sofzída . pelo sr.

;08 em Inúmeras comissões
C ..� 100,000,00 (cem mil crúzeiros) e inclúa-se uma nova em que' o seu valôr militar

AoI' Ribeiro embóra, não
_... Teve lugar no dia 8 do

(-j:,t:l.ção, sob n. 39-4-8 com a seguinte discriminação: revelou integralmente a
concordando qU€ essa a- corrente, no Hotel Royal, a

Para atender as obras de ampliação do Ginásio- ma disciplina e cultura. gressão fôsse um atentado reunião inter-clube do Ro-

"Bom Bosco", da cidade de Rio do Sul. E'
'

Ih
'

d
ao jornal ista. ,E terceiro tary Clube de Rio do Sul, :

� rf't) conse serro <e

Sala das Sessões, 25 de outubro 'de 1952. '}uerra, 'Comendador da 01'- ustígando quem escreve qual foi muito concorrida,

(a.) Cássio ,:Medeiros dem dg São Bento de Aviz,
"em dó da gramatica. ,Esta .reunião festiva teve

EMENDÀ N0 20 la Ordem de Cruzeiro e da
Nada mais claro,

_
.: por fim a soleni-dade de en-

Ao projeto de Lei n, 173/52 Rosa, Foi Diretor da Estra-
Eis .que surge um lumí- trega da taça' de frequência

Destaque-se da dotação "68-2-53" e inclúa-se onde da de Ferro D, Pedro II, de
nar do jornalismo barriga- "Júlio Pacheco Monteiro'

-couber; a quantia de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), 1872 à 1873, Possuia as me-
verde e vira tudo de pernas conquistado pelo Rotary lo,

com a seguinte discriminação:
'

dalhas da Guerra da Inde- para o ar, cal: uma vez que obteve (

Para ser aplicada no prosseguimento da� obras- pendência- da Bahia e a '6e-
Disse ° que eu não disse, 'maior índice de frequência

do Hospital Santo Antônio, na cidade de Blu- ral da Campanha do Para-
e não diase o que eu disse, -verífícadó" no- ano rotârío"

rnenau. guai, com passador de ouro,
E depois saiu dizendo o que isto é, de julho de 1951

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1952, E' autor de um dicionâ-
bem quis, enchendo-me de junho de 1952.

(a.) Cássio Medeiros d() de têrmos náuticos, Na-
de amablidades enternece- Compareceram aos feste,

,

,EMENDA N0 21 nobiliarquia tem o gráu de
deras. jos dos rotarianos de Rio

Ao projeto de Lei n. 173/52, Barão de Angra, Faleceu a
O S termos com que me do Sul o Sr. Albary Guíma-

'Desta9.ue",se da dotação -no 39-4-1 a quantia de 27 de Setembro de,1883 de-
mimoseou oemêríto roman- rães .. do Rotary Clube de

(;1'$ 100,000,00, (cem mil cruzeiros) e inclúa-se urna no- pois de haver prestado
císta, valam por um titulo Ponta Grossa. Estado do Pa�_

W!l dotação sob n. 394-6 com a seguinte discriminação: mais de 60 anos de relevan� <le_glól'ia, pois é sempre a- raná, e atual governador do

"Para atender às obras de ampliação da Escola t' gradável merecer o respeí- distrito ,120; Sr. Olavo Car-
es serviços.

São José, no bairro de Garcia, cidade de' BIu-
'

_ 16 _ to. das pessoas bem educa- valho, companheiro de via"

menau".,
'

João-de Souza Fagundes
das, gem do 'Sr, governador; e as

Sala da S sõ 25 10 52' Ele
'

t Q' seguintes delegações : "

d'Eça, o bravo comandante

l '

' s e1> es, - - Eis outro Catarinense i- que con mue, ,ue o �" -

'

(' ) C'
, M-.l'

volt Q
"

t d '-De, Itaíaí - Srs. JU'II'O do Regimento de Linha da.

a. a88IO euerros lustre, falecido, cap, em; 15-
e, ue Cllga u o,

EMENDA N0 22
-

10-1887,
- Se lhe faltarem elemen- Pacheco Monteiro, ex-gover- Ilha de Santa Catarina;

Ao'projeto de Lei -n. 173/52, " Nasceu no Desterro, E'ra
tos; (juc'-me procure, Enão uador, Evaldo,WUe'rding., é, "'--:--, em 1825, D, João v,r

Destaque-se da verda "68-2-53" e .inclúa-se onde filho do Major Francisco
assine nunca, Não corneta Werner Heineberg, funda- ratificou, porta carta delei,

couber, a quantia de C�$ 200,OOÕ,oo( duz.ento� .mil cru- de Sousa, Fagundes e D. jamais a inf'nmia de asainai do Rotary Clube de Rio do o tratado de amizade, e ali-

"€1'1'0") com ... seguínte di
" '- ') o ue 1'1 l' d Sul" De S-"o Francisco ,do ança, assinado no Rio de

"'.. � <, " lsenmluaçao: Francisca Maria das Cha- '1"
1 e ,ol'ra a pena nu- . - - ""

,," "I:'ar.i,'Sel" aplicada no iníéio da const�uçao da gas.
rifulgcnfe,' Sul. -:- 5 rota,r'ianos, De Ja-: Janeiro a

29 d€ Agosto de

: ponte de concreto sobre o rio Itajaí _ Açú na
Conser.vê Eemfll'e a elcgan l'aguá do_, SU,l ,_ 4 'rotaria-I '18�5", transmitindo �eu8 di�

