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rO"�()�()�t.o'-'D�:-(iILonga Confelincia, mais 8n ISO la-::, 'C ,-, F··,'h·
,
c rio de S. Catarina' i entre Vargas, e a e I, o
, :;-

i RiU, �í (v . .A.) - u sr.: ca das 16 horas, no Catel.e
,Ano XXXIX �.: Café Filho esteve no Cate� onde o aguardava o presi-

,- .:: ! ;',e, ontem' à tarde, a c�n�ite I dent�, a�tes de retol:nal:. a

� N. 11.614 , lu;, presidente da Repúbltca, ; Petrôpolis, o sr, Cafe FIlho

I ,� I para uma conferência 'espe-
.

foi recebido. A conferência
I .

• ()....()�()�()....().-.()� I clal _ o que despertou a' foi longa. Fomos informa-

Cr$ 1,00 maior atenção nos meios' dos de que, afora questões

N t P I ;t"
I A Reeleição do Sr. lerêu 3 mllbõCII patê li po�t�'::;;d,nt' e.o VI"-P"-! ::,:;:�::a!�,;,;;;,o a"u;::�:_

O as' O I ICes '

Ramos ES\'!�SnHoINGúTOoN,IU2(7j (U.
:!:�I:t: ael:::::r:�a;:��i::� 1 :�v�: �:�;eÇãO �:r�� �:�:�

v _� da dos Estados Unidos. Cer-I tidos.
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I
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DIRETOR
1tul»enl d.

Arruda Ramol
GERENTE

Dominlol F.
d. A'quino

.Florianópolis, Terça-feira, 28 de Abril de 1953Ediçlo de hoje - 8 pipo I

Narra a ímnrensa oficiosa que o sr. Governador -do E' da "Pôlha da Manhã", de Recife; edição de 11 de
,

Estado, falando em Itajaí, voltou a referir-se à situação Março últimlJ, I/) seguinte comentário:

finam.eiu'a do Estado, à epoca em que tomou o poder. "Por que' nos estamos importando aqui, nestas pla.
A quarenta milhões de cruzeiros, segundo ,sua pala- , gas, com a reeleição do sr. Nerêu Ramos'? Apenas. por

vra, montava a dívida orçamentária. um mntivo : porqUe o que todos desejamos é que o Par-
·

Somos, aqui, mais uma vêz, levados a agradecer, a lamento se mantenha digno, honrado e limpo.
S. Exa. êsse osclarecimentu. E' que, na sua primeira

-

O jornalista' Andrade Lima Filho, escreveu, ontem,
Mensagem ao Legislativo, a fls. 64 e seguintes, o sr. um artigo da maior oportunidade sôbre a reeleição do sr.

lrineu Bornhausen atirava à responsabilidade do gover- Nerêu Ramos. O 'líder catarinense pode ter, como afir
no anterior nada menos de Cr$ 82.524.757,60. ma o cronista, uma cara amarrada. Pode ser feio, bra-

Na oportunidade, em junho de 1951, através de 130, estranhe. Tudo isso pode ser o sr, Nerêu Ramos; mas,
uma série de comentários, demonstramos que a Mensa-. como. escreve Andrade Lima Filho, "é um autêntico ho

gem governamental era um documento imprestável, re- mern de bem, à antiga":
cheado de f'alsídades, faccioso, elaborado com a preocu- Ora, de homens de bem é que precisamos, neste nosso

pação única e exclusiva de calu�iar o govêrno anterior. país infelizmente tão desvalido deles. Procura-se um ho-
A palavra do. Governador vem agora depor a nosso mem de bem e raramente o encontramos. Pois aí está:

favor, ao esclarecer que os compromissos a .descoberto, Nerêu Ramos, o feio, o esquesito, o narigudo, é um ho
deixados pela administração Aderbal R. ela Silva não mem de bem. Poucos terão elevado mais do que êle o

.

atingem nem mesmo à metade do total que a primeira Parlamento. Êsse Parlamento de que tanto nos queixa- NãC1s Criminosas,
Mensagem bornhauseana arranjou! mor ,. que tanto acusamos, que tanto apontamos à crítica

· Acresce, ainda, notar que, se o poder econômico do e não raro à irrisão.
,

sr. Bornhausen deixasse de adquir-ir, em 1950, três traio. Que se pode articular contra a reeleição do sr, Ne-

AI f'" d- 8'"
..

d C I d II I-dores" na Assembléia, a divida herdada, seria muito redu- r êu Ramos? Nada. Êsse presidente da Câmara Federal earam ogo no e IICIO o 'DOSO a o 'a ,laDozida, pois seria últimada uma operação financeira com instituiu um regime de moralidade, de dignidade e de I

,\I Sulacap, destinada a saldar compromissos com as obras
I
hom senso. Deve. ser c0_?lbatido p.or isso? Onde estamos,! PORTO ALEGRE, 27 (V. ) fato, deixando transpare-'j fo�o ten.ha. sido ateado por

da rede de Capivari e água e esgotos. .
. que os homens dignos sao combatidos porque são dignos? I A.) - Irrompeu um in cên- cer a sua suspeita de que o I

maos crrmmosas, aduzindo
O que o sr: Bornhausen esq,�eceu-s� de. dizer" na su.a I �1ue aqueles-que el�va.m �' função pública devam ser por ,I dio no Consulado Italian o, _0_"-'"

..,)__" ....()�()�<�<_).-..<tI
terra natal, fOI que a Assembléia Legislatíva, por decí- ISSO reprovados e diminuídos? "d Alb t B' O 'P S B P T B- .. ...

t d Ih' ,. I E' c t
.

'"
' -,

d
na avern a er oms.' s

C" Psao da marorra oposiciorus a, eu- e, com o empréstímo
. er o sque VIvemOS num pais que nao e o as ma- ,

, . ,

.. l': -b:1r". c e, n esta apr- .. • .' .. • .,
:1a Sulacap e com a autorização para emitir bonus, cré-

I
ravilhas, mas é, sem dúvida, o das surprêsas, Tudo pode 1� bombeiros, sol ícitados im e- x.. ::. t:1L um movimento, sur- i RIO, 27 (V. A.) - Exis-'

,1�íos q e mat�maticame�te' cc.brir�m os �ompro�issos , aco?tec�r. MaTs, .?em t.lIdo, p�rque a.�m home� �a cate-
I d�a�amente, ev�taram que o sido do se:o do próprio po-

.

te grave e aberta cisão no
vmdos do governo antenor,. os quaIS, por ISSÓ', nao po-I g?Ua do· sr. Nereu R:��os nuo se ahJa das poslçoes pelo. smlstro assumisse' propor- vo, no sentido de protestaI', .'leio- do Partido 'Socialista
dem, honestamente, servir de cavalo de batalha para dmples prazer dAe al'ja-Io. I ções, registrando-se apenas junto à Assembléia Legisla-
desculpas do fracasso e da inépcia do seu malfado go-

.

Que fez Nercll Ramos para merecer _censuras e atrair' a perda de d;as portas se- tiva e Poder Judiciário, con- Brasileiro, que .já agora,

"erno. {lesagl'ados? Entrou a descontar o "jetton" dos srs. de-'
.

., '. tra o exorbitante e ilegal deixou o plano das discus-

Nunca, em tempo algum, um govêrno catarinense f'lltados faltosos. Isso é que deu ao presidente da Câmara argumentos para .lust!Ílcar
aumento da tayr_ de água: sões internas, para atingir

(iispôs de tanto dinheiro quanto o sr. Irineu Bonihausen, Fed(;l'�l tanta fealdade, tanta aspereza. Mas, o sr. Nerêu sua crença. A polícia ins-
e:es�o�os, cuja cobr�nça, ar-Ioda polemica aberta nas

paI;'a administrar o Estado. fturnos, ao invés de estar diminuído pela carantonha que taurou rigoroso inquérito b�trarIa e sem ap?1O legaJ, .

(;olunas dos jornais.Por outro lado, nunca, dispondo de tanto, um Go- "presenta, eleva-se. De horroroso que é, passa a ser um comparecendo ao local, ele- vem de ser detet'mll'1ada pe-
vernador fez tão. pouco pór Santa Catarina. helo espécime da democracia. E' o que 'nos diz o jornalis- menta" es;>ecializados do lo Govêrno do Estado.

E' qu.e a nossa terra está sob o jugo daquilo que Ruy ia Andrade Lima Filho, quando escreve no seu artigo In'stiLlto de Polícia Técni-definia lapidarmente: a impotênci'a fatal dos incompe- de 'ontem: "Vamos deixar, pois, dessa história de que o Recorda-se que, no últi-
tentes. �r. Nerêu Ramos é ruim, é brabo ou é feio.. A Câmara, ca.

no ano, em Meqsagem leva-
x x afinal.. nem cuida, ao que se saiba, de um ensaio do baião ,'iame:r!tE: atingidas pelo fo- :la ao Legislativo, o Govêr-

x "D-:Jicado", nem está a postos para um éoncurso. de be- ,ro. 'o do Estado propôs essa'
O Jornal, do Rio, de ante-ontem, relata, na página leza. O que tem a fazer é elegfr um -presidente·. Um pre- O c0nsu� italiano mais majoração que, na forma

d Est d S· I
.

B h It
., l'd t

-' , ;- d 'fM'
. 0::1l'tido e se fundamentavamos a o , que o sr. rmeu orn ausen, em aJaI, ,.; en e que nao seja uma e�peLte e ana-vaI-com-as- a1'rle esteve na la Delega- Jas tabelas orrranizadas, re- ,.

presidil,'á a solenidade da Ílmuguração de várias obras outras". Que não, tenha

rabOS_de_palh�âI
Que não possua m!tarÜ1 "�'1 v�rd,fldeirQ as-

em' wnccpçõês completa-
p-úblicas, tais como grupos escolflres .. , A não ser a pe- ca1canhares-de-Aquiles. Que saiba, e suma" onde tem ,:ia CI::' PoLcia c; comunicou

lt' I, 1..l t 'h' mente:' divergentes de dois',P,,- o u- yO"':' uel con .I:1'l,Ull1- Ieira fundamental de um deles, quais OHttO!> serão alí

inaU-1
fi nariz, 'comu�i: velho c;) djg�n:) Nert:�l""

-_ ----

e. N'a,�:n" ,,' I..l'gislativo, o' do" Prlnciipais g l� u P o s
gurados.t,Quais são? Qttem o.S constl'uiu'? Onde ficam?, . Por h:,k',;so é, ({ue aco�_lpanhal11 -,"S,E'n! o ll1�is vivq

'lha'
�

g 11 It )rójet0 .0"1, (':1\'::;a _J!1er(!c.eu .quanto .ao!!! ].:}l'ópi'jos .objeti-Quem oS v.ju? :'
- -

. 'mterêsse a'I'ev etçÜ':r d'? velhJ e üi�no', erêtl'i. pôrqiie esS1t

I ,., r as em· 10 a "ejciciio, 11).;:1': vez que s'eria, vos e métodos �le ação, po-Razão, sobrada razão, tem o· D:ário da Manhã, quan- I
I eelei<:áo, Cilm ·:f";to, se imp,'e. Não é. l:ma teimosia do

B d d' 2111 o a'�E:tando, parficipar'do repete tod? di� que o exagero da divulgação é a (;0-1 [lresiden�e;, é ,a Cúmau qU€, parecen<:!o teimosa, é an1es ., 00 a Je um dos mais monstruo-
lítica do partido.

berta da medlOc1'ldade. I "k tudo Jus.a' . I os atos que já' SE praticou E;;:;a divergência adqui-

M.ALE·NKOV ACE ITOU Chega HOJ·e O II RIO; 27 ('i,. A.) - o Si,; 'or,tra a população da Ca- riu, agora, a feição de uma

:taJ catarinen�e: . _. ,

'1" 1 d' t
•
' ,

I
_�icato dos Trabalhadores I

':'Isao 1�'r_eeoncl l<tve, lan e

Irmlranta Car- ! Le Volta RedcnéÍa anunc:oLlI, I
da dCClsao em processo de

li li I
O protesto que vem to- cO'lcretização ue tundu o

R d EE UU netlro
'

1_(,nLerl� o prq(T::Ll:' que de\>é'l ;nando corpo, partido .da- p�� com' oePto
..

OS' '.. -
, i ,��t sel� (;XE:_;�:il�Lv �a::rl1(]a I .J.ue1es que,_de :ln:a hora pa- I f) leader �:�'cv'rente fu-• '. Vla]ar.c!o e;';: Avião un '.·ldad..: no p'OXIT.10 dIa IOde I

Ia outra, sao otrIgados, pe- I . .I Cruzeiro do Su_l, cuja. chE:- I f,raio, Dia dú r'abalho, com; J? Gov&rno, a. pagar quan·
I
SlOlllsta é o. sr. Domingo.smoderada e O editorir.1. fxpressa a I t d t V I d t d t: gada está marcada para às c prt",e�ca dJ presidente �.Ias, aE ronomlcas

..

e axa! e asco presl 2i! e o par 1-

sam prece- comp:eta, a Eisenh'Owcr,,' disposicão de Moscou ue I .'! .. de agua e esgote, Ja deu 1 1
"

d t
. .'

