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do a Comissão Coordenado-
,

� _ _
_ _

_ _

ri de Compras de Trigo Na-
.��"""".�""'•.>or."1I>. �__.90. ." .n. cional, com sede em Pôrto

Alegre, que funcionará sob

t.lttlçAo de hoje - 8 paCI!I. I Ftorianépolís, Quarta-feira, 19 de Novembro de 1952 80 CENT4VOS a preaidênc ia do Inspetor
�����������������������������������-- ------�.-���� Reg�nal do ServIço ��Ex-

Carta. ao dr., J. J. Barreto,�f'-8;H()'_'D'EO�IR!,�n-DlO-8()�Ro;S·(>4IIIiiD-IL'1 ::r�,ra:s::�: �;:���:i:f.����:��;:��:�, Diretor d O TEMPO II N . N H 'I (1JT1.'Al;:1).JB,H, �·.�Ool,':ne'l�.nsOa, n1a� produtores: 81 - Cr$ ,., _.
O deputado Professor OSWAI,DO.R.. CABRAX.. I' .: 154,50; 80 - Cr$ 153,00;

dirigiu sr, dr. J. J. Barreto, Diretor do jornal Oi' � I eionallsta chinês estabele- 79;_ Cr$ 151,50;.78 - (bâ-
'l'El\iPO, que sé edita nesta �.Capjtal,�a seguinte- i,o RUBENS DE ARRUDA R.4MOS ,ceu severa censura_ quanto sico) - Cr$ lijO,OO; 77 _

ta'
' I --------- - f ao número de mortos resul-

II Cr$ 148,50; 76 - Cr$ .. _�.
ear. _

I �

"Barreto, � > tantos do tnfão
_
que varreu Cr$ 147,00; 75 - Cr$ ... , .

aqui vai de volta ° teu jornal. �l�()""()""()� ...o....o._.o__
esta ilha, porémfontesnão '145,00; 74'- Cr$ 144,00.

O perfil -- embora nele não me reconheça
, A.s bandeiras são as pátrias em, sím.polo. "AI- oficiais estimam que mais. I '

., : .;'$l!
foi escrito visando à minha pessõa, Evidentemen-. ma' de um 'povo tradêtzi.da em, cõres", a nossa é 'de mil pessôas foram mor- -'"'"*: -: "' , .......-..-..._

ie, tedovhemem público tem uma parte da -sua vida' também. um milagre de' análise e de síntese, por- tas.

'C d J'aberta à crítica dos seus ceneidadâos, Mas crítica, que, ao' instantâneo, retraia ° Brasil em. todas as Sabe-se Çlefinitivamente ODOOr 8 as para
-

·l1.�)'quer' dizer.. infâmia; como vem sendo. confundida, ,. '_ "suas direções· físic.as"e -em todos os' seus 'f'l.LmOS es- que pelo menos 200 pessoas

p ia
-e-

-em nossa terra, pela sordice.ínsultuosa dos pasquins. pirunuu«. morreram e. que 10.000 fi?a:, OS ecuarut-as·A fábuÍa da freira agredida a ponta-pés 'esta I\Tel ti, _1- 'Pensamento emocunuuio, percebe-
.

ram desabrigadas pelo pror l' RIO, 18 (V. A.) _ Na.". o", UK
,

t f- passou por For-; _.,

'muito bem imaginada, pelo mesmo, certamente, que bemo-s 'I, TERRA.. "berço e 'tú,t'nliJü das geí'ações, u ao que
,. '" {pnmeIra Vara da Fazenda

já me .atríbuíu o que êle dissera de Konder Reis. cujos olhoe se embebe1'a'rn' nas mesmas paiSllgens e mosa, nõs últimos DO anos, 1 Publica o sr, Luiz SimõesInfelizmente para o' cérebro que a. arquitetou, nun- c�d!t ·l;ida. se alimentou. lEi.'> mes·r.t!!.s fontes"; senti- na sexta-feira p.assada... ! Lopes impetrou uma concor-
ea ninguém ouviu falar dela antes. A Polícia - não 'In�s-lhe a feracidade 1'l1'odigiosa, na. reserva inexQ'U.- !od�s os SeI'Vl��S SOCl�US, data para os pecuaristas.

.

tomou conhecimento do fato; a imprensa não na· riuei dns jlorestas' eeculiiree e na fartuTu reiterada agencias de notícias, jor-
IJ.·"'tw.I'OU·. os· contemperâneos nada sabem a respeito; d 1

-a ,

II lê
. nais e entidades estrangei- Figuram como réu da Fa-v H.· • -

e contiwua '1S vU'l.l01tríLS; precttzernos- �e U 'opu en-
... se a Ordem da Divina Providência que e' quem 'tem d' 1

.

, • ras uniram-se na

gigantes-l
zenda Nacional e outros,'" " cia, escnn ula no ainaao escuro e vtrgem; g?zarnos-

.,'" suas abnegadas Irmãc em JOI-n';]'le, tl'<Tes's'e notícia d' d d _1 l' cá-tarefa, de reparar os efei- encontrando-se pronto 'o""'" "'.. lhe o alento, em tq .ns as 81taS va.ne./L .es ue c t7na; •

· da lenda, certamente não m.e teria convidado, como h Ih f'1
' 'f'

.
. tos da imensa devastação. processo para ju lgamerito..... l

acompan ..anws ..

, e o per H geogi'o._LCO, na exren- .

!:n!;i;a��O:e;t;;:fe::;: �:t:��rOI�g�:ud:o���asdo- �!� !�;�:�:;,��:�'ve�)'��:�c;i��r:Ss �i�01�!;��·�o ee l.;;��e�::�
I, -lÍlSr(à�Corirm&·Ôé"''''''r8c,-t-roà.�idijo·"'Ôc".--a-illl·íaÔdraStrÓ" iíô

..

9 Colégio Coração de Jesus - nem me admitiria na- c!J'rnpados-qne sémente- o tiorizont» q.ta.1.ha;' mwí-
.

quele severo e primornsa. estabelecimento, para {a- rnos.:.lhi o desliza'!' can.tante e ingê1';w,l d:"$ '[!.7rôios,
zer palestras e conferências, o que já aconteceu por o Talar grave e impetuoso elos rios e a precipitaçã.omais de uma vez. ..

'

fmgoros[(: e esp'u.mante das catal'at..cs. ]E corrqJreen-
'

Lament-o que 0- teu jornal enverede pela senda de'Yi'iOE, entiio, pm·ql.!.e "o 1WSÚ) cm'títe.r se formon
inglória e pouco liJ.tlpa daquêle pasquim lá da lagu- inais à infl'U.êncilt elo meio físie.o.,do que do meio so:

· na. Como a êle, também ao teu ninguém dará crédi- cial'e põlítiep"�
to. O 'lamentável é que te estejas nivelando ao irrecu- Neh, de espíri.to como'vido, dip-isa:Ynos o MAR"
verável do môrro de Nossa �enhora·. . .

-

à tecer di}ces );?'ltlrigais às pniios, nas'-snas bonan-
Não é preei o mais, mandar-me o teu jornal. ças de 1a.go, e a htía1' carpo IJ (,0""170 com as encos-.
Nunca· paguei filogios, ma.."J também não subven- tas brnvias, nqs suas convulsões de ocenno. E en-_

dono desafôros. Indiferente aos primeiros, desprezo tendemos, então, ° que a nossa índole reflete, n(/)s
os segundos. .

suas dispen;ões pm'u, a harmonia e pco'a a pa4.>' e nas
E o dinheiro da assinatura; presenl;eia-o ao fa� snas convergênci.as para a defeS'a e 1JlJc1'a a ·l·uta.·. .

cntlista aut'OI' da v;;r,,�ina.da, cuja miséria elJ. .muita Nela: _ 'dét; dl'ma .t;'ngida; €ntrf2vf:J.J7j;Js· º CÉU,. � a
s�!i: mitiguêi C01\l algTilIs níqueis;'" nl! Asse-Ulbléiá. :oferecer-lhe engàst�s' estr'e�()s e II ü-€s(:e';-nos'b�l=-
Não tivesse eH cortada semelhante verba do orça- 'samos pa1�a as tribulações Oe todos os d2as. E alcan-
mento da minha despesa _..!, e continuaria a ser uni çarnos; então, as cal�sas do nosso detenninisrno
grande horn'em, o maior! cristão ..

Adóta-o, Barreto, já que dt;spediste o Pereba. Dela. à únaginaci'io, atmvés d.o lema sadio e
Êste, ao menos, é grato. Sempre que pod�, \cor- construtdl') irrompe � HOME.1�{ Não traz singula-

re, ;reconhecido a uns insignificantes' benefícios 1'idade racial �mo qlte p(11'a prova.?' .. oicintosamente,
que 'lhe fiz e a uns· niqueis que)he-dou, a engraxar�. «qtl.€ a m.escLa, tnesn�o das m.ças mais (tfastadas,
me o sapato. O outro nem ao menos é digno disso .. _ longe de enfraquecê-las. é o pl'ocesso lliais seguro

'Oswaldo'R. Cabral de reco1lstit'lú-las'\ En.tümeS'cein�lhe as vêiít$ sonhos
de pr0f.1ressb acidentar;- .zéaldade africanas e he'rois-
7110S nativos, caldeados e aj)u'rados do f:ogo que re

moveu a a1'�bição inva�ora'� lhe deu o solo, na pl�-
1útttde i:p;ulienável da posse. Organi:to'u o prospel'oo
o. terl'itóTio e, à medida q1W lhe ésboçava estrutur.tt

poUtica, edonÔ1iúclt;e - jW'ídica, deixava-se absorver
Continuamos, ,hoje, a publicação das emendas apl'e- lidos setl.s ímpetos assimiLadores, imanizado -pelos

�entadas ao orçamento de 195,3. Proibidos, pelo goveT-
.;. tne8mos ideais, pela Ute$1TW língua, pelos tnesmos

llador, de votar essas emendas, os deputao08 coligados hábitos e' peta fnesrna fé . .E percebemos, então"por-
- exceção do S1'. OS'V\o"aldo Cabral fugiram do plena- que.o sentime1ito dYinimr de p(Ítria gerou q, Nação,
:ri{), apesar de serem maioria. I' a. S1W. êonscíê'rl.cía, a -sua coesf.!,o e a sua unidade.

. «Sem bandeira não há união; sem 'união não
. EMENDA N° 86. l � há Pátr�a":.. __ .. ;._ .. _ .. � .. __.. _�_.:...u "L-_ .W

"-

Destaque-se da dotação 4874-13, a importância de _-:::.�.........."'v.. ov..:_ .. .,V.�"""" & � _.v__ .. _.:- � .. - ••

Cr$40,OOO,oo (<!uarenta mil:cruz�iro�,}:_.�." "._" Nao _ petcam, as. esperaD-· Com a importância acima de Cr$ 40.000,00, resultall-
Ote do respectivo destaque, inclua-se, onde coubel'�m, os...__ ças em eus

�l1xí1ios d-e Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) cada um, GASTEL GANDOLFO, 18 assistiu à inauguração do
-aos Hospitais São José ,e Nossa Sephol'a das Dores, do (U. P.) ........ ° Papa Pio xn Colégio; o Papa disse:
MuniCípio de Capinzal, respectivamente. exortou os católicos do rito "Quntas modificações C01'-

S.S. em 27 de �lUtubrô de 1952. l'uteno, que vivem nos países reram, nes�a amada parte
(a.) Antônio Gomes de Almeida da "cortina de ferro", que do l:ebanho de Cristo. e

JUSTIFICAÇÃO não percam as esperanças quantas vagas� nas fileiras
A emenda supm impõe-se por imperativo ele justi.. em Deus, ,pois um dia. sé da lerarquia sagrada,! AI

�a. W.que os ho&pitais qu�. se visa' benefIciar, vêm pi'ês- "d'issiparão as nuvens da guns'prelados morreram nas
t-ul.d6, no ·MURicíp'io de Capinzal, relevantes serviços de ,tormenta q:ue escurecem OS prisões, outl'os foram arran-
1'Q,sistén_cia Social em .favol' de indigentes. Gràn't'le é" o céus", que os coQrem. cados de suas dioceses e
lllÍID€rO de necessitados que tem sido arnparado por am- O Sumo Pontífice fêz es- continuam sofrendo 'as . a-

.. ha� as Ins�itutições. Nada mais justo, portanto; que .

o t'a declaràção .

no decai-rer mal'gur�s da. expatriaxão ou
." P�er �úblico Estadual vá ao· encçnt.ro· da humanitária de um,ôiscul's'O, que pronun- compali:ilharam com muitos

,""
:. e!��trci{l�(}lj."'aE;Jlis!êE-Gl�. que' os" r�eridos-hospita.ifl. vêm "éiorr' perâ-rité:Y(}S estllda-nt-es de"'nossõs-amados irmãos o

',.< �N-'��do :a';,u�1:t das· finalié!;tdes do p'róprio 'Eitado. do CoÍégio Pontifíéio Rute� pão de lágrimas em acam-
EPl'27-10-52. -

no Sãô Josafat, de Rema. pamento de concentração,
.
_. {a.) AlttÔnio Gomes de-.AJ.lÍ1e�da ,Os l'utellos são católieos acusados apenas d€ seremI

E�IÉNDA. NiJ 37 do rito bizantino, havendo leais ao reu Eterno Pasto},'''.
Destaque-se da dotação 28-4-12 a importância de grandes congregações D.a D- O pontifke recordou que

C1'$ 50.000,00 (eincoenta mil cruzeiros) e da dotacão �rânia, Polônia e outI:os lu- San Josaffit, canonizado em

48-4-13, a importância de Cr$ '10.000,00, (dez' mil ,c�'u- \5al'�s da Europa Orienta.L. 1$67, foi o primeiro santo
.zei'ros).