1 l'd
Ve,rifico�l pl'llC,a" volt-,n, t,a- '1' D 'r '" reIto' sobre o BraSil a D

oCa 1 ade, de Ascurra, município de lndaial",
:�la (.esse estllo que enleva <108" e �'l",elra -1 r�tal'ia- -,

"
, ,

S
'iamente, quando da Guerra

,I Ped-o de I\lcanlara reser

aja das Sessões, ,25 de outubro de 1952, los-Farorapos, "'m -10 ,�e �,e-
escre,'a sempre com o mes',

'

no. ; l • , ,.-

" (a,) Cá�sio MecIeiros. '," I

" � - me apl1ro, com �a llleHrna en Além do� visitant_es, esti-
'

vando-lhe o:título de Impe---

Nota da redãção: ° <ieputado Cássi-o Madei-f'-Os, depois de
tembro de 1839, 110 Bab- _�antà:dôra influência e não veram presentes o Sr, Se-

_

rador;
,

lhão P,rovisórío'do ])est.erro, 'd
'

'
-',

t" d P
" em 18-39 travou se. 9

,apres,entar essas, emendas foi chamado a Palá-
elxe nunca de usar o mes- ere a1'1O a rewitura Mu-'

--', ,
- ,-

'

do, de onde saiu arrependido de apresenta-las,
..;omo 10 Cadete, Foi pro�' mo 1iIwuajar escorreito, nicipal, ;:'epresentando -o

éélebre combate naval da.

I

Ba�ta'ria a ilua presença na.- Assembléia para mo,:,ido: a tentne e� �7 de Qu�nto ii minha pob.r:.e Sr, Prefeito, qu� se encún- Laguna, durante a guerra.

essas ernendas serem aprovadas. Mas ao repl'e-
'lalO,de 1842; a Capltao em pes_soa, não a poupe, trava ausente do mUl1icÍ- riograndense (Farrapos}.

sentallte perrepista faltou coragem p'ara des- � ,de De�em�ro_

de 1847; Ma-I Alguns deputadas lhe 1'0- pio; Sr, Arthur, Siewert,
entre a Esquadra Imperial

,
gostar o governador e fugiu também ao dever. ;r

em dom I sVsaol pa:a,
o 250 derão 'alcançar' documentos Presídente da Câmara de

comandada pelo Capitão de

.).-<)__O�()..-<)__(�o....()._;()... D :�P?
' e

18
,0 untarl�B da de alta valia e quem sabe Vereadores de ,Rio do Sul,

Mar e Guerra' Frederico

"
a na, em �5 e efetivado se o Supremo tambem 'tem e outras autorida:des locais,

Mariath e a 'Revolucionána

e
2m 2 de JaneIro de 1866; alguma cou "a pa'ra d' E' bem corno grande numero de

comandada pelo Capitão-te-

1', t C '1
� lzer.

�

enen e orone em 22 de b<5m ir até lá, outras pessoas genti1�ente nente José Garibaldi;

_;etembdro de 18661, 8:nd.o re- E 6lhe� não se esqueça de convidadas. "

.- em 1887. faleceu em

,orma o por mo estia mcu- mandar o meu endel' ," Pr ta 1 dI" Florianópolis 'o Brigadenro.
,,' , I

.
.

.

eço a es mIo gran e ,rea ce
'

la\e que o tornava Incapaz políCIa gaúcha E' à festa rotária, tambe'm se
João de Souza Fagundes�

l' '(H ,"
,sempre d h

"

p,a.a o serVIço aVlat-lh� de bom aviso andar preveni- encontravam no recinto as
um os eróis de Monte

3ldo am�utado o braço dI- do, ,exmas. senhoras dos rota- Casseros;-
-

reito, esfacelàdo 'Por um ti- Más procure não se equi- rianos' visitantes e: daqui.
- em,'1889.'foi"ltroe-lama-

ro 'no combate de Tuiutí)-; vocar, �,m Pôrt A1 Logo após o aperitivo de
da pelo Marechal Deodoro

R d 't'd" d'd
o egre,- 'd F R"

\ea mI I o, a pe 1 0, e� nu'nca troqu-ei de nome, A confraternização, servido às
a onseca a

_
epublica dos

10 de �dun�o C de �870, fOI, troca foi aqui, em Florianó, 19 horas, teve início o lauto
Estados Unidos d<hBrasil;

promOVI o a oronel em 14 I polis comó é p br' Jantar, 'observ;mdo-se' ume

- em 1900;� surgiú� em

�le Abl'l'l dé,' 1'872 e refor'm"a-: tor'l'o',',
'

,
U leo e no--,' Flor' "1-'

,'-. '-'" ... 1�" ••Ih.'

.

�úribiente de harmonia e
_

IanOf)<)lS 'o'-�J01".l'J:Al .'". u
'

.�o e� 28� de M�rço �e !&.77 'Quando tiver dit.o tüd-e e:
franca cordialidade, Debate";; -, - :'..

;10 'dPosto dte cBrl�adeIro, fa- quando graças' á sua moral, Fizeram uso' da. palavl'a,
- em 1910, assumiu a

_,ecI o nes a, apItaI em 15 eu me ,tiver transformado na ocasião, diversos orado�,
Presidência - da Repúhliea

de Novembro de ..1887, em ser muito ma'is desprezi� res,- entre' os quais -destacã� dos,Estados Unidos do Bra-

Possuia -as seg-uintes con- vel do que o mar"V1'lho80 d J 'I'
,aH, o Marechal' Hermes Ro-

Q< mos o ex-governa or U 10 drigues da Fonseca.'
'

decorações: medalha de pra- ,articulista, então venha l'&- Pacheco Monteiro que f

ta, hábito da rosa,:' do

crU:j
ceoer o meu abraço, porque a ent�ga da taça ao R:" André �lIo T�asc8

zeir?, :Medalha ,de UTU- eu não

negare,
i jamais a mão t.ary de Rio do Sul, por ter -::'--�'--.....-------

gualana, Cavaleiro dda Or� a.os fracassados. êste atingido o maior índi-', 8-18,4S
dem de São Bento de Aviz e '

..'---- ce de frequência no últim�, V
....."l!