.
"

,
12,00 hs., depOiS de uma! Varg.:s e de vi!tras altas '

.. ,_' I (0, qJe an. a on em escre-

ocupam toda '1ue térmma co mo

oferecI-I
�onfere,1c.;lar pz.' r. reSOlver

I b'
,f< d' ,E :,

.

""1' ,O.",
,entrada na :�:;sao rle, ont:m II veu.longo artigo favorável

. "
I e'Ve es ....a a na uropa, em

I
,utOdé :[c.e", :.1 UgI ama e Ja AssembleIa Legisla"lvouma p�gina, os jornais mento de .:onfel'enclar �o- .)roblerr,as IsoLl::CS, a':;Slln . _

'
.

I ' c,
.

". t 'o
•

t
.

lTIlSSao de estudo, retorna, c seg1J.ILte. lo Estr.do, (;�:Lorme tele-,' da _ecl pon O G� VIS a, nas
"Pravda" e "Izvestioa" acei- bre a -r:;az, pratiéamente em ';01110 a total c :ol11l)lexa SI-I . , .

I I
' "()lllnas de "O Poplllar" O- hOJe, 'a nossa CapItal, o sr. I '

g:o:ama que, em outro oca .
( c •

tam o repto do presidente qu[Jr;c1E:r l_arte e r. qualqu2r cuaciíü gleba! ci-'sde a ,pac' .' .

I' .J t d'
-

d ''O, " B 'b
"

I' t., ,

, •••• :, � .,1 ," , ,,_.
ConL'a-Alm;rante Carlos da - ...0 horas _ Chegada ,.e.� a e I.çao, amo�, a pu- _,r. sOIlO OI a, J?Ina IS a

dos EE. UU., general Dwi- mom-enio, Se�1p?,' que os EE. ,.la
Clle.Ll at". co PIOIO,,_.,o)

I "'1' C 'C J 'd t d R 'bl' bhco, assmado pelo SI. Aga- que feli candidato ao govêr-,
'.,

• ::)1 vel!'a' arnelro, oman�' LO preSl en e depu 1(;a, 't Ight Eisenhov,re::, para con- '·UU. nflo Ullpon};am de ante- :lo use da b:J"::G: fttomh:a. "

..

r "

. DIO conomos. :10 de Pernambaco, chefia aI
.

, .
. .

dant� do 50 Dlstnto Naval. �lue rumara e';TI stgulda pa-ferenciar sobre'a paz, dizen- mão l:<J.l.)\c::e.J ir,aceitávêis. '1 OG.aVll'I, o.� dlplomatas! 0'1 t 'l't '

H t I B I' d• .;.' I I us re mi I ar, que e o ra o ü e é.;: Vista, on.E A providênci� ...0 Govêl'.do que o govei:no sovletlco l' cstra.lgeiros .:l.C1\.'idam m:lÍ· fur,dador e o Presidente do
d·

se hospedará. (lO do Estado � ilegal, por-está disposto a negociar 1- O ê'mb::lixado:' de um paL :0 que os scvlebcos con:..cr· ","'ll'I'SO de Expansa-o Cu'ltu- luanto não há lei que a au-
rptamen tê com o dos Er..:. �elltI'o conll"ntO\l.·. "O KI·err.- e'1I -hl a'''' 'at"l' conl "s 1)0 I d' t

.

E' b'
. .

., - .', c. C.-c � ". ra, em�)l'een Imen o que se'! _ 12 horas Churras- lonze. ar Itrana, porque
UU., ou at:'avés das Nações jim está ag"ra c1,isl)Osto a ·.ellci·-,·� ocicleI).tais qllal'sq:ler t f' d 't d cntr-a a Constl'L\';Ca-o Fede" -

_

• v em Irma o no concel o o: co ofeI;eeiJo á3 delegações
v , '.

-

Unidas, para. dar solução conservar e ir ao encontro ,fJb;"mas que gfetem 02 povo catarinense será re-
I

"t t I D 't
'aI € a do Estadc" o aumen-

amistosa aos problemas in- do mundo . ocidental, po- 'egimes da Euro:r:;a Or:e:J' "cionado n� nel:o t d
I VIS

I an es pe ° epar amen., to chega a ser absurdo, ha-
.

, .

ce",
.

,"" por o a to de Transpo!.'te da Com- ',endo casos até de mais detal, ou o pai-el ú"s PartIdos Ba"e Aérea pelo seu vasto' panhia Siderú�'f,'ica ,Nacio- :;00 ):,01' ce:ntc!
sa de seu ponto de vista,

Comun\Ístas na Asia e em circulo de amígcs e admira-
'

naI.
' teTido hoje afirmado que pe-

uutras partes do mundo. !dores.' I
.

1.4 horas _ Início da A Assemb15i;. Le.gi.slativa,
dira Ema conv;;nção nacio-

vou, no recente discurso de' ---�._-. I d PSB d".

•
, , .! Concentracão na Praça Pan- :egundo saber:;os, Ira tomar na e 'pa':'a IscutIr o

�l�:e::o;��"u�I:�l��:� l�e� -NÃO ,5ERA AUMEN,.ADO
I
diá Calog;ras.

.

I �:nt;)l��:��ê���a�he C:���:i� '�s�m:o.__..._&_..-.__
a!mente tais negociações, p

".

d' P
- - 14,30 hC:'as - Show .:,oberania. E e Judi.ciário, '

pois o primeiro mandatário I
' O reço O ao com a�-tistas, do Rádio cario- ! �ambém, sel'á ouvido, atra- t) RISO DA CIDADE•••

r.orte-americano formuiou RIO, 27 C\'. A.) - Por to a concedei majoração uma vez que nos demais ti- é!a. I '.'éz recursos que lhe serão! .
-

,

:onvocaçãe, ú(; "residente: da no\ nreço de; pi:.o, prinCiPal-I pos os padeir03 J'á obtiveI'am 16 horas -, Chegada I' encaminhados 1:e10s interes- : �certas condições inaceitá- ,,.. j( -

d I
::;OFAP, corenel .Ii.elio Bra- mente o do tipo 'popular.. Jibera<;ão de pI'CT'OS. do' pr�sidente drc Repúbl;ca sa 00:. r---'

veis, sem oferecer as cor- - 'f \
\ "Y,a, com'_,:mrecerã,o amanhã, - Hino Nacional Hino ' �.re&pondentes concessões !_

S
\, . I'�

"ATITUDE :BELICOSA DE �quele o:'gão, os moageiros
. j luação grovissima �o T:abalhador, desfile dos,

._--

:; J

DULLES" ., 10 Distrito Federal, a fim 'i'l'abaihadore.s .- e discur- I

A
'8

d oAtaca particularmente, e de que seja apreciado o pre- Q \da Bolivia o do presidé.!l(r Vargas. I ssa�slua U .

de modo violento, o secretá- ço da farinha .de trigo em "befe de Poll'c,·a -

f 1 A LA PAZ, 27 CO. JP,)
- O mi�".istro da Fazenda, si.'. - 20,30 horas - Fogos U I

1'1'0 dr Eo.tf'do, John. Foster ace LO novo acordo comer- � , .

.

- .. 'rederico Gutiernz, 'nformou a Imprensa que a Bolívia de artifício i1r. r raça Bra- I

Dulles. por procurar con-
cial assinado entre o Brasil e acha ·em situacão ecoriômica "gravíssima", como con-

'

TEERÃ, 2i '(" P.)
verter n cli�curso de Eise- e a Argentina. . equência da bai�:. registada no preço 'do estanho e da

3il.

c..::lta de clm contrate,\' a longo prazo, com os Estados Uni-nhower, em "um ato de rSome�te após essa reuni- [:.os. .

guerra", acrescentando que ão é que os panificadores I -:- "Como a e�_:;; omia .boliv.iana repousa substanc. ia. 1- :le· Guza
"a; atitude belicosa de Dul- repte t

-

d tcariocas serão chamados a h'. ' na,e�por açaj. � nllneraJs,-.acresce� O�I o mmlS-
. ,.les dificilmente lograria debater o preço do pão. I

,:J c, - s�u colapso(- ter� consequenclas graVI�Slmas, por-I
DIa 2 \" as 11 horas -

seu objetivo". ,1.1e ?s. dolal�es que, re�eb�mos p�lo es�a??o servem para hlauf;'uração 'do Novo Ros-
O b d 'd n O cOI'onel Hell'o Br'aga' naquIrn' arbgos esf.rangelros pnmordlals . I 't I dR' d Ts o serva ores OCI e-. 'D" . ... .

.

I
PI a e o .ecr210 os ru-

· ."

I
ISS e maIs o s.J:' GutIerrp.z que as cOIsas podem che-taIs se sentem estImulados

I
falando a re�ortag:m,. de-

gar a extrem'os p 'ig'osos para a estabilidade social e a� balhadores de Volta Redon-
pela resposta soviética, re-. cla1'ou que nao esta dISPOS- [rápria vida do ís. '.

.

I
da.

P.) - Ao, que anunciam os iiitiI-O�()_'()'-'()�()��<���.

cf rculos informados, está lodicacão d'os
marcada para o dia 30 a as-

sinatura, entre o Banco In

ternacional e o governador
do Estado brasileiro do Rio

pr��os
RIO, 27 (V. A.) - Ten-I pasta do Trabalho, do qual

do a diretoria do Sindlca-] depende a solução visto en
.

to dos Metalúrgicos 'de Var- quadrar-se na competência
g inha deliberado solicitar da COFAP.

de Janeiro, sr, Amaral Peí- ao Ministério da Educação De acôrdo com o parecer

xoto, do acardo que abre o que passassem a constar nos do diretor do Departamen
crédito de 3.000.000 de dó-I rótulos e et iqu itas dos' pro-Í to Nacional de Saúde, o sr.

lares para o referido Esta- du tos f'a rrnacêuticos os pre-I Simões Filho encareceu, a

do. Parte desse crédito é des' cos máximos para venda ao utilidade dessa providência,
tin ada ao desenvolvimento

t

�onsumidor, lo sr. Simões
I
ju "gando-a merecedora

.

de
da rede rodoviária do Esta- Filho oficiou ao mi nistro todo o apôio do Ministério
do do Rio de Janeiro.

'

Sagadas Viana, titular da 1 da Educação e Saúde.

Ao úue afil'm�m observa
do,'es categorizados, as di-

vergencias que agora vie

['am a furo de inodo tão a

berto, já existir,111 pratica
mente desde a fundação do

'0
MOSCOU, 27 (U. P.) - lativa::nente,

Em editoriais

.dentes, quc

:orrentt� contraria, qualifi
:ada pelo senador Velasco
�OlllO "esquerdista" e "an

gelicalista". O sr. Osorio
BorbR, pelas colunas do
'D:á:".'o de Noticias", tem
escrito diáriamente em defe-

rém, não ac;eital'á a limgua
gemo de urro virtl'al ultima-

tel.'ll�cionais pendentes.
O editüi'.ial A}_('\'es.c�nta,

contudo, que n�o se o.bsef-

- 21

Revela-se l�i.;C fui encontra

horas - Corridas do o cadáver co Chefe de

e Aço. Polícia. S;;gunde se in tor- Acabando este serviço
aqui, vou à Prefeitura

pintar �ahoietas, com

os dizeres "E' proibidO
pisar na grama".

- Para os jardins?
- Não! Para as ruas ..•

ma, c, Polícia c]:ú:gou à co:}-

Iclusão de que a vítima f,n-, ,

tes de morrer, fôra sevicia
·da e, ainda, que já está de

posse dos norr e3 dos assas

sinios.
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o ESTADO

CASAS
"

Mo�elar, Rua Trajano 1 e Mo�elar �e Móveis, Rua .TrajaDo, 33'

\

Eis alguns dêsses Preços:

CASACOS E TAILLEURS

Casacos compridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos Compridos, pura lá, forrados que
valem Cr$ 400,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos pura lã 2/4 .. : à
Casacos Dura lã %, à
Casacos 2/4 godê, lã Cotelê .. . . . . . . . . . . .. à
Casacos. 2/4 bem godê . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ii
Casacos finíssima lã Cotelê . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos veludo superior 2/4 '.' '. à
Casacos Veludo Italiano à
Casacos modêlos finís;imos de valor médio

de Cr$ 1.000,00 " à
Casacos Naylon Nacional à
Casacos Naylon Americ, compridos à
Ta illeu rs gabardini pura lã à
Tailleurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza , à

.

TaiBeurs em finíssimo tecido petit poule .:. à

ARTIGOS PARA HOMENS
'2.000 ternos de perfeito aêabamento de corte

eleirnte e moderno
'

Capas, Poulovers etc. Camisas, Conjuntos
. Saragossy, etc., etc. .

.

Ternos 112 lã, forro de seda à
Ternos Y2 lã, forro in teiro à
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 à
Ternos tropical de perfeito acabamento à

Mesmo em tempos inteiramente normais'
OS PREÇOS ABAIXO

Seriam um motivo de agradável surpresa
QUANTO MAIS AGORA

quando as mercadorias e utilidades encarecem
QUASI

que de hora em hora'
SÃO PREÇOS

de despedida e de brinde aos seus fregueses
de quasi 30 ANOS

que a velha AMODELAR oferece
antes de entrar em completa refórma.