, Recordal1do que há 20 a- do rito oriental canonizado
(Colttinúa na 6a'pág.) nos, quando era Cardeal,. nos tempos modernos.

DIRETOR'
Ru"ens de

A.rruda Ramos
GERENTE

Domin,o, F.
de Aquinl

Florianópolis.. 17-11-52

EleRdas ao- Orçamento

RIO, 18 (V. A.) -7" Como Durante sua pel'manencia'
chefe de uma missão de aqui, aquele titular pl'omo
boa vontade do' seu país vera demonstrações do

.

de

junto ao nosso, está sendo senvolvimento geral do Ca

esperado nos primeiros dias I nadá, at.ualmente intel"essa
de· janeiro próximg nesta_ do em ampliar o intercâm- -

Capital o ministro. do Co.. bio eeonômico com ·os povos
mél'cio do Canadá.. da América do Sul.

�Sêmeiiliõãi'Piiã1ídâfeS
RIO, 18 (V:" A., ° cos federais obedecera aos

'F'j�'êsÍ;(lêJl.�é,..:i;..q'à:: '��JjI}��lli��f.f j1.1lp�rativos da- :situaçãu,- e
atê'n(fenJotát)g. apel'os' €11l1é 00nõmiea, formulandu 11m

ll;� for�m, f�itós 'pelà ACíl.� apêlo no sentido Ue gel' re ..

demia Nacíon�1 ilé Medici- con�ideI'ado o ato de pu,ni
n�: e:pel� A.s:sodaçao MéêÜ. ção.
ca Brasileira, resolveu t6r- Ouvido sôbl'e o assunto, Q

nar sem efeito a penalidade diretor geral do Dasp opi
imposta aos médic(5s fun- nou que a penalidade 1'eco- ,

cionáHos públicos. mendada pelo Conselho de
" A Ac.ademia Nacional de Administração do Pessoal
Medicina, em memoraI di- encontrava na ponderada
rigido ao chefe do govêi"Ilo, ,iu8tifieação oferecida pelos
salientando o seu caráter presidentes da Associação
de centel1ária instituição Médiea Brasiléira -8 pela A
cientifica e o fato de con- cademia Na·cional de Medi-

d
.

t'
I \

gmgar em seu qua 1'0 so- ema, mo lVOS }que atel1ua-
eial 'rnéàieos já experimen- vamo a gravidade atribuida
tados por longos anos de àHuele aJo.
exercício profissional e, por Afastado, PQr conseguinte,
isso mesmo, capazes de mais a intenção de indisciplina e

serenamente julgarem os a- de 'ameaça à Administração,
contecimel1tos de que são deixam de subsistir as 1'a

testemunhas, solicitava a
I
zões que levaram o góvêrno

sua atenção, no sentido de a consideração passiveI de
-eneal'ar as atitudes última- I punição a ausência dos mé.
mente tomadas por parte da dicos funçiQuários do ser ..

Classe médica como refl·exo viço.
de um mal est.ar decorreu- _ ..........,.._, _I'WIiN'...

te. das dificulda?es� econô-! ORISo'DA.CIDADÊ·..•mJCas que a todos assobel'- i .' _

bàm. L : 1.,

A�{mtllava, ainda, a Aca-! O r�1
!

demia q?e_ se ap�esentava_' O;,� I
numa poslçao apaZIguadora, � (

.

porque, compreendendo a

intranquilidade dos m,édi
cos, compreendia, igualmen
te, a majestade da autori
dade e, coneluinclo, invoca

va

.

a sua qualidade de <21'
gão cemsultivo e confiante
nos sentimentos dQ concilia

ção do chefe. do gOVêl"IlO,
num apelo para que fôsseJ;p
esquecidas as atitudes que

parecessem precipitadas dos
médieos atingidos pelas di
ficuldades �onômieas.

Por sua vez, a Associaçã.o
Médka Brasileira pondera
va que a atitude dos m6di-·

- De onde é que-' vOCê
vem menina?

- Fui ver o Flamengo e
.

o '.Olaria. Empataram
de O x O! Até. parecem,
lá em nossa terra, ()

Góvernador, e o Prefeito
da Capital;

.

•

(

I

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'
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DR� ANTÔNIO MONIZ DE ARAGAO
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.
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-
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.

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

pR. ALFREDO. CHEREM
. Car.o Nac_lonal de 4Ioençu lIIe_tali
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DR. MARIO lm.NDHAUSEN
.CHalca médie. ie .ac1aItOl e et'I..�

c...llit6t1o - ltva JoiO' Pinto. 10 - T.L •• ,....
.

(',o••nU.. : Dài. , àt fi hora..
..

••lif41�"l'!f.: ati••itl"" .l4nf&f.· ... TIl. III.'
,
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. DR. AKMANDO'VALERIO DE ASSIS

1
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DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

ADVOGADOS

ESPECIALISTA

M.úLf]STláS NERVOSAS E M.ENTAIS. Cl;IN1CA GERAL

Do. Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do' t),mbulató
r!o de Higiene Mental em Floriani>poJis. Psiquiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

Convulscterapta pelo eletrochoqne 'e cardlazol. Insulin.oterapia
de Sakel. Malarioterapia .. Psico te rap'ia.

Consultôrto Provisoriamente ã: Rua General Bi tte ncou rt, ss

(esquina de Anita Garihaldi I.

Horário: Das ln ila 17,30 horas,
Residência: Rua Bneaiuva, 139.

OR. I. LOBATO FILHO
Doen"u do aparelt.o re.Dir.tórlo

1'1l8EftCULOS�
Il.Al.lWGRAFIA il RADlOSCOP'IA DOS' PUL.O.' '

Ci�urll'ta do To...a"

o. orieínaiá. mesmo não pubUeà\!oa. r.b. ''''''''liIiIt
..volvf4ol.

A' óireçao nào ae rl!spoclabiliu "llo� .....�

.mitidoa noa artico. aa"inadoa.

----_ .. _ ..- -�._.._---

DR. MARIO LAURINDO
e

.

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supreree 1'rii:J.w....

nal FêderaJ e 'rribunaJ Federal .de Recursos .

ESCRITóRIOS
Florianópolis - Edifício São Jorge, rua Traja.'!!'",

12 - l° andar -r-r- sala 1

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

'Lavando com 'Sabão

'\9irgem . Especialidade
.da Gla. 'BTZEL INDOSTBIAL�Joj·D,ville�. (marca registrada)

eco·Domiza·-se.· 'empo· e dinheiro'

DR. ALVARO-DE CARVALHO
. OoenCIII de Crl.nç...

liOn"'A'ic pela Faco.ldad·e Nacional d� Medicina, Ti.loloCi.ta •
hi'n>AÍlO pela r"culdada ·Naci·o".l de .�dic1na da tJnl,..ral-

TiAlocirurgião do. Hospi.tal Netêu Ramoa
b"'.. ih, lit".IH. CuraJ 'de especí alizaçáo pela S N. T. Ex·interno ••x-...l,"aCl ••

• e41efJ pu' wneurao d" A"'IUneta • Paleop.ta.t 1(1 Dtd,-ito

I C '.. f II P h G' s: ("!• ,�r\lrgl1l d� s: ro. iO 1'1 alto UImar.... "" o).
' ....tu.. l

'

Oonsultorto . Rua 'Felipe Scbmidt n, n.
./ ."-interno ilo B4)lpl'tal Palquiátrteo ••anl�ml0 I.dielirio 4.1! � lJíà.rl8mente, das 16 àa IS �ora•.
(.aI/1UI ".daral.

ReS.: Rua �ão .Torge n. 30.
íb-lnterl'O da Santa C.aa d. ai..ric6rdla do &lo I• .Ianelr••

Conaultôrro ; Rua Trajano �/D. EdU. São Jori' - 1" andar.
.

B.ta. U e lf>.

I Reeidên.da; .!tua �rigadei ..() Si.lva Pa�., .l/tr, - •• aadu. ·(dlã-
! cara do Esp<lnha-) A.tende diàriamente daa l' b •. Im diante.

I _'-'-_ D�. M. S. CAVALCANTI

I
I DR. JOSÉ

11 ; Clínica Médica - Doenças de crl.nçu
i (Tratamento !ie Bronquite8 em adulto. e crianC&I) .

I . ConsultÓrio: Vitor Meirele8, 18 - 1° andar,
________

,_-_HOrár!o:
Dal 10;30 às 11,30 e das 2,30 lu 1,30 bora•.

,

.

OLl108 - OUVIDOS - NAalz • GAllGA..'lTA Residência: Avenida Rio Branco, 16% -- FODe 1.640,.

DR.. GUERREIRO DA FONSECA

ClinIca exclDllivamente de criança.
!tu,," Sald.nha Marinbo, lQ. - Telefone C•• } 718;

ROSARIO � ARAUJO

DR. CLARNO G. GALLETTl
- ADVOGADO _

!laa Vitor Ml!lrellea. 60. _' Fone 1.468. - Florl.nó!lHl'U",

'DR. NElVTON D�AVILA
Clrul'l'la "eral - Doenças de Senhora8 - Proctolol1.

.'
EletricidAde Médica

,Consultório: Rlla Vitor Meireles n. 18':_ Telerou 'l.607.
Consultn: AI 11,30 horas e à tarde dai 16 horas em diante.
Residência: Rua Vidal �amo8, - 'rele!oDe 1.422.

�'-"';'''-_'��,�"""_.��v'��v-"""",''_'',,,� _
_''

DR. JOSE l\lEDEIROS VIEIRA .

Felipe Schmidt
------,-------�-----.....-------_.,.--.. __ o

42-A 1° andar sala 1.

AdvoCàcia e Con.abilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado -
,ACACIO GARIBALDI S. 1'RIAGO

,
...:._: Contabilisü�' -

Edif1cio "IPASE" - 5° andar.
,
-

ADVOCACIA

R'JBERTO W S 'H'\AiDT
HEITOR STEINER

S.oLICITADORES

Advogacia Comercial, _C.ivil e Trabalhista

ESCRITÓRIO;

Navio-Motor "Cad· Hoepcke"
RAPIDEZ -:... CONFORTO - SEGURANÇA

Viageus entre f'LORIANÓPQL!S e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos. sendo neste último apenas

para \) mOVlmento de passaieiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

I D A VOLTA
do RIO, de SANTOS
24/Novembro 2S/No.vElmbro
7 jDezembro 8/Dezembro
19/Dezembro 20/Dezembro
l°.}aneiro 2/Janeiro
12/Janeiro 'l3/Janeiro
24/;janeior 25jJaneiro
6/Fevererro 7/Fevereiro
IS/Fevereiro' 19j1i'evereiro
10/Mal'çõ 2/Mal'ço
12jMal'ço 13/Março
24jMarço 25/ri1arço
7/Abril

'"

8/Abril
será às 24 horas da! datas indicadaa.

Irarmacias
de Plantã()

M:€S DE NOVEMBRO
9 Domingo - Far.mât:ia.

da Fê - Rua Felipe Seh
midt .

