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'11·.· ... 4 (V A} - o gover- da exigíveis com essa apli_'o....o4ll�()4...(,....(�c,....()..-.<:..-<,._.O_�I\, -,
"

_0_0_',_"__,,

nador paraibano ouvido pe- cação útil, levando o traba- •. i .........................

la imprensa em João Pessoa, lhador necessitada a: cons- i DIRETOR
,

limitou-se a declar.ar que truir os fundamentos para! Rubens de *
aceitara a coordenação do a sua propria salvação. Uti- I Arruda Ramol �
combate"'as sec�s para a lizarei igualmente esta opor-

I GERENTE ,qual fora convidado esqui-. tunidade para colher, ao vi- _
,

d '� I Domlngol F. ,�vando-se de maiores éscla-
I
vo, OUVIU o as necessidades

Ireciment.os sobre seu pro-: _ de Aquino
•

grama, por desconhecer ain- "'-:.:.:_'=-=...:"..::-=...:'..:..'=_=d=-'..::'-=:.:'..:..'=-=- --::::---:-_,
id t Ed'" d h' 8 ags Florianópolis, Terça-feira 5 de Maio de 1953da o do Presí en e e acres- IÇA0 e oJe - P •

.

-_._------

centando apenas que daria

em'preg-o racional a todas as

verbas clc:;tinndas as obras

Icontra as secas.

Interpelado diretamente I
sobre o convite que lhe te-I
ria sido feito para assumir,

pasta da Viação, respondeu
evasi ;'amente: "Por ora, não
estou no Ministério".' ..

\

Telegrama a Vargas I RIO, 4 (V.A.) - O pre-, aposentadoria por invalidez, cêrca de 3.300.000 segura-
E' o seguinte o teor do sidente da República assí-. favcr-eceu-so com o mesmo dos e beneficiários do Insti-

telegl1ama do governador I nau decreto aprovando .o
I
aumento.

I
paraibano ao Presidente da I novo Regulamento do IAPC, O regime de pensões so- to de seguros e auxilias povo para esse exage-ro de ram presos na Prefeitura,
República: II que vem substituir o de 1940 freu profunda alteração. A- mais elevados. publicação (que é a coberta sob a ameaça de serem de-
"Não poderia furtar-me Sr. José Américo

. e tem como propósito a me- bandonou-se o sistema de I O presidente assinou ou- da mediocridade), as refe- mitldos; se dela se afastas-
ao dever de servir, prtncí-] que ainda clamam, consul- lhoria geral do plano de be- beneficio fixo, passando o tro decreto dispondo que se- rências oficiais deixaram de sem, Como se vê, Novn-Tren
palmente minha região �in-I tando a experiência mais neficios. A aplicação do no- seguro-morte a se compor i rá de quatro dias o período assinalar os centros e passa- to está vivendo fóra da 01'

da prostrada pelas crrses
I consciente" e a contribuição vo regime de seguros e' au- de duas partes: uma fixa e de· espera do auxilio pecuni- ram a falar em postos, aI dem legal e da democracia.

'que se acumulam em tres que todo nordestino tem a xilios corresponde a um a- outra variável, correspon-j ária do seguro-doença a que gun s já inaugurados, O cus· É necessário chamar à lei
anos pela falta de chuva e obrigação de oferecer para créscimo de 20% nas despe- dente. ao número de benefi- tenham direito os segurados to de Í1m centro dos cons as autoridades que lá se

-pelajqueda do valor de seus a nova estrutura que se im- 1 sas do Instituto, nessa do- ciários. A pensão será, as- autonomos e avulsos do I. A truídos pelos governos ante desmandam, denunciando-as
produtos básicos. Sendo o põe como solução definitiva I tação. '

sim, prpoorcional ao núme- P. E. T. C.. riores, é superior aos 9 pos- e processando-as, para que,

prtmeíro a reconhecer os li- de um problema secular. A- O novo texto regulamen- 1'0 de pessoas amparadas,' Esgotado o período de es· tos em construção e algunr el�s, assim responsahiliza-
mítés e a delicadeza desta gradeço a confiança genero- tal' eleva os valores dos se- não podendo em qualquer pera e persistindo a incapa- já inaugurados pelo atua' das, saibam que GS cidadãos
tarefa dentro da organiza- sa que deposita em minha guros e auxilios, sem qual- hipótese ser inferior a .50% cidade para o trabalho, ates, govêrno, tem garantias individuais,
ção atual, procurarei colo- ação e aguardo que os di- quer majoração de contri- do valor da aposentadoria tada por médico do Inst.itu- Acontece, ainda, que so- asseguradas pela Constitui.
c!lr-me num plano discreto retores dos serviços rece- buição por parte dos empre- por invalidez. to, o segurado terá direito mente agora a verba para ção e que, impunemente,
de simples orientação e vi- bam ordens superiores para gados, empregadores ou da Os auxilias-natalidade e a um auxilio pecurnarro esses postos foi pedida à nínguem pode deixar de
giJância com pouco poder de se apresentarem a fim de União. funeral que, presentemente, igual à aposentadoria que Assembléia. Cada um dele, cumprir e respeitar essas
iniciativa mas dominado pe-. promover, como medida pre- O auxilio-doença e a a- não podem exceder a ser pa- teria se fosse considerado custará Cr$ 150.000,00. garantias.
la indeclinável preocupação liminar, a revisão de plano posentadoria por invalidez gos em base igual ao salá- .n vál ido. Um centro custa mais d:
-de preservar as reservas de- dos trabalhos de emergên- passam a corresponder a rio minimo local, de adulto três milhões de cruzeiros.
t' I b té h ' . O auxilio será concedidc .

s.' mal as a uma o ra a. e ,o-I
cia dentro do critério reco- 70% do salário médio dos não podendo, porém" serem E preciso, pois, não con

t d d I d ' .

f' C $ Ú a partir do dia' imediato ar f dije re ar a a pe a mais IS- mendado por V. Excelência, últimos 24 meses, enquanto, In er io res a- r�' 50 ,00. un Ir: quem faz dois cen
.
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A f Ii d em que terminar o .període t f ._perslva esorren açao. e-I com a ansta manifestada de atualmente, não ultrapas- re orma rea iza a cons- rns az mais do que quen-o

b t d h ..

b f" de espera. f drer, so re u o, empen o em
: ajudar o Nordeste a liber .. sam a 66% e 60%. \especti-' ti tuí um ene ICIO concreto' , a!"�.z l?ostos..

t t· II'
,

..
.

df t \
t '" �1 O. prejlid te. el{.)\lnstHL1tc"reajus ar ° quan o possrve ta r-se dos seus grandes $O'� vamente. O . seguro-velhIce e ime la q" a '0-lJ� W --";r"USS '

' �, '. ;c. 'li-

os onus da 'assistência ain- �'frim,entos"., ..

'

f' f1 tI e, 3.·os '65 ;nosf é\ iglt111 .�; e oní"'et'bláI:(a. proprcían1do �. ':>aixará instruções para r *

---..-------------"------...;...'--

,IO·----' M
fixação da data do início dr Publicou este jornal, (t!"

IAoar-.o arl-Bno. oeríodo de espera.
V sua edição de domingo" umrPara custear a parte dr dAmbal·Xador ecisão unânime do egrégf.

V auxilio-doença que pela le Tribunal de Justça, anulan
LISBOA, 4 (U.P.) - A g is lução trabalhista cabe ar do um ato arbitrário e ile

noticia do Rio de Janeiro, empregador os segurado" gal do govêrno lrineu BoI'
transmitida pela' "France autonomos e avulsos reco, hn ausen. De acôrdo com es
Press", anuncando o pedido !hendo ao respectivo insti, d' -

sa eClsao, uma professor;
de "Agreement" para o sr. tuto a contribuição suple· estadual, v.itima d� perse
O.legario IVluriano, como em- mental' de 1%. . -

I'
.

gmçao po ItJca, será reinte
baixador do Brasil, em Lis- Esta contribuição não de

,Notas Políticas
I o sr. Governador, em

re'l
autoridade estava em desa

e
cente pronunciamento, alu- côrdo com o procedimento
díu a 9 centros de saúde,

.

do delegado de polícia e daí

Vargas Anuncia:
regulamento do IAPC
para melhor atenderem

suas finalidades
'

Reforma do
IAPETe

da menos de "uns trinta mi

lhões de cruzeiros. Como
chamassemos a atenção do

Cr$ 1,00

que a sua administração es-: a agressão.
tava construindo. Nove cen- Lembramos, ainda, que,
tros de saúde, construidos e por época da eleição em No

aparelhados, custariam na- va-Trento, dois funcionários

3ados, acrescidos de 200/.
9ara honorários de advoga

'\ elos. Esse acórdão, por ou'

tro la'd '

'd I'
- dos vencimentos do funcio-.

o, servIra e Iça0 pa
['a m °t t nalismo público estadual,UI a gen e que, com (

ood -

I
constituida do sr. Fr'ancisco

,
er na mao, pensa que f

•

[. I' n- d. l' d
Rebelo de Souza preSIdente,e ao eve ser ap Ica a se·

_ ..

'1a- d A

d e dos srs. prof. Joao Cl'lSOS-
o e acor o com os seu�

apetites. tomo de Oliveira e Zulmar

Bonat.es, entregou, ante·on-

tu to o direito ao recebimen-

J -

ICoopletam O sofrimento dos
As águas do Amazona s

enchendo

amazonenses'
conjinuam

to.

Temos, agora, nova ilega
lidade a ser desfeita. em jui
\ :0. Praticou·a o prefeito dE

grada no cargo, perceber:'
boa, foi bem recebida, tendo verá ser computada para r todos os vencimentos atra
os 'vespertinos de ontem pu- cálculo da contribuição de

blicado retrato' do sr. Ole· vida pela União ao Institu-

guria Mariano. '

- "A noticia - escreve o

"Diário de Lisboa" - não

pode deixar de causar sin

cero jubilo a todos os por-

MANAUS, 4 (V.A.) - A VISITAS DO GOVER
fome e a pneumonia comple-' NADOR
tam, com outras desgraças,
o imenso quadro de sofri-

I
o Baixo Amazonas, a fim de

conhecer a extensão da ca

tástrofe.

Não ira
convento

para oA situação dos juteiros e

suas fa�'lias'será aprecia
tugueses".

da, hoje, nu reunião pro·
Depois de lembrar as sim- LONDRES (mau a região mais próspera as regiões atingidas, deven- movida pela Presidência do . ,4 U.P.)

patias que o sr. Olegario F" ..do estado: o Baixo Amazo- do passar por esta cidade Banco da Amazonia com o OI com a maIs vIva surpre,

Mariano deixou em

portu-I t
..nas, on,de dezenas de fami- ainda hoje. Também 12 fim de estabelecer um pIa:'

.

. .

sa que se eve notIcIa nestf
lias estão ilhadas, dormindo deputados estaduais amazo. no de auxilio às vitimas da

I
g,al, �uadndo. BPalt�cll�ou �a capital, do "furo" de um

I ' Embalxa a rasl eIra as .

'I " ., d
-

pe os telhados dos barracões nenses seguirão hoje, para' enchente. . . I
J01na am,\HICanO, menclO lato, e Nova-Trento, con

e palhoças, à espera de so-
.

'

i festas dos CentenarlOs, e nando "boatos trazidos por
- 'arme notícia em outro lo

SO'menle Homens Na DI·_ I
considenl.l' a escolha do diplomatas de regresso da
presidente Vargas como co- ;capital inglêsa", segundo Of

I.
roendo o� laços de estima quais a princ.esa Margare1n om'aela' Iluso-bl:asil�iros, o jornal tencionaria entrar para urrP . c<mclum dIzendo:

" convento, após a coroaçãcRIO, 4 (V. A.) - Se-ra concessão do mandado de se-
I _ ".Não seria passiveI en-ausência absoluta ele assis- ' :1e sua irmã a rainha Eliza.julgado, amanhã, o recur- gurança. I contrar quem mais falasse beth n.

so interposto pela jo- A interessada agravou i a nosso coração de portugue
CONTINUA ENCHENDO vem Maria Sandra Cordeiro para o Tribunal Fede.r�l de

I ses, para nos manter ao la-
E as águas do Amazonas de Melo contra o ato do mi- Recursos, onde o mmlstro i do <lo cOI:ação dos brasilei

continuam a subir,- trans- nistro do Exterior que lhe Djalme Cunha Melo -aca�a iras."
bordando dos altos barran- negou matricula no Institu-! de apresentar o relatono, i --�---------

cos para os campos e vila- to Rio Branco, �antido pelo : marc��do o julgan:nto para; Arroz da Ispa ...

rejos, matando rebanhos de Itamaratí para preparação
a sessao de amanha. I b 'B.gado e destruindo as ricas! dos que desejam ingressar

I

0'--
.

