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A satisfação que se ten1! intriga, no enredo e na ma- i ra de Vereadores de Lajesr] 1201' uma derrogação.de um no seu território. 1
conde intrigas e mexericos fiia, tentou revogar, utilí-

hoje, em t'ajC:s, por ver que I quinação, que a autonomía. composta de elementos do
I
princípio constitucional.. Mas a "etel:na.vigilância" ,

r-ontra ,o� seus,�es�fetos e! zan.d�-�e das metralhadoras
a lei _foi fielmente cumpri- municipal,. �elo s�mpl�s ia-I' Partido, Socia� �emocrátiço'l De 10gonAão pod�am -com- da UDN l��al VIve com a l.ldversariOs polItIcas. policiais e da comgem do

da, com a volta dos auto-
I
to da administração lajearia E de tudo ISSO ocorre a

i preend.er esses iconoclas- �rec:�upaçao de defender, Entretanto, apesar das CeI.- Trogilo. ".

móveis de

alUgU�l,
ao Pon- i, estar sob �.' orier;tação do 1 circunstância jamais ol�ida� !

tas, desde que o inte!êsse por todos os meios e mo-: arbitrariedades praticadas ""Os irresponsáveis, ,

pra

to de Estacionamento indi-
'

PSD, fôsse desrespeitada e! da de que êstes incompre- era exclusivamente da com- dos, o seu chefe Irineu Bor-I nesta terra pelos esbirros, positadamente fazedores de

cada pela Pref:itura Muni-l aniqu.i1��a, p��'que. os "eter- : ensíveis �nimi�os da terra,' petê�c.ia da admini.�tração rhausen, conheeido lajeanó- bornhauseanos, os automó- casos e de encrencus, que

cipal, traz a nos, que sem-.' nos vigilântes assim enten- de Correia Pmto, procu- municipal, que a mterfe- Iobo, aut�r' da marmelada
.

veis de aluguel voltaram ao ! se cuidem). porque recebe

pre n;;batemos pela manu- I diam, iev,ado, pela avidez' 'ando amesquinhar uma I, rência de outro poder esta- dos setecentos mil cruzei- ponto determinado' pelo rão energica e imediata re

tenção e respeito à autori-I da ocupação mano militari lei votada pelo poder com- va ferindo, em cheio, os 1'OS. ' prefeito Osni Reg/s. pulsa cada vez �ue se in

dade constituída, a convie- do Município, desprezando petente, queriam, à viva .princfplos estatuídos na Os seus esforços são, no O' Egrégio Tribunal de, trometam em assunto da

ção "de que na lei é que se: a vontade soberana daque- fôrça; que o direito incon-! Constituição Fede�al que entanto, infrutíferos, por- Justiça de Santa Catarina I conrpetência das autorida-
ell,contra o amparo das boas les que, em pleito memorá- (roverso, conferido pela ,! dá ao município o direito que o povo conhece bem fez cumprir a lei que o Go-I des municipais". -

causas.' i vel, levaram às urnas o no- 'Lei Magna, quanto a com-
I de regulamentar .a locali�, I"S�a_ turmi�ha de despeita- vvnador Irineu Bornhau-] (Do "Jornal da Serra", de

Queriam os udenistas 10- 'me de Osni de Medeiros petência dos' serviços 10-1 zação e o estacionamento I dos que vive diariamente, sen, atacado de lajeanófo- 6"8'-53)
cais �cérebros urdidos na Regis e a maioria da Câma- cais, fôsse "dado ao

..
Estado dos veículos em circulação

I
pélas esquinas e 'cafés, te- --------,--------,----

..0-..0-..0__0__0...(0 DESPEDE-SE LUZARDO,

.' �, �

OI<?m'Jis antiso D.iá -_10-1 RI.9', 13 (V. A� Co- 'relações Exteriores, o se-

or.o de' S. Catarina o
mumca o Itamaratí: ! guinte telegrama:

I I "O sr. presidente da _..Re- I ,"Comunic� prezado ami-

o ' A"o Xl c pública recebeu o seguinte' go que nesta data reiterei"

, , tel=grama do sr. João Ba-: ao eminente president� Ge-
- N 11 680 c Esta Luzardo, embaixador i túlio Vargas meu pedido de

I ..

I! do Br:asÜ -na República Ar- dispensa da missão que vi':'
_________-'-_-,.-_"(_'_-__'(l_-__(�__'_�...:.._-�," [:El1tina. nha exercendo junto ao go-�

- Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Agôsto de 1953

'i�Rubens dé _

,

Arruda, Ramol ,
t� Glr.ENTE ,

, Dominlos �. '

I de/ Aquino !
.... , ...-..'��......... '''- .........

Edi(lo de Loje - 8 pipo Cr' 1.00 "De volta a Buenos Ai- vêrno ar�entino. Ao 'fazer-

I .

'
,

I res, onde reassumi o pôsto lhe esta comunicação, agra-
! O

"

I �OO' e isto depois de haver cum- I deço-lhe as provas de con-

',' esceram a, .iI.. prido as instruções, ad1lli-1 sideração e estima que me

metros ! nis_!rativas q�e recebi de v. 9�spensou_ e �eço instru?ões
.

_ --', ',�
,

.

_, I
exa., torno a presença de sobre a chefia da 'Embalxa
v. exa., sr. presidente, para da. Saudações eordiais".

,

B ras
�

I-Ie I- ra
TOULON, 13 (U. P.)

reiterar o pedido que já
"

Em resposta, ° sr. Vicen�
.

lt En1 um batiscafe construído ., .

,

"

'I' pela marinha francesa, o
_lhe fiz, ha mais ou menos te Ráo transmitiu ao sr. .Io-

,
'

d 'l'd d' t .moedas'
"

dois meses pedido êste de ao Batista Luzardo o seNOVA IORQUE, 13 (U. dições .de apoiar o preço guem em moe a so 1 a. I e conver er suas moe as, comandante Juot e o erige- .
'-

'

. _.