15 Sábado - F�rm.m:-ia.
Moderna - Rua João .PiD-
to .

16 Domhlgo - Farmácia.
Moderna :- .. Rua JoãO' Pbr-
to.

_

. 22 Sábado....,. Farmácia.
Santo Antônio - Rua Joioo
Pinto. ' "-,.,._

23 Domingo - Fannác1litJ
Santo Antônio -::- Rua JlO»;
Pin.to. "

. 25 Ter·ça...feira - Farnlá
cia Catarihense (Feri.aillo)

.

- Rúa Tra"ianõ':
29 Sábado......:. FaI'máciz<

Noturna - Rua Trajano..
, 30· Domingo .:...... F�l'1l1áci:a,
Noturna - Rua Trajano..

O serviço nQtul'U� jSel"ái.
efetua;do pelas' - Farmádas:
Santo Antônio, Móderna e

Nohirna situadas às :ruas

Jóão Pinto e Trajano }1. 17.

- ADVOGADO-
.

ç.lxa PoetaI 118 _; 1t.I.i - Saata Catarl..

de FPm.lS de lTAJA.J

I
/

..

19(NovembrQ
SOjNovembro

.

2/Deiembro
12/Dezentbro 14/De�embro
25jDeZiembl'o. 27/Dezemin'Q
5jJaneitto 7Í<falleÍro
17/Janeil'o 19/JaneÍl'O
30;',laneiro lO/Fevereiro
1 JjFevereiro 13JFevereíl'o
23/Fevereiro 25/Fevel'eiro
5jMal'ço 7/Mal'ço
17/Março 19/Março
31/Março 2/Abril

{) horãtio de Florianópolis
do Ri.o de Janeiro, tis 7 horas.

Pa� mais informações dirijam�se' à,
E)fPR2SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua Deodoro - Caixa Postal ll. 92 -:" TeÍefone: ÚU2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida· Social
.ANIVERSARIOS
Viúva Adelaide Freitas
Ocorre, hoje, o anivers"á-

�rio natalício da exrna. sra,
em:

d. Adelaide Freitas,'. VlUva ).VIULHER SATANICA
{lo nosso saudoso contêrrã-' No programa: Filme J01'-

lleo sr. Herculano' de Frei-. nàl. Nac. .'

tas. Preços: : 5,00 - 3,�)
As muitas nomenagens de Imp. até 14 anos.'

ilue �€rá alvo a veneranda

anivbrsariante, as de "O
. "Estado".
FAZEM'ANOS, HOJE:
- Sra. Virginia Posito,

'esPosa do sr. ,Paulo Posito,
capitalista.
- Sr. Ivo Bandeira .Côrte,

'funcionário do 'Tesoul'n do
"Estado.
- Sr. Walmor Merizio,

Comerciante.
- Sta. Heliete Rosa.
- Sta. Elcí Irene Barbo-

,""a MnrçaJ.
-_ ::.r. }\�Eton: GGv(;1ei'd�

"

Amor Pagüo",
Diversas.famílias- d'a' Capital; afluiram-'ao Cine �Gló�

tia, a fim de apreciarem suas instalações e assistirem às
suas 'sessões, tanto sábado como domingo, tal a boa im

. pressão causada. a todos que assistiram à sua inaugura
ção, os quais não fizeram segredo dessa ótima impressão.

O Cine Glória possue, como dissemos, dois projetores
da f'amada fábrica Gaumont Kalee, de Londres, da qual

;:"s havidos na Pátria. é representante no Brasil, a Casa Blaék, de Pôrto Ale-
Hoje, dia em que se CQ- gre, que mar.doudois excelentes técnicos, os srs. Rubens

memora a passagem de mais 'Mohr e Joã,l) (;,,1'10s Silva, procederem à respectiva ins-
.

Lli11 auiv�:. ário da' procla- talação, ris quais foram auxiliados pelo competente têcni-
.

mação da Repúbl ica 110 Bra- co da Empreza José Daux, sr. Osmar Silva. A firma foi
si), é de justiça que erga- representada em todos os atos pelo seu representante em
.[;10S um' hino de louvores à Fror'ianópol is, sr. Professor Ivo Noronha .

Professora Primária, àquela Festejando o acontecimento da inauguração do Cíne
que lapidnndo-nos a mente, Glória, o sr. Paulo Martins de Lima, diretor da Casa
nos conduziu à plenitude da Black, ofereceu à Empresa José Daux, linda corbelha ãe
ciência, fez-nos assimilar os flores naturais, vinda de Pôrto Alegre, de avião, a qual
rudimentos de 'civilidade, foi colocada em lugar vistoso no salão de espera do Cine'

Glória, Na corbelha via-se um cartão, com os seguintes'
dizeres: "Ã esta prestigiosa Empreza na pessôa de seu

dinâmico diretor e prezado amigo Jorge Daux, apresento
SUHS mazelas, seus desenga- meus sinceros votos de feliz êxito por mais êste marco.

·C"lne -OI-ar·I·O . Ass. '.do_s, Exato_res 11';." (, também em suas qui�'1 d� progresso, Salve Cine �lóría! .Paulo Martins Lima,
-

_

!"C\}ras.'· Diretor da Casa Black".
. federaiS Qual. aquele dentre os A importante j'jrma 1\1ge11mann & Éáu, também pres-

• homcn s. qDe não se sente e- tou sign if icat.i va 'homenagem .aos operários que trabalha-,

Recebemos e, agradece- ,o

mos:
1110 c) ou ido, quando ao pas- rarn na construção do Cine Glória, colocando um grandeÀs 5 - 7,45h8.
sal' 1'01 uma escol á ouve as d 1- I

.

t diO'DEON "Florianópolis, 18 de no- qua 1'0 .no sarao (e espera, com os. segum es izeres :

crianças, sob a direção da "E t· C' f
. .

t d truido I f"Às 8hs� vembro de 1962, .

s e .merna 01- proje a o e cons nu o pe a . 'Irma

111110. Sr'. prof'ess.ora, entoarem aqL,le- Moellrnann & Ráu Limitada, que, aproveitando a oportu-Mariá MONTEZ -, John
I

L S b' .'Dr. R'llbells de Arruda Ra-
es _'�1l10i'l, �ue em nos"u I�- nidade de sua inauguração, cumpre o grato dever de res-HAL - a u
f ."., .

em: mos.. j
1lneJíi. .I..or�m � causa :I,e, salt.ar a colaboração 'jlficiente dos seus operários �a exe-

MULHER SATANICA D. D. Diretor de "O &<;ta- ll.ns::;;\::< eX<1:taçoes patno-\ cl.!ção desta obra".

d "

I
tlcas " :1 !'aulo de'l1osso ufa-. '

Entre os' 01_Jerál'ios que ti"abalharan.l para dotar ()No programa: Cinelandia o. /, -

t
.

Jornal. Nac. Nesta.',

I
�\,,,;mo, n.ao se��

e �ue l:ma

I'
Estreito de tão beJo e.difício e tão importante cinema, de-

P � Q 2 Comunico a V. S. que os
:lgi':ma lUlpel' mell."e e mo- yemos mencionar: os mestres IJedreiros Gen.eroso Silvei-

reGos: 0,00 -

'-', o
'" t F d

.' [oI'l.ur;2 se nos aflora aos ra de P-ouza e Manoel Machado �ervente José Cunha eImp. até 10 anos. t<..xa ores e .eralS, em me- ,

I
� , � .

,

ROXY morável reunião da 2a. As-
OJl.iIJ,,",

.' _. ,
outros, no serviço de alvellaria, Alci-des B i:'Un i, mestre

Às 7,45hs. sembléia Geral Ordinária, D� (I�e carmho l1a0 e e!a pintol', a quem coube a direção da decoração do edifíc.io;
e,aVI7.

I rO(!a nossa, fOl'maça.'.o I' mc,�tr{)s carp_ inteiros Rodolfo e Garlos Zimer, no artísticoWillian BENDIX realizada no salão nobre da

'em: Faculdade de Direito, 'efe-
l1e1'emo-la a ela, a professo- seniço do fôrro, assoalho e ..Dutros; DeYandino Souza, no
ra 'l"mmilde e anônima do 'aervico da cumieira; perito-eletricista Francisco Rosa,O GRANDE- BABE RUTH tua.ram!.i. eleicão da l1ôva 1'·'

TYl'one POWER _ Rita diretóí'ia da "Ássociaç.ão dos Gnll'l�, elas esce as partlcu- a quem coube a instalaç.ão elétrica' de tão belo efei.to;
Exatores Federais de Santa

:�lrt '" isoladas, e, as "ezes, mestre de marcenaria Leovegildo José Pôrto, que vindoHAYWORTH
/de de :iP'j,l só mestra para lima de Curitiba .. 1)01' delegação da Companhia Indus.trial de

em: Catarina" para o an'o
, h:,giii\.l d� crianças. E, que Móveis do Rio Negrinho, realizou, com mui.ta eficiência,SANGUE E AREIA ,I

1952 a 1954, a qual ficou '

linda5 cancões ela nos eu- o mobiliamento do cinema. ",_No l)I'ograma. Cine Jor- constituidà dos ..s.eguÍlÜe� ..".-
_

"
.

.

sinitrá! uma teühü-a bem· O Estreito, COnfOl'111e 'asseverou o orador oficial, nona1. .Nac. membros:
nítida e clara, ainda, gra- ato da inauguração" está de parabéns: possue um dosPreços: 5,00 - "3,20 Presidente: Jaime Sá. ..

.

.

_ vaua no coração, mUlto -co- melhores cinemas do ES,'t;ldo, cumprindo agora áo povolmp. até 14- anos. Vice-Presidente: José Sar-
h 'd 1 dE'n eC) 1. Ilas esco as 'o s- zelar pelo sel! cini\ma, 'que se é patrimonio. material' daGLORIA torato. _

.

tado ,�le Minas Gerais há Emp' l·eza. José Daux S. A., é também patrimonio moral_Às 5 - 7,45hs. 10 Secretário: ,Lupércío Vlnte anos atraz, onde era do povo daquela localidade.
.

Gregory PECY ln- Vilain João. tl'- d
.

.

. - canta a por ocaSIao a 1>1'1- E a Empreza àssim o considera, pois fez áfixar em'd BERGMAN 2° Secretãrió: José,de 0-í1;ri '
� mavrra; tem por título, se um quadro. no salão ,de espera, as seguintes, doutrinado-em:

, \
liveira.

"E
.

- nf�o lnc ,eng�no sponsalS ras e eloq.uentes pala,vras·: "Fac_'a do Cine Glória. 'o 'cartãoQUANDO FALA O CORA 1° Tesour;eiro: ValmÍl' S.'

,

.

,
. . -

c!a Hr>rboleta": da visita do Estre. ito. Colabore com a Empreza. " tornando-oçÃO Pereira, ' 'V

Preços: 7,00 _ 20 Tesoureiro: Orlandina
"Borholeta bonitinh� digno da cultura e progresso .da nossa gente, zelando3,50, Saia fora do arrozal pela' "ua conservação". ,C t' 18 S. Pamplona. .

ensura a e· anos. Venha cantar docezinha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IMPERIAL Oonselho Fiscal: lbrahim
Lvnge do festival

As 7,45hs. Felippe Simão. Egon Geral-
, Ester WILLIANS Ho do Thietzmal1ll. Rubem Lo- Eu seu a b<?rboletawal'd KEEL bo. 'J'heofilo Matos. Artur

A 'Professora �INO. . .

. ,. -

.

Primaria .'
À .tan:1ee �.no,it�1 em. trê� sessoes, :?m a casa �om-

.