I D a para o rBSII
plantações de juta. I na carreira diplomatica. O ssada de animal' MADRI: 4 CINS) -. Se-
Tal é o'volume das águ�s, indeferimento d� pe�ido se I

• ....... 12:11ndo se �n.f�rma nos Cll:CU-
em crescimento, que o feno- bas�ou na

, leglslaç�o\ que pré-histórico I lo� �.omelclals de Madn, o

meno já está começando a prOlbe as mulheres o mgres- MACEIO, 4 (V.A.) _ Foi BIasI] fez contactos com o

s.e refletir nos mais distan-' so naquela carreira. encontrada uma ossada de governo espanhol para ga·

tes subafluentes do Amazo-! O juiz de primeira instan- i animal pré-historico no lu-l ran:ir prioridade na expor-
nas. I cia concedeu limin,armente' garejo de Lagoa Grande, no taçao dos excedênte de ar-

. I o pedido, pelo que a impe-
I
município de Mata Grande. I roz da Espanha. Dizem �s

Cid'ades inteiras do Baixo trante poude prestar os exa-
I

Quando trabalhadores fa-I informantes que Benjamin
Amazonas estão alagadas e I'mes de admissão colocando-

I

ziam escavações, para cons-
I CabellQ, ex-presidente da

as _P0P�lações principiam a: se no 12° l�gar dos aprova-
, trução de um açude, encon-: COFAP, iniciou ha tempos

se mquletar ante a escassez, dos. PosterIormente, em s,en-" traram a ossada, adiantan- negociações com o fim de

�e gêne:'os decoáente da' tença definitiva, o m:smo 1\ �o-se ql�e, um �ente. molar : dimi�uir a falta de arroz no

lnundac;:ao.
'

,juiz tornou sem efeIto a pesa maIs de dOIS qUIlos. I BraSIl.
,-

�." -.
,,- �.,

Pará.O governador do
menta em que a inundação general Zacarias de Assun
do rio Amazonas transfor- ç,ão, visitará, pessoalmente,

:al. Não é essa, aliás, a pri
meira 'vez que o sr. Inácir
Deli Antonio se demonstn

(;orros oficiais ou da mor

te, da qual, por sinal, e in

felizmente, estão bem pró�
ximas, dadas as suas precá
l'Ías condições de ,saúde e a

mtoridade atra.biliária
fascista. Nova-Trento, sob
ma administração, deixou
:le ser uma terra pacífica ('

tência sanitária.
Esta informagão foi ime,

diatamente des,mentida no

tranquila para virar centro

ele prepotência e desmandos
palácio de Buckingham.
Embora a princesa Mar-

o prefeito, semi-analfabeto
é um instrumento que ou·

garet, como todos os mem

bros da familia real ingiê.
tros manejam como querem
O seu papel é o assumir as

sa, assista regularmente aOf

oficios de domingo e das
festas religiosas - a rainha

responsabilidades, somente.
'Há dias, ali, um veiculo ofi

cial, da- polícia, esmagou
não é chefe suprema da lima bicicle.ta de uma pro
Igreja Anglicana, religião pessora que não era bem
do Estado? A irmã de E li- vista pelos mandões da zo

zabeth n nunca demonstrou \ na. O acidente foi mal ur

zelo religioso que permitis- dido. A bicicleta, novinha
;e supor que desejasse um em folha, estava encostada
dia recolher-se ao claustro. ao meio fio da calçada e o
Mesmo que esta tivesse si- carro oficial deu màrcha-ré
do sua intenção, frisa-se para esmagá-la! Depois dis
nesta capital que o desejo su'. o �r:. Romeu Piazza, Juiz
da princesa se chocaria com de Paz, foi agredido brutal
a oposição formal da rainha mente
mã,e Elizabeth.,

.

-" , ,[ gl1�do
por um policial. Se- t
_-informaçõM," essa 1<

públicos, os mesmos" se não

nos enganamos, agora arbí-
trariamente suspensos, fo-

AUlDenlo
de •

venei-

mantos
MANAUS, 4 (V.A.) - Nos-

sa reportagem teve conheci-

mento, em fonte ligada ao

Palácio do Govêrno que; por
todo o- principio da. seinana

entrante, será assinado, pe-
lo chefe do executivo ama

zonense, o ato nomeando o

sr. HéliO' Rezende, para, em

comissão" servir na secreta-
-

ria dos Serviços Elétricos do
Estado.

REESTRUTURAÇÃO DO

FUNCIONALISMO
A Comissão encarregada

de elaborar a. reestruturaçãG

tem, ao sr. Gama e Silva, go
vernador em exercício, o re

sultado do seu trabalho, que
foi através de mensagem gu

vernamental . encaminhado
ontem à Assembléia Legis.
lativa.

O padrão mínimo de ven

cimentos dos funcionários

públicos estaduais de acôr
do com a sugestão, da co

missão, passará a ser de
Sr$ 1.000,00.
� --.__ �

- Como eu lhes relata
va, srs. acionistas, eu, se

guindo e exemplo do sr.

Govern�g_or do Estado,
venho me, batendo pelo
saneamento das finanças
ela' nossa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mo�elar
,

o ESTADO

Rua Trajano 7 e Mo�elar �e Móveis, Rua Trajano, 33
,

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
I

que a velha A MODELAR oferece

antes de entrar em completa refórma.

A reíórma 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
'

,.

Eis alguns' dêsses Preços: Ternos pura lã Golombeck à

'lemos de superior sarja _.
à

Cerca de mil. ternos de finíssima lã ponteada,
em casem ira, gabardine, sarja, com aca

bamento perfeito de Cr$ 1.000;00 à .: ..

1.200,00 por .

C amisas físicas boas
'

à

Camisas grossas para inverno à

Pijamas bons ' �à

Pijamas superior Bellizia à

CUlpas gabard iri e com schantung da marca /

"Irnpex" :. . . . . . . . . . . . . .. à

Capas gabard .n e schantung "Irnpex" à

Capas gabardine finíssimas .fio australiano

de Cr$ -1.200,00 por .. ,
: •......

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

CASACOS E TAILLEURS

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

Casacos Compridos, pura lá, forrados que

valem Çr$ 400,00 .. '. . . . . . . . . . . . . . . à

Casa�os pura lã 2/4 �

Casacos pura lã �:b , à

'Casacos 2/4 godê, lã Cotelê .. . . . . . . . . . . .. à

Casacos 2/4 bem godê . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos finíssima' lã Cotelê . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos veludo superior 2/4 à

Casacos Veludo Italiano , , à

.Casacos modêlos finíssimos de valor médio

de Cr$ 1.000,00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
. Casacos Naylon Nacional à

Casacos Naylon Americ, compridos à

Ta illeurs gabardini pura lã à

Tailleurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza à

Tail'l�tlrS em finíssimo t�cido petit pou� à

155,00

265,.00
168,00
173,00
270,00
189,00
315,00
395,00
435,00

615,00
fi35,00
990,00
.700,00 .MALHAS

345,oQ
490,00

Milhares de. casaquinhos/ conjuntos, blusas, ;

.
.

uma. ve�:l:vi�i.rf1:\�a:lyilha.p.e link.o��p�r .' t i
preçbs jamais .I�agl�do f'OlnO p9fsr;1S, s 1. .

''I,

MEIAS -"'
.. ,

.........
................. ,�."",; 4.

.

'

.. �. � à

ARTIGOS PARA HO,MENS

2.0QO ternos de perfeito acabamento de corte

elegante e moderno

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

Ternos Vi lã, forro de seda -. . . . . . . . . .. à 155,00
Ternos V2 lã, forro inteiro à 189,00
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 à

.

330,00
'I'ernos tropical de perfeito acabamento à 375,00

Realce malha 51
Star malha 51

Super Leda
' à

Meia lndesmealhável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Meia Supe-r fina Malha 54 de 90,00 ·à.
Meia Rosita sem costura de 90,00 à

\

\
.

/

/

385,00
455,00

Me:a Visette malha 60 de 90;00
Meia Visette malha 60 de 90,00

à : 62,00
............ à 65,00

PELES

,

790,00
.

7,00
33,00
88,00
105,00

o estabelecimento que há cerca de 30 anos

"tem fornecido a quasi totalidatle dos ca-
'

sacos . de pele, em uso no nosso Estado,
apresenta êste ano o maior sortimento, e

preços extraordinàriamente baratos ;

Casacos de Pele 2/4 desde : .....•....
Casacos de Pele compridos, � .

Casacos de Pele Lontra -
.

Casacos de Pele Durê . . ..........•...•... �

395,00
455,00

875,00
-

615,00
155,00

ROUPAS BRANCAS

Como sempre possue o Estabelecimento um
.

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

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

ótimas Camisolas bordadas ......•...... " à
Camisolas. boas, cambraias cYl'erldaf •••••••• à
Camisolas boas, cambraias c/reJdas . . . . .. à
Camisolas de Jersey .' .. ': 'à

Jogos de (2 peças) (
à

Combinações Lingerie desde .

'

.

Combinações de setim renda bordada .; .

Combinações Alto da Serra de Petrópolis ••

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

Cal�as de meia, bôas, 1 Cr$ 6,00, Dr.

29,00
28,00
43,00
43,0'0
65,00
62;00

•

. .

/

SEGUINTES GRANDIOSOS DESCONTOS:

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas - Tecidos para
decorações - Marquisetes=-Gobelíns
-.
- Damascos - Lustres e Tapetes

r

COM 15% DE ABATIMENTO

COM 20% DE ABATIMENTO
Mobiliárias para quartos - Salas de
Jantar - Cópas - Grupos estofados

e Faqueiros

I

Matéria Plástica - Matéria Plástica PIa

vinil - Passadeiras de borracha e congoleuns
- Congoleuns - Colchões de molas

Probel, Divino e Divino Luxo - Veludo
s - Pano-couro - Oleados

• t

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRANDE DESCO�TO CONCEDIDO

AS MERCADORIAS VÃO VOAR RÁPIDAMENTE

COMPRAR LOGO é· do SEU PRÓPRIO e MÁXIMO INTERESSE

1.100,�·o
1.450,00
1.650,00
3.590,00

45,00
89,00
89,00
105,00
98,00
35,00
63,0(\
59,00
83,00
60,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- em 1.929, com elemen- I
tos' da Igreja Presbiteriaru i

Idesta Capital, ficou organ í-
I /

'�:'��h,� I

i�,�:���}::fi�ri�:!1i�'�fi : P-'o-n'___;;;IO;;;;:';;"s__;"__pa-'r-a-C-o-n-cu-r-so-sde Curitiba e que se o rga-
.. -

,

nizou em Igreja a 4 de Maio I
'

a) ESCRITURÁRIO (exame em Agosto)
do ano seguinte.

r

Coleção Completa Cr$ 200,{)0
André Nilo Tadasco b) FISCAL DE CONSUMO (exames

i. na 2a. quinzena de M-aio)
-- Coleção Completa Cr$ 270,00

c) TEZOUREIRO - AU�ILIAR DO
r. A. P: r.

Curso de Português Básico, por Luiz A.

,

p, Vitória
,

Cr$
Contabilidade Geral, por Edgar Wilken Cr,ji;
d) DIVERSOS CONCURSOS:
Estatística Cr$ 30,00
400 'testes de Português, passados no

D. A. S. P., resolvidos Cr$,
último Concurso de Escriturário (ques-

F
'

I
tões resolvidas) Cr$ 30,00

requezu ,em' geri -- Atendemos pelo REEMBOLSO POSTAL. Facam

Vlenbo "reosotado'. seus pedidos �o r. N
..
C. A., I \raia �e Botafog?, 526-

U I' ruo. Porte Aéreo mais Cr$ 50,00. SImples, mais .

(Silveira) Cr$ 15,00. '

----�----------------------------�------------------�----- ------------------------�----

i esquerda, vestido em algodão com tiras cruzadas na blusa. À direita .modêlo também em algodão com pe

quenas prégas verticais na blusa. Gola de "piquê" branco. Modê\os de Betty Barc'lay. (TRANSWORLD)

-

d I feliz I ����,,_.(,...(,-.()....(......(�
açao e graças, pe o -

i!�i:::r�í��t��:ei���e o ev�n��TADO apre�enta à !'Grande Oriente de S. 'Catarina
aniversario natalicio do sr, ,família Decio, Couto c um-

dr. Marcílio Medeiro� da primentos e votos de felici- CONVITE
Silva, Juiz de Dil:eito dá Co- dades.
marca de Blumenau. VIAJANTES \

S t C tari C
O ilustre aniversariante, O Gr:. Mest:. do Gr:. 01':. de an a .a arma, on-

Encontram-se nesta Capital 'lida o Pov:. Mac:. de sua Obed :., o IIr:. de outras
dono de sólidas culturas, se-

-

.

h os SI'S. Ari Honorato Faria, Oobed:. e os de passagem por 'êste 01' :., bem como suas

rá alvo de expressivas 0-

me,nagens, as quais nos as- Secretário da Prefeitura de Exmas Famílias, 'para assistirem o Ceremonial Funebre

_ do Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Just:. Maç:.
saciamos. Mafra: e Joao Feres, ambos CYRO GUIMARÃES TEIXEIRA

.' "d! influentes correligionários I Que o Gr:. 01':. de S. C. fará realizar na noite de 8
Dr Jose Felipe Boabaí I 1

. , . " Oh' êd do P d
'

•

h
.

. naque e mumcipio. do corrente mes, as 19,3 oras, na se e o o er a rua

Transcorre, oje, o

anl-I
' ,

.

"-. t Ii I' do SI' dr FALECIMENTO Vidal Ramos n. 80.
versario na a IC o .'

. G' S ,. t
, ..' d C ltoria Sr. Hugo Meyer TRA E. moxmg ou pre o.

funclQnano a onsu
Y:. A:. C:.