-

P.) -_ O "Journal of Com-' dessa fibra. f Segundo a comunicação acima do nível' existente no I
nheiro Willm desceram a dispensa da rmssao que Vl- guinte telegrama:' ::

merce" comenta hoje,
_

que Diz o jornal que o Bra-
I
feita ontem; diversos arti-: mercado livre. .O câmbio li- ! 1.500 metros de profundí- nha exercend9' "

"S. exa. o sr. piesidente
os novos tipos de câmbio, sil está .oferecendo descon- gos de exportação- recebe- vre é de 40 cruzeiros por dade, ao largo do-cabo Ce- Tenho; sr. presidente, a .la República, atendendo à

dados a conhecer, ontem, no, tos, especiais aos comprado-
"

rão preços mínimos e os ex- dólar, enquanto, o oficial é
i pet,

consciência ele haver eum- reiteração de seu, 'pedid?,
Rio de Janeiro, significam, des de ultramar, que pa-

I
portadores terão 'o direito de 18,33 por unidade. prido minha missão sem concede-lhe disperísa-doear

med�r sacrifícios, com inte- �o de embaixador 'junto' àde fato, que o Brasil desva-

I1
.

d t JAFETASSUM-IU gl'idade moral, e de me ha- República Argentina; agra-Ol'lZOU sua moe a e au 0-
, ver dedicado à defe,sa dos çlecendo os relevantes ser-

,.�i:���,,:a�,'�.f::, _:e',��f��!�.;",:.�.1 ,

',,- -" .

.
"

"

�, ''', ,.

,

" .

'interêsses do nosso país,
,

viços ,que v-: exà. prestou à
c,

•
..

- •

,. _

,

'

'" cuidaJ1do de l].o�sas bQas te- : }\fação e;�, boas relações
:::e l::;:::��:;��s arti-

lo"da a
,', R�e'S' pO",n''s�bliH��de' D"'O,r C 'a' so' l:'UI"'I·ma 8'11-ra" lacões �ôm a nacão ,irm� COln ês�e �a,ís.._�migo:' AosU _IIUu, /

"

_-
- junto � qual v. exa. '�e1a-1 agradecllneQ,tos ,do: sr. pre-

_

'

. RIO, 13 (V. A.) -- Res- dente do, Ban�9 do Brásil, I tico 'o financiamento àque- deria adquirir po;' setel'\:ta creditou. Ao declarar finda
j
sidente peço vênià, pl.lta

Acrescenta que a sltua-..
d d

.,

I I _

1 G
' l' fI' P

.

t 'lh-' d
. .

-h f f
' ,. '

.

_ ,'.,.
.

pon en o a uma lnterpe a- nao consu tau o sr. etu iO as elllp.::-esas, OI' ISSO -- -e se e mI oes e cruzeIros"1 mm a tare a, aço empe- I Junta� os meus Reputo in-'
cao do cafe amda e dUVIdo-I _ . I -: d

I
d' 1 d

' 'FA .. 'd �,
I 'd" , ,

"

� çao do deputado GUllherme Vargas para conce er os
I.

lsse -- ücnou esnecessa-
I

ez a proposta o

eU1Ptes-1
n 10 a v,, �xa. a constante, Ispensavel que o prezado

5a e acentua que o Gover-
M h d R' d J -'-t" A'

'

't P 'd t
' .

1 f
. .

h d f' t'
.

d A

.' '. " "

ac a o, o sr. lcar o �- I empres lCOS. as_ empresas no COlbUl alO ores! en e , LImo, a qua

0,1
encamm 3- prova e con lança e es 19la

I
amIgo aguar e no posto �

no braSIleIro COl;nprou boa
1 C I "E"" "U·1

.

H " d R 'bl' -1 'C t' d' C 'd'tAI" _'

fet dec arou, ontem, na Q- rlCa e tuna ora. a epu lca, '

, 1...3 '" ar eIra e re 1 o ,-' com qU,e me 10nrou, 'c6nh- nomeaÇ,ilo e posSe d�' seu

p:rte d� colheita de algo- missão Parlamentar d� 1n- Acrescentou que não ASSUME INTEIRA RES- gríco1a e IndUstrial. Esta I nualldo ao inteiro dispôr substituto e rogo ,colllfir-
dao a fIm de estar em con- ,. . I 'd d ''I: l' PONSABILIDN'E f A f 1" d R't I. d', ,

quel'lto que, cmuo preSl- conSl erou e cara er po 1- ,.u, ez as re-:pec lvas ava la-
I

,e v. exa. espel asas sau-_- mar-me' seu aten lmento ao

I Declarando q'..le assumia ções c autorizou um emprés-
'

dações;'. "- pepido que neste se�tido
inteira responsabili da d e tiJT,O de sessenta por cénto, j O embaixador João Ba- lhe faç-o. Queira aceitar. .

1\--

por todos os atos pratie-a- l.lj'?.ti(:ame�te sessenta por: ti,sta Luzardo
dos durante sua gestão à C'êl'l!O do avaliado. ;! Vicente Ráo,

. ,', frente do Banco do Brasil;

GAZOLI,NA ,NO BRASIL o sr. Jafetdisse, aorespon-

RIO, 13 (_V. A.) -- O sr.,
consumo ,?e g�solirra, pelo I quota de divisas é �astante der a uma perguntá fIo de"

,Plínio Cantanhede, presi- menos ate o fIm dQ ano. para assegurar a lmporta- f,utado Frota Aguiár, que'

dente do Conselho Nacío: I Considera o presidente ção necessária. costumava conferenciar com