)!etamente cheia, 101 levado a .cena o Importante filme

Suh Diatrllo do EstreitoChefe
.

do Govêrno Grelo�
Im virtude da vi·tórlo obtldá Das urDas, o "mare

chal PaDagós organizará o oablnete, que
; deverá tomar posse amanhã·
ATENAS, 18 (U.P':) - Ó 'a Concentração Grega;

'Pr,�;del1te do Conselho, sr. 1 O partido EDA não conse- 36,6% para os centristas e

De'��trio<, J{iussop_o-ulos, di-
i guiu um só representante no 10,% para o EDA.

rJgil1-?e, hoje, �o Paláci� !.lH!VO Pa�'lamento, embora no ,'.";"s eleições de setembro

]lel1l. para. eomurucar- ao reI: ultrmo tivesse 10. Os restan- ue 1951, o sr. Papagos ob

. 'Paulo 05 resultados das e- te:> 59 lugares no Parlamen- teve 36,5%" os centristas

leitões; em seguida, apre- to não ganhos pelo Partido 55% e o EDtL\. 10�,i,. Embora
:se�t()u ao soberano a demis- do marechal Papagos foram f'Ilo-comun iata, o EDA man

.'São de seu governo. cor quistados pela colisão teve sua proporção de votos
O rei convocou, logo de- dos ,partidos centristas, di- populares, ficando, porém,

�)ui,;, o chefe do Agrupa- �í)lida pelos srs. Plastíras e desta vez, sem representa
':;:"ento He1ênico, marechal \(plljzelos. Essa coalisão ti- ção parlamentar, por ter a

:Papagos, a quem confiou a (111<1 'nó último Parlamento nova lei eleitoral imposto o

mit;são de rormar o
\
novo 134 representantes. s istema de representação

abinete. A pel'cel�tagem do voto I P', oporcionai, em vez dó .sis-
O novo governo prestará �orv lar fOI de 49,6% pará terna de maiorias.

juramenfo na próxima qU:'lr-
()l-.O.....O O.-.o....o o.....o....o._.o.....o..

ttdeir8.
-

'TRlUNFO ESMAGADOR
ATENAS, 18 (U.P.) - O

:rei Paulo deu ao marechal

Alexandw' Papagos o en

,,":argo de formal' o novo go

'V(>1'11 o, em virtude do triun

'f'o esmagador da organiza
�ão politica denominada

"'Concentração Grega", nas

,�leições gerais de oútem.
Esse partido obteve 50%
dos votos pop'ulares e ele

_geu 2,a dos 300 membros
.tio 'Pal'lar'nen.to.
ü sr, Papagos, herói da

,guerra (;011 tnl os alemães e

'átaliullos, durante a s:egun

C.3 f"i'Crl"a mundial, e contra

':l)'S comunistas durante a

.guerra civil, foi chamado ao

Paiúcio Real,. esta tarde, a

fim de receb.er�.D encargo
<tIas rnãos do Í'ei Paulo:

Ao', sair, o cabo de guel'l'a
.

,ce 68 anos' de. idade decla
TOU que o rei Paulo "quer
ue o novo governo assuma

'{j,q poderes quanto antes",
;.-edindo-Ihe que forme o ga-
1Jín,ete e tome posse na quar
"ta-feira, depOIS de amanhã,
..:om o sr. Papagos na presi
of:ilCia do Conselho. '

As cifras definitivas das
'"leições, anlll1ciadas pelo
llIY11stério do Jnterior, }'eve-
1�'11 que a Concentração' Gre
�a obteve - 779.982 votos;
·os partidos centristas, cuja
'-ccalisão formava o governo
>{jUl deixará o poder, obteve
ti77.678 votos;' o Partido
'RDA" apoiado pelos comu

'�li;,tas," cons�guiu apenas
11),1.848' votos; e. os d'emais'
]l:1"Udos independentes ob
'tiveram 58.4'26. votos. •

,..r." .....�a". ";';.i ........,..

Ao se comemorar uma

data historica, sempre nos

vem à '.mente a figUl;:\ da-
quela que, em nossa meni
nice, burilando-nos a alma à
luz dos conhecimentos, en
siuou-nos a prestar culto e

homenagem a fatos e cou-

::'!clnÔO-llos uma porta de en

tt".HLl para enfrentarmos a

\'ida, ':I;tn mais percalços,

RITZ

------�------.--------

Bl'a)lta ê feiticeira
Vou ao meio das flores

.-

/C A"S '�A·:Ven,cI.-se·
Compra-se uma casa, até' A casa da rua Major Cos

duzentos mil cruzeiros;, Pa- ·ta, - 105, recem-�construlda.'
gamento à vista.;, Tratar na ,mesma.
Tratar Rua· Conselheiro

Mafra, 11. 21 sobrado.

As 7,45hs.
John IRELAND

Rei�ero a V. S. os meus

protestos de álta estima e

distinta con'sideração.
LupércioVilain João -

l° Secretário".

,pl'O{;Urlil' quem me queira_

em:

AMOR PAGÃO
Bona.

·No progr�ma: ,O ,Espor�
te na Tl3la. Nác.
Pi.'eços: 6,20 - 3,20
Imp. até 14 anos.

IMPERIO

BorbGleta bonitinha, etc.

lledico êste trabalhq à
exma. sl'iL el' 1zabel Silva,
TI1wha antiga mestra, em

pltticular, e.a todns ,as pro-
Perdeu-se a caderneta�. fess()rns primárias do Bra-'

875, da Caixa Econômica

I
sil, em geral, eom'o testemu

Federal, filial de. Laguna, nho de, meu reconhecimento.
pertencente

.

a Adel€ von Fp(l1is., 4-X1-1952. '

, Frankenberg. José Ramos Júnior
----------------------------------------------------�---.

Caderneta da
Caixa Ecooomica

Fed�ral

.

Eu sou H Borboleta amarela
Am:u',.Jà Cor de ouro

\':('[1 lW meio das flores

fJl'ocu:o:ar '0 meu tesouro".
,

.

Balconistas' de 1 a.' Ordem
em:'

EVIDENCIA, TRAGICA .

Johu HALL Maria
MONT.EZ

Córn prática de casa de m4)das.
Precisa�se na' A MODELAR.

OLlfOS - OUVIDOS';_ NARIZ. CARGANTA
DR. GUERREIRO DA "FONSECA

\ Especialista dó HOl!lpltal
ltecelLa de Ociltolll - Exame de Fundo de Olho P�I'.

]laslIlfícação da Pressão Arterial.
Moderna Apare!ha�em.
Consultório - Vísconde de 'Ouro Preto, 2;

A;VENTURAS DO' ZE-MUTr,ft rA •••
-.

"

.J
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Marcou um tento de gran- Os timoreiros e respecti-
de feitura .a Federação de vos pontos obtidos nas 2 re

Vela e Motor de Santa Ca-: gatas:"' Gaúchos - Gastãa

tarina, promovendo nesta Altmeyer, 15,25, Erwin Et

Capital, atraentes regatas rich, 11; Alfredo Bercht, 9
interestaduais em disputa I e' Ruben Goidanich, 5 pon

das Taças "Santa Catàri- tos:

na' e "Anita" e Bronze "A-
.

Catar inenses : Rafael Li

mizade" entre ,relejadores nhares, 13,25; Lu iz Faria,
de Santa Catarina, São Pau- 8; Armando Sabíno, 6 e

lo 'e Rio Grande do Sul. Walmor G. Soares, 5"pontos.
A taça "Jereremirjm" in- Taça "Anita"

felizmente deixou de ser F.V.M.R.G.S. (ganchos)
disputada devido a ausên- - 106,50 pontos
cia dos cariocas. F.V.M.S.C. (catar inensee)

Bronze "Amizade" - 69 pontos
Disputado entre gaúchos F.P.V.M. (paulistas)

e catarinenses, sexta-feira, 53 pontos
teve como vencedores os Timoneiros

sulinos com - 40,25 pontos F.V.M.R.G.S. - Gastão.

contra 32,25 pontos dos bar- Artmeyer 35 Alfredo

riga-verdes. Berche 34,50 - Erwin Et-
rich 26 -'Ruben Goidanich
11 pontos
F.P.V.M. Geoberto

Em continuação ao certame proflsslonallste, estarão frente
a frente, domingo, os pelotões do Guarani e Boceluva•

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

. , '. �

VITORIA DO FIGUEIRENSE NO" JOGO
. -

- ,
.

INAUGURAL DO RETURNO
, roi vencedor o F'igueíren-

_R8_do prélio inaugural do

rctnrno, domingo disputado
no estádio da rua Bocaiuva,
p�;n:1l1te_ regular assistência.

O cotejo que reuniu no.
"

i:l'amado os alvi-negros da

rua Conselheiro Mafra é os

f,]'jeolores da Praia de Fóra

l),de ser tachado de medio

cve, Não compreendemos
, êgse desinteresse dos ciubes

em apresentar bom rendi

mente técnico.
Os jogadores são excelen

te, todos f'uturosos "ases",
:f:i.ll:�,l1 do, "porém, quem os

orientem na parte técnica il

f.;,ir'u. Que pensam os nos

Hj," técnicos qrte futebol se-

ja ? 130la para a-frente? On-,
de uma trama digna de ,me
rccer aplausos do público?
Apresentem

- coisa nriVa
'jiü:"que .o sistema que estão "

adotando �á era' desprezado
há vinte anos atráz,

Américo, o indisciplinado
O encontro Figueiren se x

Pa ') la Ramos, disciplinar
mente àndou Ii�m, exceção
do feio. procedimento do

"I.' layer" Américo que sem

mais nem. menos agrediu a

Valério, sendo logo expulso
d» gramado pelo árbitro sr. Nesta Capitar
J 080 Sebastião da Silva. F'igueirense 3 x 'Paula Ramos 1 (profissionais).
Lamentável 6 precedímen- Ftguetrense H x Paula "Ramos 1 (aspirantes).

to do. Lezculeo jogador. Colegial .1 x Postal 1
Os próprtos torcedores .do Hercílio Luz 2 x lris 1

� 1iri-:negr'o condenam a suà Àmérica 7 x Flamengo 2
at;tude: Américo ficou s€:n-

, BaÍlgú 2 x Treze de Maio 2.
do portanto, o pi'imeiro .,to VELA - Os catarinense foram 'vencidos nas taçc:3
(lI;! indisciplina do, retUl'll,):,' ,"Anita" "SI/-rita Catarina" 'e bronze "Amizade" frente

Justin'o ntuou
' , '

:lOS paulistas e gauchos.
Ninguem ,gostou da pre-, REMO _ Vencido pelo Clube Náutico "Francisco

SE!nca de Justilio no grama- Martinelli" o Campeonato Catatinense de Remo.
do. -Como é sabitlo, o exee�

- Em São Fràllcisco
lente d-ianteiro do "Furadio Avaí 6 x lpiranga 3
Negro" foi expulso do gra· Atlético 2 x Avaí 1
m�1'do no prélio anterior do
él1vi-negro disputado com \0

_t\yaí, após ter-$e em'pe�ha
do em luta corporal com

]Janda e agredido o árbit�,o
Lázaro Bartolomeu quanto
este cumpria o seu dever f:X

;lldsando-o da cancha.
Sabemos que o T.J.D. não

1',e encontra funcionant; .1..
lnar, nã() achamos bôa �
idéia do presidente da F.C. -

F. dango-lhe condição <io�

jego enquanto aguarda o

ju'lg-amento. Justino inc'_,]'
reu em ato de suma gravida
ue e como tal ser-lhe-ia a

.plicada a pena' de' suspen
ié'�G preventiva até o julga
mento.

.

Entretanto o craque :üvi
l:.egro teve um compol·ta
lrJento exempJar na partida.
(]e domingo, além de se re

velar o p'onto alto do ;"-ta

,,�,;,,".�.I&�
,,�-.�,...._

Fraca a partida disputada com o Paula Ra
mos - -3 x 1, o escore - Dois "FRANGOS"
do guardião paulaíno, goleada na preliminar

merico, Gringo, Jusbir.o,
Mass.ita e Sebastião.
Paula Ramos - Jaime I,

Ka tcípis e Jaime lI, As 1'1'0-

g ilrlo, Valérío e Jacy; ';Vil ..

3 x 1 para o Pigueirense minutos da la fase; Sebas- 30n: Luiz, Moaci r, Danga e

1\ peleja transcor-reu mo .. tiào. aos 5 minutos; J,n�ti- PH:ro.