Jurídica do Estado..
1

. I No Hospital de Caridade,
O ESTADO c·umpnmenta- onde se encontrava em tra-

o, cordialmente. tamento, faleceL;, quinta-
*1"

Sra. CeI. Gentil Barbato
feira última, o nosso preza-

Ocorre, hoje, o aníversâ- do conterrâneo, sr. :fIUgO
rio natalicio da exma. sra. 1 Meyer, funCionário da AI- i

d. Lelete Campos Barbato,' fândega, aposentado. I ---.--------------esposa do sr. Ce�. Gen:ill os seus funerais se verí-

'A'CiRADE,(' IM·ENTOBarbato, do Exercito Nacio-
f'

.

di
.

t InaI. .
tca rarn no ,la segmn e,

O ESTADO cumprimenta- com grande acompanha-

a, respeitosamente. mento, no Cemitério Público! Vva. Hilda Pirath Rosal', filhos, irmãos, genro, nora,
dás Três Pontes. I netos, sobrinhos, cunhados, cunhadas e demais parentes

FAZEM ANOS HOJE: 'A exma. família enluta-Il:o faleci'do Primeiro Tenente da Reserva do Exercito
- Sra. Dilma Taulois de

d d I'
.

d O E'S I (José Marcos Rosar), falecido no dia 2 do corrente mês,
a as con o enclas e -' .

� ,

Andrade Mesquita; .
r agradecem a todas as pessoas que os confortaram neste

- Sr. Arlindo Sales, co- TADO.
Ião inesnerado e doloroso transe, estendendo sua grati-

mercíante: �).....()....()�)�,,_. dão esp.�cialmente ao Frei Gentil pelas suas confortado-
- Menino Rolf-Vitor, Ji- ras palavras, e que acoppanharam o féretro até a sua

lho do sr. Arno Krepsky; .iltima morada, e bem assim aos que enviaram telegra-
- Menina Dalva, filhinha mas cartões e flôres e todos pois, mais uma vez os seus

do sr. Walêlemar Eloy de -unceros agradecimento.s.
Oliveira.

BôDAS DE PRATA

O casal Decio K. Couto

Dorotéa Ç'àl�valho Couto,

fiscal da Fazenda Estadual,
i

NO LAR .E NA SOCIED�DE

.
'

5 DE ABRIL

.........
e

A data de. hoje, recorda

I nos que:

I - em 1.595, travou-se o

: combate entre os corsários

I de James Lancaster e os

; Pernambucanos, no istmo

I
de Olinda:

.

I
- em 1.637, em um en

I centro- com os holande�es,
ficou gravemente fendo,

I vindo a falecer dias apos,

mas vitorioso, o Capitão
João de Almeida (selvicola)

- em 1:808, deu-se a exe

cucão da creacão da Real

,�c�demia dos·Guardas-Ma
rinhas no Rio de Janeiro
(hoje Escola Naval), pelo
Principe-regente D. Joüo,
mais tarde D. João VI, .'.e11-

do destinadas as hcsped-i
rias do Mosteiro de' São

Bento para a sua acomoda

ção;

em 1.817, nos campos

de Toledo, na Banda Or iau

tal, o General Bernardo da

Silveira repeliu a cavalaria
de Frutuoso Rivera;

- em 1.835, iicou organi
zada a Força Policial deste

Estado. Extinto o Corpo de

Guardas Municipais foi

criada a Força Policial, no

governo de Feliciano NU:l€S

Pires (6 de Agosto de 18:';1

à 24 de No'vembfo' de 1835).
Constitue hoje a 'nossa g(l'�

bosa e mui disciplinada Po=

'lida Militar, prest imosa 1'€

"erva do Exercito Nacional
e continuadora das 'nobres

ANIVERSARIOS

as rr.ais sinceras e honrosas
homenagens;

Gr:. Mestre

CURITIBA rtu:CRANA PROSEBRAS

Viagens PIRÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a<.
FPOLlS • ..,..S. PAULO-RIO ." 4",.
FPOllS • .., CURITIBA-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS'.
,:RUZEIRO DO SUL:.:_� . :-,'.;.:'

"

'. "

, '.' ,

$;'/7 )/1flff rY cJ.JUt
.

I
,-�=r-�
nó novo BAN80 AGRleOLA

A, C?oopClró.t;Vô.. de é'ré�ito n! 1, do BRA�IL!
, SEDE PROPRIA

�éf�n�1b
rc ORIIUVOPOllS - STR CRTRRINI1

__(�_()....a; ()_()_()�()_()4IIJI8o()_(!_()....o-

OLBOti - OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DR" GUERREIRO DA FONSE�A
••peelallata fie BClapitaJ

Rf'("l'itl< til;' Oculos - Exame de Funde de Olho V&I.

,;laJ!llllflc.et.Çir.O da Pressão Arterial.
Mout!rnõ! Ap&relhatrem.
Conault6rto ._ Viscolld .. de Ouro Pl''Il\'o. f.

x

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 }i�polis

50,00
50,00

30,00

• Ao

I
comemora, hoje, as suas

Ilôdas de Prata, cercado do

carinho dos filhos e respei-
to da sociedade local.

Os filhos do ilustre casal,
Terezinha, Décio e . Jaime

João, farão realizar, às 7,30
horas de hoje, na Catedral

lVIetropolitana, .míssa em
��--�--�--���

;i' I

:í
J'--...J ! I

:]I--:--=:J' .'

C:;C,'
tratamento da sifilis
E PLACAS

. SIFILITICAS.,Elixir de Nogueira;
Medicação :uxiliar no tra. I

tamento da, s'ifilis. I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Terça-feira 5 de Maio de 1953 o ESTADO

Veleranos de Santa Catarina e Paraná Frente/ a. Frente no Próximo Sábado
AS ASSOCIAÇÕES· DE VETERANOS DE FLORIANÓPOLIS E CURITIBA ACABAM DE ENTRAR EM ENTENDIMENTOS
PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PARTIDAS ENTRE' OS SEUS CONJUNTOS DE "VELHINHOS". A PRIMEIRA PELEJA
SERÁ NESTA CAPITAL, NO PRÓXIMO SÁBADO E A SEGUNDA DIA 16 NA "CIDADE SORRISO". AGUARDEMOS A
PRÓXIMA SABATINA PARA VIBRAR COMO NUNCA COM ·AS HABILIDADES DOS CRACKS DO PASSADO!

I .

----_._--------..;..__

, .

\

Esportiv"O o
__C).....O.....C)..-,O.....C).....C).....CJ.....O.....CJ.....C)...C)_C).....O.....C)_cO•••••••••••...............................O.-.O.....O...... ,.....CJ.....O.....O.....O.....C).....c,.....o.....O.-.CI_CI_.

"

TORNEIO RIO-SÃO

Sábado e domingo contí-

tirá � púhl ico .f�o�lanopoh- r sa de .�esportos, Sa�tos e, ESTRÉIA DO "BUGRE" PAULISTA, ESTA rera, Danyr, Gumercindo e I te�nico - M�rio F�cci.ni; I leada que o Flamengo so-
tario a uma exibição de um Palmeiras, I

NOITE FRA·NTE AO "FURA
-

O NEGRO" Acary, JUIZ - Estevao de Ol ívei ra I f d' do Corintf. , .

. CA ' I
'

reu ian te o ormtíans,clube de Campinas : o Gua- No último certame, o ,_ Haverá preliminar. da Federacão Paulista de P bú d
., ,-

ran i, um dos poucos que, maior já realizado, pois ,_. ATRAÇOES NO "TEAM" CAMPINEIRO Na direção do interesta- Futebol' Massagista _ Rui �o ac:�m u, ,orrm�o, �e-
vencendo o certame da se- participaram nada menos de' - APITARÁ O JOGO O SR. ESTEVÃO DE dual estará o árbitro paul is- ele Lucio, roupeiro _ Salva-

a man a, por 6 a O. omm-

, go, a tarde, o Santos reha-OLIVEIRA, DA F. p. F. - HAVERA ta Estevão de Oliveira, que dor Dentine; Jogadores pro- bilitou-se derrotando o PaI-o

PRELIMINAR acompanha a delegação do fissionais - Paulo, Dirceu, . meiras por 2 a 1, no Pacaem-
clube visitante. ; Herbert, Palante, Lucio, bú e Fluminense Botafogo,
A delegação do Gúaraní i Waldyr, Nilo, Oswaldo, Ja- jogando rio Maracanã, em
A delegação do Guaraní, mes, Saraiva, Dido, Nônô, pataram por dois tentos. Na

de Campinas, está assim
I
Julinho, Romeu, Helio Pou- sabatina a Portuguesa aba-

constituida:
.

I ce de Leon, Ari, Cunha e teu o Bangú, no Pacaembú,
Chefe - Antônio Coloz- Tatú.

I por 3 a 2.
za; radialista Mario Pontes, Todos ao estádio da F.C.F.

Mekillo, da Radio Brasil e na noite de hoje!

Bocaiuva Bicampeão do "Initium"
Tivemos, ante-ontem, a' fibra, empenho e disciplina I I

�1° tempo: O � O • 40, jogo - Bocaiuva x
I
la e Juca; Anibal, Fr:derico

disputa.do Torneio-Início de � dos jogadores, triunfando � BISOU O AURICELESTE O FEITO DO . 2° tempo: O x O I Aval 'l Cazuza; Duarte, LUIz Car-

Profissionais de 1953, parti- ;
no final a e�uipe do. �o�ain-I ANO PASSADO _ VECECAMPEÃO O I Decisão: Valério 3 x Ju- i Juiz: Dirceu Bezer'ra los, Erico, Mirinho e Lau-

cipando, d�sta ve_z, sete cl�-I va, "que, .asslm'"fez JUS a ta- PAULA RAMOS _ BOA IMPRESSÃO linho 2. (bom) iro.

bes com � .mclusao do Imb�- ça O��I M�l� . O clube do I
DEIXOU O IMBITUBA EM SUA ESTRÉIA

Vencedor Paula Ramos. 1° tempo: O x O I 6<Yjogo (final) - Eocuiu-

tuba AtletIco Ciume, da CI- ;:;r. Fehx Vieira de Azeve- , _
Paula· Ramos - Jaime I, 2° tempo: O x O I va x Paula Ramos

dade de Imbltuba, que, as- do Netto, agora sob a dire-
- ARBITRO GAUCHO NA DIREÇAO DE Waldir e Jaime lI; Aço, Va- Decisão: la Romeu 2 x; Juiz: Dirceu Bezerra

sim, fez seu debut no certa- �ão técnica do sr. Oswaldo QUASI TODOS OS JOGOS - DISCIPLINA lério e Jacy.; Wilsqn, Nilo, Filodi 2; 2a Romeu 2 x Fi- (bom)
me da Capital. Gonçalves dos Santos, o co- 100% COMO FORMARAM OS QUADROS Walmor, Sombra e Olney. 110di 1.

. I l�tempo: Bocaiuva 2 x O,
Atlético, Avaí, Bocaiuva, rihecido "P·araná" dos sau-

-.- OS' MELHORES�l\ RENDA ... G I T"
Vencedor: BocalUva. goals de Adílio, de fóra da

, .

._,_ Figueirense· - a o,

rI-I
. , ,

Figueirense, Guaraní, Imbi-. dosos tempos do Figueiren- 'I , .•• •

_ J I' h V'
BocalUva - Tatu, Romeu area, aos 16 ms. e Raimundo

. lha e Pavao, U!TI o, eI- _: .

tuba, e Paula Ramos tudo· se começou mal frente ao

I
.3eu aaversano, o Bocamva, . Resumo dos Jogos .

e Bonga; Adao, Geraldo e aos· 20 ms.

I zola e MoracI; Fernando, .. . Ideram pela vitória predo- Imbituba, deixou-se domi- . perdendo na decisão dos pe-
I

1 ° jogo - Bocaiuva x'. .

S b
._ I Cobra; Carnço, BISCOitO, 2° tempo: 1 x 1, golos de

I Chma Pltola, e asbao e. "
.

.I· .

minando em todas as parti- nar pelo Avaí no 1° tempo, nalt�. O quadro visitante Imbituba A. C.
' Raimundo, AdllIo e Osmar.; Walmor,. aos 16 ms. e Adílio

das a fibra dos "players", mas no segundo agi.gant.ou.-, i11uito fará no certame, a-I Juiz: Noi·berto Serratini'
Acary. Avaí - Brognolli, Barba-I aos 28 ms.

f (
3° jogo - Atlético x Gua-

to e Danda', Nene·m, Jal'I- e Isendo de destacar os nomes ;:;e para vencer na f!TIalIssl- tuando dentro ou ora dos bom) Vencedor: Bocaiuva 3 x 1.
I I raní Ide Brognolli, Jair, Paulinho ma por 3 a 1 o Paula Ra- seus domínios em Imbituba. \.10 tempo: O x O Filodi; ZÓ, Loló, Bolão, Gün- Bocaiuva - Tatú, Romeu

I ' Juiz Dirceu Bezerra (bom)
e Nenem, no "Leão da Ilha"; mos, conquistando o título O público soílbe ovacionar 2° tempo: O x O ther e. Paulinho. ,. e Bonga, Adão, Geraldo e

1° tempo: O x O
Soncini, Frederico, Cazuza de bi-campeão do "Initium". os rapazes do interior quan'- Decisão dos. penalts: Ro- - 5° Jogo - Paula Ramos x C.obra; Carriço, Biscoito,

I 2° tempo: o. x O .

I·e Minela, no tricolor do Es- Ao Paula Ramos coube o do da entrada no gramado. meu 2 x Gerson 1
Decisão: P _ Lauro 2 x

Atlético Raimundo, Adílio e Osmar.

treito; Tatú, Bon.ga" Adão, 2° Posto. O quadro tricolor Quasi todos os prélios ti-I Vencedor: Bocaiuva. '.