155,00

Ternos pura lã Golombeck à
'í'ernos de superior sarja ..

' à
Cerca de mil ternos de finíssima lã ponteada,

em casemira, gabardine.: sarja, com aca-

bamento perfeito de Cr$ 1.000,00 à .

1.200,00, por . , , ..
'

.

C amisas físicas boas , .

Camisas grossas para inverno .

Pijamas bons o •••••••••••••••••••••••• � ••
Pijamas superior' Bellizia .

Capas gabardine com schantung da marca

"Impex"
'

à

Capas gabardine schantung "Impex" à
Capas gabardine finíssimas fio australiano

de Cr$ 1.200,00 por .

Capas gabardine c /schantung pura lã à
Blusões de pura lã •...................... à

lVIe.1'!]. Visette malha 60 de "90,00 '." .....•"

. . . .. à
Meia Visette malha 60 de 9,0,00 ..... o •••••• à

385,00
455,00

PELES

265,00
168,00
173,00
2'70,00
189,00
315,00
395,00
435,00

790,00
à. 7,00
à 33,00
à 88,00
à 105,00

o estabelecimento que há cerca de' 30 anos

tem fornecido a quasi totalidade dos ca

sacos de pele" em uso no nosso Estado,
apresenta êste- ano ° maior sortimento, e

preços extraordinàriamen te baratos:
Casacos de Pele 2/4 desde o'•••••

Casacos de, Pele compridos .....•. ; .••. ' ....

Casacos de 'Pele Lontra· o •••

Casacos de Pele Dorê " .•................

395,00
455,00

875,00
615,00
155,00

ROUPAS BRANCAS615,00
635,00

'

990,00
700,00

Como sempre .possue o' Estabelecimento um

grande sortimento de roupas brancas, in
clusive artigos finíssimos para enxovaes.

Temos desde ° artigo mais modesto até
o mais apurado luxo e bom gosto •

ótimas Camisolas bordadas .

Camisolas boas, cambralas c/renda .

Camisolas boas, cambraias e/rendas
'

.

Camisolas de Jersey ...................•.

.Togos de (2 peças) '

.

Combinações Lingerie desde .

Combinações de setím renda bordada �

Combinações Alto da Serra de Petrópolis .•

Combinações Setim Lingerie .....•........

'Calças de meia, bôas, 1 Cr$ 6,00, ......•
"

Dr.

MALHAS

34;j,oQ
490,00 '

Mrlhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha, de lindos por

preços jámais imaginado 'como possíveis

. MEIA�. Realce malha 51 : . . . .. . :
Star malha 51 .

Super Leda , � .

Meia Indesmealhável . : .

Meia Super filia Malha 54 de 90,00 .

Meia Rosita: sem costura de 90,00 .

à 29,�à 28, o

à 43,00
à 43,{)0
à '65,00
à 62,00

155,00
189,00
330,00
375,00

A refórma do prédio terá início no mês
de Julho, próximo, quando o remanescente do
estóque e escritório da casa de Modas passa
rão para o prédio n- 33 da rua Trajano, onde
se acha instalado o estabelecimento de Móveis

.

e Tapetes da mesma firma.
Como o espaço alí é insuficiente para a

fusão dos dois estabelecimentos, vai ser igual
mente reduzido o magnífico estóque de A MO
DELAR DE MÓVEIS que está, para isso con

cedendo os ' ;"f{,

SEGUINTES GRANDIOSOS DESCONTOS:

62,00
65,00

1.100,00
1.450,Oô
1.650,00
3.590,00

à 45,00
à 89,00
à 89,00
à 105,00
à" -98,00

35,00
63,00
59,00
83,00
60,00

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas - Tecidos' para
decorações - Marquisetes-Gobelins
- Damascos -,- Lustres e Tapetes

COM 20% DE ABATIMENTO .�_;_J"'"
Mobiliárias par��,������- "alas de
Jantar - Cop�,s ......:.. Grupos estofados

.

e�Çqueiros

-,!"r
.i. ',"

COM 15% DE ABATIMENTO

Matéria Plástica '- Matéria Plástica �'
vinil - Passadeiras de borracha e congol .

a

- Congoleuns - Colchões de mols
ns

Probel, Divino e Divino Luxo - �eludo
s -. Pano-couro - Oleados

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRAND DESCONTO CONCEDIDO

AS MERCADORI1).S. VÃO VOAR RApID

CQMPRAR LOGO é do SEU PRÓPRIO. e
MENTE

O INTERESSEAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA, SOCIEDADE

sa é altamente nutritiva.
Poderá ser servido quente
no primeiro dia. e depois
guardado na geladeira e

servido em forma de sanduí
chcs ou nas saladas.

-BOLO DE FIGADO

COloque meio quilo de fi

gado em agua quente duran

te 10 minutos e depois es

COlTa. Passe depois o fígado
na máquina (com a chapa
mais grossa) juntamente
com tres fatias de bacon e

lima cebola, Junte ao 'fígado
tres colheres' de sopa de sal

sa picada, 1/4 de xícara de

aipo picado, 1/4 de xícara

de molho de tomate, duas

xícar-as de farinha de rosca,

2 ovos mal matidos, sal, pi
menta do reino e mostarda

Para as noites' frias -do inverno,' faça um conjunto'
como este, em flanela de lã. O paletó é confeccionado em

tecido duplo, pospon tan do, dando assim impressão de

acolchoado. (APLA)
,)!

x x

EXPERIMENTE HOJE I Os nutricionistas reco-

A dona de casa moderna mendam as donas de casa

. I . f' d Ijá tem alguns conhecimen- que sirvam 19a o, pe o me-

-tos sobre vitaminas, calo- I
nos uma vez por semana,

rias e minerais n:cessário� 1 p�'.inciPa.hnente se" existem
e não enche mais a mesa

r cllança�
.em penado de

com pratinhos variados co- crescimento em casa.

mo, faziam as vóvós, mas:' Daremo� aqui, ur�a receí

planejam cada refeição por I
ta preparada com Í1gad� .de

seu conteúdo alimentício. porco que alem de delicio-

'}

Carne de Cristão
físico ou o aumento de peso, ou ainda qualquer ato do

atlêta. que' perturbe o seu equilíbrio ideal de forma atlé

tica, estragam a performance imediata. Há rapaz.es que

Íogem e bebem álcool. Outros que comem demais. Os

contátos sexuais também prejudicam a forma atlética às

vésperas das competições. O técnico precisa saber resol

ver esses pequenos problemas pessoais, em seus pup ilos.

E' bom relembrar que um atléta l1.m plena forma física

fica tambem com os nervos tensos, vibrando à menor so

licitação ... E' por' isso que os mais vibráteis se tornam

tcmperamentais ... E' que eles, controlados pela balança
e pelo médico, não ficam com uma grama de banha para

[I. reserva. São desintoxicadcc, vitaminizados, mas tam

bem "alisados" os músculos. Um "match" de futebol tira,
em média, do peso de um jogador de dois a três quilos.

''"'r ..

··(j,s q'l1\�.,perdem menos nesses noventa minutos de jogo,
perdem lnais de um quilo. Mas tambem há os "chupa
sangues", los que não molham camisa! Uns por tempera-

'

mentes, OÚ\�'os por sabotagem! .

Há sabotagem também contra jogadores, contra com

'panheiros do'-mesmo "team". Existem atletas exímios na

hoicotagem dos pàrc'eil·�)â -,�le equipe. Isso se dá quando
úiscordarn do ,técnico numa êst''it-\::ção. A's vezes,'por sim
ples amizade, outras por "espírito'de porco" .. \:tUma das

maneiras de "secar o intruso" é nãl-1'h� If�ú;' b�fâ:·!-..M<l
isso chama a atenção' até dos leigos. Então fazem uma

intermitência, ora não dão, a bola, já "dão no fogo"! Isto
quer dizer, dão mais para o pé do adversárío do que' para
'n companheiro. O marcador oponente j� vem para "balan
cal' a roseira", e o boicotado, como não quer "entrar no
.

f "" f h" A' "dá Ih "

sarra o, se ec a. 1 a o ga o ...

A esfera deve ser cedida ao companheiro com o la
((.0 do pé, nas bolas baixas, e com o lado, ou com o peito
no pé nas bolas sem contáto com ,a grama. Os inglêses
Exigem o passe dos "halfes" sempre com o lado de den
tro do pé. batendo no centro da bola. Esse é o passe

perfeito! A e�fera não tem variações nem indocilidades!
Mas os l'abota(;ores batem na bola com o bico da chutei
rá e fora do centro. A redonda sai como um buscapé! Dá
verdadeiros "driblings"J Faz arabesco, trajetórias

'

re

torcidas: espirais, subindo como uma trepadeira brava,
'relo corpo do jogad'or. A equipe, assim pertur.bada, tem

fie fracassar. O técnico leva a culpa ante os olhos dos
curiosos do futebol. E os bárbaros do circo exigem leões
rIa arena! Querem o sacrifício do cristão! O presidente
do clube adere à massa, para sair da, alça de mira, e bai
xa o polegar para os càrrascos" ...

-ieca à vontade,
Coloque essa mistura em

uma forma alta, para pão,
apertando bem. Leve ao for

no regular durante uma ho
ra, Sirva com batatas ao

môlho branco e cenouras na

manteiga e a família terá,

uma receita sadia e comple
ta por pouco dinheiro e tra

balho,

ANIVERSÂRIOS:

\ Sra. Abelardo Souza

i Ocorre, hoje, .o aniversá-

I rio natalicio da exma. sra,

\ d. Maria Luiza Cardoso de
I
, Souza, esposa do sr. Prof.

Abelardo Souza, sub-diretor
,

do Departamento de ,Educ,a-
ção.

O ESTADO cumpr ímen

ta-a, cordial e respeitosa
men te,

'

Sta. LIZETE OLINGER

Festeja, hoje, o seu ani

versário natalicio a gen til i

ssima s�nlíorinha Lizete 0-

linger, filha do sr. Olímpio
Olinger e fino ornamento
da sociedade local.

As manifestações d,e ale

gria pela grata efemiride,
0S cumprimentos de O ES
TADO.

Sr. Waldir da Luz Macuco

Transcorre, hoje, o an iver

sário natalicio dos sr, Wal

dir da Luz Macuco, sub-di

retor do Tesouro do Estado.

O ESTDO cumpr-imenta-o
F'.\ZEM ANOS, HOJE:
- Sra. Emilia :M:esq,uita

Ferreira, esposa do sr. Ma

aoel Marinho Ferreira.

Sr. João Antunes Fi-

ho

Jovem Ayrton Kuiz

ionzaga Linhares, repre-

seritante comercial
- Menino Daus, filho do

.r. João Steppat
- Meninos Ayr ,e Acyr,

.Ilhos do sr, Beno Schaeffer

luncionario do INCO

,,1,/ _

�_, DE MANHA •••

AO MEIO DIA ...

Empregada
IV d Família que se muda .pa-.'

en
x

e .. 5 f �: :�:toem�ll�eg::�an;:::s�:�
I� o �ar MOTORISTA, Rua
do Mercado n. 39.

,I Tratar no mesmo.

Uma sátira deliciosa e colorida, filmada com
tôda a malieia que caracteriz'a o mundialmente

aplaudido CiUt'1I!8 francês!
\

.-.<��)---()-)- "()---()�()""()""()'_'()""()---()""()""()"'(Q

em
,

. florianópolis,AGORA,
UI\! 'rÉêNICO DA "ROYAL" PARA SERVÍ-LO MELHOR!

ROYAL TVPEWRIT'ER-COMPANV, INC.
2 PA�K- �VENU[, NEW YORK CITY

Certificamos, que
o sr. ERN'Y RICK
c,t:í perfeitamente
qu al if icado para fa
Z?!' quaisquer con-

sêrlos em máquinas
This will certify that Mr,.Erny Rick has received de escrever 'Royal',

'Standard' e 'Portámeehanical instructions on both Standard and Portab1e Royal
til', tendo para isso

Typewriters, and is tu'lly quali1'ied to make 11.11 adjustments feito um curso ade-

and repairs. quado.

Livraria Do Globo,
Porto Alegre I

Brasil.

Pl!gust 7th, 1940

Gentlemen: •
,

_ s<ve(?��JOHN C. 'VELTMAN,
(�iat Service Representative.

CONSÊRTOS E REFÓRMAS DE
MÁQUINAS DE ESCREVER
MÁQUINAS DE SOMAR
MÁQUINAS DE CALCULAR
MÁQUINAS REGISTRADÔRAS

Machado e Cia. S. A.
COMÉRCIO E. AGÊNCIAS

\
'

Edifício
'

OSVALDO MACUADO
Rua Saldanha Marinho" 2
Telefone 3.362 - Rêde interna

- Florianópolis -
PEÇ�-NOS ORÇAMENTO� SEM COMPROMISSO

Le�
OLHOS - OUVIDOS - NARIz. G:AKGANTA

M,J:;

DR .. GUERREIRO DA FONSECA
••peelalblta eI. R...ttal

a"5]

Receita de Oculos - Exame de Filado d. Olho lIAr.