'otona do princípio ao fim. f! 0, de penalidade máxima, Preliminar

Mesmo reduzido em número minutos após e Moacir, este
.. Venceu também o ri

C01'l a expulsão de Amévi- para o Paula Ramos nos úl- g;.l{,irel1se a partida prelí
co no 10 tempo, soube resis- tin-es minutos. m.nar entre os quadros ue

til' bem o alvi-negro, veu- Regular atuação do .árbi .. arp iran tes.

ceudo pelo escore de 3 x 1, tro sr, João Sebastião 0& O alvi-negro, superior em

gTa'.;:as .a dois "frangos" fie Silva, numero, pois o Paula Ra-
Jaime I e um penalty mui- Os quadros mos jogou com dois elemen-

Lo bem executado. Figueirense - .Maf ra, I tos de menos, marcou 9

Marcaram os tentos, pe- Garcia e Latrdares : Bihi,
'

t,>ntos contra apenas 1 do

la ordem: Justino, aos' 3 .Gumercindo e Verzola, A- trrcolor,

AS REGATAS INTERESTADUAIS DE

VELA

SAGROU-SE A LA'., D. 'COLEG'AL
"CAMPEÂ AMA·DORISTA DE 52

Santos 25 '- Paulo Buchup
17 - Adalberto Natividade
5 - Hans Domschke 3_
Ernesto Reisel 3 pontos
F.V.lVI.S.C.· - Fafael Li-

-,

nhares 24 - Walmor Soa
res 22 - Armando Sabino
12 - Luiz Faria 11 pontos.
Taça ''Santa Catarina"

Fed-eração Paulista de

Vela .e Motor 38,50 pontos
,

Federação de Vela e Mo
tor de Santa Catarina 33,5!)
pontos

Colocação individual
10 Rafael Linhares S.C�

- 15,50 - Medalha de pra- .

ta

20 Gilberto.Santos S.P. -,

13,50 - M'edalha 'de bronze
Timoneiros

F.P.V.l\o1. Geoberto
Santos; 13,50 -' Adalberto
N�tiv!dade 11 - Paulo Bu

ckup 8 -,,-. Ernesto" Rei�l
b pontos
F.V.M.S.C. _,.. Rafael Li-

_
�

llhares 15,50 -.Pedro·Soa- ,

l'es 8 Valmor Gomes, Soares
6 - Luiz Faria 4 pontos.

A Associação Desportiva
C:c·legia.l, integrada .excluai
vamente por alunos do Co

légio Catarinense que tan

tos "ases" já deu ao fute
bol de Santa Catarina, os-

BRILHANTE A CAMPANHA DO CLUBE o. novos campeões são r

DO COLÉGIO CATARINENSE _ OUTROS Collaço, Egídio e Arflton :

Cuca, Felinto e Baião; �ó,
RESULTADOS .

'

Santiago, Sabino, Aníbal ,e
tenta, desde domingo últi- campeã da Segunda Divi- Nado, e mais Barata, Ferra
mo, o .pomposo título de são (Amadores), ao denotar II·j (� Lilico.

'

________________________
per quatro tentos a um o Nosso parab,ens, pois 'aos

e�qlladrão doo Posta TeIegrá-ll�0V,(,S
.

campeões amadoris

f'ic«, campeao doano passa- I
ta",.

do. . Outros resultados
Não se póde negar qUE a A preliminar de domingo

campanha do conjunto, ori- foi disputada entre Hercílio
entado pelo player ;rulínho Luz é Iris, vencendo o pri
foi brilhante e expressiva. !:",I?Jro por 2 x l.
pois urna única derrota se- . Sábado. foram" realieadaa
freu em todo o certame, em-I dUaS pelejas tendo. o Arrié�
bora por goleada. I ric� derrotado o Flamengo
() alvi-celeste do moderaI· por 7 a 2 e o Bmlgú emna

estabelecimento dá rua Es- tado com Q Treze de l\!Úüo
t€;ve:: .!únior term.inou o ce1'- 1,("1!' 2 .x 2.
Lame com 1 del'rotao 3 em- Sábado ou domingo ter
pates, 10 vitórias, 53 golos minará o certame, devendo
2 �avor e 23 contra, com um Ijog.ar Treze d,,: Maio e HeI'';-
s<eldo de 30 tentos. cEjo Luz.

.

'Também o Bocaiuva re- tentou com o Marc.ílio Dias, Ssolveu excursionar no dia em Itajaí; tendo saído com a 1 f\ para
da Proclamação da Repú- os louros do triunfo pelo es- • ,

blica. core �e .3 x 1, após hrilhan- esCrl to r iO
o allri-celeste da nossa Ce atuarão mereceu os a" Aluga-se uma à Praça 15,

M.arinha de Guena ioi bem plansos (lo públlco itajaien- n. 22, 20 Aíldar. Tratar com

i sucedidl)- na �e.iã que sus- se. o dr..I. J. Barreto.

"

O AVAI DERROTOU O IPIRANGA, MAS
,

FOI VENéIDO PELO ATLÉTICO
'

Excurcionou sábado a tico, campeão sanfral1'cis-
São Francisco o esquadrão

l

quense pelo apertado escore Aluga-se ótim� residen-

do Avaí, campeão da Capi-I de 2 x 1. cia, á rua General Liberato

tal. A imprenssão deixada pe- Bittencourt, 279, esquina
, Naquele dia, á tarde, o lo alvi-celeste nos dois pré-l

da rua Arací Vaz, (Bairro
'pelotão orientado' por Nize- lios foi excelente, tendo o

de Na. ,sa. da Fátima), Es-

ta enfrentou e venceu
.

o público local saído satisfei- treito.

II.Piranga, local, pelo escore to com as "performances':
I

•

A lratar com o proprietá
'de 6 x 3, mas foi ven<:ido do clube' do sr. Osmar lVIei- ,no Eduardo Nader, na mes-

no dia seguinte pelo Atlé- ra. I ma 'casa.

1- F r-e-q-u-e-z-a-,-e-m-g-e-,-,-'
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

OS RESULTADOSI DE SÁBADO E DOMIN
GO EM TODA PARTE

que.

Em Itajaí
Bocaiuva 3 x Marcílio Dias 1

Em São Faulo
CorÍntians 2 x São Paulo 1

Jabaquara O x Palmeiras O
Juventus 4 x Guaraní 1
XV de Piracicaba 4 x Po�·t. de Desportos �
Ipiranga' O x Santos O
Radium 2 x Nacional O
Comercial 3 x""Port. Santista O
XV de Jãú 2 x Ponte Preta L

No Rio
,Flumin'ense 3· x Bonsucesso 1
São Cristóvão 2 x Botafogo 1
Bangú 7 x Canto do Rio 1

. Madureira '2 x América 1 :

Em Curitiba
Monte Alegre 2 x Coritiba 2
Britânia 1 x Atlético 1

Em Belo Horizonte
Metaluzina 5 x Azas 2
América 2 x SidCÍ'úrgica 1
Cruzeiro 3 x Vila Nova 1
Atlético 2 x Meridional O

. Em Pôrtoo áler.1.·e
\ Grêmio 4 x N'acional 1.

C'ASA

BONITA VITÓRIA ASSINALOU EM ITA
JAÍ O BOCAIUVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nos mais lindos tecidos brasileiros
/

ParisQue·até

-- - -.r _

conquistaram
A MODELAR

apresenta nas linhas Jacques Fath - Diór _.' Jean Dessês
"

os MAIS ENCANTADOoRES MOÓE.LOS DE VERÃO el
� ",

VESTIDOS

m,tus de .2JJOO exemplares em algodão Bangu - Relevá

Si'Iqué - Chintz DE 43,00 até 2.000,00 ..•

BLUSAS (milhares, , . ).
a mais maravilhosa coleção de blusas jamais apresen-

,

fada em Florianópolis. DE 33,00 até 800,00 ...

",feeotes pronunciados envolvidos por estolas ou origi
J:_'1ais. blusas.
·.....-e:m:petes ajustados.
""eLlitura natural e bem marcada.
""'sajas amplas.

I

. _8f\IAS

que constituem um sonho de elegância, 'graça e como

didade! DE 55,00 até 750,00 ...

Uma grande oferta deste verão: Puro Iinho para vesti.

dos e ta ileur, metro 79,00.

r 3,000, camisinhas de verão para. meninos]! MAILLOTS, uma belíssima variedade e preços que tentam ...

� AVISO IMPORTANTE:
Visando cooperar sinceramente com a sua presada e seleta freguesia para diminuição das dificuldades

oriundas do crescente aumento do custo da vida, conce 'lerá

«I M.80ELAR» de MOVEIS E TAP1�ARIIS uma especial

Bonificaç.ão de. Festas de Quinze por Cento
.

.de hoje até o dia de NATAL. na maior la dos arrigos do seu estoque!
.

"

.

.: <�lais uma; utilissi'Q.la)ni-, Seções "completas
'

de Bom
-. ,9j�t�va do deputado , ��}>ii�� .beiros. à� .sedes .munícipais,

-R�mos, p.�rl}. o munícipío de' ficando diretamente . subor-

Lajes, e a. seguinte , , ,.
dinadas ao Comando Geral

I

Indicação'
,', '-.'.'

'(la-iFôrça Pública;. ._

Considerando que a cida- Considerando, finalmente,
de de Lajes pelo seu desen- que é interessante o Estado
'volvimento .industrial e co- de Santa Catarina estudar e
mereial e, também. pelo ele- adotar o sistema praticado
vado número de prédios está em São Paulo,
a reclamar do govêrno a 50- INDICAMOS
lução de importante proble- que o senhor Presidente

•. , e assim a cozinha está ma; da Assembléia Legislativa'
sempre limpa e ag ...adãvel, Considerando, mais. que dirija-se ao senhor Governa-

.

Coloque-o também em sua um dos melhoramentos que dor, enviando cópia desta,

E
.

V
I

C
.

casa. Há 2 modelos: ED-l constitue uma verdadeira e para que sua excelência exa-

nlre .

. ítal, a ..âmara e
-

o e ED·2, -para paredes de justa aspiração do povo la- mine o assunto e crie uma
, 1/2 e 1 tijolo. É aparelho jeario é a organização de Seção de Bombeiros para a

'Conseiho, O 1.00,0 fácil de instalar �JD uma Seção de Bombeiros; cidade de Lajes, subordina-
residências já concluidas. Considerando, ainda, que da ao Comando Geral da Po-

ça o contrário. O projeto organização desse gênero e- licía Militar, mediante acôr-
ainda permanecerá ali até 6 ....... Jotavê xige pessoal especializado e d� com 'aquele Município.

.

fim do mês, pelo menos, não material complicado e de di- Sala das Sessões, 13 de
sendo, por isso, suas verbas

I
CARLOS HOEPECKE S/A. COlVI. INDa, � fici! manutenção ; novembro de 1952.

incluidos no Orçamento ,pa-
.dua Deodoro - Fones: 1018 e 1129

I Considerando, de outro João Ribas Ramos
ra o próximo ano, que esta- modo, que os Municípios ----

rá aprovado,. forçosamente, com seus próprios recursos

até a mesma data. L4JNI'(i-"'.._.."'_....."'.."'...;,_...,..,.&..&..&.."'.............•· .........• ...;._..4...,... .. - ,..

nâo podem resolver proble-
° prefeito, por seu lado, As últimas destas estão ,projeto 1.000, como taxação ma dessa envergadura :

contínúa tomando provi- êoncretizadas na remessa de ele corridas de cavalos, eá-
.

_çonsiderando, de outra
dências para uma adrninis- Mensagem ao Legislativo ta, aliás,. rejeitada pela maneira, que em São Paulo Canoa e motor: de popa

tração a longo prazo, como I local; pedindo providências maio:ia· sob _o fundamento

10.
govêrno,

medi�.n�e
enten- Jhonson 5 h. P;, vê e trata�

se 'nada estivesse aconteci-] que foram apresentadas no da Ca:nara nao ter poderes d1�el1.to ou convelllO com os I com o sr. !ose. Torres, a

do em sua volta. 'substitutivo da minoria ao para 1SS0.-
.

Prefeltos, vem ·fornecendo· F:ua 14 de Julho 595. Estra-

\

VAI APARECER 0'1.
«B,rinquedo Popu.lar)

RIO, 17 (V.- A.) - Em cida da parte que esclarece'
. ntubro último, a COFAP as dúvidas suscitadas, para
:i.il"ffiOU, com o Sindicato da e11 trar em vigor' em todo o

Indústria de Brinquedos d€ território nacional.
Em consequência, foi tor

nada nula uma outra por
taria da COAP de Pernarn
buço relativa ao comércio
de brinquedos em Recift,
deliberando-se disso dar ci
ência ao órgão estadual pa
ra as devidas providências.
1'lSTÃO CHEGANDO OS
PRODUTOS DE NATAL
Santos; 17 (V. A.) -Pro-l

cedentes da Itália, chegou,
a êste pôrto, .o navio sueco
"Golden Ocean" que trou
xe, corno carga, 22.'762 'cai-.
xas . de .f igos secos, 9.313
barricas de uvasl 1.000 sa

'i.:ficada, a portaria que, deu -cos de amêndoas e 2.400 sa-.

,:�g�ciá ao convênio. acres- cos de nozes.

difêin�JIé Bicicle-ta
-

-
". VEJA A UTILI·DADE·

�

Dlr'UNi EXA'USTOR
.