I 2 2a L 3
Juiz: D"irceu Bezerra·· Paula Ramos � Jaime I,-

Orlando; auro x ,

Adílio e Geraldo, no clube da Praia de Fora lutou bra- veram como "reffereé" o; Bocaiuva - Tatú, Romeu' O
(bom) i Waldir e Jaime II; Plínio,

., I Orlandoda Marinha; LeIo, Erasmo, vamente, mas pouco.19oude gaucho Dirceu Bezerra, da e Bonga; Adão, Ferrugeme..
1° tempo: O x O i Valério e Jacy; Wilson, Ni-

Orlando e Fausto, no "Bu- fazer, com um arqueiro in� Federação Rio Grandense
I
Cobra; Carriço, Adilio, Rai- 'Vencedor: Atlético 2° tempo: O x O , lo, Walmor, Sombra e Dan-

gre";. Valério, Waldir, Wil- seguro e dominado.pelo ner- 'de FuteboL que, ao que pa-I mundo, Geraldo e Osmar. Atlético --:- Soncini, Mine- Decisão: 'Valério 2 x Lau- � ga.
son, Jaime II e Danga, no vosismo·e Çlóis meias que ou- rece, será ,contratado pela

I

Imbitul5a - Capaverde, la e Juca, Anibal,·Frederico ro 1

I
Atuou o luto

Paula Ramos; Julinho, Tri- tra coisa rHj,o,if.i-zeram senão F. C. F. p�ra dirigir os jo-' I Marco e Guido; Gerson, Ma-j e Cazuza; Duarte, Luiz ar- Vencedor: Paula Ramos. � A equipe mista do Figuei-
lha, Pitola· e Verzola, no número. ' ; .

gos do Cai;npeonato. Sua! rio e Carioca; Quesco, Rar-, los, Erico, Mirinho e Lau- ',Paula Ramos - Jaime I rense atuou com uma fita

Figueirense e Marco, Guido,
.

O I;nbj�Ub.�, conven:eu I conduta· s;�tisfe� a t.o�o.s,' l�y, Djalma, G;opas e Lan-, 1'0.
"

.

.

• I Wal,di.r e Jaim.e I�; Plíni�, �reta sôbre o peito de seus

Gerson, Quesco e Rarley, no plenamente com sua eqUIpe,
' tendo demonstrado cnterlO dll1ho. Guaram - LeIo, PapIco e

I
ValerIo e Jacy, Wilson, NI- Jogadores, de luto pelo fale

Imbi'tuba. onde miliÜtm os nossos con-' e imparcialidade nas deci- I 2° jogo - Paula Ramos x Era,sn..o; Zézinho, Orlando. lo: Wa\mor, Sombra e Dan- cimento do progenitor de

-Os seis preHos progra.ma- terr"âl}_eo_s<Ci�i.clº,.e ,Marco, A I sões. A renda foi de Cr$ ....
' Figlieirense. 2 Fausto; Osni, Lua, Dedé- i ga. I Garcia, seu eficiente e. que-·

dos caracterizaram-se }?ela nosso ver :atuou melhor',que '
7 ,225,00, c�ns idel'ada' baa. ·1 Ju iz 'D irccü Dezerl'a (bom) co-, Jaime· e,Araujo... I. , Atlético - Soncini, Mille- .. r�dü zagueiro central.

"
_

..

,./
'- ,."......,._,""""'''''!'C._.;o;.;iiftj

gunda divisão de prof issio- 15 clubes, alcançou o Gua-

nais, teve acesso á primei- raní o honroso 6° lugar,
ra divisão da Federação sendo, assim, o primeiro co-

I
Paulista de Futebol, cons- locado entre os chamados

i
"bugre" Campi�1e.iro abateu i ultima,mente. levando ,a me�

titu in do-se de adversário pequenos clubes. I de modo. categór ico o pelo-IlhO! srb re o Paysan dú aqui

perigosíssimo para os gran- Ainda dia 1°, apresentan-
'

tão do América, ao propr io i e em Brusque por 5 x 2 e

dos clubes. como o Corin- do-se em Santa Catarina, o
.

reduto do .hícampeâo barii-! 8 x 3 e sôbre o Grêmio Ci-

I ga-verd e. E ante-ontem, ! da de.' Azul em Tubarão por
__O_O....O....O_O_O_O_O_O.....O.-.cO I voltando a se exihir aos jo- ! 3 x 1.

INSCRI'l'O O CLUBE ATLÉTICO CATARI- i i�vilenses empatou com o I O compromisso de hoje do

NENSE NO CAMPEONATO JUVENIL DE I Caxias �or 2 x 2.
,

I "�:ll·a.cão Negro:' é dos �ais
POSSUI o Guaram bons va- dif ice is, O conjunto orren-

ATLETISMO Ilores do "soccer" paulista, tado por, Carlos Dantas pro-
PJ'o,,�egue ·0 trico_lor na I Agosto, cujas re�lizações I�O ; como Paulo, Dirceu, Palan- i curará por todos os meios

forn�açao de geraçoes de: re.cendo os malO.res enco-, te, Dido, Nonô, Oswaldo,
I

legais fazer valer sua elas
praticantes do esporte-base �IOS p.or ,parte dos despor-; Herbert, Julinho, Ponce de se e sua fibra para a con:�
e que recentemente em San- tistas ilhéus, I Leon, Romeu, Nilo e outros, quista de um triunfo consa

tíaso do Chile tantos l�u- i Na �arte fem,i�inà, rep�'e- : todos capacitados a brilhar grador para o nosso tão de
ros colheu o .desporto nacio- sentarão o Atlético a� Ja- na noite de hoje, no estádio pauperado futebol. E brilha-
nal. infer-iorizado por urna vens Leda Maria Lino, Ze- da rua Bocaiuva. rá estamos 'certos.
sSrie de vice-campeonatos. na ide Machado, Maria

LUi-, Frente ao Figueirense Segundo informes colhido
Cabe acenutar

.

que até za Sbrussí, Neusa Lemh- O in terestadoal noturno pela nossa reportagem, o

agora. somente o tr ícolor do "kuhl de hoje- entre Guaraní e Fi-I técnico ���tas já escutou °
Estreito apresentou seu pe- Na parte masculina, os, gueirense promete um mun- conjunto �ice-ca�peãb 'para
dido de inscrição para. o irmãos Silva, Luiz Alberto, i do de emoções, razão das enfrentar os paulistas e que
campeonato de Juvenis� de Paulo Alberto, Lourival Ba- i boas apresentações dos dois é o seguinte: Alcides, Lau
acordo com O Calendário tista, Nelson Valadares,

HO-I quadros. O conjunto do al- dares e Garcia; Julinho,
Esportivo da FAC. Parece, riginaldo Leopoldo de Fa- vi-negro tem feito sucesso! Relcio (vindo de Tubarão)
ser pensamento da eclética rias, Aldenor Senna, N,elson ,

t feri
I .

rans errr o certame para o Beppler, Altamiro José dos :--(--�-,_-�....

dia 10 de Maio, afim de con .

I Anjos e Zanzibar Borges,I, .,.,
seguir pelo menos a parti-' serão os defensores das co-

VITORIAS D0É' UNIVERSITARIOS CATA

cipação de mais um filiado, res do Clube Atlético Cata- RINENSES SOBRE OS PARANAENSES
EM FUTEB.,OL, BASQUETE E VOLEI

INVICTO EM SANTA CATARINA O GUA-
�

.

RANÍ, DE CAMPINAS
Tornou a brilhar em can- equipe

<

do Caxias, por dois

chas cata.rinenses a esqua-"I tentos, após movimentada a

dra do Guaraní, de Campi-
nas, na sua segunda apre-] sensacional luta, na qual-os
sentação em Joinville, tendo J paulistas impressionaram
.jnpatado ante-ontem com a melhor.

...C)......�()......_)_o-.()__(,.....()......)....(.
,<

.

possivelmente o Clube 12 de rinense.
OI_I,I_"_I'....II_"_"_()_CI_C)_II_ '

OLÍMPICO 4 X MARCILIO DIAS 2, EM
ITAJAÍ

O último sábado foi pró- de futebol, voleibol e fute-
I.

digo em vitórias para ° des- boi, pelas contagens de 4 x O,
, I

Itajaí, 4 (�.) - A atra-I O triunfo pertenceu ao con- porto. universitário barriga- ; 2 x O e 36 x 34, respectiva-I'ção de ontem, nesta cidade, junto visitante, que empol- verde que assinalou tres re- mente.

foi a peleja intermunicipal: tumbantes triunfos sobre os li' I• A' gou a assistencia, marcan- . 't;' d F lddE' ., d··disputada entre Grêmio Es- UJ1lverSI anos a acu a ,e m nossas proxrmas .e 1-,

portivo Olimpico, de Blume- � do 4 golos contra 2 dos mar- de Direito da universidade: ções daremos maiores deta-I
.

nau, e Marcílio Dias, local. cilistas.
.

I do Paraná, na� mo�lidades ,
lhes sobre os jogos.

o
"

Gnw/lJel1de
e111 /e1ll1'{�
o SEU

SOBRETUDO

"RENHIR
DE PURA lÃ

- SOB MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmídt
7-A

- FLORIANóPOLIS -

Urgente
Negócio de
ocasião

Vende-se 11m terreno com

8 casas de material todas

alugadas.

I
Sito na Rua Campos No.

vos ns. 6 a 20. Medindo de

f'rente 22 e 33 de fundos. In

formações diretamente ao

vendedor sr. Nicolau Doko

la, Alamêda Adolfo Konder,
�3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

ULTRA( SONO
TERAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO PARA INFLé\MAÇõES E DORES.

TRATAMEN'rO SEM OPERAÇÃO DAS

,SINUSITES
E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

'TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

/
Florianõpolis, Terça-feira 5 de Maio de 1953

-- - -- .----- -----------------------

Tue/o sob" da preçr' e cada dia
o e/inheiro che!'7" mpn�,s !'

Cc/ma_, senhora ... Vou ai"dá-Ia a GraçdS ii "Seu" KOL YNOS o meu

cofre está novamente "tinindo".

'7 horas,

Endereçe suas propostas
para Caixa Postal, 325,

\

Nesta.

KOL YNOS rende
muito mais, porque
basta' 'um centíme
tro na escôva sêca,

para uma limpeza
total da bôca.
K OL YNOS com-

. !

----------__--------------------------------__--------. -------------------------------------------------

Dia 23 - Sábado - Soirée - início 22 horas
Dia .31 - Domingo - Cock-tail Dansante - Início

10 horas,
NOTA: - Servirá de ingresso o talão do mês corrente.

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

• "'P/i r, -.�'IIIF�'I ,�� r :� �i.I·", ... '�!.J,-J

" j ': 3._' "-,
A

'
d

DR. GUERRE I RO LIRA TEMIS CLUBE!DesejaEmiir,fglh .. Ceramica São Caetano,

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO: Jovem vindo do Rio de

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO Dia 9 - Sábado - Grandi�sa Soirée - Coroação I

Janeiro recente'mente pro-

j\LTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ela Rainha dos Estudantes Universitários - Início 22
cura- emprego com grande

RESIDÊNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113. horas.
pratica de Escritório e Co-

Dia 17 - Domingo - Tarde Dansan te -:- Início
mércio.

Prog[i�e a Amazonia
Rio, ,(Agencia

NaCiOnal)'1
duto e não se tendo manti

- De acôrdo com o espirí- do no mesmo nivelo consu

to da Constituição de 1946, mo nacional, os estoques de

- salientou o Chepe da Na-I borracha se acumularam.

ção em sua recente mensa- Esse fenomeno veio, de cer

gem ao Congresso Nacional to modo, provocar a imob i

- compete à União atuar, lisação de apreciavies re-

-: com todos os recursos 'dispo- cursos do Banco de Credito

niveis, no sentido de acele- da Amazonia.

rar o progresso das díver-: Ainda como consequencia
sas regiões do .país que ain- de um financiamento regu

da possuem condições de vi

da psecãr-ias.
lar, com garantia de "preço,
verificou-se um' grande au

mento na produção de juta"

Dentro, de um programa cuja colheita acusou um to-

geral, destacam-se, sem n e- tal de cerca de 40 mil tone

nhuma duvida, os prcgres- ladas em comparação com

sos conseguidos se' fizer-am 32,5 no ano anterior. Esses

sentir; de forma categorica,
I
algarismos significam a in

as providências tomadas pe- 'dependench da indéstria
, las- autoridades centrais a-

1
nacional que não' mais ne

travez dos diversos' organ is- i cessitará -importar os dois

mos a' elas subordinados. i produtos para assegurar

Como resultado imediato seu plano funcipnam!;!nto_,_...
constatou-se uma elevação' Corno medida de garantia
surpreendente na produção

I
para o futuro, ó Govêrno a

da 'borracha que atingiu
I
iniciativa de um movi'mento

uma de suas maiores safras
I
junto aos consumidores no

com 33 mil e quinhentas to-
t sentido de que os mesmos

neladas contra 25,8 mil em I apliquem uma parte dos lu-

1951 e 23.1 mil em 1950. To�
I
cros obtidos na industr-ia

davia, tendo se registrado, lisação da borracha, no

uma importação de mais de plantio de novos seringais.
10 mil toneladas desse pro- Em toda a reg ião arnazo-

nica prossegu iram os traba

lhos a cargo do Instituto A-
•

gronomico do Norte e, bem

assim, as perquisas do Con
selho Nacional de Petróleo.
Tambem estão sendo apare

lhados os serviços ,
da Cia.