ClallBificaçio da Pressin Arterial.
J4odern. Allar .. lhal'em,
eoDult6rf. - Vilco.de d. Ouro P"et" 'II

3

,,- ...,."...

As 5 - 8hs.

Fred lVIac MURRAY

Elconor PARKER em:

QUERO UM MILIONÁRIO
No prograrna :

Cine Jornal. Nac.

Precos: 1,50 - 2,00 - 3,50

r Livre.
"

As 8,30hs.
Fl"ed Mac MURRAY

Eleonor PARKER em:

QUERO UM MILIONÁRIO
N o programa:

Cine Jornal. Nac. )
Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50/
Imp. até 14 anos.

'c,

As 8,15hs.
Fred Mac MURRAY -::

�leonor PARKER em: j;J
lUERO,UM MILIONMÜ(;\

\

N o programa:
\

Cine Jornal. Nac,

?reços: 1,5.0 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos,

.

As 8hs.

Yvone de CARLO - Van

IEFLYN em:

�ORAÇÃQ SELVAGEM

No prug rarna :

Cine Jornal. Nac. ',-

Preços: 7,6.0 - 3,50
Imp. até 14 anos.

�lm�'. rl�.
_

I

As 8hs.

Sessão das Moças.
. \

'

Robert TAYLOR - Vi-
zen LE'IGH em:

\. PONTE DE WATERL��"
NQ programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. -até 14 anos.

, .

f3L()I2It\.
Estreito

As 8,15hs.
Maria MONTEZ

HALL em:

ALMA CIGANA
No programa:

Cin e Jornal. Nac,
Preçds : 7,00 � 3,50
Imp., a� 14 anos.

Jon

<lar consigo. Bom ordenado.
Tratar à Aven ida Mauro

lnmos. 240.

'�JAVEN'TURAS DO ZE,-MUTRETA....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPOLGA A "TORCIDA" FLORIANOPOL ITANA A REALIZACÃO, NO t PRÓXIMO DOMINGO,.NO ESTÁDIO DA F. C. F., DO
GIGANTESCO E SENSACIONAL TORNE to "INITIUM" DO CAMPEON�TO DE PROFISSIONAIS DA CAPIlAL, TOMANDO
PARTE OS CLUBES' ATLÉTICO, AVAl, BOCAIUVA, FIGUÉIRENSE, GUARANI, IMBITURA E PAULA RÁ,MOS.

AGUARDEM!

,
lf

I
I

[.
'--

.

-Estad�o
. .

or ti v· o"
,.

. f.. t. l' )
,

•
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·

•••••••••••••••••••••_()._()�()_,,_()_(l._.(l_()_C)_(I_C):4IIIiII:D-(I_C)_()_

.Espetaeular o Figuei
. Um telegram.a chegado .de I DERROTÁDO· NOVAMENTE O PAYSANDÚ, DESTA VEZ tEM SEU PRÓPRIO

Brusque .na noite de domm-I REDUTO
go, nuncrou, aos quatro can- !

tos da ilha, causando grande; tacão Negro" havia derrota- , :;róprios -domín.ios do alvi- tentos' contra
, , I' I

contentamento entre os f'ans : do espetacular e sensacio-' \'erde brusquenses, assina- j gonista.
do F.ig·LÍeirense, que o "Fu-' nalmente o Paysandú, nos j. .an do n;'da menos de oito I O "onze"

rense •

• x
"

, da, com suas linhas funcio- alvinegro � brilhar nos fu-

três do anta- ilhéu, na opinião de quan
.

I tos presenciaram o embate, Ivicecampêão �stev= numa tarde', inspira-

nando como nunca.
turos compromissos, sabia

mer:te orientado pelo tenen-

Está, assim, capacitado q i
te Carlos Dantas.

(���)""(""'(�):"'i�� ,

\
,O_().-..() ()....()-e!Do<)__<)_.()_()�()_·.)�r:::.()""<)_<)�""_()'-()_()�()_<)'_'() ()""'()·_O�()�()""'<)""()"

r' I I

,/,/ �/
VI JOGOS UNIVERSITÁRIOS 130 ANIVERSÁRIO DA ASSOCIACÃo. DES-' tCHINÊS PERMANE-

CATARINENSES i' PORTIVA DO GRUPO nscor.an 'C�RA' NO TIRA�
! "GETÚLIO VARGAS'" DENTES

Pinalmente, estamos às en't�'e todas as competido- i Para comemorar con�li,g-:' 'Serão observados rigoro-
vésperas de presenciar os' ras, a.Invejável faixa de td-I .iarnente

.

a passagem de I samen te os horários fixa
magníficos espetáculos de campeã. 11 -nais um 'nni\'ersário: a' di- ; d�s 110 'programa, devendo'

f:'o. entusiasmo e vibração em Por- outro lado a Facul- _: ';. -

D '1' b leci t d
I -, \ .

. , .

'

1 !,'e<:ao da Associação .es- . cada esta e �Clmen o e en-

que se constituem, crescen- dade de Farmácia e Odonto-
.

io rtiva d� Grupo, Escolar sino ou agremiação, provi-
do de ano para ano, os Jo- 'og,ia, ,re.f,orçada, ês�e ano "GetuÚo Vargas" elaborou, dcncia r para que as suas

gos Universitários Catari- por apreciável: numero de. na.sn ifico programa,' pélo, representações estejam no

l' 1
- l <> ..

n enses.
,

at e�a:-c�_ouros, n.a� quer 11lw1 se pôde constatar a ca-I .ocal dos jogos com a an-

Estã.o, a inda bem vivas na admitir siquer a hipótese de
rmho com que vem sendo

II
recederic ia de 15 minutos.

memória dos I�OSSOS estu- vir ,a perder o próximo Tol'-
'

,-

Un if
.

.

.

'

., . .. .;}rcpal�ada a representação Fí I ormes, i

dantes superiores as emo- neto, para o que. Ja. �l1lClO,U .:10 Grupo Escolar do Saco I Para melhor controle' de
-ões proporcionadas pelas os exercícios. indispensá- .'�' I!..,.

d d\; . "

Jos Limões para a \ segunda 1 rodízio, cada Joga OI' e-

r-aradas desportivas de ... veis,
, .rlimp ia da ;escolar, mos- .,' ,lerá-trazer seu número p.rê-10,-<) ando em empolgan E' nosso intuito entrevis-;)U�, quanu '.

-

, trando-se inicialmente dis- i .3q às costas de sua carmse-
te e renhidas batalhas de- tal', brevemente, os respon-I t h ais uma

I
"a

.

.

'JOS a 'a enc er-se m 'I ' .

f ronta.ram-se os acadêmicos sáveis técnicos pelas repre-I·,· .

d 1 liosos pe' 'RegI'as'vez e- ouros va I .

-I
..

das três Faculdades locais: sentações das várias Facul-, la manhã os infantis, serão 'Os jOg0S sedo realizados OS JOGOS DO JUVENTUS NA EUROPA
'Direito, Farmácia-Odontolo-

. dades,. �:m como, �'egistrar; �mprégados em jO'gos apon- i
em recinto' cobe,rto� sendo ,,' .' .

'\

g'i:;t e Finanças. as opm.lOes d� :-an�s cole-'
tados para a idade e a tar-'lss;m, todo saque que atin- S. PAULO, 27 {V. A.) -I

dia 2 de maio, e o retorno

Coube, à Faculdade de g�S, afl� de,.mc:nbvar e

I ::le será' cumprido o progra-I �;ir a parte �uperior do, t:- Nada menos de 11 jogos, i a 15 de julho. O' Juventus
Direito, levantar pela se- provocar as rivalidades sa-,

ma abaixo:' I 'o, revertera em beneficio disputará, o Juventus na
I deverá receber por partida

gunda vez consecutiva o dias já existentes. I Prozrama do torneio' de i.]o adversário o mesmo a- Europa, visitando' Paris,
I
a qual)tia de 60 ou 50 ,mil

campeonato universitário, O pr'Og�am� �'OS j'O�Qs._ I voleib�l- a, realizar-se em 2 II �ontecendo em caso �le de- Amiste{dam, 'Esíe:colmp, Na- i
título sumamente honroso o Em agltadlsslma r�u11lao I de Maio próximo.

.

fesa de uma cortada. poles, Barcelona, Madrid,
I.
cruzeiros. A estréia d� Ju-

",' '.. comemorado com ruidosas. le.�ada a efeit� sexta-;'eira à I Local: Cancha �o Grupo . Cada jogador só poderá'
,

. Bord'éus, �erna, BasiléiiJ,!.. ventus deverá dar-se a 20
festividades, restividad e s .10!te, na entIdade ·efece- Escolar Getúlio Vargas. ,om'ar parte em um j-ôgo. I . Trieste e Pl),lermo. O em-' maio, em peleja noturna.
essas que culminaram com �euana,", a �ll� comparece-" Início:: 14 h.oras. Os jogos serão disDuta-l

.

i barque ,está previsto para· � ,

em Paris.
memorável noitada dansan- fam I� academlcos, chegou-I 1.0 jogo _ 14. horas: elOS de melhor de 3 "sets" _Em palestra que mantlve-j ,

.

'te no Clube da Colina, :;;em- se, apos acalorados debates, Grup� Esc.olar Wenceslau, d·e 15 pontos cada. I mos com o vigoroso. ,zaguei-' _1....O....()_O....()_,()_()_>.-.<}�)...,_.
pre fidalgo e cavalheiresco p�'ecisamente a. ,I hora de i Bueno (Palhoça) x S. E. N.·[ Arbitragem: Servirão de, 1'0 do Tiradentes, de' Tiju-t··,

'

.

no lidar com os estudantes. sabado, aq projeto �a :a.b:- A. I. ".:� _

I
árbitros para todos os jo-Ieas, Chinês, declarou-nos i

Av.A..I 1 X DUQUE DE CAXIAS 1, NO
"'"

..

�
,Só êsse fator ,ou seja, o I� dos VI J�gOS U11lveIslta-1 Homen.::geado: Sr. Cantí- I gos, os senhores Osvaldo q\ie é seu intentQ perm�ne:-I RIO DO SUL

"'bi-campeonato em poder dos nos Catarmenses, tabela
dio Ferraresi. Silveira� Nildo SeU, sendo .cer defendendo o seu clube; .

____ juristas,.seri,!l suficiente pa- e�sa que som�nte'\seT� mo�il ! 2.(} j'Og'O _J 14,40 h'Oras:
I
apontadores os srs. Mário êste- an'o. II At:ndendo a um ge�till ga R:�sulense ,�e �esport�s.

ra aquilitar do enorme in- Ílcada, no qL1� TeSP�It�
.

a� \ .'
M'Oças : Ferraresi e 'Vitor Cardoso. I J.' ••

I �onv!te do Duque .de CaXIas, i OIs azzurras, ,I,m�res��o-terêsse que os jogos deste datas, caso edas, colIdam: Gi"HPO Escolar. Getúlio N. B. --; Como consta do I Chmês tem recebIdo dI-
.

Jogou naquel� ,cIdade, na, naram bem ao pubhco IlO-

ano desportarão. Ao equipe c?m os jogos do campeona-! Val�gaS ,x Grupo Escolar
I

programa, todos os, jo- i versás propostas de clu,}}es I tarde d; dCimmgo, o· "onze"
!
sulense ,tendo a luta ter-

de Esteves Junior, embora to de futebol, profissional FTanéis�o Tol.entino gos sérão em disputa de
I

locais, mas prefer'e contl- do AVal, que teve por ad- minado sem vencedor. 1 x 1
, t'

A

t d' 'd
.

d d I versário o bicampeão da Li-
.

acusou' o marcador.somen e por es e-s ,las va. a CI a e. Homen'ageàdo:' Sr.
.

Tte. . taças ou medalhas..
I
nuar no clube tijucano, on-

se entregar aos treinamen� I Em próxima edição dare- Timóteo Poeta. Haverá no 'local cotrl]:íleto de desfruta de grande sim-
; .

I' .>'-"<·�("_'(_(}.......{).-( .....(_o_,C_)"",
tos, está animadíssima e' mos maiores detalhes. 3.'0 jog'OS' _ 15,15 h'Oras: 6erviço de bar. I patia.