'São Paul'o, 'Ull! convento

instituindo' um tipo popular
,de brinquedos destinados
�il.s classes menos favoreci-
das. Posteriormerité, porém,
surgiram dúvidas quanto à

. e:-;:('oução dêsse convênio,
T,�htivamente às despesas
-de transporte e à margem
·de lUCi"OS, sendo.« assunto
novamente encaminhado à
-quele órgão-para os esclare
cimentos-necessários; A ma

-'::o'ja foi .entregue .ao estu-,
,�o do sr. 'LiáIÚro' Portocar-'
'r-eiro, que já apresentou pa
.recer no sentido de ser ra-

por pe.·

.;

RIO, 1,7 (V. A.) - En
"l:juanto o projeto í.ooo ca

.mínha do Palácio do Catete
:}:l:n-a o Conselho Nacional
lle Econõmía, membros proe
::rúinentes da .maioria, na Câ
':mura Municipal, anunciam
que a redação final será a

provada têrça-feira próxí
lna, indo, imediatamente, às
.mãos do Prefeito.

TUDO NORMAL

. "Outra corrente, na mesma

'-{·.:;,:::::u:r:l, entretanto, afian-

.. ttllr.tl�1�lr:JllifZj
(O REGULADOR VIEIRA!

A mulher evUará .dore.
AUVIA AS CóLiCAS UTEfUL\A.:t
Emprega-se com vantagem para
combater as Florei Braacas; Coli

. cal Uterínas, Menstruaea e ap 'I ()

J)arto r Óe Dores nos OV4ri01.
t' poderoso calmànte e RelUl.-

, .

dor AA_r exe>t>lência.
tõ'LüXO SEDATINA:' p�la 6U3i ..:om

vl'ovada eficacla é
.

receitada por
médicoa ..

ilustres.
.

FLUXO �EDATINA encôutn... ·._
.

,t� parle.·

Vende-se
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'altos �aHistória
Pátria

João Medeiro ·1
João Pereira Monteiro, Inasceu no Rio de Janeiro em .

.

lG de maio de 1845 e {ale- .

ceu em 18 de novembro de I
H)o�, em São Paulo. Era fi- i
lho de João Pereira Montei- t

1'0.
_ !

Bacharel em Ciência-s Ju-I
r id icas _c Sociais, formado ljcru 18'i2. doutorou-se em

lR74. D�Pbis de haver feito \
dois brilhantes concursos, j
rol nomeado. ein 1882, Iente l
catedrático da -Faculdade de ;
São Paulo. Em 1902 ocupou r'
i; jUgài� êl'e Vl�'eLór daquela jiFaculdade, �eargo que oiu-.1
pou �íf�� sua morte.

_

, -j

,Ju:risc,�:1S\!lt?, adv�g1_do, I
orad?r, J0"!"ll��lJs_ta ..

·

pnl"l\ava i
por sólida cultura geral, a

par de ou tros d.otes.
Poliglota, falava com cor

reção quasi todas as línguas
vivas. ,

.

Além de uma obra sôb re
1\ Ciência'do Direito, publ i
cou: muitas/outra.s, que são

I
constantemente CItadas co- I
mo manancial de ensina- i
mentes e drrutrinas em que 'I82 pode cultuar o direito. !
No dia do aniversário de

Isua morte rendemos-lhe,
11e�_ta modesta coluna, a ex-

-

d
-

. I
pressao ° nosso.-mais 1'e-'

conhecido respeito.
André Nilo 'I'adasco

CASA 1IlI8C.LUn... ,.....
batdo,a.� .....
"'1••; V61nJa•• Dtt....

--'",•••n,4It?o9 ••,..
-

,- -

Um
produto digno
do mundo

l •

Apre.entando o Novo Modêlo"120"

A qualidade do DUPLICADOR GE;STETNER .. modêlo

120 - se faz- notar em todos os serviços que êle

realiza. Desen'hado com o objetivo de reunir. numa só
,
máquina, eficiência e presteza .. à altura das cres ..

centes exigências dos trabalhos de escritório - e a

famosa tradição GESTETNER, o Duplicador, 120 .

produz cópias perfeitas, oferece grande simpiicidade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

te, no momento
_
que lhe seja mais conveniente

s. D. cIsa PRAIl

--

RUA DA OUI:TANDA. 45-1·-AND•• TEL. 52-2Q33 t. HAMOS Sll.-Comérclo e I'oências
Rua João,Pintol 9·-Fpolis--Sta. Catarina.

Emendas· ao, Orçamento
'.

-

Com a Importância acima de Gr$ 60.000,0-0 (sessenta
mil cruzeiros), resultante dos respetívos :destaques,

- in"
clua-so onde couber, um auxílio, correspondente à mes-]
ma importância, a favor da Casa de Saúde "Frei Rogé-I ,- TOTAL , : ; . 200.000,00

rio", deTangurá, I .

'Com essa importância, inclua-se onde couber o se-

S.S. em ,27 de outubro de 1952 IgUlllte:· .
-

(a.) -Antônio Gomes de' Almeida 1) - para auxílio ao Asilo de Orfãns São
Vicente de Paula de Florianópolis ....

JUSTIFICAÇÃO·1 ":� 2) - Idem, idem, idem, ao Asilo de Mendi-

A Casa de S-aúde "Frei Rogério", a� 'I'angará, é uma ,cidade Jlrmão:;Joaquim de Flortenôpolis ...
30.000,00

Jn-stituiç�o d� oC.Rrida.de; some.nte 0.- ano p�ss�do e�a di.S-,'S) -:- Ide.m, idem, _:ide�, a.o Hosp_it�l de Cari�'
·pendeu com indigentes soma superror a oitenta mil' cru- dade de F'lorianópol is Senhor Bom Je

_

zeiros, sem haver-rrecebído verba"públiéá alguma. De -. -sús dos Passos) - para os tuberculo

justiça, portanto, que o Poder Público Estadual ,vá ao
_

-

sos do (Pavilhâo Josefina Boiteux)
encontro da justa, altruística e humanitária finalidade 4) - Idem, idem, idem, à Associação' Es-
da Instituiçâo-a que se refere-a presente emenda. Em ou- pirita- Berço de Jesús. (Bopeíro .da Cri-

ira oportunidade, quando da discussão da matéria em ança Pobre), de. Florianôpolts .

plenário, teceremos' outros comerrtârios, a -tespeItos da 5) - �<lem, idem, ;idem, Associação das

mesma. '"
;

• Damas de Criancas da Paróquia de Nos-

Em 27 .. 10-52·
'

.
' t>. ,

sa Senhora do Dê�t�M_'O' (Catedral), de

(a.) Antônio Gomes de ,.Almeida 't, Plorianópolls '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 20.000,00

EMEN:Q�-, N�,38'.� .' 6) - Idem, idem, idem;' Assis�ência social

Destaque-se da dotação 39-4 .. 1 a importância de São Luiz, de Plórlanôpolís - ..•

Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeíroej.. .:
- 7) - Idem.: idem, ,idem Socledade-de Am-

.

Com a referida importância de Cr$ ioo.ooo,oo; resul- t- paro aos Tuberculosos, de·Florianópolis
tante do destaque supra, Inclue-se, onde couber, um au ..

· .•. ';. . . . . . . . .. • .

.xílio correspondente à mesma -importância a favor do f 8) .;_ Idem, idem, idem para a Caixa Esco-

Instituto de Educação "Santa Catarina", de Capinzal-, lar dos G-rupos Escolares Lauro Muller,
para início d� construção do edifício destinado ao Giná-: ,

Silveira de Sousa, São' José, Padre

sio damesma Cipade." . Anchieta,' Getúlio' Vargas, Olívio Amo ..

I -

S.S. em 27,de outubr{} �de< 19jj2. , .
'ri:m, Dom Jaime Câmara, José Boiteux;

(a.). Antônio Gomes d,e A.meida I
Dias yelho e, I>r�sldente" Roosevelt, de

.. Florianópolis, em partes iguais, para ca�

,r JUSTIFICAÇ.kÜ da c,qixa escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
E'

.
de justiça a êmenC!a que oferecemos à aprecia.. .·Sala das Sess.ões, em 27 de outubro de 1952

-ção doS., nossos nobres pares. O Instituto de Educação _(a.) Elpídio Barbosa
"Santa

.

Catarina", com séde em Capinzal, . foi f�nda:do EMENDA N° 40

1)01' uma pleídade de abnegados capinzalense:s, c'onl a fi� Ao Projeto de Lei n.1.73/52 - qúe fixa a despesa e

Jla!idade beneficente de incrementar e diftmdir a .cultQ- orça a receita para o exercicio de 1953.

Ta. Visa aque_le Instituto, sobretudo, de imediato, C011S-, 'a) ""7' Destaque-se das dotações 68-2-54 e 68-2-50 a

truir o edifício para 'nele ser instalado ° futuro_ Ginásio· importância de. Cr,$ ,200.(100,00 (Cr$ 100.000,0<). de cada

de Capinzal. Obra meritória, sem dúvida, e que cOIita uma), e

<com o apôio de' todos os capinzalenses, quer material, 'b):__ Com essa importância incluam-se as seguin-
'-.'quel' mondmante. Justo, -portanto, que ° Poder Público tes dotações:.
Estadual vá ao encontro desta altruística iniciativa. Daí 1) - Pai'a auxílio à construção do Hos-
a razão de ser da pr�.sente emenda. pital dé Caridade de Jaguaruna .

Em 27-10-52. �) - Para auxílio à União Ben'eficente e

, (a.) Antô'nio Gomes de- Almeida Recreativa' Operária de Florianópolis
-'" ,EMENDA N° 39 3) - Para auxílio à Liga Ol)erária, de Flo-

Ao Projeto de Lei n. 173/52 - que orça a receita e rianópolis ;
.

fixa a despesa do Estado ,de Santa Catarina, pai'a o exer- Sala das Sessões, 27 de outubro de 1952
údo de J 95;�.

.

(aa.) WHmar Dfas e Elpíd40 Ba'l:bosa

Destaque-se as seguintes importâncias dos códigos
"'''\1TJ1e1'ados a seguir:
39-4-1 ; .

71-2-13 .

48-4-14 .

48-4�18 .:
c ••••• ',' ._•••••••••..•

100.000,00
50:000;00'
40,000,00
10.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

30.090,00

150.000,00

2_5.000,00

25.000,00

Il- ..

fZ Iflnfl' (J' o.RA.J, ,

.

'

i '.

.��T�� ...

n6 nOvO BANeo AGRleOLA .: ,

A eoope,"6;tiv�. d� eré�Jto-n�"1, do B�A�IL!
SEDE PROPRIA -

. ���··��1b.
fLORIRIY()POLlS - STR CRTRR/NR

-

I

�I'P.III.
���, �...��

.•GMG,.,h��'o4a'�341.1.· ••d4. ,..,,��
:> ......0'

.. f9HE.S.o..ua.ua QUur...,t4.6. !I::<',
,

.

CUR'ltIlIA TEUt:MUJU PRostlilR�S.' "ARAMA i--

-.!.....()....o._.()._.().... > .()....·C�CH....()....()�,

EMENDA N° '41

_Ao Projeto de Lei que fixa a Despesa e orça a Re- •

ceita para o exercício de 1953:

.

. Destaque;�e da dotação 04-4-11, a importância' de
Cl:$ 50.00.0,00

, '

Com essa importânCia, inclüa-se a seguinte
Auxílio para construção da séde' do Sin

dicato dos ofíciais madel'eil'os. e tr:3 ba-

dotação:

lhadol'es �las Indústrias de Canoinhas 50.000,00

Sala das Sessões, em 27 d,e outubro de 1952

(a.) Fernantl-o Osvaldo .oliveira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IIBTAl)() F'Ior ian :'ir3lis. Quarla-f{'i:ra, 19 de Novembro de 1952

MELHORAMENTOS
Curtnbanospara

o deputado Teuórto Ca- cess árra a cnnstrução de

'�aican.te' que permanece figl uma estrada de rodagem
-ao eleitorado de Curitiba- que atravessando ditas zoo

nlJS, "em tendo destacad� a- nas, ligue a estrada de ·ro- C b e i r a ._

��!:o:���r::�t;::;:� �E:�:;�::t:t·::!: IC I b 12 d A t Selos Universais
que visam a dar ao seu mu- -COí�duzem .à� cidade.� de Ca-

. U e e gos o Vende-se' uma coleção e

nicípie, duas importantes nomhas e porto Umao. Des- GRANDE E ESPECIAL BINGO DO "VETERANO" avulsos.
ESCOLAS REUNIDAS ta forma, mais uma vanta.