EFEITO
SENSACIONAL NA

ASMA
Remédio

REYNGATE de Navegação da Amazonia.
"A Salvação dos Asmáticos"

P _

As gotas que dão' alívio I

OI sua vez, o Banco da A-

imediato nas tosses rebel-' mazonia elevou o total de

des, bronquites, crônicas e
I
suas operações a mais de

asmáticos, conqueluehe, su- 787 milhões de cruzeiros, em
focações e ausias, chiados e comparação com um total de
dores no peito. Nas drogs, e
farmácias, Pelo reembolso operações ,em 1951, que a-

• End,' Telg. Mendelinas. Rio tingiu a somente ,. /-' , " .

Staudohar & Driessen Ltda. I 585.904;.452,00 cruzeiros

o Sangue é a Vida
ELIXIR 914

INOFENSIVO Av ORGANlSl\{{l,
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR

REUMATISMO! SIFILISl
fome o popular depurativo comp{)sto de
H('rmorenil e plantas medicinais dt alto
valor: depurativc. Aprovado pelo D. N, S.
" ('0111(1 mrdi-caçã,o auxiliar, no tratamen·
\u d aSi�ilis e Reumatismo da me§ma

origem.

Churrascaria Horizonte
Rua: CeI. Pedro Demoro - CANTO - ESTREITO'
A dois passos do ponto terminal da linha de ônibus
CHURRASCO DE ta QUALIDADE A TEMPO E A'

,

HORA
AMBIENTE FAMILIAR

Churra;;;('i) de ('arne e de frango. Frios. saladas,' maionése,
BEBIDAS GELADAS.

Aberto durante o dia e á noite.
-0-

A churrascarin "HORIZONTE" também aceita encomen

das de almôçns e jantares festivos. bém como churrasco
..

para casas de família.
CHURRASCARTA "HORIZONTE" -

- CANTO DO ESTREITO-

Discurso pr'onúnciado pe- Aos que gosam vida fol-
Io detutado Walte Tonório (gada é muito fácil, olhal'
Cavalcanti Vice-lider sem mágua nem remorso a

PSD tragédia anônima do pobre
"Sr. Presidente professor ; mais",fáü;i,l",q,izer.� j"�'''' "'-'''�I..-",Srs. Deputados que deitamos dell1.agogi'il, ou

Em telegrama que rece-, ou fazemos eríg�:dlíi.ç�oY:�ilan
bemos ôntem, o sr. Silvio do trazemos á baila a tra-
31eyer, culto e esforçado gédia dêsse velho, quando,
Vereadorem Campos Novos, quem nQS acusar deséonhe-
n os comunicou que, em a- ce ou esquece 'a luta: 'pela
quel e préspero ; munic�pio existência, ,e foi .mais feliz'

...

serrano o professor Aníbal na vida, não amargou toda
da Silva Coelho foi dispen- a existencta -na- lide ingló
"sado de suas funções. ria" de ensina-r gerações,

.

O referido prof'essor con- ganhando, apenas, o pão de
tava mais de vinte e cinco cada dia.
anos de Serviços prestados.v Mas quem,' como nós,
E, estava providenciando a penetra o drama trágico,
ma aposentadoria. 'embora quasi desconhecido
E' fácil verificarmos, pe- dêsse modesto e humilde

'o tempo de serviço dêsse
I

professor, a injustiça revol
Telho professor, que nume-; ta, e um brado de protesto
reses governos ' se sucede- ';3e ergue irrefreável. E
rarn em Santa Catarina, sem este protesto queremos fi
:J:ue o privassem do cargo; que gravado nos anáis desta
foi necessário que subisse- Casa, para que, se falhar,
ao poder .o sr, Irineu Bor- ) que não cremos, a just i-
1hausen para dispensar a- ça dos/homens, seja, afinal,
quele velho # servidor das feita a Justiçe- de Deus na

:unções q_ue vinha servindo voz da História, como disse
'la tantos anos, com abn e- ) maior Governante brasi
�'ação' e devotàmento. "eiro, aquele que têve como
Esta e tantas outras in- seu maior título de glória e

,iusticas praticadas pelo 'I de justiceiro e Magnânimo.
�'o.verno da "eterna vig ilân-
ria" não apenas nos revol-j'

•

.am, mais até aos prcpr ios
iden istas sinceros que so-Irhavam p:!ra sua terra coisa I

'rem dive.rs� d� que aí .está·11 N "O L" E S AE a injustiça praticada '

-ontra .êsse velho professor

]) duplamente odios,a. pri-l[rJ j'i'�f;' tIlueiro, porque premia com It' demissão mais de vinte e

I T Ô N I C A . A P E R I T I V A
.inco anos de serviços, -
rs mais penosos, quais são I

)S de ensinar crianças, mor-/nente no interior, em esco-

'.as sem um mínimo de con- ; [

fôrto, e muitas vezes sofren-I':lo a incompreensão dQ Vende 5pais, e a rebeldia de alunos. - e
Cai-go de constante sacrifí- Por I?otivo de entrega do
do, o de profes�or .em nosso 'prédio onde-esta instalado o
Estado, pela eXlgUldade dos

B S
-

J'
, .

vencimentos, que se torna-: �r ao ose, na Cldade de

ram saláriaos 'de fome, pela Blguaçu, vende-se os se

,elevação do custo da vida. guintes utencilos:
Os preços, hoj.e, são, prati
camente, o dôbro do que e

ram ha 3 ou 4 anos pas

sados, e por conseguinte o

funcionário está recebendo
hoje, na dura realidade, a

metade do que recebia
<[uando, áquela época, rece

I beu de Aderbal Ramos I da
,Silva, com aprovação desta
Casa, o último aumento.
E' segundo, porque essa

demissão é feita quando o Biguaçu. 15-4-953.
'pobre servidor está no fio]

,

naI da existência, quando V ' dI já �ontava com a aposenta-I, en e-seI dona. E,' como se lhe dis- ;
,

I
sessem: - já trabalhou

O Bar MOTORISTA, Ru&

b.astante, ensinou pais e
do Mercado n. 39.

__________________..,.....---_ !fIlhos, agora morra de fome. Tratar no mesmo'.

/!!!!iffjffPfi';!"'�
. ...
....
....

::: .

,Escolha: a que tem êste monograma
i

.'1.1LÂMPADASW,I �f'�
���

'li

Ao adquirir uma lâmpada,
provàvelmente V, pensará que é igual-

zinha .o milhões de outras.

Mas o monograma G :E, símbolo de

75 anos de pesquises cons-

tantes e experiências no campo da

eletricidade, representa

garantia de superior qualidade.
Peçà lâmpadas

uma { ,

G-E!

/.<J(J��tát ece.

G E N E R A L . E L �CT R! C S. A.
KIO Df .ANf:IRO - SÃO PAULO - RECIFE - SALVADOR - PÓRTO ALECi�[ - CURITIBA - BELO HGtlIZONTE

Dr. TOLENTINO. OE CARVALHO
ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA comunica á' sua clientela que trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 - 10 andar,
Edificjo São Franscisco esquina com a João Pinto

.Vloderna - Rua João Pin-! __'7""" D_A_S__15_à_s_1_8_H_O_R-A�S--_-----
to� Sábado Farmácia I.:___� --------

��::�. Antô�;o - Rua �o.o' Pi .. !II!.1 ""'OJ10 Dommgo - Farmacla PI-- It!$'Santo Antônio - Rua João l/ ,A'�Pi�!O�á.bado - Farmácia ,'/t" . "nO � o,u/�1iJOOOO:"Catarinense - Rua Traja-" J I-tl<(_ J

::�:,.�::!:g��:.a;:;�� �.I· ,DJ1'. 0P.�'� ,.'. t'no. -:::;
'" . -;- ��, �

23 Sábado - Farmácia. ? �/
'

�

r'armacias
de Plantão
MÊS DE MAIO

3 Domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
24 Domingo _:__ Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra.
,31 Domingo - Farmácia'

EspE(rança - Rua Conse

lheiro Mafra.-
O serviço noturno será

efetuado pelas Farmácias
Santo A'ntônio; Moderna e

Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano. D. 17.

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

Viagem com segurdoç_a
e rapidez

'

80 NOS CONFORTÀVEIS l\'1ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO �(SUL-B.RASILEIRO»
hrianópolis _ Itaja! - Joinville - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

8,672

-TrJOLOS PRENSavOS, TELHAS" LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRÁ

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama Bt Cia.
!ERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

CARPINTEIROS NAVAIS

I Prfcjs�
..�e no Estaleiro da Aralaca

I'
----

I Da Bancada Pessedista na Assembléia

louças,

Uma sorveteria
'Bacelli.

Uma geladeira
Copeland.

marea

marca

Duas mesas de Snocker.
Mesas, cade.iras,

vitrines, -etc.

Pre�o 'de ocasião.

Pr.aça :t\fereu Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NORMAS
Culel,éi

INSTRUÇÕES EXPEDIDAS
PELO :PEPARTAMENTO
FEDERAL DE COMPRAS

Rio, (A. N.) - O diretor

geral do Departamento Fe

deral de Compras,' comuni
ca às firmas inscritas no

Registro de Fornecedores
do Governo que:

I - nas coletas de preços
concorrências administrati
'vas e concorrências públi
cas, não serão" consideradas

••••••••••••••••••••••

i "".-......_, I iit�'í \

, l�, ,

As 5 - 8 hs.
Dean STOCKWELL

Margalo GILMORA - Sco

tt:y BECHET - em

ERA SEMPRE

PRIMAVERA

em tecnicolor'
N o programa: Cine Jornal

Nacional.

Preços : 1,50, 2,00 e 3,50
Impr. até 14 anos.

� ...:
_

.

;�� o ·,X �."
"

, �
• � l '.

As 8,aO hs
Dean STOCKWELL

Margalo GILMORA - Sco
t ty BECHET - em

) ERA SEMPRE
PRIMAVERA
em tecnicolor

No programa: Cine Jorna I

Nacional.

Preços: 1,50, 2,00 e 3,50
Impr. até 14 anos.

As 8,15 hs
Dean STOCKWELL

Margalo GILMORA - Sco

tty BECHET - em

ER.A SEMPRE
PRIMAVERA
em tecnicolor

No prog rama : Cine Jornal
Nacional.·

Preços: 1,50, 2,00 e 3,50.
Impr. até 14' anos.

As 8 hs.
Alberto RUSCHEL

Maríza PRADO - Milton
RIBEIRO - em

O CANGACEIRO
No programa: Jerry ,e o

Lago. Des. C91.
Preços: 7,60, 3,50 - 14 anos

/ As 8 hs.
, Sessão �as Moças
Arturo de CORDOVA

Veronica LAKD - em

BALUARTE DE HEROIS

No programa: Cine Jornal
Nacional.

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

f3L+J�IÁ
ESfreUó· .. l
As 8,15 hs r

Alex SHMIT - Stephen

IMac NOLLY _:__ em

A FOGO E SANGUE
em tecnicolor

No programa: Cine jornal
Nacional

Preços: 7,00, 3,50
Imp, até 14 anos.

Florianópolis, Terça-feira 5 de Mai� de 1953
/

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

PARA
de Preços

---- _--_ .. _--_ ---

EC,ONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

.CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

-

Fabricados nos tipas
horizontal e verticat.

as propostas que não te

nham prazo certo para a en

trega dq ma terial oferecido

bem como as que contenham

prazo de entrega a' partir

Ida obtenção deHcença de

importação;
II - os pedidos de pror

rogação para en trega de ma

terial só serão considerados

quando acompanhados de

comprovantes que os justi
fiquem e que permitam ao

de fiscalização da Divisão

de. Recpção e Expedição
DRÉ), no país, e do Escri

tório do D.F.C., e) Nova

'[orle, 11 o ester ior;
III - para o material

proposto para entrega' ime

diata não haverá prorroga

ção de prazo de en tlrega;
IV - a falta de entrega

cio material no prazo fixado

nq empenho respectivo im

portará nas penalidades
previstas no art. 34 dó De
ereto n. 5.873, de 26 de ju
nho de 1940 ou sejam: mul

ta, suspensão e declaração
de inidoneidade;
V - a entrega de mate

rial em desacôrdo com a es

pecificação dos editais e em

penhos obriga o fornecedor

a substitui-lo no prazo má

ximo de 10 (dez) dias, 'a
contar da data da notifica

;ão expedida pela DRE, in

.orrendo nas penalidades
acima. citadas os fornecedo

ces que deixarem de fazê-lo;
VI - a inscrição de em

,enhos na relação de "RES
TOS A PAGAR" S9 será a�

·.endida mediante a satisfá
ião das exigências no art.

l3 e seus parágrafos do De
':reto-Lei n. 2.206 de maio
Ie 1940.'

AQUECEObR ELi:TRICO CENTRAL
..

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

\

C:lpJcid.lde.30 L1T�OS

..

Q Construido irucirarncnte de
cobre.

., Aquecimento ultra rápido.

9 Játo abundante na tempe
ratura desejada.

° MISTURADOR DÁKO, de requ

lagem instantanea, permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e·.
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramenie blindada.

• Controle automático de temperatura por: T�RMOSTATO.
que proporciona gra�de ECONOMIA.

V�O ,GARANTE O QUE FABRICA

<

�... � ..�--.'---
.

./

C. B A·MOS SIA.-Comércio e áuênclas
Rua Jcão Pinto, 9.-Fpol,is-·Sta. Catarin�

-

.1: :,' ii"i :.��L;iI;�'i'l,I.�iili\j;,jll�·l
._----------------�--------------------

..