'

,

disposta, a ,todo o transe, a I Grupo Escolar Getúlio /'
.

ostentar, pela primeii.·à vez· Es�revel1 J. L. Neves"
. VaTgas x Ohlbe Atlético Ca- O}_<_o_o_'}·_n_,'

__'_('-<Í

Vargas Neto, o grande desportista patricio" atual-
QUASI CERTO O INGRESSO DE mente desempenhando as árduas fqnções ,de presidente

GERALDO N'O BOCAIUVA ,do Conselho Regional de Desportos, escreveu p�ra "O-

'Há alguns dias, que se esquadrão principal do Bo- Cri.lzeiro" a magnífica srônica que data v'êni,a.1' tranê_cre...

encpntra nesta cidade, o Va- cai.uva, deixando ótima im- vemos: ;-.d ' ,. -

, "Assistimos, repetidamen te, ao eS'petác ,,' (/.tl0 pagão do
10ro�o, 'player ex-integrante' pressãQ. Podemós adiantar ' ,

.3acrifício dos técnicos, .. Q.uando uma e fUlpe entre em

do Figueirense F. C. e Pay- I aos l�itores
.

que, é quasi 'dec'línio que� leva a culpa, em 'primeiro lrftlgar,
é. o técnL-

saBdú da cidade de, Brus- cedo o seli ingre·sso no es- CD. Ninguém leva em conta o trabalho pr noso e const.an

que. Ao que declal'ou a nos- qu�drão da Marinha.. Caso te do técnico, o seu sacrifício� não só '. la preparação fí-

t t'
.

h
. sica e moral do "team" PoQ.H"'1,<'í.'tu:"'é"'fÍecessária, também,3a reportagem, Geraldo en- es a no ICla ven a a se con� . ,

.I r _

'
. ,. "

. ',.', vma permanente pr��.,.ott":caçao pSlCologlca e uma Ílscall-
?ontra-se 'nesta capital a cretIzar, sem duvIda; sera - ,. 'e ininterrupta dos costumes Por i

.

.

, . '"

' "

zaçaa... '1.11l1UCIO�a ",,'17' _ , '.
' .'. sso

flm de transferIr-se defmI- Ll� grand�

l"eforço �ar�,"_Jl. '.P"�'.•
�i.fstem

..
a'&"'c�.lcentraçoes!

H,
a JOgado_res, que

nãO, pOde.m
tivamente para o futebol Bocaiuva no preser,/�e cam- Ílcar livres, entregues a sua autoflscalização durante
ilhéo. i)eonato e o pí':}'�'1Ico rejubi- �Jm só mi�uto. Num mAome�to eles podiam perder? tra-

I iar-se-á pel'� õ retorno de Ge- balho m:tJcu�oso de toda uma sem_ana. A parte tecnica

,
\ osso futebol que talvez n�o sofra grande perturbaçao. Em outras pala-Na semana passada, o

nO-I
,aldo ao rr .' ,,','ras: o Jogador não desaprende de jogar! Nem as suas

t' 1 '1' d
.

t- b 'PI ,!Jantemente' Ja de- . ,

�ve mec 10 esquer o ,exer- ao, r�:J � '.

' qualidades matas somem por, encant?! ,Mas o· �e�gasteeltou-se por duas vezes no -/en,&J0''''' . ...1 (Contmua na 3a pag.)

------��---------- ...---......._-----�,__.--- --------------'-,
-- --------------------------------_

VIRÃO OS ESTUDANTES PA�ANAENSES
DO C A. H. S.

I CURITIBA; 27 (V. A.) ., tinho (Palestra Itali�). ubi-

I C.A.H,S.
- O Centro A�a-I raiara (C. 4· Para�aensé) ..

demico "Hugo Simas", da Paraguaio (C.'A. Paranaen-
! Faculdade de 'Direito da u.l se), Alfinho '(C. A. Ferro-
niversidade do Paraná, ex-·I viário) e Venancio (Bloco'
cursiónará a diversas c ida- II MOl'gena�l), alem de Laerte
des de Santa Cata r'in a, a- (amador do Juventus), Gri
través de suas equipes de lo' (amador do Atlético) . e

futebol, bola' ao cesto e vo- Cordeiro (ex-defensor do
leíbol. A delegação do C. A. Britânia e var.íos

'

clubes ca
H. S. partirá dia 30, em on i- tarinenses),
bus especial, retornando dia
4 de maio. O "onze" do "Hu- A embaixada será .f'orma-

go Simas" é integrado de da pelo sr.'Francisco Bote- ')

v�rios p,rofissionais arauca- 'Ilho
Ne ia, diretor. de esportes

rian.os, destacando-se Loba- elo C. A. H. S ..

.

'\

r:

i
i

....._.,-(}-
CARNE DE CRISTÃO

PROSSEGUIU O RIO - SÃO PAUtO

·arinense.

Homenageado: Sr: Mário

lentura das Neves.

4.oj'Ogo ........ �6,OO h'Oras:

Instituto de Educação
Dias Velho.x Sociedad,e �s.

)ortiya Ipiranga
Homenageado: Sr: Wal

,lemar Viei.ra.
5.'O'jog'O - I6,4lJ h'Oras: '

Gru'po Escolar Francisco
Tolentino' x Abrigo' de Me

[Iores

Homenageado; .81': Hi,ram
Livramen to.

Instruções
I - Horários:

.J
r

O Torneio �io - Sã0 conseguindo impôr-se -ao al-
. I ._

I'au lO prossetuiu sábado e' vinegro éa�ioca, por 3 a 1.

domingo, desta vez com cin-
i Dcmirigo, no Maracanã,

co encontfÕs, um dos quais V�scd e Flamengo empata-
. levado alefeito em Santos. ram, por um tento, após ar-

Na sàhatina o Fluminen- dua e sensacienal peleja.
se cOlirseguiu empatar com o Em São Paulo o Palmeira ..

Corihtians por 3 a 3, após �ab,ateu a Portuguesa de

estar perdendo por 3 a l. ,Desportos PO'l; 4 a
..
3 e ,o

O. jogo foi efetuado no Bangú, jogando contra: o
. ,

Maracanã; No estádio do Santos na cidade pralana,

Pa·caembú, o .são Paulo re- Jbteve a rehabilitação, ven'

cebeu ,a visita do Botafogo, cendo por 5 à 2.

o Irasil
I

Campeão Sulameri( ano de Atletism�EM SANTIAGO DO CHILE, FOI ENCERRADO, DOMINOO, e CAMPEONATO,SU AM �RICANO MASCULINO E FEMININO DE

\TLETISMO, OBTENDO OS BRASILEIROS�CONSÁGRADORA VITÓRIA COM o �66 PONTOS, CONTRA 153 DA ARGENTINA,
1�9 DO CHILE, 21 DO,PERÚ, lI. Dg_pRlJ:6'ÚAI, ,8% DO PARAGUAI E'.8 DO ,EQ;!" UADOR. PARABENS, POIS, ATLETAS QUE
TAO BEM SOUBERAM RERA-EILITAR O NOME ESPORTIVO DO .BRASIL, VEI CE NDO UM DOS MAIS (IMPORTANTES' E

CERT1\'.MES· CONTINENTJtIS!
.

"1 -

;'
'/
/

..Ó',é'/
" "

I'
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Urgente \�
Negóci'!l de
ocasião

, Vende-se um terreno com

8 casas de material todas
a lugadas..
Sito na Rua Campos No

vos ns. 6 a 2Ú. Medindo de
frente 22 e 33 de fundos. In
formações diretamente ao

vendedor sr. Nicolau .Doko,
la; Alamêda Adolfo Ko-i der,
o
d.

Aoxiliàr de Escri-
,tório

, Para trabalhar no Desta-

tamento, de Base i Aérea de

'Florianópolis. Os candida
tos deverão se apresentar às
9,30 do dia 27 do corrente,
podendo lançar mão' das

conduções da Base que sai-
, rão às 6,45 horas do Trapi
che Municipal.

/ Dr. Alvaro- de
Carvalho

Comunica aos seus clien- !

tes a mudança de sua resi-
'

dência para a rua Almiran
te Lamêgo, n. 130.

Fone: 2.422.

PROlONGAAVIDADOMOTOR

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

E A DA LAGUNÀ? ..
Diôrfo dà Mefropole .r

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

Vargas convidado para a instalação
Siderúrgica Capixaba

\,

(Alvarus de Oliveira) Não sabemos se o sr.

O discurso de vice-presi- fé Filho visitou o Canad

RIO, ,25 -(V.A.+ -- O pre- tónia, e .,0 .grupo Kloeckner Vsj!lfl:. _Sjd,êEf!.r���.a" 9.e Volta i
Neves que 'uma das maiores I Brasil, uma vez que será d� Café Filho na Assoei- Senão o fez, foi pena, pois'

sidenfe da Republica rece- da Alemanha, terá um capi-
I

Redonda.
,

" vantagens da nova usina I nontada na confluência do ação Comercial do Rio de é êsta o país cujo exemplo
!

beu, ontem -em audiência, tal de 160 milhões de cru-I_ Acrescentou ainda � go- será a localização privile-' minério de ferro que desce Janeiro, vem repercutindo mais recente pode sél:vir de

no PaPlácio, Rio Negro, em zeiros o qual será 'elevado I verrrador i.Jbn.és �os Sà11tos giada, considerada única no de Itab ira -com o carvão que de modo simpático em to- base para nossa orientação
Petrópolis, o governador do para 220 milhões. De acôr-

,

'" ""
,

•

chega ao nosso país. Por ou. dos os setores da vida ativa econômica e' financeira .. O
Estado do Espirita Santo, do 'com o plano de produção,

-

tro lado, ficará a poucos do Brasil. petróleo' ,é explorado por _.

sr. Janes dos Santos Neves, a usina fabricará no primei-

,Cera-A l'I·Ca-
--

S a-O Caetano
qu ilometros da Usina Ri· Viajando pelo velho, mun- ri mais de duzentas compa-

que levou à presença do che- 1'0 ano de funcionamento
_

droelétri�a do Rio Bonito do, o sr. Café Filho in tel í- nhias estrangeiras e nacio-

fe ao Governo os srs, J. 0'1 cinquenta mil toneladas de com fôrça de 24 mil cava. gente e observador, pau de nais, sendo uma das razões

Schwarzkopi, rep. da Câma-
I
produtos acabados, produ- TIJOLOS PREN:)l\,úOS, TELHAS, LADRI. Ias e que abastecerá a nova chegar a conclusões que pelas 'quais, o Canadá pos-

ra de Comércio Teuto-Brasi-, ção essa que será elevada, - siderúrgica. . têm grande valor na cabe- sui hoje ó dinheiro mais

leiro, Hermann Markert, 1110 quarto ano para 400 mil LHOS, RODAPES E MATERIAL REFRA- ça de um homem de govêr- forte do, mundo.., passando
diretor do grupo Kloeckner, toneladas o que equivale a TÁRIO _� no, embora sejam coisas que por cima até. mesmo '\Ptf�di-
da Alemenha . e, ainda, Ar- dizer que nessa ocasião es- ,PRONTA ENTREGA as classes conservadoras nheil:o �ais v'�lo'riz�do; o

mando Oliv�ira Santos, Ri- tará produzindo mais que a

Osn'y G:'am a' I �C I-a- t:,
venham pregando há tanto dólar 'americano!

' ,; ";-.;

vadavia Correia' Méier e 'P'
'

� tempo e os jornalistas sin- Quando algltém de' outro
Antônio Oliveira Santos,

_ ()JlCC<:;:J:�IIJ1(!) 1}t'\
ceras doutrinando através setor diz que o sr, Café, 'Fi- <..

respectivamente, presiden- JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal.
o SEU ? �_;;'_",'; I

seus artigos.
•

1'ho afirmou, é -taxado de

dente" vice-pres iden te e di- 239 _ Florianópolis I,� Não se pode prescindir da' "entreguista", de ve�dido
. reter da Companhia Ferro DISTRIBUIDORES SOBRETUDO i t iniciativa particular e o g�.' .à Standard Oi!. No entanto

e Aço' de Vitória que fo- REHHER \ gêrno só deve exercer fun- êstes
.. es�í!��os, tacanhos

ram dar ciência da próxima ------ ---'''- ---

\
ção fiscalizadora. Precisá- ferrenhos ,defensores das

instalação na Capital capi-

S I' f 1-, �I
· I DE PURA LÃ 'I' : mos do capital alí en ígena e riquezas nessas, cdmo sendo

xaba de uma grande usina I I' 'u� -, SOB H,EOIDA -

," i
elos seus técnicos. No tocan- apenas nossas, estão servin- "

siderúrgica para fabricação I f ,O.JA: R�a Felipe Schmidt te ao petróleo sem os es- do de entrave ao nosso de-

de produtos ·acabados. 7-A I trangeiro� nós não' ch,e,!5a� senvolvirnento. Com espírí-
Ataca todo o organismo

Na opurtinidade, o gover- EM SIFILIS OU REGM:A- FLORIANóPOLIS' remos a ter o precioso óleo to colonial, com êste compls,
nadar Janes dos Santos Ne- TISMO DA MESMA OR1- I negro bastante para nossas xo que nos impingem os

ves fêz uma êompleta expo- .
GEMT ,,: r.ecessidadss, pois nossa pseudos nacionalistas, não

s ição da organização rela-
.