Oficia'!, da ,Ordem de Cristo,
,

'

;\&_8kle '"O, BSTAJXr ano rotário, ,,- �

� . tAgradecimento eMissa t��;fcresi_"
Vende-se Manuel �erreir-a de Melo, I a:ompanhar�II?-na �té.z�··
Duas casas $itos á ru'a ����ora e flIhos, agr e" - tana.morad1l_:'�

.

Vitor Me;" ,

__�

6
� � �� �F�I�0�rl�·a:n:óp�o:1:�:'�Sá_·b_a_d_o_._l_5_d_e__N_o,v._em__br_o__d_e_l_9_5_2__�.___-. �_:��IB:::i:��,� ___

,-15 -
.João Fraíner

LIRA TENI'S CLUBE
ALTEUAÇAO PROGRAMA MES NOVEMBRO

Dfa - 23 - Domingo Coquetel - Início 9 horas

Dia - 30 - Domingo - Tarde Dançante - Início-

19,30 horas,
Todas as Terças-feiras - Bingo S-ocial - Início

20,30 horas,

PelosMÜDicipiôi-
cerrando -as solenidades, d'

companheiro governador AI

bary Guimarães, sob inten
sa salva de palmas,

,o l'eoristrê.rmos êstc a

conteeirnento social em Rio
do- Sul, congratulamo-nos
com o Sr. Presidente do Ro

taey local pelo êxito alcan

çado,
Do Correspondente

1& DE NOVEMBUO
- em 1813, no Rio Gran

de do Sul, faleceu o Briga
reiro José da Gama Lobo.

,Encontro: TrUlDan
Eise'ohow-er

émissário pess,ó� dô

,presi-I
genera'l chamado. Dewey a

'Rente' 'eleito Eisenhower. Augusta. na Georgia, onde

'que, estava. à-o sua, disposi.. repousa das fadigas da cam-

, : São, para. conferenciar com
- panha presidencial, não sig

,Jle, O sr. Caoot Lodge che- nifica que Eisenhower te

,gará 'amanhã a esta capi- (lha a- intenção de escolher

'tal e é provável que se en,,; ') governador para Q pôsto
t�viste com' o sr, Bruce; de' secretário de Estado no

,que ocupa às funções 40 !lCU, próximo gabiente,
sr. Acheson, durante sua

ausênciá d€sta capital.

NOVO SECRETARIO ,DE
ESTADO '

Washington, 14 (U. P,)
'- O general Eisenhower

pensaria em -escolher Tho
mas Dewey QU John Mc
Cloy para o pôsto de secre

tário de Estado,
Eisenhower conferencia

:rá com Dewy, governador
-republicano de No�á York,
amanhã, antes de conferen':
-ciar na terça-feira próxima
{:I_'Úl o presidente Truman,
Por êsse motivo os círcu

los informados desta càpitaJ
inrlap'n,.....

Sabe-se que as conversa

=;ões Eisenhower-Dewey a

bordarão principalmente os

problemas ligados � aos as

suntos estrangeiros e parti
'cularmente as relaçõ�s rus

so-american_as, a Coré!l e

os problemas da Orga'l'liza
ção do Tratado do Atlânti
co Norte,
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COMPRA'
VENDA I>�

.

l'MoolSI .rCRIIí�
>lIPO!tCA�
AVAl1i"Ô[!>

�����������.

Ttm 110 anos, 15
cachimbos 8

'

I

UU'Dca adoece0

CASAS A VENDA

iESTREITO CANTO - 4 casas, sendo.2 residenciai••

2 para eomêreío (ótimo ponto perto da Soberana)
llUA TENENTE SILVEIRA - 6 Qualtobj I/visita, ai

jantar, copa, cosinha, etc. . .•............ o ••••

:ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, ril

jantlir, s/vlslta, copa, quarto de banho, garaje, 80-
tão, situada em esquina ..•..•.............•.•

1lUÃ 'BOCAlUVA � .4 qu�rto., s/vl'sita, ·s/j.anw,
copa. ecstnha, dispença, entrada paTa autQmóve}

por dURS ruas (8ituada em e&Qu�na, gl"anda quín-
taI) ••.••••••••••••••••••••••••........•.•.•.

�'itUA' MON&IllN.UOR TOPP --'.ª quarho�. s/vi�ita•.aI
-

jantar, c�si�ha� dep6sit.o, co';a, terre�o lhW ';:;1;•.'
JftJA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos. s/visita,

,

s/jant;r, copa, cosinha, sftuada em esquina, .ótimo

ponto .

:�BTREJTO RUA SAO PEDRO _;::; � quartos, ant-aala,
esla de visita, copa, eosinbà�iltstalaçiío. 1S."'ni��.l�a__ . ".. .__.�_.

completa, com dURS pequenas casal DI)!! fuímo.
JiV; MAURO RAMOS - 3 quartos, ccsinba, sala jan

tal', s/visita, etc. (casa isolada 6timo local) •...
';{lUA DUARTE SCHUTEL - 2 caiSaa. uma _ 4 quar

tos, s/iantar, s/visita, eosínha, etc.; outra com!

quartos, sala,. val'8Jfda; cosinba, etc. . ..... : ....
�TREITO RUA JO'AO CRUZ &lLVA - 11 �uaYt()S., sI

visita, sl.jantar, cosinha,. banheiro, etc., te:rrel!l&

o42m. frente por 20 fundos (esqUina), aceita-H

&00% à vista e &0% à 1.200,00 mensais .. , .....