Poderá haver UOl entendimento
entre o Ocidente e o Oriente

Adeantou o sr. João Ne
ves que a troca de prisio
-ie iros doentes e feridos já
estavã assentada e�tre as

delegacões interessadas, su

bsistind�, porém, o ceticis
mo quanto á possibilidade
de levá-la a cabo transfor-

j'mando o acontecimento hu-
i

fmano
da troca de prisionei- I

ros em resultado político i
mais. profundo, isto é, com 1
a cessação completa da luta. I

Por isso, no seio da Assem-.!bléia Geral da ONU havia
LIma almosfera de dificulda- i
des impedindo uma harrno-II'

.

nizacão dos pontos de vis-
. O Centro de Irradiação

ta ern torno do projeto ori- Mental "Amor e Luz" realiza
ginário de iniciativa polo- sessões Esotéricas, todas as se

neza.

' \ gundas feiras, às 20,30 à rua

Elogio á atuação de �elega- Conselheiro Mafra, 33 :- 2°
ção brasileira andar.

li ENTRADA FRANC�
A consequência rene-'

tiu-se de imediato na troca
de prisioneiros, com o que
abriu um campo de entendi
mento entre o Ocidente e o

.

Oriente, Sem dúvida, con

forme acentuou o sr. João
Neves, a proposta na ONU
constitue mais um feito na fia. Apresentar-se na re

série de êxistos memoraveis dação- de ALVORADA, à
obtidos pela delegação bra-

rua Conselheiro .Mafra,
s ileira, como foram as re-

140 - das 10 às 11 horas.
soluções conciliatórias so-

bre a Tunisia, sobre Mar-
rocos e a referente ao Tra
tado de Paz com a Austria.

'[Concluindo, afirmou o mi
nistro das Relações Exterio- Uma casa de material si
res-: "Um delegado do con- ta 'em' Coqueiros, na praia
tinente americano teve a a- do meio.
'mabilidade de dizer que.' Informações nesta Reda
I nesta VII Assembléia Ge-' ção.

I
-

.

IAluga-se
I Aluga-se uma sala com '.

i 63m2 para comércio, ou es-!

critório, com vitrine' pró-I.
pria e estera de aço, sita à '1: .,"

., rua 24 de maiô no Estreito,
As consequência da a-

I
provação unânime da pro-

. ao lado do n. 720. Vêr e tra- posta brasileira na As-

I' tal' com o proprietário no sembleia Geral da ONU

CitadO. -número. I
- Mais um notável feito
da di�')lomacia brasileira

j
- Esclarecimento do mi
nistério das Relações Ex
ter iores á imprensa brasí.
leira.

Havia dificuldades para um
entendimento

•

daquela organização inter
nacional, no sentido de que
se chegasse a um entendi
mento para as negociações
do armistício na guerra da
Coréia. Esse facto, sem du
vida dos mais importantes,

.

foi exposto aos jornalistas
pelo ministro João Neves da
Fontoura, em entrevista co

letiva. Inicialmente, o mi
n istro exaltou a atuação do
nosso representante na

OUN, embaixador João Car
I.o� Muniz, secundado pela
colaboração eficiente do mi
nistro Henrique de Souza
Gomes, a quem coube á ta
refa de defe�der a:propost�.
brasileira perante a Comís-:
são Política.

. Empregada
Famíl ia que se muda pa- Rio, (Agencia Nacional)

ra Pôrto Alegre, necessita - Uma proposta brasileira,
de uma empregada para le- apresentada na Organiza-

. ção das Nações .Unidas, re-
. var consIgo. Bom ordenado. -

t t fcen emen e, ez com que
família. ':onselheiro Mafra 6. Fone Tratar à Avenida Mauro houvesse um acôrdo unân i-
Tratar à rua deodoro n. 7. 2.358 Ramos, 240. I me en tne todos os ,membros

Empregadas
Precisa-se uma 'boa cozi

iheira e uma mocinha para
ajudar em casa de pequena

,flj'- Vôe pela

�tj(ER�

,AS VERDUR'AS COLHIDAS .'" EM CASA�
,

r:- •

SAO SEMPRE MAIS SABOROSAS!
, ,�

.
'.

Para fazer uma boa horta •••

Comece adquirindo boas sementes

E boas sémen tes, de germina.
çâo garantida, você encon

trará nos Postos -de Venda:
«G. A. CARVALHO» .

. �

MERCADO PÚBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

• COtJVE..FU�R
,. êo� MANTEJO"

•. NABO BRANCO

'* COUVE RABANO
• REPOLHO

... NABO AMABELO

... TOMATE

* RABA...1'JETE

* PEPrNO

* F:RVILRA

* ALFACE

'. CENOURA

... BETERRABA

ral da ONU o Brasil agiu
com o mandatário do espíri
to' da Améria Latina, ao

serviço da causa da paz no

mundo."

ESTA' DOENTE? -,DE
SANIMADO?

A Dra. L. Galhardo ex

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amõr, aten
de á consultas. Novo ende

reço : Avenida N .. S. de Co

pacabana, 540, Apto. 702
- Rio de Janeiro.
Consultas Cr$ 30,00.

Procura-se
Moça com menos de 18

anos, que ténha bôa letra

e prática de dactílogra-

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS

OBA. WLADYSLAVA W, MUSSl
E

DR. ANTONIO nm MUSSI
•6111_

I

Clnrct.-CUutu a.ral-J".ne.,
'.,Y1'.,_mpl ..to ...p.et.lf....o 41•• DOJlNCA".D. II .....P'·

I .• IA. "'111 1Il04.rIlO. m6tvdo. da cii.cno.,tl·eO••.:t1'atam.,lISO
.m.p,'OI!lCOPU - SIST..:aO - S..lLPINGOOtUU - ••TAJlO

.

LIS.O BASAL

DR. JULIO DOIN VIEIRA
E:::.J'EUALlSTA EM D()«;,,\ÇAS n.»s OLHOS..

.

OUVIDOS, NARIZ E· GARGANTA
.

Ex-Aasrsten te na Policlínica Geral do Rio de .Ian ei- .

ro, na Caixa de Aposen.ta do ria e Pensões da Leopoldina I'

Ra.ilway e 'no l l o sp itu l São João Batista da Lagoa. I'CUl'SO 110 Departamento Nacional de Saúde
Cunsult as dláriameute das 10 às 12 horas. I

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas .

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 !

horas.
' i

. i
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com I

Saldanha Marinho. I

I

6° andar

Na Capital
,Ano Cr$ 170 .... )

Cr$ 90.00Semestre
..... luw ...pl. por

-

on4a' eRrta.-.l.t'ro"...« .. I"('�."

........ Inlr .. '.l'lD<I'"O.

C....a.lt4rle: llu·. Tr.jano, •. 1, 1· aD".'

No Interior

Ano 200.00
110.00Semestre,

. .,.,.

•$"".' o•• , •• 11 aor•• - Dl.••••1

O". 'G 0.. II "(>r� •.- Dr•..
·

.....1

lle.i4l1l••t. ."••i•• , Trlllllpowan ••

Residência : 'Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 . Os originai". m esmo n,ill l>i!blicildllS.
serão devolvidos.DR. I. LOBATO F!LHO

t.....oç•• 40 ap.reü.o. ru.lr.tórla
TUBSIlCULOS.

A direção não !'!' n'''p0!1sa!1Tza pelo .. con

ceitos emitiàos nos art igos assinados.:
DR. A. SANTAEl..A

f'onu."o fI.l. rsn.ldad. Nado".1 da .1841 ..... " •• ,j .. I ..� j AAiJlUt>RA.lI'l.Il. • RAD'IOSCOPlA DOS ·PUL.O.. í
.

.

•:.:ra::,)' ��"' ...... b .l"'�t:..C" • ".t�,Ia",.·" 01." ", I �'Hn.�<l". ".Ia !l'I'IC[ü::::r�:e:on�or:..J. .adlel!}". Th' .....l'l.... � ! . ·_I_._�_PyOGADOS
' ral. '.

. .

. '1 l'uwcirnl'lriio do Bosllital Nula .llamoa 'i 1) K. �lARjO L'AURINDU
1b-11IIWMlO '0 Ilo..pital ".I.alAtr:t ' 1. JIl.' 1'1 " I' ·"r , "eclaijz.,;io, p.la S N. T. h-lnt.rnp • h·•••I

.

""'flui "•.t.raf. . I 1 Glrurll'ill do' Prol. UlrO Pinhoiro Onlm.ri•• (ai.) e

•h·lnurllo d.' S.nta c... oi. �1.OrlÚ,':I. t••t.... �ae.l"" 'OQ."ittlrlo: Kn ... F.lipa, SClllnidt D. I'. OH,. CLAUDIO BORGES
i!llnle••"dta - Doença. Nu"o....

I
Bes.: Rua Sio JCJ1'i'e a. 30. Ulàrl.m.nto, d•• 1. Ih 18 bor... ADVOGADOS

t.-:"'.I"rl.: .diftelo Ám"íla ,N." - laia • I

I
&o.I4I.el., I."" I.

.os. JOSÉ BAmA S. BITTENCOlIRT I
I
I

I
I

!

1<·I)CI.: em a-eral, Recursos perante o 'Supremo l'Til,

.aJ Federal e Tribunal Federal/de Recursos.

I·
,ESCRITÓRIOS

.

Florianópolis - Ed,ifício' São Jorge, rua Tra)u
12 - iO andar - sala 1

a_t••àd.: a•• 'Bocat.... : .114. DR.' M. S. CAVALCANTI
CUatea exclululI1a.to •• eraup'

T.I.fon., l.ABnItôrto I 1.1118' II.. 8,a14.n1ll. ..riuo, 1.. - T,I.foD. (•. ) 7a•.
!

JOSÉQR, ROSARIO ARAUJO
Cliata lKéclie•. - noanp. d. ert••cu

Tr!'>;"'mollto, .d••B·ro.ngDlite� am .dulto. a erta,nc•• ;.

C401l&Rltórto: Vitor ••i:r.l.. , 18 - l° .nd.r.

a.rárt.: D•• 10.11)' à. li,IO • d•• 1,10 à. I,ao ·laora.

Rio de Janeiro - Edif[cio Borba Gl1to_.
.

�ÃlitÕnío eãrrà8'''2ÕY-�' sala 1003.

a•• , 11 4. alai., l' ...., .aJa!
/

..u.&lCULTVBA - P.DIATRU - CLINIC� &.ILAL

c.u.'16rl•• "".'.el. _:. au. Ii.Ido Tia.. • , (Lar.. 11

Advoc'acia e Confabilidade
.

DR.•SHVAM FUGAPANI
- AdMgado-

ACACIO GARlhALDi S. "{'HIAGO
,

- Contabílfat. -
t!:áltlc10 "lPASE" - 60 ndar.

ltoal.'lIIIeI ..: A....nid. :alo Branoo, lil - "on. 1.11...

DR. NEWTON' D'AVILA
.

I Clnreta .er.l - DOença. d. S.DIlor.. - ,Prece.teci_
-..-------� Elatrlddad. M6lUea

OLIIOI,- OUVIDO. - NA.DI • GA.GANTA I Ce...ltórlo: Rn. Vitor ••irel•• D. 18 - Tal.fon. loa.,.

DR. GUERREIRO DA FONSECA I Ce_.lta.: 'AI 11.10 ho·r.... l tarda d•• li laor•••m ,t••&o

....laU.ca •• _.",1"1

I
IlHI•••d.: R'O. Vid.� Ramol, -. T.I.fon. 1.411,

....r ... ·"p.r.llII.c.m.
-----

.. --- .. --- .-

Lba,.c1a •• J'.Dt:. - &.f�.&or - ••nom.'rot .M. llal. J.. (r. I DR. SAMUEL FONSECA I
-.. 'aft•• 4. C.bec.) - a."r84••• 0.1')10& II:I:v•• Ia.. 4.......... I

CIRUR.GIÃO DENTISTA

11----------------------• ...,..... '. ,Consultório e Residência: Rua Fernando Machado Q,. 5. DRS. CIRO MARQUES NUNES E
....1&0 p.r....0 4. Oc.loa. I HOIURJO - de 'segunda a sexta·feira das 14 às DIB C
\:....Mérl•. _ Vi.co"••• O.re he... , I - tAl..... 0...

.

18 horas. Sáb�:ldo - das 9 às 12 horas.
' HEREM

.............1. : ! . ATENDE COM HOR4- MARCADA ADVOGADOS
"'•••d. - '.Ii.. !lelami'., 111. -'- ToaL 1111. I ---'-------------------...;._

k _ai_, - rlortaJl6,01i.,
UIt.rlS1Il6I1M

\DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADV.OCADO -

Caiu P....&oJ lU - I� l.f - e•• ta Cataria.

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
.Rua Nunes Machado, 17 -, sobrado -' �ala 2.

DR. CLARNO Go GALLETTl

de Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6

DIt. WALMOR ZOMER GARCIA
DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

Or.."'O.
O'... I�l'1.' '10&" P1D�. II

•

De. 11 4_ n ldanam.nt<l!.

•••0. .0. 1'I'.ba4_

I.. , I .oeatan lU. f'••••• Tl4.
---,-----

DR. ALFREDO CIIEREM
Cu.. N.d... 1 'e •.,.p. .Ó.aat.

••. iU.,..to, elo So.pltal Coll"l. 11•••'''... .'

O_uç.. u""O... •. m.ntal.