'nal de Petroleo', declarou, do Conselho medida desa- Per 1im, manifestoU-se o sr. Getúlio Vargas tôda,

ontem, ,Çl�e, a despeito dai conselháve� a restrição no contra o racionamento 'ime: a� quartas-feiras.
crise cambial, não haverá IUlsllmo de produtos, c6mo diato, no caráter, dr�stico -- Ist0 era natural -�)lis-
necessidade de reduzir�se o o petróleo, essenciais à vi� sugerido ,argument&ndo: se -- pois eu exercia um_

I
d

", d d 'd f dda o paIS, ain' a que reco-' -- Tal medi a viria p:._e- cargo e con iança o pre-

Bancando ,I nheca a necessidade de se dispor à especulação, ao 5idente. Vel'savam essas

T b'
- '.)rO�o:veT meios que premi- mercqdo negro, do, prod'l;lto, COl1.VerSas em tôrnó da alta·

O ( O ara0» tam'_o, equilibrio
da

bal_ança] uméJ,'
yez <_lue com o anún- política cI:editícia, econô-

RIO, 13 (V. 4.) -- Tele- eümercial., ('�O prévio do racionamento mica é financeira do país. O
gramas da Argentina aqui REDUÇÃO DE 15% I

haveria a corrida' natural presidente do Banco do

chegados hoje' dizem que - 'A seguir, -falou com al- para o estocame�1t0, disso Brasil não poderia descer a

cau�ou estranheza em Bue- gum otimismo da perspecti- I restiltando a complda per- Jefalhes de operações, o q1;le

nos Aires o fato da COFAP va do abastecin)ento de ga-I turbação na distribuição e 5éri'a humanamente impos-
estar cobrando em seus pos- solina até de!embro: I até mesnio agravando a 5�s- ;Ível.

tos d-� venda diréta ao pú- -- Para o segundo semes-I cassez, com sérios prejuízos :::ONTATOS COM

blico a cebola importada I tre, em que pese � corte de / morais e econômicos par� o WAINER

da Argentina ao preço ,de cê�.ca de 15 por cento, nossa t i)aí�";' "Não levou o sr. Ricardo

7,60, quando esse produto Jaffet depoimento �sgito,
foi comprado na Argeútina SitD8�ão DíflCíl " sübmetendo-se desde logo
por 3,20 centavos, pre�o <::0 interrogatório. Tôda a

Cif, posta a mercadoria em reunião da tarde foi' con-

qualquer porto brasilê�rol Ná França e Ilàlia "um ida pelas perguntas do

sem qualéluer outra ,despe- ,

relator, sr .. Frota Aguiar,
sa.

"

PARIS, 13 (U. P.) -- A talúrgical'_l, bancos, compa- que inicialmente se prendeu
Taiubem a banha adqui- 'França está à beira- ds>�caos I nhias de seguros, lliercado ,'os primeiros contatos de

rida pela COFAP na Ar� f e do desespêro c?m, a nova II,de;ml�res, ca�as .comerc�a�s �ainer com o sr. Ricardo

gentina e� operação oficial I onda de ,gre7es (ate os co- e fabncas �m �elal. Os on�- 'Jaffet.'
feita por intermédio de nos- veir03 estão em greve), em j bus e cammhoes de ParIs Declarou o depoente que

,

sa' ;mba'ixada em
�

Buenos' todo'.) país que ameaç� ,de� I; ;"tãoA sendo man:ja�os, pe- ,i nã� pO_diã precisar a data,
Aires foi paga a Cr$ 10,20 I gene,rar numa' tremenda

I'
'<'? forças do ExercIto fran- pOIS, nfo se lembrava. Ele

CIF Rio ou Sa11tos. A

mer-I
frente popular contra a po- I �.,. ,

o procurou, dizendo de sua

cadoria' está �orem á venda lítica econônica do govêrno I
'

idéia de fundar um jornal.
hos postQs da COFAP ao' dieritista de Joseph Laniel.! Enquanto isso" Laniel re:- Pretendia entrar em conta

preço de 1S'cruzeiros, o que! Estã0 praticamente para,-l afirmou que não con�ocará to com os pr(jpr�etários....
da

) tpresenta um lucrá do tu- lizados todos <;>s sery.iços : o� ):\:)']amento e que nOO ce., antiga "E'rica" con;lO
c ele fa-'

b _

,

l'iúblico's, a, s indúst�'ias me-I' der" à greve, to ·entl'ou, emprêsa que pb-
" arab ...

OESVA·LORIZAOA
I

'

'� A Moeda

Não enviou ao sr. meus cordiais
ministro' das i tos".'

cumprimen-
.-

Industriais do Oeste
debatem, na COAP, "à�,sunto do seu interêsse
�omissão d� indt;striais, o plenário d� COAP irá

(mente,' pr�nunciar-se-á Sô
do oeste catarmense, tendo estudar a questao e, futura- bre a materia.
à frente o sr. Ornar Fonta-! ------------�----�-------------.------------------

na,' esteve, ii noite de ante- : Exposição de - Animais e
onte'm, quando êste diário I

-
'

já se encontrava no prelo, ,i -Produtos Econômicos
na COAP expondo seus '1'

-

I
Devera rea Izar-se no. pe- país" além de ser uma mós-

pontos-de-vista referente- '�d 1':>' 16 d S d"d d-
, nouo e oJ a e etem- tra a capaCI a' 'e produto-

mEnte à situacão de angús-, b d
'

'd d d'
I '.

• •

A
,

• • _

1'0 e 1953, na> Cl _é! e, e, ra 'dos seus pecuanstas,
Íla crIada com a prOlbH':,ao M 'C' ·t"::.:.:t".J"'-· T 't' i t f' l'd d d' b" _,', ,

-

I acaoa" apl "'1�� ern 0-, em a ma 1 a e e possi i-:la exportacao de sumos do .

F d 1 ,L ;i)\'-' � c,
'

i· . A.