4<1, feira _ Grande e Especial Bingo do "Veterano", Tratar na rua Curitiba-
Considerando que a vila l:rem de ordem geral. para o

com prêmios excepcionalmente selecionados com todo ca- nos, 34.
de Sta. Cecilia" sede do dis- }1j3tado: Caçador e Curiti-

pricho, prêmios estes custosos e lindos ... 4a. feira, dia
, trito do' mesmo nome, no banos tCl'ÜO Iigação mais di-

19, ante vésperas de Natal, esta reunião para Cr$ 50,00
município de Curitibanos, reta, com a cidade de, Ca- ao cartão, iniciando-se às'20,30 horas .. : O filme também A.CORDEONtem .eIe,,·ada população es- noinhas. Por tudo isto: foi escolhido com todo carinho. É a magnifica produção
colar, que justifica a cria- INDICAMOS:

da Warner Bros.: "0 Idolo do Público". com o famoso HERING 48 BAIXOS,

ção de, escolas reunidas; Q,uc a Assembléia Legis- ]!;RROL FLYNN o grande elenco,.. Os prêmios para pouco uso, vtjnde-se .

Considernndo que a popu- lativa se dirija ao exmo, sr, ssta "big" reunião, vão aqui relacionados. Ei-los em sua Cr$ 3.500;00 - Rua Alves

Iscâo da vila de Sta. Cecilia Governador do' Estado, en- sequência admirável, de Brito n. 44.

cresce dia a dia, pelo prs-. carecendo a necessidade da Pela ordem de seus valores:
gresse resultante de novos I'

mais pronta construção
.

de 1 Senha que dará direito a um cartão para o BINGO
.habitantes que nela se ra- uma estrada de rodagem DE NATAL.

'

?iCa�·alt"..., atra.i�os pclas...�ql!fJ .RlH:tl�� da estrada es- 1 Tapete em côr verde claro para quarto.
uneúsas posslbif ídades que tadual CUrItIbanos-Caçador, 1 .Iogo_completo, dentro '€le um estojo, com cinta,
aii .encontram os que traba- alcance na Iocalídad« de suspensório, pórta documentos, perta notas, cigarreira,
Iham e produzem; "Tamanduá" a estrada de :haveil'o, todos em pêle de cabra carioca.
Considerando que uma rodagem vinda de Canoí. l' Chuveiro elétrico "FAME", de grande utilidade em

escola desdobrada ali exis- nhas e Pêrto União, e que .odos os lares.
tente funciona em um so- cssa'Tígação (Í;{ estrada es- 1 Máquina fotográfica, dentro de capa de couro.
tão, de uma casa de madei- tadual Curitibanos- Caçador 1 Linda e admirável boneca, em traje de noiva. Esta

i t em até à cidade de Canoinhas d
>

I tfl'R e, por consegu n e ion eca an a, ia. a e encan a.

péssimas condições; seja Incluída no Plano Ro- '- 1 Jogo completo de cristal para úisque, com 6 copos,
Considerando, assim, que doviário do Estado. ;-an-da e balde para gêlo.

b{i urgente necessidade de Sala das Sessões, 12 de 1 Acordeon "HERING", côr azul "Perola", muito
um prédio, em condições, novembro de ] 952. '

'lindo.
l>ara o funcionamento das Walter Tenório Cavalcanti O último: Um relógio original e rico, para 40{) ho-
escolas reunidas naquela Deputado pelo PSD. ras ... Este relog io .original ê custoso, é para cima ele
vila, móveis, sendo um objeto de grande apresentação, va lio-

INDICAMOS:_
.- .... -..

30 prêmio para o bingo mosca ... Todos estes dez pré-
Que esta Assembléia se # --� mies, custaram milhares e milhares de cruzeiros, motivo

tHdja ao exmo. sr, Governa- 'DIGIRO 'BEM t, porque o cartão será majorado para Cr$ 50,00 ... E não

der do Estado, no sentido I • esqueçam 4a. feira, dia 19, grande e especial Bingo do

de encarecer a oríação .na ,DIGIRA EM PIZ' "Veteran o", ante vesperas de Natal, sendo esta rodada

vila de Sta. Cecilia, de 'es- .• , para animar aquela outra maravilha que será a do au-

<r..elas reunidas, nos têrmos
�
... --

� comóvel, que toda gente quer tirar ...

�a legislação em vigor. Compareçam, 81'S. associados, ao bingo-S,pcial, todas

Indicamos, ainda" que o Osegrêdo está em ado- as 'fas. feiras; às 20,30 horas, havendo ainda um ótimo e

Poder Executivo construa lar o U80 da Magnésia selecionado f ílme.
..

p?:'édio próprio na citada vi- Bísurada, que.propor- O Bingo Social do Clube Doze é exclusivamente para

Ja para o f'ancímramentó das 'ciona imediato alivio i):=; srs. associados e suas famílias, não havendo de modo

escolas reunidas em refe- -nas digestões dificeis, algum exceção.
�.

porque neutraliza a

hiperacidez estoma-
'

cal e 8S fermenta.

ÇÕe8 gástricas.

Tência.
Sala das Sessões, 12 de

novembro de 1952.
Walter Tenório Cavalcanti
ESTRADA DE RODAGEM
INDICAÇÃO
No município de -Curiti- A Familia de Francisco Meira, publicamente, agra-

banos, uma des"r�giões mais dece ao sr. dr. Lauro Dam'a, a maneira, humanitária, zelo
IjromissoTas, de 'Iexcelentes : de(licação extrema com, que tratou até aos últimos ins-

f;",rras de cultura e"va-stos- tantes seu inesquecível chefe. Ao sr� João Meirelles Jú-

pinheirais, é constituidá pe_' ilior, atualmente residindo em Paris; que por' intermédio
Ias zonas denominadas -"Sta.

' do dr. Osmar Cunha, que sempre gentilmente fazia a re-

'Maria", "Timbó" e "Taman- messa de medicamentos daquela cidade. Ao sr. dr. Adol-

tluá", no d1strito de São Se- fo :Konder, por 'ter remetido a primeira parte de 'medica-

ha...tião do Sul. mentos, por intermédio do sr. Governador Irineu Bor-

Sua populaçã� laboriosa V d
- nhausen e dignissima esposa, a quem também sh�cera

e -densa, não possue, entre-
. 8n' e-se' .mente agra'decemos, bem como, ,ao sr. Major Honório de

. Càstro, pqr ter evitado o trânsito em frente a nossa te-tanto, nenhuma esh'ada de 'D'u�s ca.sa" sitO,o� á nICa 'd'
.

\
'

rodagem peJa qual a grand�
� """ .'1 enCla. l>,gradecemos ainda aos Clubes Desportivos qa:e

])rodução agrícola possa seI'
Vitor Meireles - 38 e 40. domingo último prestaram sentida homenagem, à im

-enviada aos centros de con-
Trtar na Sapataria Juri. wensa da c.apitil e principalmente aos dedicados e bo-

'Sumo. Bem significativa po-
ty, rua Th'atlentes, 19. nissimos vizinhos e amigos.

deria ser a produção trití
cola, se houvesse estradas
<que permitissem a condu
ção de trilbadeiras àõ lócae
Importa esclarecer quê'

tais zonas' constituíram, en

tre 1913-1916, os principais

;;?::�:a!e e�t����:i}:a�::;� H:�:'.;/i I'�;'
"

!:e��:a�:m:� e:�:dasma�: I ·�f.-/t:!�r ::;.rodagem. ;, .. ; '.

_E' indiscutivelmente ne-

W ;. .'.

ACiRADECIMENTO

C&IIR1:ClS:Pl
OU1DI DOS Ca.
BElOS I DEMIIS

AFECtOU DO

CQUR,O CABELUDO.�NU TO",,>(o CAPILAR

POR EXCHÉNCIA

Telegramas
retidos

---_.�,....----

Relação de telegramas rr
tidos, no período de 10 a 17

do corrente:
Herculano Martim, Mário

Anglioletti, José Hipólito
Vieira, Mílton Varina Lo

pes, Zica Schan der, Mauro

Bley, Cláudio Feijó, Ptolo
meu Manoel Sagaz, Maria,
das Dores, Perc ilio de Oli
veira, Irmãos Meyer, Dimas
dos Anjos, Arnoldo Scharf,
Lhecede, Lerrar, Alfeu Ma

ranhão, Agvindies, Cláudio
José dos Santos, Dolores
Ascaras Caldas.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

SURDO'S
AlIKICOLARfS INVISIYflS
"WEIME""
do dr R.lchmano

til ; Sam ttce, 1i8m pilhas íReantue a'normal2!i.\Jdlçâo. Ultima mara\lilha
alemã Preço de propaganda o-s 435,00,

�'PRQam proap. gratis a Elza Junqueira
Sabbado - Av Copacabana, 75 • Aplo
:104 - Rio de Ja�eiro • Brasil,

,
_

BENZOMEL

Instifuto de Beleza «Marabáu
Ondulações, permanentes, manicuri, pedicurl, lim

peza de Pele e tintura para cabelo;
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFE'I.

ÇOADA EM SÃO PAULO.
, i;

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 28.

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.

Agradecimento
FilHO:;, nóra, 'genros, netos e sobrinhos agradecE:,m

de coração a dedicação o desvêlo e o esforço em que se

empenharam para curar nossa extremosa mãe, SÓgl"a,
it'lÓ e tia ao cientista Dr. Djalma Mo.ellhmann e seu as

sistente Orlan.do SChocreder, quando em tratamento na.

Casa de Saúde São Sebastião.

Agradecem também as Irmãs da Divina Providência.

em 1.5artlcipar a 'bôa Irmã Otacilia e às au..xiliares de en

fermagem, pela dedicação extren:iosa demonstrada 'á no&

sa querida mãe Alice da Costa Vaz.
A todos o nosso -mais profundo agl'adecimento.

Missa de 7- Dia
FRANCISCO MEIRA

Viúva Eugênia da Costa Meira, Filhos, Noras e Ne

tos, V crônica Meira, João Meira e Familia Le(lpoldo Mei

ra e Filhos, José M�ira e' Familia, Edmundo Meil'_a e Fa

mília, Agenol' Silva e Família, Antoninho Meira e Fam,i
lia (ausentes) Arnoldo Steffen e Farnilià (ausentes) .e

Olbda Vieira, senSIbilizados, agradecem de, eOl"ação a,

todas as pessoas que os, confortaram por ocasi�o do fale
cimento de seu querido e sémpre� lembrado esposo, pae.

','Ogl'\), avô, irmão, cunhado' e tio, aos que enviaram co-:.
['Oa:=;, flores" telegramas, eartões, bem como aos que o

acompanharam até a sua última morada.
,

Outrossim, convidam aos parentes e .pessoas amigas.
par'a assistirem a missa de 70 dia que man:dam ceIebrar
em sufrágio de sua bonissima alma, na Cated'raI Metro

politana, dia 21 do corrente, (sexta-feira), às 7 horas.
no altar do Sagrado Coração de J'esús.

.

Antecipadamente, agradecem a todos que compare->
cerem a ,esse ato de fé da 110SSa, Santa Religião.

: !
I

t
I
1
,!

O·TICA MODELO
_ '-Lentes

_ Ze,j8� e :Ray�Ban': '

ARMAÇÕES"" MODERNAS PARA CAVALHEIRO$, SENH_ÓRAS. -, ARTIGOS FOTOGRAFICOS
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

,R,UA . FELIPE SCHMIDT�: (Edifício A'mélia Neto)
.- - - -_.- -

;;;;;-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Sub-f)istrito do
/

. .. Inaugurado, sábado,
Conforme anunciamos, realizou-se sabado, as 14 ho- da afamada fábrica Gaumont dão ao Cine Glória o di

ras, a solene inauguração do "Glória"! o moderno cinema; reito de ser considerado de �rimeira' ordem e digno de
que os conceituados Estabelecimentos José Daux S. A. uma localidade como o Estreito, que já é, hoje em dia,
Comercial, levantaram no adiantado Sub-Distrito do Es- um meio adiantado, digno de ser considerado a sala de
trcito, à rua principal, no Canto, - um cinema que na- visita de Florianópolis,
da deixa a desejar, em comparação com a maioria dos Antecedendo a inauguração, sexta-feira; à noite, a
existentes no Estado. Empresa José Daux ofereceu à Imprensa e Rádio de 1108-

Tan to o prédio, q ue é imponen te, como as instalações, sa Capital, uma sessão especial, passando dois Iigeiros
a rlccorução in tern a, o mobiliário, o aparelhamento mo- f.ilrries, para que todos tivessem conhecimento da impor
ei,," ,í:>simo, pois dispõe de um possante receptor duplo tância da sua aparelhagem e apreciassem :1S instalações'
•••••••••••••••••••••••�.o .. do novo cinema, tendo comparecido à mesma, os mais des-

sacados elementos de nossa imprensa falada e escr-ita.
O nosao jornal esteve representado pelá pessôa de

'eu diretor, s r, dr. Rubens de Arruda Ramos.