USE O PUPULAR PREPA- V d '. I práti:a é pequena n� a ssun- sairemos da misséria em

�:i:: �tl;:;lll::r:i?aa!:s)t:� II l0:::l&.:v... L••:0] z:: , ven�-�uma�:�� t��I�i:�ste::se:a::�li�:in;:- qll� :1�sC�������s�alou .re-

"1\ç.�JJ,��{'!rá �ior usina " __.. lIIIlJ "A, AI" � riatcrial nova, sita á rua
:'a desenvolver tal in dús- alment.e 'linguagem nacl�-

siderúrg íca do pais. ee - pera Ã:;1'()vZ p:ro D�R4S:p., como auxiliamo Antô.1io Matos Áreas; sem
I
tría. nalisth !

rou o governador do Espiri- I' tratamento da Sif il is e ]{euma�ismo da mesma i úmer o. Estreito. Canto.
to "Santo que a usina side- rRl- I, or-igem. fo'- _,

Vêr e tratar a rua CeI.
rúrgica de Vitória que está II Inofensivo ao organ isruo, agradável como II- Pedro Demorô. 1.617.
sendo organizada pela Com- Fone I __c_o_r_, -;:- _

"nn'ia F,m , A,o de Vi-

'ClmrrJstaria Horizonte
Bel.· n,uo' • o' Resp .+- Sub' + Rua: CeI. Pedro�ro -- CANTO -- E'STREITO

•

ALoJ- ••
•

Ca' p' t:
"

.. �Ht;::��� ��p;:t��������� lin;��;;n�b�� ,

, I�QRA _

• • • • ( AMnrENT� FAMILIAR

"REGENERAÇÃO CATARINENSE" Churrasco de carne e de fran��. Frios, saladas, maionéseo
EDITAL .

' ,BERIDAS (\;ELADAS.

De ordem do�esp:. Mest:., convido todos os CCar:, Abe\to durante o ,�l'ia e á noite.

€: PPod:. Ilr:. ,do Quadr:. desta L� :., para comparece-
-o

.fem a Ses:. Esp:. de Eleição, que de acôrdo com o art:.
A ..:hurrascaria "HORIZO�Tr:.. também aceita encomen-

18 do Reg:. Part:. está convocada para o dia 28 de abril das de almôços e jantares f(, stivos, bem como churrasco
,

,

19 30 h T 1 't R para ,�8",as de família.
'-do cOl'rente ano,' as , oras, no emp,:. SI o a ua

Vidal Ramos nO 80, n:. 01' :., a_fim de �erein eleitas as
...:_. CHURRASCA, lA "HORIZONTE"-

'B d Cd' - CANTO V O ESTREITO-
adm.in,istrações da LOJ:. as:. e ;O ap:. E:'sta Of :., bem

-

como 'seus representantes jutos às PPod:. AAssemb:.
LLe '. MMaç :., Fed:. e Est :., tudo para o ano maç:. de

1953/1954.
Or:. de Florianópolis, aos 20 de abril de 1953.

P:. G:. F:. -- Sec:.

doa Linguagem Rea'lmen
(

Nacionalista,
I

E'SPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu
consultório para a rua Nunes Machado 7 -'- lO' andar
Edificio São Franscisco esquina com a João Pinto

'

DAS 15 às 18 HORAS '

.' I ;f

Dr. TOLENTINO DE CARVIlHO

Missa de.3- MêsA Iu9a-se ALBERTINA DE CASTRO MEDEIROS
Aluga-se tIma sala com

Francisca J. de Medeiros, L"'Úiz Carlos de Medeiros
G3m2 para comércl-o, ou es-

,j,famí'lia, Roberto MuIlel' e família, Jane Celestino Viei
L'� e família, Alberto Causs e família e Rosa Alves, con-critório, com vitrine pró d

• . ,- VI, am os parentes e pessôas amigas para assistirem a
pl'la e estera de aço, sIta a mls_:;a de -30 mês, por alma de sua quedda e inesquecível
.ru,a 24 de maio no Estreito, I

(sposa, mãe, sogra e avó ALBERTINA DE CASTRO ME
ao lado dq n. 720. Vêi' e1ra- DEIROS, a realizar�se na Capela d.o Ginásio Catarinense,

. , o 'as 7 horas do dia 29 de abr"I'1 COI'l'enteta-r com o proprletano no . ,

-
.

Desde Ja agradecém a todos qu'e comparecerem este
áto de fé cristã.

';ilFOHEs,� J.�k�2J. Cal... ' • .,.r. 54'

PARANA

RIJa Mo,.dlal �eOfl"ro. 34 r. I •
" .. J,,,

CURlTlaA ru.t (..:R_l cHado nÚmero.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitamento p a r a . a
Agricultura de terras incultas
O IAPI estuda um programa leitos para o IAPI, localiza
de valorização de suas ter- II· do no bairro de São Cristo
ras, beneficiando as popu- vão.

lações das grandes cidades
I
O custeio do programa as

- Completa assistência mé- sistencial

serão aplicados nos servi
Rio, (Agência Nacional)

ços assistenciais, uma vez
- Em entrevista concedida

que o Instituto, com 7 mi
á imprensa desta capital,

lhões e meio de beneficiá-
declarou o sr. Afonso Cesar,

cios en tre associados e pes- _

que o Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos In-

soas de suas famílias, terá

.jue gastar somas enormes
dustriários, de que é presi-

com a prestação de servi
dente, aproveitará todas as

ças médicos, ambulatoriais
terras que possui no terrító.

e hospilta lares, com pesrio nacional para a· explo-
..

soa l de primeira qualidade.ração agrícola. Afirmou I

que com isso está o Institu-I l�formou ainda que. ma- i
to visando dois objetivos: I tel�H�l de alto custo fOI. ad- :
aumentar sua taxa de ren- quirido nos Estados Unidos.
tabilidade o concorrer para segundo autorização pela:
a criação de melhores con- CEXIM.· E terminou decla,

I

d icões de abstecimento das; ran do que o programa em
I

.

cidades visinhas. Adeantou; exec�lção pel� L�PI obede- i
ainda o sr, Afonso César cer fi determinação do pre- .

que a comissão especial já sidente da Republica, a fim

está nomeada, dela parti- de que todos os segurados i
cipando representantes do das instalações de pl'eviden-I
gabinete da presidência do cia social tenham completa i

IAPI, do Departamento de assistência médico-social.

inversões e da Divisão Ju

l�ídica do mesmo Il1stit,uto. I---------�---------------------� --------

Completa assistencia médi-

dico-social e cerca de sete

milhões e meio de beneficia

dos - Declarações do pre
sidente do IAPI á imprensa�

\
carioca

dica aos sezurados
nen� �

O nosso entrevistado fez

r-eferencia seguir ao Servi

\:0 de Assistência Médica,
declarando que o Instituto
está estudando as medidas
necessáa-ías ao desenvolva
mento do mesmo, .nos mol

I des do que já foi feito, por
exemplo, no Distrito Fede

ral, onde os segurados do
Instituto e suas famílias já

merr

d an '

podem ser atendidas,

A- G U A <

NAS CONVAlESCENÇ�S

·Vend,e-se
Por motivo de entrega do

prédio onde esta instalado o

Bar São José, na Cidade de

Biguaçu, vende-se os se

guintes utencilos:
Uma sorveteria

Bacelli.
Uma geladeira

Copeland,
Duas mesas de Snocker.

Mesas, cadeiras, louças,

marca

com

Fabricados nos tipos
horizontal e yertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

\. Controle automático de temperatura por.' lJRMOSTATO,
que proporciona grande ECONOMIA.

��o. _GARAN!E O QUE FABRICA'{
--'

f. RAMOS Sll.-Comércio e hênclas
F ua João Pinto, '••Fpolis·.Sta. Catarina

ECONOMIA absoluta.
Grande CONFORTO

1��4
IMERSÃO e

Os saldos financeir-os da

Carteira de Acidentes do

Trabalho, segundo acres

centou o dr. Afonso César,

AQUECEDOR

_ ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de reçu
lagem instantanea, permite Q

maior escala de graduações de_
TEMPERATURA.

/

CONFORTO absoluto
I

Grande ECONOMIA

v

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade:
/
100 a 1.000 litros .".�\

. -�

Transportes Aéreo
Catarinense S. A.

I Surpreendente
emprego de CD··
pital com juros
de 10·/. ao mês
Vende-se um sobrado si-

*fS�lfmi1� IP�)n1!Rtl!r�am�,!�g�!rsos
- Coleçao Completa Cr$ 200,<>0

b) FISCAL DE CONSUMO (exames,
na 2a. quinzena de Maio)

Coleção Completa Cr$ 270,00
c) ·TEZOUREIRO - AUXILIAR D'O

L A. P. L

\

I /"� InnnO-cJ.ut I
"í. =T�

n6 nevo BANeO AGRleOLA
A eooplZr"6.tiv6. de 'eré�lto n� 1, do BRA�IL!

. SEO-E PROPRIA

�U�Y1�1b
fLORIRIjÓPOLlS - STR CRTRRINR,

to á avo Mauro Ramos n. 4

por Cr$ 350.00.0,00.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
3a. convocação

São convida dos os senhores acionistas desta socieda
de para a �ssembléia geral ordinâr-ia, a realizar-se com

quaiquer numero, em sua séde social à rua Felipe Sch
mld�, n. 14, nesta cidade de Florianópolis no dia 29 de
Abr-il de 1953, às 15, horas para delibera:em a seguinté

ORDEM DO DIA

Vêr e tratar com Hyro it- ta em Coqueiros, na 'praia

ter, á Av. Mauro Ramos 4
do meio.

_" Informaçoes nesta Reda-
Sobrado. ção.

Reslabelecida a linha
t ..�-zrrJr

Porjo' Alegre-Sal'vador
A Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, comunica que a

partir de 24 do corrente fica restabelecida a linha
PORTO ALEGRE - PLORIANóPOLIS - SÃO·PAULO
- RIO - VITóRIA - SALVADOR às Gas. feiras com

saída de FLORIANóPOLIS às 7,15. horas.

feiras às 7,15hs.
marca

Agora portanto 2 linhas dirétas FLORIANóPOLIS
SÃO PAULO - RIO às 4as. feiras às 10,15 e Gas.

\

vitrines, etc.

Preço de ocasião.

Praça Nereu Ramos

Biguaçu, 15-4-953.

tratamento da sifilis
E PLACAS SIFILITICAS.

1IIIr de Nogueira
MedicaçAo ::uxiliar no tra

tamento da sifiJis.
origem,

Viagem com seguranç.a
e rapidez

so NOS. CONFORTAVEIS MICRÓ-ONIBUS DO

RI�IDO �(SnL-B·R4SILEIBO»
"Iortanópolís - Itaja! - Joinville '- Curitiba

Agência: n.ua Deodoro esquina dá
Rua Tenente Silveira

50,00
50,00

30,00

30,00

30,00
Façam
52G .,-

(,

.'

\

.

/

I

I
,

Frlquez.. em ge,.1
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

IProcura�se
Moca com menos de 18

.
,

anos, que tenha bôa letra

e prática
.

de dactilogra
fia. Apresentar-se na re

dação de ALVORADA, à

rua Conselheiro Mafra,
140 '--'das 10 às '11 horas.

CASA MISCELANIA distri.
. buidora dos Rádios R. C. A.
, Victor, Válvulas e Discos.
I ,. Rua Corrselhéíre Mafrã. ""',............,...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
. Uma 'tra�ição no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i z - F I o r ··i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

�.-------------------- ::--------- -

ESTADO))

Porm"o pela ra.,.ldad. Nado"," I d. '''''10111•••• DIII.er., &AUIOGRAJ'IA • RADIOSCOPiA DOS PUL.r. ••

.......r.al1). ,
_ I Ctrar ..l. tio Toru

.,.Ueo IIOr ....ft,... ... �.. I.C....I. • ".'_lI.tllo • Dlaut.. I ....nu .. <:I(. palA F"culdad. NaclOn.1 d•••dretn•• TIo.oi••f.te'.
'

_

, ....r.1. I,
,

I'i.I�cirt,telio do ROlpltal Nerln Jt..mo. I
h-lll.rllo '0 80.plul P.I,.tAtrl...... 1.....1. 1.UeYrl., .." r . .. � .... '." ""peCialinllilo pela S N, T.•x-intuno • h'."'I.,�..... ,'"'.1_1 "".J'.1. , I tAnfei. do PTOt. UIrO Pinbelro Gulm.rae. i lU. I. _

1h-llIkrno d. S.IIU C••••••1.el1".""'••• lU.... I....r" '�on.lJítóTi(): lII.:t.. ".. lip. Seàmidt D. I..
.

eUlllea .6dica - DoeDÇ•• N.r�o... Bes.: R ua São J (il'Me •• 30. Illui.m.nt., d•• U à. 18 Iaora.

·c-...lUrI.: .dlftelo ·Améli. N... - u..Ia J

DR. SAMUEL FONSECA ·

CIRURGIÃO �ENTISTA I
Consultório e Residênda: Rua Fernando .Machado n. 5. í

I HORÁRIO - de seguOl!a a sexta-feira das 14 às I
•• <l... ) 18 horas. Sábado - das 9 às 12 horas.

i ATENDE COl\1 HORA MARCADA

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. A...'lTONlO.nm MUSSI

Clrarlria-Cl1niea Qer.l-l'p,rto�

Ier"'4!" complete> e ••p.ei.Us.do .tu DOllNCAIJ O. IS.N''''

� .... �III mod.rool m6todo. d. di.IrD{lIltlc,olO • tr.tam.o'"

.ot.�08COP14 - HISTlIJtO - f'ÁLPINGOGltAJ'U - ••"'••0

LISIO BASAL

.....Iowrall'. por ond... ellrt••-.lI'h'oeoa""t"c'" ""0'

.'.Iata .. l'lfra Vermol.o

C....... ltltrl.: !.ua T\".j.uu, � 1. I· aO•• '

•• te.