"
,- riO e era uu.''':.::napa, a 7a., htar um mtercamblO queRIO Grande do Sul. E

' . _

d' A" ;

b f"
- I

xpOSIçao e mmals.e mUltas ene lClOS trara aos

Produtos Econoinicos, cer- que lá comparecerem, quer
Naquela -COmissão de-A- tame que vem se efetuando como expositores; quer co

bastecitnento, os industriais anualmente, naquele Terri- mo' visitantes.
�atàrinenses tiveran:_ ensejo I tÓl�io,. e para o qual, acábam A Diretoria da Produção
.te abordar a questao, ata- os cnadores do nosso Esta- Animal, Caixa Postal-- 184
cando ,as razoes que deter- elo de receber um convite, I

em Florianópolis, prest�;ã
mi�ar�� aquela �r�ibição;, I pOl' in.termédio. de sua Se-I quaisquer esclarecimentos

, preJ�dl:lal, sem dUVIda,
. �� I cret�tla d�Agncultura, I aos in:ere�sa�os, fo�ne�endocomerciO exportador e 1m, Esse crrtame que vem, os da..::os ll].dlSpensavels pa

port?dor. ! congregando, os criadores' ra o compàrecimento àque
das mais diversas regiões do' lé certame.

'

Perdeu o Manda�to
RI� 13 (V. A)- -- O

m:;nda o do Prefeito de São J Lucas Fl.gu�ira e pelo Se,

I
entre a U.D.N. e o P.S.D.,

João de Meriti foi, ontem, cretácio de Segurança,. sr. foi considerado "afastado

prà;ic�mente cassado pela I Barcelos Feio; O sr. Miguel, do cargo" em consequência
mmona eventual controla-I ArczlJ:jo, que foi- eleito por de uma denúncia contra êle
da pelo deputado' estadual; uma coligação fonnulada fDrmuhda no dih 5 último.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·DR. SAMUEL' FONSECA
-CIRURGIÃO .DENTISTA,

ConsuI'iório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica G�ral -- Cirurgia Bucal Dentaduras

,pontes moveis e fixas.
'De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.

Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.
HORAS MARCADAS.
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DR. 'VALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil '

Ex-interno. por concurso da Maternidade"EScola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues ,Uma)

Ex-inter�do Serviço de Cirurgià do HO!lpital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do !Iospital de Caridade

IIOENÇAS DE SENHORAS -- PARTOS - OPERAÇOES
I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pelll manhã atende diàriamente no Hospital
de Carid;tde.

Resid:, Rua General Bittencourt n. 101. TeI. 2.692.
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-- MÉDICO-

CLINICA DE CRIANÇAS
-ADULTOS
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CORAÇÃO -- FIGADO ..!.... RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
ConsultÓrio -- Rua Tirad,entes, 9

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 - Florianópolis -

..••1•• laterm.dfirf•• e. Itaj.r • S••to., ...do Trajano.
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DRA. WLADYSLAVA W, MUSSI DR. JULIO DOIN. VIEIRA
E I ESIJEUAÜSTA �M DOENÇAS DOS OLHOS,.

DR. ANTONIO Dm MUSS� , OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

•6rti_ I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
I
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.
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.

'

I 3as. e 5as. feira� de 15 às 18 .horas. ,

&alli rart. ,er e.... tiartal-•••trot:oa,&lac&. &aI...

U1"".1 Atende no Hospital de Caridade, de 8 as 10

' .. I lafra T.,..1IIIo. _

' horas.
c-a.IUrl.1 a.a Tr.jano.• 1. tO ....., "ll19t. � .... I Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com
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Estrela .. . . . . . . . .. J.3i1

I. fdea.1 . . . . • . . . . . . .• 3.659
,
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necessita, diàriamente e de
imediatnr
JORNAIS Telefone
O Estado :q)22
A Gazeta' 2.656
Diário da Tarde 3.579
Diário da 'Manhã .. � 2A63
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Carlos Corrêa ". 2.121

CHA.MADAS UR-
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Polícia (Gab. Dele-
gado) .
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1 -- Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense
Rua Trajano.
2 -- Domingo -- Farmá

cia Catarinense -- Rua Tra

jano .

8 -- Sábado (tarde)

.....

-r-.

Farmácia Noturna ---:- Rua

no.

15 ---Sábado (tarde) --

Dr. Julio Paupi'z' Filh'o,
MÉDICO

de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santos Farmácia Esperança - Rua

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas Conselheirõ Mafra. _

do Rio. às 7 horas 16 __ Domingo __ J,i'armá-
-�i':'._-

, .", ',
.. '�.,

"NOTA"
O

.

NAVIO SERA' PUX ADO PARA LIMPEZAS (5
DIAS) ORGANIZANDO_ SE

.

EM SEGUlDA O NOVO
PROGRAMA DE VIAGENS

Farmácia da ré - Rua Fe

lipe Schmidt.
'

Para mai. üformaçO•• dirijam-•• 1
23 -- Domingo - Farmá

.MPRaBA NAciONAL 'D. NAHGAÇAO HOJIPCD
. , cia da Fé - Rua Felipe

.!ua Deodoro - Caiu' Poa�J a. fi - tt.lef�.. : 1.111
I

. S",hmidt.
-�----- - --._-- 29 -- Sábado (tarde) _.

Clínic� Geral _: Ginecologia -- Higiene Pré-natal -

Obstetrícia - Eletrocardiografia .

Consultório: Rua Fernando Machado, 6. Fone: 3.195.

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

Atende. diàriamente das nove às onze horas�

Lava'ndo' com Sabão·

'- 'Virgem Especialidade
,da Cla� WETIEL INDUSTRIIL-J8ilÍville. (mároa registrada)

economiza-se ,tempo. e .d-nhe"ro
._--

------'------

ADVOGADOS
.