_�TREITÓ AV. SANTA CATARINA - a quartos, s/

�isita, s/jantar, copa, wsinha, etc. terreno 21n411

(chácara) .. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

i:STREJTO RUA S�O PEDRO .: 3 quartos, s/jalttar,
copa, cosinha, varandão, dispensa etc .. ter�ne

-:, lólt40.
IUJA BOCAIUVA - 8 quartos, sr para Itegbeio; "araz

da, casinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

powsky ••• , •....••••••..•.•••••..•.••••...••.

J\UA.RUI BARB.OSA (defronte o .AbrigQ de M_re&)
- 2 1uartoÍl" �/visjtà, .s/jantar, C&8iflha, etc•••

AV. RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varanda, cosi-
nha, etc. . .................•••...... , .••......

liDA JOSÉ BqITEUX -,2 quartos, s/";si�a, Tal'8nda.
eoainha •••• -_ � � I

'COQUEIROS - 3 quartos, saJa, varanda, cosin»a, ba-
nheiro, ete. , .......•......••.••.•........•.••.

�UA J :>8É' B01TEUX - 2 quartos, a/visHa, vlIIl'aud.,
,

cosínha
'

; _ " � : '

.

'GA�EÇUDAS MNN.' LAGUNA - Bei�-mar ec>m "

quartos, s/negócio, s/vi'IJita,· s/jantar, cosill:ba,
etc. terreno 72183 mts., 6tima pa� veraneio ....

.'3lUA RUI BARBOSA - .2 quartos, sala visita, CHj.
nba, etc. •

,
.

..SERVIDAO FRANZONI .� 3 quartoe, sala, varaa""
cosinha, etc., terreno 9163 mte. "0 ••••••••••••

ESTREITO ,RUÁ SANTA �U�IA - la quart&s, Sltla vi
sita, s/jantar, coaínha, despensa, etc.

'

•...•••...

1RlJA FRANCISCO TOLENTINO -'- 2 (J'I)aPtN, sala,
varanda, COSI \'Iha, ete. •••••.••••••••••••••••••

• ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA :-- % q'llal'tM,
sala, ;aranda, cP�in:ba, �la \ para'

. �ei6do .••..

lSARREIROS - 8 qnartoa, �/vi�ita, II/jnntar, cosiltl9.
grande. terreno

-.-0---

CHACARAS E FAZENDA À VENDA

·(;?-'-'AS\'1ElRAS. - cu� '4.3,*4,728 :m2 e 11m3 i)ii_
casa' 1e&ide��ia)" �é 2 �:!ivi���t�s ., .. , ... :,': ...

CAPO.jl:lRAS - (no prl�ci'pi�) ..:_' com lF8x2W �

OSWALDlNA CLIMACO SENNA'
Gualberto dos Santos Senna e F'ilhoa.; Felicidade

Piccard Climaco, Waldir Macuco e Família, Orlando
Climaco e Família (&usentes), Oswaldo Climaco e Fa

nília, Orivaldo Climaco e Família (ausentes), Mário.

';onça'lves e Família (ausentes) e Maria Augusta de Se-
- ma, agradecem a todos. que os confortaram por ocasião
lo falecimento de sua extremosa esposa, mãe, filha, irmã,
.unhada, tia e nora, os que enviaram coroas, ramalhe

.es, telegramas, cartões e. os que a acompanharam até a

.ua última morada. Convidam outrossim aos parentes e

.migos para assistirem á missa que em sufrágio de sua

oonissima alma mandam celebrar na Capela do Senhor
30m Jesus dos Aflitos, no Estreito, segunda-feira, dia 17
lo corrente, ás 7 horas. Antecipam seus agradecimentos
, todos que comparecerem a êsse ato da nossa religião.

RIO, 13 (V. A) - Apre
sentou-se perante o juiz
Paulo Faria Cunha, da 15&
Zona do Registro Civil, uma

800.000,� senhora, declarando ser

Deolinda Silva, com 110 a

,OO.OOO,� nos de 'idade e' desejar fa
zer o registro de nascímen
to,

"50.000,o� Nasceu a 8 de dezembro
de 1842, s�ndo fi1h� (ie Jo�

; ão Ferreira da Silva. Até

Ihoje não precisara do re-
100.000 Ó(' •

t
- .,

iPS ro, mas nao querra !ll0r� Irer sem f,aze-Io.
IlWl.OOO.oe Possui 15 cachimbos doá- I

dos .por pessoas amigas e.
. não se lembra de havér. ado-I166.000,0(1 ecido. _

.

16&.000,04>

180.00��

·18O.000.o�

1410.000,0"

100.000,00

Comunicação
o dr. Wilmar Dias" advogado, comunica aos

seus clientes que, de 3 de novembro, p. vindouro,
reabrirá o seu escritório de advocacia, Edifício
Montepio, sala 3, 4° andar, atendendo das 10 às 12
horas.