••rlt.rI.' D... l.·U! aor•• - Dr.••••1,

Ó.. 11 .. 11 1a0"'. - Dr•. :ali••'

...1.... A....III••
, Tre.pow.k1. ..

DR. A. SANTAELA

.......d.: a•• ' Bocal."" 114.

c....ltaa' Du U la 11 tlora.

T.l.tODat CGnaaltórlol 1.ltII a..t"Dela. 1.',8'

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

O:R. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
•• D J C o

CUme. Ger!!) - p.DIATaIA

a.a '-11 •• 11.1., 11 - laa...

,.U.JUCULTUltA - p.DIATa:u - .qL�C" Q.�
c.a..lúrf. e lIM1.a.eta - a.. ..1.... yta.. a_ , j Lara

.. ....) - J'lorlaIl6poli•.
......r1.. • ". 11 !torD. - Ulàrl&......

....,,-- ,------

OLB.OI - OUVIDOI - NAaa • GAaGAl'fT.A

DR. GIJERREIRO DA FONSECA
"-..cI.U.ta •• •...nal

....rll!& 4,aralka••m.
U.••d. d. �.II�. - a.fr."'r -- ••no.aI" .... ....1. I Ire

....rdt•••• C.b.ç.) - a.tiJ'••••• 00,.,0. bv",.II.. 4. �lab

. ...,....

c.a.....rI•. - Vi.wntt. tle o.... Pra... • _. ,.Al".

....tl'.d. - :;r.lipe Selami4a, lIA. - Tet. 1'"

DR- ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
ClaUIlGIA Tit.uJuTOLO.':'

Ora0.....
(Ié... ltórlo{ .lote. "DtO. ''_'"

0.. II ". 1'1' .iArI.m.D�,

••110. ao. AAb••o.

...... __la". 116. 11'.,,,. a. fl'-
-------_._--,

Al.FREDO CHEREM
o Car•• N.da•• ' 41 ,.

b-."·."', do 8,0.1Ilb1 Gola .. l.. 8 " •••

Ooane':. Da:l"l'O•• ' • .eutaia

'""oduel. 8,xlI.1
-

-

Tlr"".ntet. II •

'1 1b. d•• 15 t. II _"ra.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUaí .......UI .... 111..... l&all • e.....p.

c••••tt.d. - al1& .1010 Plu&o. 11 - T.I. • ".

rA••• It.tol i>u , a. II 1I0r••

&_........1., aal 1I.t...... J'D\ ..'." Tel 11&

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

DR. Á.H,MANDO VALERIO DE ASSIS
II&DlCO

.. '.ni... •• ClbIlea 1Ilf•• t11 ... d. •...eI.... . ....

, "ltal d. Carl .

OLINICA ••DICA Da caw:OAa • ADULTO'
- Al.r". -

c-a.IUrI.1 a.. N••••
_
••da•••• , - C••••I...... II .. 1.

• ... 11 •• 1'r un..
.......eI., a••••reell.l G.ilk.rm., • - ..... , n•.

DR., JULIO DOIN VIEIRA
ESPEUALISTA EM DOEl\ÇAS O(:S OLHOS,.

OUVIDOS. NARIZ E GARG_ANTA I

f�x-A�sjstellte na Policlínica Geral do Rio de Janei-j
roo lia Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina,
Ra l lway e no HosjJital Sá o João Batista da Lagoa. "Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consult as diáriamente das 10 às 12 'horas. I

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 !horas. !Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com ISaldanha Marinho.

.

Residência : Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 •

DR. I. LOBATO F�O
Doe.ç.. 40 .lIarellle .r...lrat6rl.
TUBJ:RCULOS.

ADMINISTRAÇÃO·
Redacâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

. : Tel. 3022 - Cx. Postal. 139.
Diret.or : RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DO:\UNGOS F. DE AQUINO.

Represen tantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda,
Rua Felipe de Ol ive ira, n. 21

. Te!.: 32-9873 - São Paulo.
ASSINATURAS

Na Capital

DR. M. S. CAVALCANTI
Cliiüea exelul ...a."!I.te III. crla.fU

a•• SalbDla•••rinJao, 1•. - T.lefone ( •• ) 71.

6° andar

.Ano Cr$ 170, .. -J
Cr$ .

90.00

ORo JOSÉ . ROSARIO A.RAUJO

Semestre

Ano 200.00
11 O.nn

CUlllea Méclle. - DoeDç...e erla.fU
Tratam.nto de BronqUlit•• em adulto•• eri.DC"'I,
C.ullltórlo: Vitor ... irelel, 18 - l° andar.

a.rbla: _Da. 10,Iu l. ll,IO • d•• 1,10 l. 1,10 lIor•• _

1It....lll1c1.: AV'Did.·-�Jtio Brallo,o. UI - rODa
-

1.Gr.,'
11 ---,-------------------------------------

DR. NEWTON D'AVILA
Ct",r"••er.J -.,. Doença. de 8eDllor.. - Prec:'.l....

Eletrlddad.. Médica

C.... lt6r1o: Ru. Vitor .eirel .. D. 18 - TeletoD' 1... '1.

C...alt.. : AI li,IO hora. e , t.rde d•• li lIora••m IIlall".

Rullla.da: Ru. Vid.l R.mo•. - T.I.fone 1.61•.

I Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octá\'io Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hospil,al de Caridade

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇÕES 1
Cons: Rua João Pinto n. t6, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã at.ende diàriamente no Hospital I
de Caridade., I

Res�d: Rua General Bittencourt n. 101. Te}. 2.6� I

Or�, Alvaro de Carvalho I

DR. WALMOR ZOMER.GARCIA

Semestre .. , , ... , - , -

Anúncios rncd la nt ('" ('onf r:l' n

Os originais. mesrnu . "50 p u h li cadns,
serão devolvidos.

.

A direção não se r''''ponsabiliza pelo"
ceitns emitidos nos a rt ivo= a ss in ad os.

nã()

con-

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

,li'Oro em Iferal, Recuraos perante o Supremo I'rlr.

Federal e 'Tribunal Federa.l de Recursos.
ESCRITóRIOS

.. &1

Florianópolis - Edifício São .rorlfe.
I;! - l° andar - sala 1

rua TraJa..

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato,
AntÔilio Carlos 207 - sala 1008.

I

'Advocaciél e' (onfabiíidade
DR. .s�vAM FRIIGAPA.�I

- AdWlK lldo -
,'LÁCIO GARlhA1.DI S. Tl:ilAGO

- Contabíli8ta -:-

fLdlf1clo "ipASE" - 60 ..ndar.

DR. JOst MEDEIROS \�A
- ADVOGADO-

,DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHRREl\l
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 - sobrado - sala 2

UR. CLARNO G, GALLETTJ

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis.

160 II�I:'����::�::
ta coluna, informações que
necessita, diàriamente t! de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado :t022
A Gazeta . . . . . . . . .. 2.656

1
Diário da Tarde ... :1.579
Diário da Manhã. .. 2.463
.-\. Verdade � .. 2.01(1
imprensa Oficial ... 2.6S�
fIOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .

"Portaria) .

Nerêu Ramos .

.VIHitar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAl\:lADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros

Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

:OMPANlIlAS DE
TRANSPORTE
AéREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair ..

Varig ..
,

.

Lói.de A�reQ .

Real : .

Scandinav'as .

HOTÉIS

2.3101
2.0:16
3.831

.

:tl;i7

3.153

�U21

3.3L3

2.4U4

2.031'1

2.59,.

:UUO
2.5UO
3.5:'3
2.32.';
2.402
2.3.:>8
2.500

Lux 2,021
Magestic 2.276
l\letropol . . . . . . . .. 3.147
La Porta . . . . . . . .. 3.321
Cacique 3.449
Central .. . . . . . . . .. 2.694
Estrela . . . . . . . . . .. :t3í1
Jdeal .... , . . . . . . .. 3.65!1
ESTREITO

,
Disque . . . . . . . . . . . '06 �

I

i -C-O-S-inheira
I Precisa-se de uma, para
casa de pequena família.

I Paga-se muito bem.

Tratar à Rua' Tiradentes,
7 (Sobrado).

Navio-Motor "Carl Hoepcke'í-
KAPlIH!:Z - CONYO�'J'() -- t'lEGURA 'IÇA .

VtareJUI entre FLORIANOPOLlH e iuo DE J-'\NEIHu

Horário de saída: rl e Fpolis., às 24 horas -

do Rio, às 7 horas
,
PAU mAll! 1nfonnaçl.lee (brijam-s••

.EMPR�SA NACIONAL DJ: NAVJ:GAÇAO HOEPCKIl

Rua Deodcrró '- Caixa Postal ._ IS - ,..I.fo•• : 1.11!_

JI:!I(:.H�d IDtermediária.� em ltaja! • 8""toll.

l)a1'& o mc,vtme.to de p&8fll.i'eiroa.

. Comunica. aos. seus. clientes, ter reassumido a sua

;,linica de cria'rlcas.
'

Consultório � Ra,a - Trajano n . .12 - 1d andar, das
14 horas ás ] 8 hora�'
__________c...'��.l--- --------

ADVOCACIA "�����,ABILIDADE
ZANY Go'NZÀG�

NILTON JOSÉ CHERE�:f
FULVIO LUIZ VIEIRA"",

. ADVOGADOS \
ARl11ANDO CARREIRÃO
- CONTADOR-

Rua Jerônimo Coelho, 1 G - FlorianÓI Hlis
____________________� __:________ _ _;_1�------------------------------------- _

NAVIO-MOTOR CARL
Próximas saídas'

I D A
de Fpolis. de ltajkí

10/4'
21/4
3/5
14/5'
25/5
5/6
16/6

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6

Lavando com' ·Sa_bao

\iirgem Especia,li ade
da Cla. W·BTZIL INOnSTRIAL-Jeinville. (marca ·registrada)

economiza-se tempo e dinh iro
�-------------------------------------------------

HOEPCKE'

VOLTA
do Rio

15/4
26/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6

de Santos
16/4
27/4
9/5
20/5
31/5
11/6
22/6

�armacias
de PI�ntão�

,
.

)8 Sábado - Farmácia No�

turna - _Trajano.
19 Domingo -. Farmácia No

turna - Trajano.
25 Sábado --:- Farmácia Es-·
perança -' Cons. Mafra.
2G Domingo -- Farmácia Es-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembléia
Florianópolis, Terlfa-feira, 28 de Abril pe 1953

LegislatiY�

I Pcomoções Na
. Policia IlIitar

MaS' quer a con'
-

tinua 'ç alftttl 'o', de· -I v,:: ;:';:::do��O,"'::: �::
movidos, no Quadro de Ad-

G.etu.li 1'1·0 no, Pod.r. ,ministr�ção da Polícia Mi-

litar, aos postos de ,los Te-

nentes, os nossos estimad'os
PORrO ALEGRE, '27 (V. b ras i le iro". Combateu "o I 31'. Cc.úlio Vargas no

.

Pó- chilas pUl',a impor sua von- conterrâneos, Pedro No-

,A) - Inconformado com a ' regime democrático, classi-I der". tade". gueira de Castro e Guido
orientação que vem sendo

I
ficando-o de regime falido, I Disse ainda "ser necessá-. O comício foi presidido de Oliveira Nunes e,' ainda,

adotada pela atual comis-: que só tem causado. mal ao I rio fazer-se alguma coisa pelo sr. Lenoel Brfzola,' se� aos de 20s Tenentes, Olavo
são Execut�va do PTB, o país e que a sol�Ção d�o Bra-I desde já nesse sentido, an- cretário de Viação, que tam- Spalding de Souza e Vital
deputado VIlson Vargas re- sil'esta na continuação do tes que o povo fosse as co- bem discursou. Manoel Machado.

o Dep. Ylmar Corrêa ssu,
dàrio Cum O Povo No' Pro ..

testo Ao Àumento DJ Taxa
De Agua' E Esgôto·.

Sessão do dia 27-4-53. dente da mesma, o ilustre

Presidência - Volney C. deputado Bahia Bittencourt.

de Oliveira. I Também na reun iao de

Secretaria - Lenoir Var- instalação da Comissão, de

gas Ferreira e Elpídio Bar- Educação e Cultura, foram

bosa. ' ; eleitos, respectivamente, os

Havendo número legal, o deputados Osvaldo Cabral e

sr. Presidente declarou a� I Olívio Nóbrega. :
berta a sessão. Lida a ata

'

da sessão an terior, fo i a
" M1.M1.I4.� _•••••••".14 141 .