\

f?R. MARIO LAURINDO
e

DR. CI..AUDI9 BORGES
ADVOGADOS

"·t)rc em weral.... Becursos perante o Supremo Trlb.
ui Federal e Tribunàl Federal' de Recursos.

\

ESCRITÓRIOS
"

Florianópolia - Edifício 810 Jor"., rua Traja••
12 - l° andar - aal& 1

I .

R�o .

de Janeiro - Edificio Borb.1 G.to. Ave. 1ft

•
Autônlo Car-ÜJ8 207 - lIal,a 1008. .

DR. CLARNo. G. GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua: Vitor Meirelelil n. 60 '_ Fone 2.468 - FlorianópoU••

- ADVOGADO -

CaIu "_�I' 111 - ItaJaI - ..... Calarlu
'\..

,,-------------------------
I

. Navio-Molor «Carl Hoepcke»
I RAPIDE -- CONFORTO - ".GURANÇA '

Via,... entre FLoRIANOPOL18 • RIO D. JÁN.mo

NAVIO-MOTOR CARL
IDA

HOEPCKE
VOLTA

cia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

22 -- Domingo (tarde) -

Farm�cia Moderna -- Rua

João Pinto.
'

30 _:_ Domingo - Ftu'má

Pinto.
O serviço noturno - será

João Pinto e Trajano.
Moderna, Sant9 Antônio e

I

Noturna. situadas às ruas
�

efetuado pelas FarmáCias
cla Mod�rna -- Rua João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA- SOCIEDADE
ANIVERSÁRIOS

./

Sra. Severo Simões CINEMA'
A data de hoje regista o

aniversário natalício da

S texma, srad,
d, Julie�aA Pavdano

.

. a n' .

.'a....Simões, ígna esposa

nosso prezado patrício' sr I
.

\da' Filme Mexicano do Erige-
.

sileiro,
.

que se comove da
Severo Simões, membro

d
nheiró Manoel Rivas I mesma forma, ao ouvir as

Diretoria .da Federação o
.

,

da Fotografia; Agustín Mar- novelas de rádio,
Comércio dêste Estado, .

tmez Norman Foster, não é dois
Junta de Conéiliação e Jul-

Direção: Norman Forter constantés realizadores do
gamento e abalisado repre-

Elenco: Esther Fernan- cinema, americano e a úni
,'<'{'ntante comercial.

dez, Ricardo Montalban, Jo- ca coisa de sua bagagem,
A ilustre dama,aniversa-

- \, sé Cíbrian e outros,
riante, que e professora

, Depois de termos visto,normalista, recebera 'home-
1

.

o desfileI' em nossas te as'

nagens do seu vasto círculo I
d d, . e uma turma e famosas

de amizades, as quais nos
mulheres "vitimas do desti

associamos, com prazer e

respeitosamente

•

CeZ. João EZoi Mllndes

Regista a data de hoje o

aniversário natalício do nos-

FAZEM ANOS, HO�E:

Sr. Jonas Brasil,

neider Fonseca.
-- Sra. Maria do Carmo

Barbosa Vieira, esposa ' do
sr, Raimundo Vieira.

Parlicipaçã,o
ÂNGELO FONSECA E' SENHORA,

,

Participam as pessôas de suas relações, o'
nascimento de sua filha Heloísa-Helena.

Brusque,-21-7-1953.

Participação'
Santine Andrade e Senhora participam aos parell

tes e pessôas amIgas, o nascimen to de mais um herClei-
1'0, que na Pia Batismal I'eceberá O nome de ROSALVO.

Fpolis., 6-8-53,

que me ocorre, no momen

to, é· JO�NADA DE PA-

VOR (Journey Into Fear - IDdicD�'ão ,do· dep. Siqueira Helio,RKO), talvez sob a influ- \I

Bêncía de Orson-Wells, uma' sôbre' a es tiada da ase Aerea.
no", que o cinema

-

mexica- vez que '0 mesmo figurava: O sr. Dep. Siqueira Bello, '
. com a Caixa Econômica Fe-

no apresentou, em que se no cast, ao lado de JOSeph,' do P. S, D., proferiu na ses- cluir essa via de acesso ao
I
deral.

destacaram A PECADO-' Cotten São raros os momen- são de 11 do córrente da As- ,nosso único campo de .?via-I Assim, com essa impor
RA, PERVENTIDA, HIPO- t(')� �e SA�TA, em que ?e,' sembléia, o seguinte disc�lr- . ção,. no Plano Rodoviário tância e mais os cinco mi-

e R I T A, VAGABUNDA, consegue vislumbrar algum. so: ' r Nacional, lhões que certamente figu-
etc, etc, não se .pode levar vestígio de bom cinema, I "Snr. Presidente, Dissemos, então, que, se- rarâo no Orçamento Fede-

ério este filme' do Enge-I pois que sua estrutura/está, I Snrs, Deputados: gundo havíamos colhido, ral, já temos um excelente
S9 prezado conterrâneo. sr. -

bahciro Manoel Rivas, inspi- toda ela, edificada dentro Ilustre representante da parte da estrada era Muni- começo para 'as oras, Res-
Cel. João Eloi Mendes, ofí- ,. . Irado no famoso boleró do' do I

padrão de cinema roti- bancada catarinense na Câ- /' cipal, parte pertencia ao ta que agora também o Es
cial da Reserva Remunera

mesmo nome, de Agustin neiro e' comodista, não con-: mara Fe-Jei-al apresentou ei' .r.<;stado e parte ao Govêrno tado concorra com sua parda da Polícia Militar.
Lara.