100.000,00

10.000,0(1

Não'-baverâ racionamento
.

de gasolina
RIO, 13 (V. A.) - Infor- das relacionadas com o seu

mações obtidas no Conse- I
consumo, são da exclusiva

lho Nacional do Petróleo competência do C. N. P., que
desmentem que a COFAP até agora não cogitou do rn

esteja cogitando de racio- cionamento,
"nar a gasolina. Mesmo a fi- _••� �••-"' -

xação dos' preços da gasoli
na, além de todas as medi- Cine-Diario

em:

MESTRES 'DE BAILE
Jonnhy M.c BROW

r

Fraqueza. em g�,.1
Vinho Creosotad(

(Silveira)

IÜTZ

Às 2 - 4,30 - 7hs.
ObEON

Às 2,30hs.
Tl'l'one POWVER - Linda
DARNELL Rita HAY

WORTH,
em:

SANQUE :{fAREJA
No programa: O Esporte

na Tela. Nae.

Preços: 5,00 -' 3,20
ROXY

Às 4 - 7,45hs.
O GORDO E O MA.
GRO.

Vende-se
Canoa e motor de popa

Jhonson 5 h. p., vê e tratar
com o sr . .José Torres, á
Rua 14 de julho 595. Estra-

-----

CASA JD8cm..u1'U 'Qb\
bldiol'. i.. Ui.. L....
V·._.;VilftI... Dta.....

'. a.à C..HIUIN JIafa

•

Uma autêntica jóia •••
na construção e na utilidade

ALASO

80.000,00 ••

�. outras que por motlTo de fôrça maio-r l!Iio alo a.a.dad••
.algumas destas são 'aceita transferência peo}ee htstitatolt, MOlltapi<
41 Caiu EConômica.

•

ÀV. MAUJ�O RAMOS - Lôte de 1&x45 mta. '(nep-
.

cio urgente) .

�ESTREITO RUA SANTA- LUZIA - :88q. ec>m :eu
São Pedro - 40x211 mts. • ....•..............

1[;'oQn:mos RUA SÃO CRISTOVAO·- 22lT� tl!'1>d�
umas 'pequenas casas .•....•.................

ESTREITO RUA SANTA LUZIA .:.. Í4iae C'&l'Z ltl:z�
mta. ,'. . . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • •. • • • U.OOtl,O(

:BARREIROS -:- lote de .12::50 mts. . . . . . . . . . . •. . . 1!.OOO,Of
COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CRAC_o\ltAS II SJTJ(M!
Temo8 sempre intere8sad�s em C�IIlp7!l? <eal!as, taneDOIJ, eh,

·Qrall e siti08.

66.000,f)�

. eD.OOO,oc

U.OOO,�,

120.&00;01

..
"

�
E
<
-.
."

.�
o
U
•

e
D
c

:.

80.000,c>!

casa com 4 qualio8, :I 8J\l�s, cOllin,ba; �&ftheir.,: .•.... "-- "-,.
o' -

. ,

, va"'l".�ndão, 'etc. .. .. � .. * ;. ••.�',. ..... _,. " " � ... " " .... "" ... "" •

�TRIND.,Ü)E - com 73,6011.600 mts.· e uma casa �'om'
'" 5 quarto.!!, 5/j�ntaÍ', 'eo�,'edsin'ha:, b��h\1'iro::já:. _

"" ".'

randão, e:te. . ....•..... 0,' ••••• , •••••••• � •••.•.• _ .. ,

.. rGét,001l....
,'SACO DOS LIMÕES - com 27;:1.500 mts. ê �'11 Casa .'

_'.
• ..��.

resid�ncia 1 ,. " ........... :.� .. ,. . ;... ,. . � ..... � .... � .. " ... � ..-...... _. "

,SACO DOS Ll�OES' - �om 83x500 nits. • ..•.•.....

--0--

HIPOTECAS

'GARANnA Df 5 A'OS-VENDAS EM SUAVES PAGAMfR'OS

em:

O ULTIMO REDUTO
A VOLTA DE JESSE

JAMES
No programa: Cíne Jor

nal, Nac.

Preços: 5,00 - 3,20'
Imp. até 14 anos.

ODEON

o refrigerador ideal

para o Brasil

Às 7,45hs.
RITZ
Às 8,45hs .

. Tela e Palco.
Na tela: Tirone POWES

- Lindá DARNEJ:,L - lÚta
HAYWORTH

�m:

SANQUE E AREIA
No' Palco: Apresentação

da Famosa Orquestra
.

'Ci•
gana
JANCSI BARKOCZY
Preço único 10,00.

.

IM:PEJÜAL
À; 5 _: 7,45hs.

Gregory PECK Ingrid;
BERGMAN
em:

.

QUANDO FALA O CORA.·
çio

No progl:ama: Notícias.,
da Semana. N�c .

Preços: 6,20 - 3,20
Imp. até 14 anos.

IMPERIO .

Não haYerá Sessão Ciüe;"
mafografica.

.

Cine GLORIA - às 2 hs�

'I,.. Festiva Inaugl;lraçãQ;.
Às '1,30 - 7 � 9hs:

i. Ester WILLIANS - Ha�
ward KEEL
em: ,

AMOR' PAGÃO
P'reços: ,7,00 ._ 3,50'
Censura Livre.

I

. '. . �

Chegou a grande oportunida-
de para a compra do seu re

frigerador. Aíaska será para
o seu Lar um bem de famí

lia que passa de pais para fi

lhos, sempre pel'fdto.·E está
inteiramentt.> ao seu alcance,

:: graças às· íacHidades· de pa

gamento que estamos ofere-
.

cendo. Venha ver de perto
esta maràvillia.

..1

�Gabinete'1iDteiriço, branco bri-
lhant�

.

, Isolação Com lã minera). Aca
bamento interno e8D1sltado a

fogo "-

• Prateleiras de aço zincado à
prova de ferru�em.