'Depois da exibição do filme, foi servida a todos, no
salão do novo "Hotel Neves", visinho ao "Cin e Glória",
.auta mes-a, de f rios e bebidas, associando-se às homena-

. tação, "Tabajara". do Estreito.
,s-ens muitas exmas. familias, admiradores e amigos dos
Jiretores da Empresa, tendo o vereador Miguel Daux, a- Em s-eguida, Frei Gentil lançou, sua benção, termi··,

,;'i"adecidu em nome da Empresa o comparecimento ·de nada a qual, o povo a convite do Df retor lh Erupreza.,
codos. I ocupou todos os lugares do sa1ão, dando-se início à exi

No dia 15, sábado, à hora aprazada, presentes o sr. 1 bição de duas f!��s naturaiS.,
muito ip.ter:es:��tI1te", po-»

dr. Paulo Fontes, Prefeito Municipal, que se fez acom- dendo todos ee!ilfleul'-i"e do valor e capacidade do pro

panhar d� .sua Exm.a. Senhora, ProfessoraA e vereadora I jetor e <10 confor�o que oferece o C i11 e. G161'ia, cinema

Dona Eulma M.a_rcel.lna, .re.pI.'esentando, a C.amara de V.e- I que jl:1Si"OU a �nvadecel' o pov
..

o do ,E�trelto, que bem me�,Com a presença de autoridades e técnicos comel'- "
_

readores, Frei GentIl, vrgario da Paróquia do Estreito, rece tão importante casa de (l1V€)'30(>.8.
dais da América do Sul, está sendo realizada em Lima, I

"

grande número de Ex.mas, Famílias e o povo que enchia Abrilhantou ° ato a banoda, mu.sical da Sociedade;
Capita 1 do Perú, a VI Conferência In teramericana de Co- '

"

Prod
_

idid I D E ld L
a rua em frente ao cinema, usou da palavra o sr; Farma- União dos Artistas, de F'lovianópol is.

r�eY�lO .

� . rouuçao, presi I a
_

pe o s�'. ep. uva, o ,0- _
. I i . !Contlnúa na 3a pág.)

d� I resIdente da Confed€raçao �aclo�� das IndustrIas, ��'
do Brasil. IOeD'ro de Do· 0-'Participaram daquêle conclave, que tem encontrado·'

. '.' .

'. . 18 las
a mais franca repercussão na América, economistas de I

--

vários países e, integrando a representação brasileira,
Q nosso conterrâeno sr, Osmar

>

Cunha, que, com o sr, Charles
'Edgar Moritz, Presidente da
Federação

.

do 'Comércio de
Santa Catarina, lá se encon

tram desde os primeiros dias
da última semana.

---------------------------------------, --,

j.'j_orianópolis, Quarta-f€ira. 19 de Novembro de 1952

Aprovada a Tese do sr,
Osmar Cunha·

cêut.íco Ildefonso Juverial, que em nome do POVil, da im- '

I prensa, do rádio e da sociedade d�s Amigos do Estreito.,
! disse da satisfação daquele acontecimento, tão grato €.

I significativo para a vida social do Estreito, congratulan-
do-se com os realizadores daquela obra de graúde belle-·
merência para o lugar e atestadora do seu progresso E'

,engrandeeiulento,
Depois. o sr. Jorge Daux, em ligeiras palavra;;, agra-'

d,lC[!L1 à' firma Moellmann & Ráu, que traçou e construiu

o be!o edifício, aos operários· e técnicos,"e a todos que.:

cooperaram para o completo êxito daquela realizacão,
t<�l'minando por convidar ao dr. Pl'de11;0 Municipal para.

desatar a fiL< verde amarela, à entrada da 'IlOl'ta de aces

so ao salão do cinema, dando por inaugurado o mesmo, C:>

I
que foi f'eito

'

corri delirantes aplausos. Os discursos fo··

-rarn .irradiados para a grande 'massa popular, pela Es-·

Coletanêa
Pneumectomia nesta Capital, deT�l��:i�:l'� ��1��::;Ome�:.,

novembro desta dinâmics..

Hospifal de Caridade revísta.. Com excelente pa-,

pel e apresentação gráfica;
ee tratava de inédito neste efetuada na sala de opera- impecável. COLE'l'Â N E A
Estado como, também, por- ções,

.

daquele estabeleci- do Magazine Digest, ofere
que colocava aquêle nosocô- menta em um dos doentes ce em seu número de no

mio em destacada situação, ali internados, com câncer vembro vinte e oito artigos
como um dos que se acha no pulmão. � focando os mais diverso=
aparelhado para as grandes assuntos, entre os quais des-
cirurgias do pulmão. Será, assim, a segunda tacamos o de título "O pai
Dentro de dois ou três grande operação em que o da aviação", de Mário HOI'&,

dias, mais outra pneumecto- cirurgião, dr .. Lobato Filho, I
Júnior, onde é provada de'

mia será realizada nesta procurará curar o doente, forma indiscutível,' a pri-·
Capital, em um dos enfêr- retirando-lhe Õ 'pulmão afe- mazia- de Santos Dumont:
mos do Hospital de

cari-I tado.
como pioneiro do ar,

dade, e o ato cirurgico, ...o....o.-.o.....o._,o....o....o....o.....o.....o....t.".
que está despertando inte-. ;

resse da classe médica, será
'

A segunda
DO

Nos primeiros dias do
mês de Julho do corrente

ano, O ESTADO noticiou,
com abundancia de detalhes,
reportagem completa sôbre
a primeira pneumectomía
realizada em Santa Cata
rina, pelo tis ío-cirurgião,
dr. Isac Lobato Filho, com

o auxilio dê varias médicos
desta Capital. Foi paciente
a sra. Do"rv51lina Dietrich
que, dois meses mais de
tratamento no Hospital "Ne

reu Ramos", retol110U ao lar,
completamente curada, sem

o pulmão esquerdo, , ,

Esse acontec-Imento mere

ceu, de nossa parte, noticiá
rio completo, não só porque

O sr, Osmar Cunha apre
sentou, àquêle certame de eco

nomistas, interessante tese
abordando a troca do cruzei
ro por outras moedas interna
eíonaís, suscitando longos e

acalorados debates. P::sse traba
lho, sôbre cuja importânda o

DIARIO DE NOTICIAS, do
Rio, publicou brilhante comen-

tários por nós ,transcrito em nossa edíção de ôntem, lo
grou aceitação do plenário' da Conferência, sendo acei
ta a tese do ilustre e culto presidente da Associação
dos ECQnomistãs de Santa Catarina.

Noivado de
,Principescatai'ioenses'

m�l�� te��or���a���r��;�/i�� : «O Es.lado'»salários serão majorados de ..
'

,

25% (vinte e cinco porcen
to) para os funcionários
que tiverem mais de um ano

de casa, sendo compensados
os aumentos concedidos ex

pontãneamente pelos empre
gadores. Os funcionários
que na data--do acordo não
tiverem um ano de casa se

rão cóntemplados com as

vantagens do aumento à me

dida que'completarem aque
le tempo de serviço.

O acordo é válido por um
ano e valerá a partir de 30
de Júnho do eorrente ano,
da.ta em que se venceu o úl
tjmo acordo de 1951.

Com o Grão Duque Her
deiro Jean Louxemboiírg, a

justou nupeias a Princeza:
Josephine , Charlotte, irmã
de S. M, o Rei Baudouin, da

Em data de 14 .do corren

te, às 17 horas, no gabin,ete
do :!?eleg.l}qo Regional do
Ministério do Trabalho, nes
ta Capital, foi finalm�mte
assinado o aumentó dos ban�
eários de Santa Catarina,
Firmaram o acôrdp, alem

do Dr. Raul PereÍl'u Caldas,
Delegado Regional, os se

nhores Carmelo Mário, Fa
raco,

, Pl'e8id�nte do Sin<li
cato dos Bancários de S.
Catarina, Arí Gat'eia, re,.

-Pl'esentante do Bánco In·'
dústrÍa e Comércio de S. Ca
tarina SIA, Guido Boti, l'e-'
presentante do Banco Na
cional do Comércio SIA e
Ivo Reis Montenegro, repre
sentanteao Banco Nacio
nal do Paraná e S, Catarina
S/A.·

o� Banco do Brasil.. de a

côrdQ com critého adotado
em todo o p�ís, foi excluido'
das negociações em/virtude
de pagar salários maiores
do que os restantes Bancos
em geral. Os Bancõs ,do Dis
trito Federal, Industria e

Comércio de S, Pa·-ulo e Sul
.do Brasil ainda não firma
ram o acôrdo, mas, de acôr
do com declarações ante,rio
)""'1 0P RI"l� re�resentimte8

'O 'sr. An:tônio Dias. troll Bélgica,
xe. à redação de O ESTA-
DO, uma denuncia,· com re- ...;...._.__ _ _ _ ..

ferência ao abuso que se

está verificando, na banca V·d I f talde'jornais à entrada do edi- I a I an Ifício do Montepio dos Fun- Icionários Públicos - co-
• .

. braram-Ih�, por u� exem- Registramos .0 recebimen-
.

pIar de O ESTADO, um cru- to dos números de 10 de no�
zeiro, edição de quinta-fei- vembl'o destas duas simpa
ra última.

.

I
ticas revistas infanto-juve�

Tal f a t o desprestigia "nis, editadas pela Soe. Grá�

aqu'ela agência que. agindo fica Vida Doméstica, Ltda,
dessa maneira" acaba mere- Em "Vidá Infantil", en

cendo' a intervenção da tre dezenas de engraçadas
emprêsas pntprietárias de histórias, destacamos "Sua
publicações, negando-lhe, Página de Exercícios" com

por isso, o direito de venda' presentes de estimulo esco

de jornais, -por não. 'mais lar e na rea-lidade uma es

lhe confiar essa missão, , . plendida colaboração ao

Registamos o fato como magistério primano e em,

A.caba de surgir à eh'cu- advertência, solicitando ·aos ."Vida Juvenil" outra aven·

lação, na Capital Federal,- nossos leitores _que nos avi- tura do famoso "Falcão Ne

."Paralelo 23", órgão ,que se --Sem,· pelo telefône 3022, gro" e o terceiro capítulo
publica às sextas-feiras. quando. exigirem mais_ do 1e "Vida de Rua", de Vi-

O novo colega, que conb Ciúe, o que consta no espê- cente Guimarães, ;romance
com vasta matéria de inté- lho. da edição po.r exemplar, eheio de realismo e emoção.
rêsse geral, principalmente para que possamos tomar as I Com apresentação gráfica
político, mm1tem intel'essan- providências que o caso. re- primorosa, oferecem aiuda
te noticiál'io dos Estados da quer providências essas êstas duas revistas, tlm con-

União. que �e.rão �r. da alçada curso "s�rpresa" c?m mui-l
Gratos pela visita, da propna políCia, , . tos e 'vahosos premlOs. ,,8eguirf.o a rnaiol'Í8..

\

,

Lendo, as últimas enedínicas, percebí, como n�

letra do bolero que esto.y perdiendo tiempoI
O homem tem estilo de gralha: grita aqui; pula,

para lá, grita acolá" volta para cá, grita aH, sempre.
saltitante, sempre fugindo e voltando, avançando e-

recuanqo,�'mudando e repetindo, enfadonho, infan-'

til, sonolento, ..
Agora, desligando-se das ameaças p&ssadas:,

veio com a novidade· de "bracejar eu po.r posiçõeg,.
de destaque".

'

Em 1946, recusei terminantemente que o mel�

nome fôsse sufragado nas eleições renovadas.
Em 1947, saiba, 'não quís ser Prefeito da Ca-

pital. ..

Em 1950, ouça, nãó quís ser 'deputado estadual..
muito embora os apêlos de Nel'êl.l Ramos' e as ,g,aran�
tias amplas que os chefes pessedistas da minha ter

ra natal me ofereciam,
'Basta isso para .assinalar a diferêl1ça de prçce-'

dimento entre nós! Para bom entendedor.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