.

seguindo, por. isso mesmo, menda ao Orcamento da Re-' Federal. te, e, com o máximo empe- __ Cedríc HARDWICKEDestacado elemento da I· "

I
. '. . Aliás, vale a pena dizer erguer-se a um nível de pública no sentido de ser I' Résppnda quem respon- nho, entre em entendimen-sociedade local 'prestigioso ., I '

I. ' '. . I que, SANTA_hoJe reprisa- I qualidade de certa expres- lcstinada a' importância de
.

der pela sua conservação, o tos' com o Departamentodesportista o amversanante'
,

I _ , . ,
I,

. .'

d
I da pela 3a. ou 4a. vez e, na sao e que pOSS3 impressio- (;;I1CO milhões de cruzeiros, I fato � que a estrada precisa Nacional de Estradas de Ro- Preços: '7,00 __ 3,50desfruta de gerais amiza es
í

líd d d__,I _

, .. I
rea 1 a e, o percursor e nar realmente. MI' remodelação .da estrada .·urgentemente ser posta em dagem, n<;> proPósi,to de es-, '

nesta Capital. No dia de ho-
d t

"

d" b SANTA i
'

d' d' B A' di
-

d h d 1 d "�'t!iii·��iií!p]·r·�tllll!!l"'F�!l••
"

" to a es a serre e a aca- " 01 UH1. os prr- que con uz a' ase erea. con içoes e onrar o nos- tu ar qua a maneira e se-

'-,
.

"!li:je, as homenagens dos seus '." t'c . I I" "

:..

I XIS' que nos tem expor a- moiros filmes de..Ricardo . Essa feliz iniciativa nos so progresso e' completar o rem aproveitados-os auxí��,._ '" V�$amigos e admiradores, as de
Id'

'

Montalban e Esther Fernan- f f t d
. , -.

d t ês noderes
1IIIIij_1IiIIII... ...

O ESTADO.
,o o cI�lema aztec�. 1 _o.'el'ece motivos para que con or o e uma VIagem ae- l10S os res po eres --

mu-I, As 8hs.
I Gentilmente cedido . pela dez; ele atualmente fazendo novamente.venhamos a esta rea. nicipal, estadual e federal

Anselmo DUARTE --',E-
. 20Th Century Fox, na épo- sucesso no cinema de Hol- tribuna e renovarmos nosso Cumpre-nos salientar, no -- êle, DER. expede quanto I .I

N' F d 1 d l' ti t AI 1 d t t bé d I íd
l liane LAGE em:

ca, orrnan oster o iretor ywoo, e a pra icamen e ipe o, para que aque a.ro 0- momen o, que am em a antes em ar por cone UI o

I '
.J 1 d

' "

d ',. CA Muni 1 d FI Ih
- SINHA MOÇA

.

S A C d d ,Jo cinema norte americano,' re ega a ao ostracismo e- via mereca os urgentíssimos amara uumcrpa e

o-!
o me oramento que nao

-- ra. urea ar oso a '.
d HIENA DOS MA "Ih'" ,

I'
. ,

deverá ,No programa:"leu um pulo até o México pOIS e -

'cpa;'os que e eXigem a rianopo IS, ja se ocupou pa,- , evera -ser' apenas uma ro- -

,

,Silveira, esposa do sr. Ar- '
. I I . Noticias dá Semana, Nac.� foi dirigir :esté filme; ver- RES (Paramont}, ao lado sua importân.cia tt,lrística ..

e
I triàticame.nte do 'problema dovia comum, mas como

gemiro Berto. da.Silva., .. Preços' 7 60 -- 3 50b ládeiro dramalhão, tão a de Allan Ladd, um fracasso 1. crescente intensidade do e determinou que fossem a-. complemento ao plano ur, "., .
,

. �� �:�.A:;�::O��:�:':'�i: ;Qsto do grande público b��-
.

�ólnpleto:' ·":'.e
"

seu. tráfego: ,�' .

fc - piicad'os no -trechlo
.

urbâdno, \ banístic<? da câpital, un:é- aal"-"1lJtl'" F1W:-.ID)'-"_--."''''. Aqui ambos ,estão muito Já tivemos" oportunidade isto é, na Rua �i va Jar ,im l
grandiosa e .encantadora a- . .

,

,

.

chering, espos� dó sr. Tho-
bem, dentro de seus papeis, de nos ocu;:>ar do assunto.-e, .

o seu prolongamento ate a lameda a berra-mar, dotada �=i:_�maz Pichering. . , .

(ocellra dos 'Pe"5' valoriz�ndo em certo pon- a respeito, solicitar telegra-I Vila do Sa<:o dos Limões, de obras de arte e postos de
_

Sr. Erico Abr�u, As 8hs.·to o celuloide de Norman ma ao presidente da Repú- dois milhões'de cruzeiros de observação, a fim de que a- .

,Sta. Alba Silva, filha
( b '"d � O D· F

.

1 b ' .

t 'd l' d f t Sensac10nal Programa:om a I a ng... Ia oster; 19ua mente om eS- blica com um apêlo para in-
,
empreshmo a ser con ral o em o con or o aos. que .

do sr. Aprigio José da Sil-
'J 'C"b' , . - .

B A' Bill WILLIANS -- Carla
Seus pés coçam, doem e ardem ta ose I nan, como o vem e vao para a' ase e-

.

"0., alto funcionário'da Se- anto a ponto de quasi enlouque- . .

t ��().-.(,.�(,.�)4IIIIIH���-. 'd I BALENDA em:
,

.