• Com'pres80r fechadó, o famo
so "RoJlator", silencioSQ. durá
vel e que dispens. �rviço.

Cn-�uÚf.-,BI'hlll

1Bra�mol.� .

CIp UlJIIAIIDO DO u...,.." .........

•
.C Ree�bemo.8 JLar·f5camo.s q.l).ahu�r. jmcl%);r:�<!jl:<··"!'Jli:I.· &lu'a-nHa' b·j.

poteeária.
CONqS.SJQNÁRIO. AUTORI.ZAO.O.Jc

Egberto l\'IoelImann Cia. - Rua· JoãoPinto, 2 - Telefône 11. 2.502.

J
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Afronla ao poder legislativo .� golpe Chega, hoie, o 'dr. Pereira Fiiho
..,.;- vp.rgonhoso 'O!l democr� cl·a· t�� d�r'S�;����a�;!�:�:�iI;� ��sr�����!l�:iU�i�õ�;a " ll�: �;::���:;� :ua:se:��p�r;,:,��u M 11 Tuberculose, or�a? ,s,ubor- O Ilustre medic?,. ;:rue, e do realizados de combate .�

dinado ao Ministério da um dos grandes tisiólogos 1 tuberculose,

I .,. d' • d d S' • ," B I' Educação e Saúde, deverá brasileiros, vem· acornpa- \ Desta Capital, o dr. Perc;--
nCISIVO ISCUrSO O Pp. Iquelra e o chegar, hoje, a esta Capi- nhado do dr. Valério Kon- ra Filho vistíará, ainda, ou-

"Senhor Presidente. concedida pela Divina Pro- bem estar e contribuir para tal, após visitar, demor�- der, alt? funcionário da�ue- tras cidades do no��e do

Nobres Senhores

Deputa-I
vidência, para que por meio o bem estar de todtrs os nos- darnente, o Estado ddO RlO l� �el'�lçO e, ,n�sta �aPlt�l, Estado, �lt,re .�� qua�s !�-dos. dela poudessemos manter e sos semelhantes. Grande, do Sul on e teve vlsl,ta::a �s var�as o ras e m,enau,e OInV! �, on e :..�.

A liberdade de pensamen- justificar a nossa dignidade Lamentàvelmente, .nem oportunidade ,de ser entr�- assl�t.encra H'SOCI�l, le�,tN�e �s� bemb�al nosoco�l'lOS dquestNe;, .

d f f d Iíb vistado pela imprensa so- quais
.

o ospita ereu rece l( o auxi lOS o
· to e de. atitudes é uma prer- e am a para que nos asse sempre se az essa I er- "'. ',.

"1
.

"

,

. -" . t d : Cam anho<rogativa que a todos nós foi, possível conseguir () nosso" dade o uso que se deveria fa- bre .o panorama dess�l terrt- .Rf,amoBs ,e o ;,'a_:'llhao Jose- pala
lt
;n er Sa .

� p
vem

'

.

-'. , é impost pela vel doença, J10 Brasil, en-

I
ma oíteux este anexo ao que a esse .

elV!çO, ',,'

....-...;.._...".,..........__..........w_�••� _ ..._..._...... � .;��s:iê�uc�a. o
trevista essa que O ES.TA... Hospital de Caridade, afim concretisando no BraSIL
w.-......-.-_....-.·_-wt.-.·_-.-:......fII1'i;?,......."_..._..............,,,...�-..........-..-..-.-.........��.. '-:..�JIWIt.<eT,.

A inauguração do Crne ((Gló- ·".\ss�mb!�ia·:
, • 'C. h"· , E -I' .,

," 'lfl·gl§la'lv�rIa", oJe, no s rei o
Afim de agradecer ao-

UM . ESTABELECIMB1'l[TO fato de ainda não possuir Presidente Protógenes .v];
A ALTURA DOS PRO- um cinema em tão moder- eira, o irrterêsse tomado
GRESSOS- DAQUELE SUB- nas eondi�ões. O sr',IJ6r�e'l junto às autortdades 'de

DISTRIT� , I Daux, porem: n�� �arant�� ! Pôrto União, no sentido
'>
de-

Inaugura-se hoje, a' par-
, que o novo Cine SaQ Jose ,

I facilitar a .estada dos aCH-

OS DE'PUTA'0'05 .
tir -das quatorze, horas, o' que está sendo construido, dêmicos de Direito .quefo-

.

_ II novo Cinema "Glória", que' é uma demonstração de que ram àquela cidade assistir o-

e T 'b Ibam
"

a conceituada Emprêsa I a Emprêsa não esquece a- jur] coletivo dos culpados'qu . ra a. Daux mandou constru,lr .no

I
quela parte da eidád�, dan� pelo rumoroso

C,rime.de
Cha-

Enquanto .os deputados Art. 1° - F'ica concedido sub-distrito do Estreito e do-lhe, dentro de mais al- pecó, esteve, ôntem, no Pa-
da U. D. N. se entregam ao o auxílio de 'Cr$ ,50.000,00� que instalou' com todos os guns mêses, um cinema qUE lâcio do Legislativo uma
comodismo crimisoso da au- i para .inicio da construção modernos requisitos dum será o maior e mais moder Comissão de alunos da Fa-·

sêncía, o deputado Bahia! do prédio da sêde da Asso- confortável e elegante esta- no do Estado. culdade ,. de Direito, sob a.