ImIJotlnel•.S.xa.1.

tu Tlra'.'IIte'· 11. ,

r.o••• Ita. d•• 1. l. II IaQr••
rON., •. n•

. ..... , lhe S.n"'. 9.r.l"a, 5. - ••trolM,

19/4
1/5
12/5
23/5
3-/6
1.4/6
Horário

Dr. Alvaro de Carvalho

InformaCijes
U.eisJl

O leitor encontrará. nes-

I �a coluna, informações 'que
necessita, diàriamente e de
im ed ial.o :

JORNAIS Telefone
O Estado '......... 3.022

De Cal'idade:
(Provedor)

,

2.31-1
(Portaria) . . . .. 2.0:�6
.�erêu Ramos :).831
.\li1itar 'l? :U57
São Sebastião (Casa
de Saúde)

}1aternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) . � .

polícia (Sala Com.is-
<

sário) .

Polícia (Gab. Dele·
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

'

TAC
,

.

Cruzeiro do Sul .

Panair , .. , .

Varig : .

Lóide Aéreo . , ' .

Real .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux '" .

Magestic .

Metropol .

La Porta .

Cacique .

. Central
Estrela : : \ � : : : : : : :
Ideal " ..

ESTREITO '

Disque .

,-------

A Gazeta .... ' .

Diário da Tarde .

, D-iário da Manhã .

'A Verdade .

Imprensa Oficial
HOSPITAIS

não

,Avellj<t

..

2.656
.

3.57H
2.463
2.01(,
2.6��

3.15�

3.3L3

2.4!J4

2.03R

2.59·1

:1.700
2.500
3.5�
2.32.:;
2.402
2.358
2,500

2,021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.691
3.371
3.659

Cosinheira
Preçisa-se de uma, para

casa de pequenlJ, família.
Paga-se muito bem.

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
. Próximas saídas

Diplomado pela Facllldade Nacional de Mediciga da

.

.

Universidade' do Brasil
Ex·interno po.r concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) - ADVOG ....OO - Tratar à Rua Tiradentes,
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Rua: Vitor Meirei'és n. 60' - Fone 2.468 - Florianópolis. ,

7 (Sobrado).
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro I

---- ,---:---::�:--�-------------_""':" _

•

Médico 'do IIospital de Caridade' I Na·
.

M I'
"

I 'C I H k II
DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇõES VIO"':' o or - ar ' oepc 'etons:

.

Rua João..Pinto n. 16, das 16,00 às'18,00 horas. I .

.

,

Pela munhã atende diàriamente no Hospital . RAPIDEZ - CONFORTO � SJEGURANÇA
I

de Caridade.
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. Vi.ce.u entre FLORIANOPOLIS • RIO DJE JANJEIRO

Elft!&I&1I intermediáriu em Itajaf .. Sa.toa, I•• do ••st. I'ilUmo a(l"••

para o movtme.to d. p&sul'elroa.

de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio,' às 7 horas

Para maia �nformaçôea dirijam-II. 1

EMPR:ISA NACIONAL D. NAHGAÇAO HOJ:PCD

Rua neodaro - Caixa Poatal a. II -- ".I.foO": 1.111•

Comunica aos seus cliéhtes, ter reassumido a sua

linica de crianças.
Consultório: Ru,a - Trajano n. 12 - 10 andar, das

'4 horas ás 18 hOFas.

\vENnfl..AUSENMARIODR. I D A
de Fpolis.

C. U.l!'I. - :au. JolG Pinto. 11 - T.L •. fll

f lbt.: i>., •.•• II laor••

,
1 ••••.1.1 aR. 1I.to••• JaU\4i>J', ti. T.1. 11& ADVOCACIA E CONTABILIDADE I

DRS.
ZANY GONZAGA

I .

NILTON JOSÉ C,HEREM
FULVIO LUIZ VIEIR'A

.

ADVOGADOS _:

ARMANDO CARREIRÃO
_ CONTADOR .J-_

RUà Jerônimo . Coelho, 16 - Florianópolis

- Alucl. -

--_.--.------------------

DR. ARMANDO VALERIO D� ASSIS

... 'ar1l'1_ 'a Clia)ea lala.Ul •• .Aaa1••••d......Ci.... • ••_

.ttal •• Carl....

CLINICA .'DICA Da C.�:QA1I a ADULTO.

C.... It4rl.: a.. Nan••••ü•••• T - Ce•••n••
-

... 1... 1t

•••• JI a� 11. ·.or••.

........."1.: Jt••••r.dl.l G1l1.fi.ra., • - 1'••• 1 TU.

.

, Lavando com Sabão

\7irgem E5pecj�lidade
da Cia. WBTZIL lNDUS'TRIIL-Jeioville. (marca' registrada)

.

ecoDomiza,.,se tempo.· e dinheiro
--------

--------_._---_._...-�,_..:__::-----___,.-
..... .

, I
I
I

VOLTA
do Rio

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

.

de S�ntos
16/4
27/4
9/5
20;5
31/5
11/6
22/6

�.

Vende-se
Vende-se uma casa de

material nova, sita á rua

Antô.:'lio Matos Areas, sem

núrrero. Estreito. Canto .

Vêr e tratar a rua CeI.
Pedro Demoro, 1.617.

06
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situação da madeira catarinense-O malfadado Convênio com a Argentina:o-Aus·culta o pensa
mento das Classes Produtoras, o' Senador .Ive d'Aquino ..

Conforme noticiá- o senador Ivo d'Aquino de- do ex-líder do Govêrno sõ- qual o Acôrdo estabeleceu Atualmente supre-se a compra no mercado inglês é reuruao, o equacionamente

mos, realizou-se, sába- , nunciava à Nação as falhas bre o q-ue considera "uma limites de variação. "Os ma- 'Argentina de madeira da limitado, pois o nosso maior do problema madereiro e sô,

do, a Mesa Redonda gravíssimas do Acôrdo com vitória da Argentina ante a 'deireiros estão flutuando Rumânia e do Chile, de que comprador é a Argentina e bre a personalidade do se-

pat�'C!cinada pel.a As-I a Argentina. Em nossa edi- política de cabra-cega que nesse Convênio; não sabem entraram em La Plata, em não a loura Albion. na.dor Ivo d'Aquino, coube

socíação Comercial de o Brasil vem executando','. onde irao ancorar" foi o 'março findo, 42 mil metros xxx ao senhor Charles Edgar

Florianópolis e Fede-! O ACôRDO E AS pensamento do nobre sena-I cúbicos. I Essas, acima, foram as
, Moritz, presidente da As-

ração do Com.ércio de I MADEIRAS dor ao expôr' a situação das 'Desde outubro do ano fin- principais proposições que' sociação Comercial e da Fe-

Santa Catarma, no, O acôrdo, firmado a 23 de madeiras catarinenses. do os madeireiros não estão I nossa reportagem colheu na deração do Comércio, diri-

Clube Doze de Agôsto,
I março findo, cujo texto tem Aliás, a Argentina está recebendo declarações de discussão entre os madeirei.

I
gir palavras aos presentes

com início às dezesseis sido silenciado pelos órgãos com um excesso de 1.600 mil vendas, havendo-se retraído Iros, o senador Ivo d'Aqll:no.11 que o ouviram com atenção
hcras..Suscitou a rea-I de publicidade oficiais, em- toneladas de trigo que nos o mercado comprador. economistas, exportador ss, r e agrado, manifestando sa-

lizacão dêsse público �
bora atribua ao Brasil um está remetendo. Chega-se, "Madeir'ai nferior por pre- etc.

'

: I tisfação pela' realização da

deb�te sôbre impor- j , fornecimento de 250 milhões porém, .a duvidar de que ço superior" é o que se tem Mesa Redonda tão proveito-
tantes problemas eco- , de pés, obriga-nos a aquisi- queira efetivamente adqui- ve-id ido nos. últimos anos, Estiveram presentes mU!-1

sa para a exata posição do

nômicos neg ionals um I cão de mercadorias de, que rir a nossa madeira. Se em pois a falta de estufagem, de tos interessados, podendo mercado madeireiro, um dos

grande interêsse, ' rei- , não carecemos, como a de lá, ano proximo houver .outra melhor seleção do produto, ter' sido notados os repre- sustentáculos de nossa eco-

nando uma atmosfera I e ao fornecimento de materí- crise de produção tritícola, ct�medidas realmente prote- ,
sentantes de Ind. e Com. de

' nomia.
'

de expectativa em tõr- al ferroviário brasileiro, que 1uem nos garantirá que elá to�'as das madeiras, cuja de- ,Madeiras S. A. (Honorato
no das palavras do' tanta falta nos faz. O Acôr- mantenha o mercado brasí- vastaeãn, desproveitarnento Isolani), da Companhia 1"10-

senador Ivo d'Aquino, do não prevê o método de leiro ? Assim, o Acôrdo de- de resíduos, é considerável, restal, de Dionísio Pisa &

cuja renúncia, há pou- compra da madeira. Atual- monstrou ser falho em mui- ocnsiona uma desvalorização Cia. Ltda., (Ernesto Graz-

co mais de um mês, mente, a Árgentina vem re- tos pontos. Nota-se, por e- renr, embora os preços este- ziero), Com. e Ind. Müller &

das funções de líder classificando a madeira, o xemplo, a completa ausên- jarn artificialmente altos,

I
Irmãos, da Clama, deputa-

do Govêrno, 'veio per- que muitos consideram um cia' de madeiras laminadas rru io res dos que os do rner- dos estaduais, sr, José Elias

mitir se pusesse, com! menosprêzo da capacidade do Acôrdo e a Argentina nos cado internaciot.al. e outros.

sua inteligência e cu]-I fiscalizadora do Instituto do foi sempre um bom compra- O regozijo dos madeil'ci,'

tura invulgar, ao lado. Pinho. E' de se obter da dor dêsse artigo. ros ante
\
as garantias de

I
Sôbre os objetivos da

das fôrças vivas da I DINIE, órgão oficial de As compras que efetuare-
' -----�-

produção. "Nossa eco- compras do govêrno da Ar- mos serão, anualmente, de 3 'ren José Marcos I JUSTiça DO TR1BALHOnomia é de sinais tro- .' gentina, a aceitação da elas- bilhões de' cruzeiros. Vende-·
'

,
"

ti

aC<fal?I.oms'a'I.:envOes °ocpal�eiãcoladI'Oe Senador IVO D'A.QUINO scll:ficalçãdo dpo, Ihnstituto ,Na- 'IrheO:neoss.'EamnubaI:meveeritae'AI�g'enbtl�-_ 'Rosar eh" H
-

S Jona o in o, que e ge- Em sua residência, no egara', O)e, O r. or-
representante de San- ção de 2 de abril reproduzi- ralmente apoiada pelos ma- na não nos será mais deve-

, , 'sub-distrito do Estreito fa
ta Catar ina. Há pouco, mos diversas considerações deire iros. Neste sentido, o dora, passando então a es- ,- Su reaux Pres.-dente

----- -,� ---- -------- referido Instituto havia di- crituração da balança co- leceu, sábado à noite, viti- ge r, .

rígido, a 17 de abril, um mercial do Brasil para com ma de mal súbito, o nosso d T R do Trabal'bomemorial ao órgão controla- 'a Argentina a ser feita em conterrâneo 10 Tenente Jo- O.,.
, _ ,',

dor argentino. Uma das fa- I dólares, sé Marcos Rosar, da Reser- em' Po""r·o AI'e"grelhas graves do Acôrdo é o Uma opinião in teressan te "

•
,

silêncio sôbre os preços; de- , aduzida por madeireiro e in-
. va de la. Classe do Exército Em um dos aviões da Cru- efetivo" dr, Henrique Sto-

veria ser previsto um sími-I terpretada pelo sen'ador Ivo Nacional. ' zeiro do Sul, chegará hoje, a dieck.
le do preço do trigo que é d'Aquino é que "a Argenti- O seu passamento conster- esta Capital, o Dr. Jorge, O _ESTADO deseja ao

------------------------ \ fixado pelas Bolsas de Chi- Ira vem estoqueando madeí- nou a todos quantos o co- Surreaux, Presidente do 'I'rí., ilustre hospede, e membros
Florianópolis, Terça-feira 5 de Maio de 1953 cago e Winnipeg B il"

' ,

Co
,

e parff o ra no rasi ,pOIS so com= nheciam, pois o extinto, b.nal Regional do Trabalho' de sua comitiva, feliz 7'per_

S
-

I pra quando lhe interessa, I
. I

quanc o em serviço ativo, foi da Quarta Região, com séde manencia nesta Capital.