,é-lá? Sua pele racha, descasca ou planIs a cego. "e.:1, possa proporc1Onar a -

cretaria da Segurança Pú- sangra? A verdadeira causa destas F f' ,
." .,

t
VERTIGEM SATANICA

afecções cutâneas é um germe que .. otogra la seln ma10res

Pt..
mlravels passelOs a quan os

,
. ,

blica. se espalhou no mundo intt.lro e é
t

-

g d Ag' '. a',1'·, l,C lpa,ça-.0 1"01'aste1'ros 110S hon"'em com.
·Anan LANE -� .?\deleconhecido sob diversas denomina- a raçoes, a car o e us-

L'
-- Sr. Edvaldo de Araújo, ções, tais como pé de A!leta, Co· t' M t' ,

't d
i MARA em:

'

ceira de. Singapura, "Dhoby" co- ln ar lne2". sua VISI a e com o seu e-. 'funcionário do. Ministério ceira, v.' nã.o pode livrar-se .destes ,
.'. NOTURNO SERTANEJOsofrimentos senão depois de elimi· Em conclusão, SkNTA, BERNARDO GRUBBA NELSON CARNEIRO seJo e conhecer as maraVI- ,

,

�

_ .da .Agricultura, no Rio de nar o' germe causador. Uma nova

I Contmuaçao de Senado'deséoberta, _.eh'amada N i x o d. r m, não possue,' em si um só e e lhas com que a Divina Pro- ;

Janeiro. faz parar a coceira em 7 minutos,
f t d I l'd d R Z CAR 'dA.

, . A

t
AVENTURAS DE JESSEcombate, os germens "m 24 horas e a 01' e rea qua 1 a e que MARIA MQSER aRUBBA ,NAIR MO IT - VI 'cncla ennqueceu es e

re-ISta. Vilma Lunardelli. torna a pele:--l}sa, macia � limpa ..

JAMESem 3 dias. Nlxoderm qa tao bons v�nha justificar. sua repri-
.

NEIRO canto edênico do nosso Es- ..

resultados que oferece a gar:mtia pm'ticiparn aos parentes No programa'de eliminar a coceira � limpar a se, especialmente se levar- participam aos parentes tado.
'

I
•

"

,Viúva. Francisco Sch- pele" não só dos pés, c_?mo na e pessoas de suas relaçõ:,;'s Esporte na-Tela Nacmaioria dos casos de af"cçoe� cutã- mos em conta que ,existe e pessoas de suas relaçõeF Assim" sr, Presidente e' . .'

neas, espinhas, ucn'" �rieiras e O cont1'ato de casarnento' de Pr�ços: 6,20
'

__ 3,50lmpingens do rosto Ol... do corpo. uma serie de bons filmes, o cont1'qto de' casamento de 51'S. Deputados, certos de -

Peça Nixoderm, ao s<!u farmacêu-.
Imp. até 1 4anos,Uco, hoje mL,smo. A nossa ga- de q.ualidaàe consag,rada pe- seu filho WALDEMAR sua cunhada e irmã EDEL· que como nós também pen-'U" od

rantla é a '

.,IX erl1l.sua maior la critica, cuja e;"ibição, em com a S1'ta, Edelmira Mo- MIRA. com o Sr. WaZdema1' sa o 31:, Qovernador lrineu'''l'1li .. AtICÇ'" CIIlheal proteçao. ,

nossa ,praça telJ1 sido inex- 1·itz. / G1"ubba, Bornhau,en, I
'

plicavelm.ente protel;:tda, por :mi)1JER.EMOS que, ou-Edehnim e Waldim-iar "(,

culpa unica e exclusiva de . vido . (; ?lenário, se dirija a

f, As 8hs.nossos exibidores, que dão con ·wrnam
Mesa, em ofíéio, a S. Excia,

,
.

DUELO SANGRENTOpreferencia as reprises, e Jaraguá. do Sul -- Flm'ianópolis, 12 de Agôsto de 1953 e soliçite todo o interêsse
as exibem com entradas ao do Executivo para 'que tam- seu acabamento e justos e-

menos preço do.s-·filmes em bém v E"tado �destine ã im- tugios ao progresso de Flo-
lançamento. balho em "A, GRANDE realizaçõe� feitas, até hoje, port:4n:ia de cinco niilhões i'janópolis.

x x x ILUSÃO",' I em torno da politica.

I
.'le cruz(·jros à reconstrução Com.o já está a finda:t;.-se

. U�a n.ota: .. N{l rr:�sm.a "

Caso o leitor não
_ sá,i,ba;, �s,te filme ainda não foi da éSl:'adcJ q�e �ai desta Ca- o eOl'l'ente exercício, jústo

3e�SaQ fOI eXIbIdo o tral-; I A GRANDE ILUSAO , e, eXibido em nossa praça, de-: pitul à Base A.erea, e, ao seria que a importância de
ler do filme da Columbia, uma esp!endida realização,! pois de 2 �mos e 11 meses; mes'.'·o tempo promova a-. dnco !D.ilhões de çruzeiros,
"O SENTENCIADO" ,com de .Robert �ossen, cuja e�- i perguntamos nós

.. H_�verá e��t:1o eom ó ?ovêrno da �- fosse consignada no orça.;.
Glenn Ford e Broderick trela em telas do BraSIl, realmente um motIvo Justo fila0 no sentIdo de ser ra- me:lto rara 1954.
Grawford. deu-se em setembro. de I e plausível, I>ara tanta de- l1idamente.. e satisfatoria- Era o que tinha a dizer.
Sob o nome deste ultimo 1950. Filme premiado pela I mora; ou será apenas mera I mente ;::olucionado o impor- Sala cas Sessões, 11 de a-

ator, a titulo de publicida- Academia de Àrtes � Cien-I di�piicência? '

tanto Pl'oblema 'e possam gôsta de ] 953.
I de havia a seguÍnte legep- I

cias de Holywood, é consi� I hdos [!érCOrrer a estrada Szqaelru_Bello
da: Premiado p�lo seu tra-

.

derádo., uma das melhores I' D, Costa C,>::1 c;:ú'rosos aplausos ao DqJ\lÜ,do pelo PSD.

_________________ ------------------------------------------1

Assembleia .legislativa

r

t AGRaDECIMENTO E Missa AVENTl:JRAS DO -ZE-MUTRETA...

ALBERTINA B. POÉTA (BETA)

Timóteo Poéta agradece a todas as pessoas que en

viaram flôI�es: corôas e telegramas ,de pezar pelo fal�
. cimento de sua inesquecível espôsa.