�Bitt?ncourt, do r. S, D., en-I! ciação Berieficen�e, dos belecimento-dêsse gênero. O Cine "Glória", do Es� presidência do Acadêmicocaminhou a Mesa, os se- Chauffeurs de Jtajai. Visitámos o Cine "Gló- treito, exibirá, hoje, inci- Ernani Palma Ribeiro.
guintes projetos 'de lei;' Art. 2° - As despesas Muitas 'vezes os homens ria" e podemos assegurar ciando auspiciosamente o

..... ._- -� ,_. -_- -_ - - - "I"\..

Concede auxílio para decorrentes de que trata o que se trata de um salão seu ciclo de ti-iunfos,. um. i---F-r-01::-
-

�D-; -0- -Ia e- J'início da construção do artigo 10 desta Lei, corre-
se servem dela não para o

de exibições c inematogrâ- lindo f i l.m e técnicolor:" ,L' li
'

.

seu próprio bem ou para. oprédio para Hospital de rào por conta do excesso, �e bem do próximo, mas para
ficas que rivaliza com al- "AMOR PAGÃO".

Luiz Alves, na séde do arrecadação do exercicro gúns dos melhores de ou-

952 I
sob seu nome sagrado come-

distrito do mesmo no- de:' '30 E ta Jei t
ter abusos os mais chocan- tras capitais, 'não só em be-

me, no município de Ita- ,rt.,..:..... s a ei en ra-
tes e inexplicáveis, leza �Ilterna, como também

jaí. ra e� v!�or na data da sua
E' precisamente isto que

,em comodidades para o pú-
Art, 10 � Fica concedid,o ??bhc�ç�o, revogad�s, as

8sb verificando nesta Au� Jlico, o que foi uma das
o auxílio de Cr$ 200,000,00,

. dlSposlçoes em contrarIO. /"

t A bl'
,. "reocupações mais frisan-

, gUR :a ssem ela., .

para início da construção do S2'S, 13 de novembro de
Para esta C,'asa vien10s to. tes da Emprêsa,

pre'di'O do Hospl'tal de LUI'z 195 O SL'Itemà de iluminação,,

dos mandados pelo povo,Alves, na séde do' distrito José Bahia Bittenéourt
com o fim único de dar ao

totalmente fuosforecente, é
lIo mesmo nome, no municÍ- - Dep, P. S. D.

'I' 'b'
-, indireto, tanto no interior.tJOVO eiS sa ias e necessa·

.... io de ItaJ'aí. A iniciativa do digno re- do edifício, 'como na facha-:t' ,rias, afim de que todos te-'Art, 2° - As .Jespe'sas de-, presentante de ItaJ'aí vem ' la, q'l1e apresenta, aliás,-ti nham seus direitos garanti-correntes de que' trata o mais uma vez dizer ao povo dos e suas justas aspirações uma surpreendente orig-ina-
artigo 1° desta 'lei, corre- livre daquele Município, atendidas, lidade, O salão de projeções,
rão por conta do ,excesso da que não esqueceu as pro- Uma dessas leis, a mais vasto e bem ventilado; ofe
arrecadação do exercício messas feitas na campanha i111portante de todas e tão rece discreta, mas linda dis
de 1952. eleitoral.

importante\ que só ela seria
. posição ornamental, éonsis-

Art. 3° - Esta lei entrará,
_.._- �_ ..,.. .T_

.suficiente para mostrar as
tindo duma única platéia-,

err: vi�or na data da sua pu- OfereCe0 .

empre� excelencias do regime d�mo- com as po'ltronas bem dis
bhcaçao, revogadas as dis-

P.d t crático, é a lei de meios, a
tribuidas para comodidade

posições em eontrário. .' aO ao res) en e lei orçamentáriq_, a lei que
dos frequentadores.

>.,
S. das S'essões, em 13 de GARLAND, Texas), 14 equaciona os deveres "-e os

Os aparelhos de proje-
:novemb�o de 1952. (U,. P.) _ A Companhia direitos do individuo e do ção, que são os maiS' famo-
,-!osé Bahia Bittencourt de Chapéus "ResuytoI" ofe- Estado, porque estabel€ce o

sos e modernos da atualida-
Dep. �.S.D., receu ao presidente Truman quantum da cooperação, fi- des, são de fabrição inglê-
Concede 'auxílio para a situação de representante nanceira do'povo parã com sa, - "Gaumont-Kalec"
,'início da construção geral, ao têrmino de seu o erário público ,e determina

- dos mesmos dos Cine
do préd40 da séde da mandato de presidente dos qu·ais os benefkios _ que o

litz;
Assocaição Beneficente Estados Unidos, a ,expirar ;>;tado deve OlJton!"" l' ,'�QÇ ')

O público do' Estreito es
dos Chauffeurs de Ita- em 20 de- janeiro, do ano mesmo povo, em retribuição tá verdadeiramente de pa-
jaí. �indouro. '.os impostos cobrados. rabens --por êsse grande me-

-- ...."....."...._, •............·.".....T-c-A'V-... -_,,-c-- --rwowv Nenhum deputado, ne-! ��ora��n�o" devido à ar!�- .' t::!/':-,No Te ,Re -E�----
... --- ..__ _�__Vu

,hum representante do po- rida InICiatIva, da Empresa .. (;:,

'o, portanto, pode esquivar- aux,. que esta ce�:a de I / _

e de prestar sua colabora- I c�nt�l com., a �ollespon- f:' '����.._j-(.
'ção, para que essa lei seja d:nc13 de 81�patIas da so- I "'''''. ..,,,,, ��Pi:oJo;F-�5==�=;O=��>
devidamente estudada e fi- ; cledade estreltense. I
nalmente. aprovada, e tenha

. Palestramos, com o S)'. I

assim o Poder Executivo os Jorge Daux, um d<?s sóscios
'recurs6ll legllis necessá;ios da,Emprêsa, a quem ,insi
para fazer um- govêrno ho- nuamos, po.r gracejo, que a

nesto e sobremodo uti'l à co- parte da capital situada na
letividade. Ilha iria enciumar-se com o

Eis, porém, que há várias"
�-......-.",...,..,-"..,."...,.",..�.",.__�

.....