�esma aprovada, sem !:eti: isp8ncamentof icacões. Passou-se, então, a
Hora do Expediente

'Como primeiro orador do

dia, usou da tr ibun a, o ilus
tre deputado Ylmar Corrêa.
S. Exa. levou ao conheci
mento da Casa, o texto de
'um telegrama enviado ao

presidente da Assembléia,
pelo, sr. Agapito Iconomos,
no qual, protestava contra
o aumento "ilegal e arbitrá
rio" da taxa de água, e es- residente. Apresentando a

gôto, desta cidade. Alegou, vítima ferimen tos, produ
aquele ilustre parlamentar,
em seu brilhante discurso,
que o Govêrno do Estado,
sem' prévia .autorização da
Assembléia e qualquer do

tação o rçamentária, aumen- -)�-�)
tára em )00, 200 e mais, por
ce n to, a' referida taxa.'
Terrnin ou, lançando o seu

mais formal protesto e se

solidar izando com o povo de

Florianópolis, na repulsa a

('ste ato discricionário.
Prédio para a agência dos
Correios e Telégrafos, de

Caçador
Na tribuna, Q ilustre dep.

Siqueira Bello, apresentou
indicação no sentido de ser

passado um telegrama ao

Diretor' Geral dos Correios
e Telégrafos, solicitando do

mesmo, a construção de um

prédio para a agência de Ca

.çador, cujo estado atual, é
de suma precariedade.
Corpos de Bombeiros para

os municípios
Usou da palavra o depu

tado Enory Teixeira Pinto.
pa ra apresentar à conside

ração da Casa,' um projeto
de lei que visa a criação de
Corpos de Bombeiros para
os municípios, por intermé
dio de um contrato, eritre o

Govêrno do Estado e dos

Cei. &ristiliano
Ramos

". -',

Enco�1tra-se nesta Capi.
tal, o sr. CeI. Ari�tiliano
Ramos, ex-Interventor Fe

deral no Estado e destaca-

crática Nacional, residente

em Lajes, onde é abastado
fazendeiro.

O ESTADO cumprimenta-
o, cordialmente.

t.al, que encontrou caída,
em virtude de haver sofrido
espancamento por parte de

Olavo Machado, também ali

�ido� por socos e ponta-pés,
foi internado no Hospital
de Caridade.

* Quando será que a car
o:' ':' ue-verde, a carne-sêca,
a linguiça e o- peixe, firman
do-se em razões que, só os

que vendem, sabem defen
der, - irão subir?
Até 'saudades a gente co:

meça a sentir de uma alta
Je preços. Tal era o costu

ne, que essas utilidades ti.
uham, de alçar o pescoço,
que o vê-las assim,. de cabe

;a baixa," como que nosf'ere
o coração e nos dá pena. A

Coap está aí; e um apêloz i
Ilho para ela, equivalia a

uma ordem militar de galo
gar a colina tal, no sector
n", tantos ...

Enquanto isso gemiam os

janha-poucos, suspiravam
os pobres, mas acabavam
vencidos, escarrando com os

cobres exigidos pela bene
mérita organização. Uma
zez o sr. Cabello prometeu
gado, até do Rio Grande do
Sul, Fazia e' .icontecia.
Para falar e deitar saber

IR
'II

, enuncIou Ao Mandato
-------------------

·1

nunciou á sua cadeira na

Assembléia' Legislativa, do
Estado. Nesse sentido dirí-

e 'exgôlo
ABSURDO. E ILfGJ\L

O

municípios. o.conômico, não havia outro
Encerrada a Hora do Ex- semelhante. Éra um orador

pediente passou-se à de. raça. Possuía os fôlegos,
ORDEM DO DIA 1S sete Iôlegos, todos êles,

De :utilidade pública a _losto.'l ao serviço da Cofl:p,
U. C. E. i à qual. obedecia a Coap.

Foi. aprovado, em 2a. dis- E era aquela beleza.

cussão, o projeto de lei, qUE Houve uns membros da

considera de utilidade pú- Coap, zangados e firmes, que
blica, a União' Catarinense. reagiram. Saíram. O sr. Ca
de Estudantes. beBo apareceu por aqui e

Ainda na Ordem do Dia, rosnou de cima, à maneira
foi concedida licença por 60 de gato em telhado, no cio

dias ao deputado Burros Le- de esganiçar amorosas sa·

mos, da U.D ..N., e convocado lhas artanhantes,...
o seu suplente, deputado ' xxx

Enedino Ribeiro. Devia-se, ag'ora, levantar,
Explicações Pessoais .ill'.a estátua àquele pasmoso,

1\'e::ta parte da sessão, 5ujeito, Bem alta, tão alta

lH;OU da palavra o ilustre �omo a tôrre de Babel dos

deputado Ten5,:io Cavalcan- Jrecos.' Uma terre com ins

ti, que em sub;3tancioso dis- �ric�ões e cifras. Uma' está.

curso, comento'L: os f:atores .u�: com relevos de bronze,
determinantes do aumento mde o azinhavre faria ni·

do custo de vida. lho e cobeda verde, símbo'-

Eleição nas Comissões, mi cIo dinheiro' arrancado

Em, primeira reunião, 'os lOS pobres, índices da con

membros. da Comissão de �epção social em que êle

Saúde Pública' e Assistência .10S teve, puxando o cabelo

Social, elegeram p�ra presi- lesesperado da gente barri

�a-verde.
Abra-se uma subscrição

Jara custear o granito e o

;netal do monumento. Todos
J::trão um cruzeiro. Cruzei
ro, quer dizer, cruz, cruz de

adro, solitária, - relembran
do o sacrifício de um deus,
o deus-tubarão da carne

verde,. () deus-tubarão·, que
do pl:ocer da União Demo- brincou de bandido conosco,

pilhando-nos a bôlsa com a

legalidade a seu serviço,
;;omo uma escrava 'branca,
alforriada hoje, gr�ças a

.Deus, com a demissão do tal
de Cabello.

I
. Em 1950, ,depois de tãr:>
nobres· exemplos de ativida\
de devotada aQ bem cúmury'
no exercício de funções

df'
-

nificantes, retirou-se par a

Tl'indade, onde, onten)., se

��-=���_...,. < .. , •. , , '. ,

giu-se ao presidente do Le-

gislativo gaucho, apresen
tando formalmente a ren un- Um

'e Ba'"lc, da Pessedista na A.u�mbléil

OPORTUNO DISCURSO DO
DEP. SIQUEIRA BEL.O

Senhor Presidente, obstáculos e superar as mais compromissos com o fisco,
Nobres Senhores Deputa- complicadas dificuldades. os colonos, come�ciantes e

dos: Mas nem tudo póde ser al, industriais são obrigados a

Não somos dos que pen- cançado ou realizado pela viajar até distrito de Ma
sam que tudo deve ser feito iniciativa particular. Há tos Costa, que dista nada

pelo govêrno Pelo contrá- melhoramentos que só o Po- menos de 30 quilometros do
rio, pertencemos ao grupo der Públtco pôde executá- lugar, circunstância' esta

daqueles que sempre atri- los porque 'só êle dispõe de que importa na ausência de
buiram à iniciativa part icu- competência para fazê-lo. E do-is dias" quasi sempre, das
lar, a �issão de promover, o Poder Público precisa es- necessidades do trabalho.
mais do que o poder públi- tal' ao lado da iniciativa par- Tudo é possível evitar-'

�o, o progresso e o bem es-I ticular, porque se não O· fi- se, sem' grandes despesas,
.ar do povo. zer, provocará o desânimo com a simples instalação,

e a decadência. alí de uma Coletoria Esta-

Assim, sempre que um dual de 4a. classe, ou um

núcleo social reclama o am- Pôsto de Arrecadação.
paro do poder público, êste Assim, à consideração do
não póde faltar. Plenário �ubinetemos a se-

E' por isto que vimos ho- guinte
je. defender uma das mais
justas aspirações do povo' 'INDICAÇÃO
do promissor distrito de Indicamos ao Exmo. Snr.
Calmon, município de Pôrto- ;ovemador do Estado que
União.

.

se digne de mandar fazer os

Vila ainda nova, podem, iecessários estudos no dis
entretanto, ostentar um pro. :rito de Calmon, município
gresso muito significativo, le Pôrto União, a fim dr
tanto no setor agrícola co-

.

.er alí instalada uma Cole
mo no comercial. E' uma re- orla Estadual de 4a. classe
gião rica, de terras ferteis IlU um Pôsto de Arrecada
habitada por um povo hon- ão, melhoramento reclama
rado e trabalhador. Um po- lo pelos moradores, que
vo que não póde nem deve lluando forem chamados a

ser desviado de seu traba- .>agal impostos, não tenham
E', com efeito, a inicíati-

'

lho, porque a perda de tem- que dirigir-se a Matos Cos-
'a particular, o fator mais 00 traduz mais um entrave ta, situado numa distância
'mportante do desenvolvi- na batalha da produção. I de 30 quilometrus,
nento, porque o homem, es- Essa perda de tempo ocor- S. S., em 23 de Abril -de
"mulada pela necessidade e re pela circunstância de pão 1953.

mpulsionado pelas naturais

I
»ossulr o distrito de Cal-

-spirações do eontorto, con- mon, uma coletoria esta- EiQUEIRA BELLO
egue remove'!.' os �aiores lua}. A fim d� atender seus Deputadó Esta,dual

C I t O·'
,

60' A'
,

lAtropelamentoomp e o� ntem,
_ nrslDe Um Anela0, NaDe 'Ida Felr,gui sa Estrada de DI-

A Irmã Cáro!a, da Ordem viu cercada do respeito, da g,UaçÓ
.

,. � r'
� I

ia Divin� Providência, com- admiração e do conforto es- .

, • ../. I;letou; ontem, 60 anos de pii'itual 'de suas Irmãs, ao Dorr:ingo últi::'l"0 Levi Gomes

c_ompletar 60 2,,:03 de vida Mendonça s,ol (1'0 ao passar I
religiosa. p.e'la estrapa de B,iguaçú, à

'ida religi0sa.

Natural da A:e-nanha, che- t.arde, �'66:Jernando o auto-
'ou ao Bra"E, 10 ano \�� Comemol'u:,do a gr!!ta efe- móVf ·/'particular, de chapa
',896, logo fixand0 residên· 'uéride, entre ')L�ras home- 1-'4�-88, de propriedad'3 de
da na antiga :!)esterro, vill- '1agem, a de a'a missa, em Al.mirJ Caltleira de Andra-
10 exer�e:, no Hospital (le vção de graça.3, Celebro, �'it,( da, atropelou um homem, de
'jaridade, que então inicl�,-

'

) Revmo. 8tindt, qlue ora es- côr )reü" �om idade de 100
ou as suas atividades, a �á 'em visita Brasil, v!n- anos, aproximada�ente, con-
f'unção d.e enfermeira. Nêsse for�;1e alJ�:"'(,u a reporta-ia d<, AI�n1anhG'., onde tem

sede à C,Óngregação. Àquêle
ato de fé cristã, estiveram

presej,tes: também, a Revma.Lrmã, Egidia, atual Madre

Pr ivincial, a Irmã Assis

t.?flte Babina, e quantas pres

(am seus serviços :has diver-

gemo�stabt.:lecimento , chegou a

Superiora. Seguiram-se, pa

ra ela, outras missões com

que a Ordem lhe dignifica-

va. Exerceu a direção do Co

légio C. d,e Jesus e, final

mente, a de Assistente da

"vIadre Provincial no Brasil.

A v!tima, que não preci
sou ser pensada em hospi�
tal, viôto não apresentar fe
rimentos, após haver se cho

cado com a limousine, con

tinoü o seu caminho. E' la-
,as casas desta Capital. VI"ador, e, com cem anos, já

'vividos, ainda dá duro para
O ESTADO, registando o viver, sendo a sua ativida

acontecimento, apresenta à de, a plantação de mandio-
Irmã Cárola, os seus respe�
tosos cumprimentos, ,exten
sivos à Ordem da Divina
Providência.

<2U •••

Aula. "O ESTADO"

T

Narrou U;11a �'evista carioca, recentemente, que
a uma das po.:)Ulares audiências do ilustre Vice
Pres'idente da República, sr. Café Filho, compareceu
uma senhora solicitando amparo por ter sido aban
donada pelo :1:arido, havi·a cinco anos, e não poder
sustentàr os 3 filhos, dos quais o caçula com apenas
nove mêses!

x x

Na ll,1esma situação está um jornalista do Diário
da Manhã; qúe, nó domingo último, escreveu que 'a
culpa fI,o fracasso elas primeiras feiras-livres cabe'
aos governos passados!

, "

. Essa mentalidade, irmã gemea da do camarão, que
ria, por certo, nos taboleiros dos Canudinhos, abó�
boras de 1935, alfaces. de 1936, batatás de 1937, re

polhos de 1938, fet,jão de '1939, arroz. de 1940, touci
'nho de 1941, couve de 1942, va�em de 1943, farinha
de, 1944, manteiga de 1945, trigo de 1946, banha de
1947, milho de 1948, tomate de 1949 'e xuxús de 1950.

O caneteiro imbecil confundiu, evidentemente
. ,

feira rom museu!
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