P'oran�'a· ':;:����"1r����:t�� :,:;: �_�'��t�',,�: �'��d:;e d�::�; e�
Pôrto Alegre . IBanba da Ar Im-

V' de haver sido de outros, não O ilustre magistrado, que

'-Ina
g

. I Aniversário da 5Ó neste Estado como no do se faz acompanhar dos jor- p
Em Ponta Grossa, onde O telegrafo, na frieza, de um dos homens mais bem- P I-

-

M-I-t Paraná, havendo formado nalistas Martins Alves' da Porto Alegre, 4 - Tendo
fôra em busca de melhoras poucas palavras, veiu tra- quisto daquela região e dos O ICla I I ar muitas gerações que se tor- Luz, da "Fôlha da Tarde" e a CEXIM permitido a COAP

para a sua saúde abalada, z?r até nós, a infa.usta no't�- mais autorizados de todo o I
\

naram reservistas, graças ao Homero Maia d'Avila, do gaúcha comprar banha ar-

faleceu, sábado, último, à era de haver falecido, na CI- Estado. Foi, sim, a sua alma Em 1.835, no ,dia 5 de
seu incansável espírito de "D"

,

d N ti " d ti f' be t B'
tarde" o nosso ilustre e pres- dade de Ponta Grossa, Esta- boa, o seu coração cartdoso, I �

•

iar io e o icias', a ca- gen ma, OI a er o no an-

I
MaÍ!), no Govêrno de Fe-

tigioso correligionário, CeI. do do Paraná, aonde f�ra.' em .onde encontravam palavras civismo, não medindo sacrí- pital gaúcha, e da Dra. Dei- co do Bras'il, nesta capital o
,

I t b'
liciano Nunes Pires (6 de

Canlos Sperança, e emen O< usca de rec�rs?s medIC.os, amiga e amparo c,erto, todos "
f:CÍos na consecução dos no- ;;y, Presidente suplente da, credito necessário a concre-

d
. .

a- na vida d Ih' I Agôsto de 1831 ,à 24 de I
e maIOr proJe,ç o' l} meu preza ISSlmo amigo quantos, co Idos pe, as afli- bres ��ve:es., I

Junta de Conciliaç�o e Jul- tizaçã? d� citado
_

�egocio,
social e política de Caçador. Carlos Sperança" homem a ções dos contratempos" a êle Novembro de 1.835), foi MuJtlsslmo ,estImado' n@s 'gamento desta CapItal, vem ou seJa, lmportaçao de 500
'onde residia. quem Caçador, e, portanto, recorriam para minorar 'seus extinto o Corpo de Guar- I I

O CeI. Carlos Sperança, 3anta Catarina, deve inicia- males, pois para ajudá-los, das Municipais, sendo cri-
meios militares, prestou u- a Florianópolis proceder à

i
toneladas de banha argenti-

�omo político e Prefeito que jyas das mais expressiva. ;,tão olhava côr e nem exigia lida soma devada de valio- correição do Tribunal da na para abastecimento do
.• ada a Fôrça Policial, que

foi daquele próspero mUnI- para o seu aesenvolvimento explicações. : IJS serviços à Nação, sendo Justiça do Trabalho, presi- Estado,
,. f' d

.

d'
A .

C
é hoje a nossa mui garbo- '

ClpIO, 01 gran e amIgo
.

o economlCo. om efeito, Carlos Spe- agI aciado com as Medalhas dido pelo dr. Henrique Sto- O presidente da COAP in-

sr NereAu Ramos que aI'n VI'lldo al'nda moço do RI'O f
.

d d .sa e disciplinada Poll'cia I
\

. ,,- ,rança OI um os gran es e ; de Prata de serviços rele- dieck. formou que essa banha de-
da na semana última, o vi- Grande do Sul, de lá trouxe linceros amigos da pobreza, Militar.

sitou, em seu leito de enfêr- uma extraordinária capaci- )Ois não raro tirava do bol- Comemora, assim, o seu

\ �Intes e a de Guerra. Era, A dra. 'Deisy, que é su-, verá chegar a esta capital

mo, por intermédio do seu dade de trabalho e alevan- ',o o u'ltimo vintem para da' _ '... também, muito relacionado prente da Junta de Concilia-
"

até o dia 15 de maio proxi-
11'80 amversário de orga-

irmão sr. Vidal Ramos Jú- tados propósitos de grandes 'o a quem lhe viesse exten- benquisto nos meios civis, ção e Julgamento, assumirá mo, e ,será entregue ao Sin-

nior. Elemento dos mais empreendimentos em benefí- der a mão. 'nização, ensejando-nos e a ;;utadamellte entre os asso- a presidênciá do Tribunal' dicato da Industria de, Pro-
prestigiosos do Partido So- cio dos agricultores e do po· Na política, militou ao la- todos os catarinenses, ma- ,::ados do Club� de Caça e da Justiça do Trabalho, du-

I
dutos Suinos do R. Grande

cial Democrático em Caça- vo em geral. -10 de Nerêu Ramos, êsse nifestações de aprêço à "'esca "Couto de Maga
I

• rante as férias do titular do Sul.
dor, prestou os mais re)e- Estabelecendo-se em Ca- grande condutor de homens \'aIOl'osa Corporação" cuja

., 'd d
A

t h'
lhães" de cUJ'a sociedade foi

valltes serviços a causa pu- �a 01', quan o es e oJe "ue hOJ'e o Brasil inteiro res- h'
,.

h'
.

'oi Istona c ela de págmas
Mica. No exercício do cargo próspero município, ainda iJeita e venera como um dos

d· t't dC' I
gloriosas, muito têm ele-

de Prefeito Municipal, a par era, IS rI o e ampos No- brasileiros mais emin,en,tes.de atos administrativos que vos, exerceu aH, as modes- vado o nome de Santa Ca'-
o tornaram um dos mais taE' funções de intendente Integrado no programa e tarina, no cenário nacio-

sinceros amigos do seu povo, De tal forma, pOl'ém, se hou, l�as atividades do Partido nal.
há ainda a ressaltar a bon- ve no exercício do cargo, Social Democrático, deu-lhe D'

�

'dIzer nao se po e, nos

dade com que soube impôr- com tanto interesse e devo- o melhor do seu entusiasmo,
, estreitos limites de uma

se ao respeito e à admiração Lamento, se dedicou ao bem J melhor de suas energias· e
de quantos com êle priva- estar geral do povo, que des· ') melhor do seu tempo. coluri'a, o que foi e o que

ramo de logo para a sua pessoa 'Nele perde, portanto, o é a nossa centenária PoH-

Deixa o extinto viúva a chamou a estima e a c'onfi- meu partido, um dos seus cia Militar� valorosa Re�
exma. sra. d. Regina For- ,ança de todas as familias. I estei,os, um dos seus baluar- serva do Exército, Nacio-
mighieri Sperança e filhos I Essa estima e essa confi- �es mais sólidos em todo o

, nal, onde um pugilo de
os srs. dr. Jandi� sr. Celso a.nça se pOi':!itivarem de mo- Deste catarinense.
d G I

.

S d t'
.

d' bravos, sem esmorecimen-
e ra. e SI perança.. o concre :0, ql!a� o,

.

por I Seria dificil dizer da tris-
Os seus restos mortais fo- duas vezes, lhe fOI confiado teza que vai em nossa alma to e imbuídos do mais sa-

ram sepultados em Caçador, o alto cargo de Prefeito de I
na alma de quantos tivere� dio espírito de sãcrifício,

onde o povo lhe prestou con- Caçador, uma vez por de,.. I a felicidade de gozar da a- �'onlpenetrados das eleva-
sagradoras homenagens. O

I
signação do então interven- i mizade do ilustre extinto, se das responsabilidades que

Partido Social Democrático, tor neste Estado" Dr. Nerêu tomar conhecimento de sua

p'elo seu Diretório R�gional, Ramos, e outra vez por deli- morte.
fez-se representar nessas beração so,berana das urnas. Com a pobreza e com a so-

homenagens pelo sr. Edmun- Não só no desempenho de I ciedade de Caçador, de Curi- passam, tudo fazem para

do Ramos, havendo deposi-! sua� altas funções ,adminis-I tibanos e de Videira, chora
tado uma corôa e flores na- trahvas, mas tambem como a nossa amizade. Eis p�rque
turais sôbre o seu t�mulo. �estacado elemento da PO!í-1 que�e�os render-lhe a nos-

O ESTADO" que tmha no tIca, Carlos Sperança fIr- sa ultima homenagem, hó-
saudoso extinto um dos seus: mQu seu conceito de homem I

menagem de admiração ,e de transmití-lo, incolume, às

grandes amigos no' oeste, ; público. dos ma.is dignos e 115aUdade,e requerendo se con- gerações futuras.

fez-se, representar nas ho-
I
dos �als respeItados. signe na ata dos nossos tra- A sua história, de 118

menagens fúnebres presta- A ele deve Caçador, o seu
I balhos, um voto de profun- anos de vida, se confunde'

das em Caçador, pelo nosso inicial desbravamento, e a' do pezar pejo seu passamen- com a História dêste 'Es-
colega-de-imprensa CeI. Cid cidade, \,providências urba-

I
to prematuro, certo de que

Gonzaga, diretor de A IM- nistic,as da mais segura ori- l assim interpretamos o pen-
tado.

PRENSA, apresenta à exma. entação e que muito viriam I sarnento e o sentimento de
família enlutada, as expres- '-contribuir, 'J}lais tarde, para' todos quantos conheceram e

sões do seu mais intenso pe- dar-lhe aspecto moderno e' admiraram a personalidade
zar. progressista. I vigorosa e sadia de Carlos
NA ASSEMBLÉIA I No campo econômico, 'alí Speran.Ça":
Na sessão de ontem da está a Estação Experimen- i '

Assembléià Legislativa, o tal do Trigo, para testemu- ....(�(�()_ll_()...

ilustre deputado Siqueira nhar o seu amor e a sua e- Emp g d '

Bello, grande amigo e com- nergia em�pról das verda- , .

re a as,
p.a?heiro de c.ampanhas po- : deir�s aspi�açõe� do povo. I Precisa-se uma boa cozi-'

htIc�s do, extmto, fez-lhe o Nao o. f?I, porem, nem co- nheira e uma mocinha para!
elogiO funebre, com o se- mo admllllstrador nem como i "

d Iguinte e brilhante discurso: : político que o seu nome se i
aJu ,a,r em casa de pequena

"Snr. Presidente, 'I projetou no seio de tôdas as ,

famlha. '

INobres Srs. Deputados: classes sociais e o tornou I Tratar à rua deodoro n, 7. grata efeméride.

A Mesa Redonda prolon
gou-se por duas horas, ten
do os participantes perma

necido, após o encerramen

to, em palestra com os prin
cipais expositores 'da situa

ção econômica em' face do
Acôrdo.

A

c

Cei. Carlos

lhes cabem, mormente nos

dias agitados por que

ora em visita ao Brasil, pro
[erirá quarta-feira, 6 do

-------------------------------------� ---------

FV0GQanie
11m dos animadores.
"0 Estado" apre,senta ii

I exma. familia enlutada as

,

ru:Ís sinceras condolências
O ilustre deputado Enori Teixeira Pinto, opero

so e dinâmico representante do P.S.P. apresentou à
Assembléia o seguinte projeto de lei:

Art, 10 - Fica o Poder Executiv.o autorizàdo a

assinar, com os municípios, que o desejárem, con

tratos de serviços de exdnção 'de incêndios a ser fei- '

to pelo Corpo de Bombeiros da Força PúbJ'ica, sem

ônus para o Estado.
'

Parágrafo único. Anualmente serão incluidos na

lei de fix;ação dos efetivos da Força Pública os con

tingentes n'ecessá'rios ao cumprimento dos contratos
que forem feitos de acôrdo com o artigo 10.

Não creio no êxito dessa futura lei. Acredito
que os nossos heróicos bombeiros, nas suas ,lutas,
aqui na Capital, têm vencido'pelo fator tempo. Cha
mados, por exemplo, para Chapecó, 'p�ra Concórdia,
para São Joaquim, para Itaiópolis, para Araranguá,
o máximo quê poderão fazer será a reportagem dos
incêndios.

Mesmo que consigam, à hora do chamado, que o

telegrama ou o telefonema chegue aqui num tempo
de miIagre, mesmo que consigam um' avião para se

guirem sem perda de um minuto, 'será preciso que
lá, ao pé do fogo, disponham de instrumentos para
combatê-lo. Se o município dispuzer de carros,
bombas, escadas especiais, etc. etc., mais facil' lhe
será, porque menos dispendioso, possuir logo os

bombeiros tambem.
Na verdad�, um télegrama, por aqui, leva. no

mínimo, sendo urgente, suas dez horas para chegar
ao destino, Se os nossos bombeiros tiverem que le
var seus carros, ,então, o melhor é mésmo não seO'ui
rem, pois ;para chegál'em a qualquer dos munieí;ios
acima citados, levarão, no mínimo, um dia.

Do exposto, cabe ao inspirado projeto do depu-
tado Enori uma emenda aditiva, assim:

'

,

§ - O poder público providenciará no sentido
de, nos municípios com os quais mantiver contratos
os incêndios serem préviamente anunciados com �,
prazo mínimo de 3 dias, ou, anualmente prefixados,
em tabela aprovada pelo Govêrno, com 'ciência ao

Corpo de Bombeiros da Capital, revogadas todas as

disposições incendiárias em contrário.
GUILHERME TÀL

GUILHERME TAL

Conferência na
Ca�,a de Sinta

I C�t!�fle�,�, u,uguaio S,_
Dr. Félix PeyraIlo Cahajal,

manterem o elevado pa

drã.) conquistado pelos
antepassados, a fim de

:orrente, às 20 horas, na

Casa de Santa Catarina, à
�ua Tene,nt: Si.lveiEa, n. 69, I
Gma conferenCIa, em que (discorrerá sobre a "Estilís-

I tica de Miguel de Cervantes

: Saavedra, de Rainer Maria
,

I Rilke e de Carilda Oliver
, Labra". I

O Sr. Professor Dr. Pey-
talIo Carbajal fêz o curso

de Filosofia e Letras em
I

; Madrid, Espanha, e tem pro-II ferido conferências em vá-,
No laconismo desta no-" rias �niversidades hispano- i

tícia levamos ao sr. Coro-

I
<Imencanas.

nel Comandante Gerai,
aos seus nobres e dignos Para a conferência, que é

Oficiais, Sub-tenentes, I patrocinada pelo Instituto l

Sargentos, Cabos e Solda- I Histó�'ico e pela Academia I.
dos, os mais calorosos Catannense de Letras e que

I

cumprimentos' e as mais : será aberta pelo Sr. profes-I'justificadas manifesta- 'SOl' Dr. Othon Gama d'E��,
! "ão co_nvidadas tôdas as pes- :
,

�oas que se interessem por

ções de aprêço e simpatia
pejo trl;}nscurso de tão

assuntos literários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