Florianópolis, Sábado.. 15 de N�vembro de 1952

Posse de Novos Ju;zes-

Tavares da Cunha Melo,
manifestou' o regosijo do
Tribunal pelo'acêrto das no
meações. O dr. Abelardo da
Silva Gomes, procurador
regional eleitoral, associou
se à homenagem. Em seu
nome e no/dos seus colegas,
agradec,eu o juiz efetivo dr.
Edmundo Moreira, em s�bs-
tancioso improviso. '-f-:

Nomeados por ,decr€tos
de 3 de novembro cOlTente
<lo senhor presidente da Re�
pública; JUIzes efetivo e

substitutQs do Tribu·nal Re�
gional Eleitoral, tomaram
-posse, na sessão 'de ante--ôn
tem; os ilustres juristas srs.
ers. Edmundo Accacio Mo
J'e_ira, CIarno Gustenhoffen
Galletti e Henrique Stodie-

> ck, sendo na Ç5casião sauda-
4o� "}leIo, sr. dr,'.A��o Be�- O ESTADO c��primenta1l;ar4es, q�e, deSignado pe� os novos juizes 'dt colendolo preSidente, sr. dr. Flávio' TRE--_.··, ., .

��...•....••••....•••••••••••••••••••• i••k

3essões, aqui comparecemos
:lS deputados do I'artido So-

.

c:ial Deinocrático para votar Caravana
a lei em apreço, e nada: po- G Ó bdemos fa�er, porque, arraJ- a C a
tados 'pru,- interesses. mera� Visitou-nos, ôntem, o sr.
qlente partidários, os depu- Celestino Cardoso, Chefe da
tâdos da 'União Democrática. De.legaçâo de Vela é' 'Motor
�&cional, com excepção do do Rio Grande' do Sul, quenobre deputado Oswaldo se encontra :em FlorianõpoRodrigues Cabral, verdadei- lis e que aqui vêm parlici-
1'0 paladino das aspirações par de regatas com os Ve
populares, estão negando leiros da Ilha i Iate'
,sua p·resença aos tn�balhos Clube.

'-

e levando a essa"atitude d�
.

Dessa caravana, composta-Itodo estranha e estranhá- de 13 elementos, participa
vel� ,em .v:irtude de' ac.ôrdo também Alfredo Berck, que, I
polItIco Invocado, os repl'e- nas Olimpíadas conseguiusentantes das demais banca-I classificação.

'

��S,,�U!n��� as�ent� !_la. Ca� �companhou-o a esta reda-;
�.

'.

çao o !':l'. AlcenQ,r 'Melquia-
'

-
.

I des, vic�-Comodoro.

Isslciaeã. "lDã.· Jtaqail•

CONVITE.'
.

A A�s?ciação Irmão Joaquim, mantenedora do Asilo?e Mendlcldade� torna públko que, no próximo dia 16,aS,9 horas, _tara, realizar o benzinho da Nova Capéla ea mauguraçao de mais um dormitório para os asilados.
� lVJesa Administrativa da Ass()ciação telp o prazerde e,o�vldar 08 associados e o povo em gerál, para essasfestIVIdades.

1952.

Segunda-feira dia 17, as:

Agradecendo as gent ile- 18,30 horas será dedicado a

zas que foram feitas ao re- Frei Daniel, capelão da Co
presentante de, "O Estado", lônia Santa. Teresa o pro
aqui- formulamos os nossos grama Cristianismo Univer-,
votos de felicidades à acre· sal, que é h'adiado pela Rá-
ditada Emprêsa Daux. dio Gua-rujá.
••••••••••••••••u•••••ft �.

Casa Vue r Meireles
.

'

Será In8uguráda, hoje
Às 16 horas de hoj1!; com I reformas, 'sendo ,patrimônio

a presença de altas auto- Histórico e Artistico e

cidades do Estado e convi- guardará quanto de precio-
dados, será inaugurada a 80' deixou aqúêle que, eli!'
CASA VITOR MEIRELES,. nossa terra, foi o maior
à rua Nunes Machado, nes- pintor.
ta Capital. O ESTADO agradece à.

,Diretoria do Patrimônio<
Histórico e Artígtico Nacio�
nal o: gentil convite eom que
o distinguiu, para assistir &
êsse ato' solene.

Como é do conhecimento
público o edifício onde nas
ceu a grande artistà cata·
rinense, acaba de passai: pOI

"Se entrares na- fila e votàres em Irineu Bol'-
nhausen, nunca mais entrarás ;em fi1â alguma"..

Assim diziam aqueles, coloridos e vistosos car
tazes, há dois anos passados"

A fila do leite áí está. A's vézes fica tão densl�
que chega a talhar! E o leite; paste�rizado, ·tambéJ1l.

A carne vai subir outra vez. No ·primeiro anO'
, ete govêrno dô sr. _ Irineu subiu já uma vez. No aDÓ>

,

que ;"�m; qu� é o t.erceiro, (subIrá outra vez. E' a fila.
'continua.rá porque'só comerão carne os que puder�
ruá�a!'

. .

Em verdade, em verdade, a última fila 6 a,aych
q.ue leva os repousantes rumos de. ltacorofli, de-po:s
do requiescat 'in pacem. , .

,. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