Aproveita a oportunidade parq convidar para a

missa de 7° dia, que em 'sufragio de sua alma, manda
celebrar no dia 17, do corrente, segunda feira,...ás 7,30

t. horas na Catedral Metropolitana.
Antecipadamente agradece a todos que compare

ce;rem a êste áto,c:le fé cristã.

VITZ
As 5 -- Bhs.

Allân LADD --' Phyllis --

CALVERTem:
�

NA BOCA DO LOBO

Quando realizava perigo
sas caçadas humanas, ele

conservava impassível, de

cidicto, implacavel! Sua fé

tava concentrada num

volver, até o dia em

re-

que

uma freira mudou sua ma

neira dê pensar! Drama de

grandes sensações, baseado
em fatos da vida real!

.. '

.eo X �
As 8hs.

Dinah MEZZONO -- Da-

ry REIS em:

MARIA DA PRAIA
Nó programa:
Cine Jornal. Nac,

Preços: 6,20 -- 3,50
Imp. até 14 anos,

I As 8hs.

Maravilhoso Lançamento
Robert DONAT'em:,

pM CASO DE HONRA
Com: Margaret LEIGH

TO� -- Francis SULLIVAN

No programa:
tine Jornal. Nac.'

IIl?D1.Q

•

,
i
I
j

JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I AVAl E GUARANI SERÃO OS PROTAGONISTAS DA RODADA DE DOMINGÓ, NO ESTÁDIO DA F. C. F., PELO CAMPEONA-

Tf} DE PROFISSIONAIS. O ,PRÉLIO ESTÁ SENDO AGUARDADO COM ANSIEDADE �ELA 1'ORCiDA. VEREMOS COMO SE
- f'JRTARA' O "BBGRE". FRENTE AO "LE!10".

o ESTADOFlorianópolis, Sexta-feira, 14 de Agôsto de 1953

I
i
i

"0\ -E s t a d o E 8
>p o r t i v Q"

__()._.() ()._.O ()_() 'O-(I-()�().-.<)4IIIIo()�()....a.-.<••••••••8 ()_(�(} (�O'-() ()._.()�!l_'·._(,....(�(�

,. JAIRO CALLADO -NA PRESIDENCIA DO )�()_(l._.()_(l_()
__

a
C.N. MARTINELLI i

A �:::_T}t; !
I Na reunião do Clube colha recaiu no nome do I i AG:t N C I A DE I
Náutico, "Fran�sco Martí- jornalista Jairo Callado,! PUBLICIDADE "
nelli", levada a efeito na nosso confrade de "A Ga- • -:0:- c

semana passada, foram elei- zeta", o qual, certos esta- � RÁDIO _. JORNAIS ,
tos os novos dirigentes do mos saberá imprimir ao c1u- t e

A,�glorioso grêmio da rua Jo-: b:. �J]na orientação, segura e I i REVISTAS
�-ão Pinto, detentor do cetro eficiente, conduzindo-o a .O_O...O_()...O....O

Empolga a cidade o des-,AGUARDADO COM GRANDE ENTUSIAS- I freme a frente Iris e Amé- máximo do remo catárinen- 1l(J·.'�1� vitórias no cenário! Anuncie n"'O ESTADO"
fecho ,do embate de ama-,MO O INT'ERMUN'ICIPAL HERCILI'O LUZ rica ;0''(; êste em prosse- Ise. remístico catarinense e .-"

nhã, à noite, no- estádio da
i" X ATLE'TICO guimento ao, C,ampeonato P

.

idê
,

brasileí r••••
_

ara a presi encra a es- rasi erro,

rua Bocaiuva, entre os con- da Segunda DIVIsa0 (Ama-
juntos juvenis do Atlético,

I c�lor do Estreito, formado
I
está Capital, hoje, .uma es':', dores).

local e Hercílio Luz, de Tu-! pelos, -nais completos.vases" qiadrão adestradíssimo, ca-' /
Não percam a noitada de

barão. _, I mirins da Capital. paz de levar de vencido seu! amanhã na praça esportiva
"To,dos querem ver em

-a-I ,O Hercilio . Luz, ao que opositor.
!
da Praia de Fóra.

ção o novo conjunto do tri- nos .r.tormaram, enviar�á � I Na preliminar veremos Preços:, Cr$ 10,00 � 5,00.

.)....()-()....()...().....()-()...()-()-()�()....()---()-()-()...o....!)��).-.<)�)....(.
I

'.' :

Juvenís Em A�ão N
Noite De Amanhã

minuto, 12 segundos e' 5

dé-I A t
.

1 dno a sensaciona es-:
cimos. ,

'

t d
'

t t t- sa ar e sera, en re an o, o
Na prova de 100 metros,' d f' t t h, esa 10 en re um po ro c a-

"Crawl", o brasileiro Aram mado Corsário, pertencente
Boghossian, classificou-se J

ê

Elí t-
- ao sr. ose las, com ou ro

em ouarto lugar, no tempo .

t d 'I d E-,
.

I
provemen e o su o s-

de 1

m.
inuto. 1 segundo e 8

t d d' .

d d d;' a o, e proprie a e o sr.
decimos. J

..
B t 1 Perei

. 'oaqUlm ar o omeu erel-
O vencedor desta - prova" .

: ,

. , . '.' ra.
f·.�! o argentino IzagUlrre,' A t d id

'
.

. 'nes as corrI as sera
P.O tempo de 1 minuto, 1 se-I' f 'd" lt d'

, .

o ereCI o, por vo a o
'

Gera�dino Simas e Senhora vêm po'r meio dêste ma-
gunoo e 1 decImo. I meio dia, um saboroso chur- nifestar o seu agradecimento ao ilustre médicQ Dr. Lau-

_. Para as 3.000 pessoas que' Na prova de '200 metros, rasco. 1'0 Daura, pela dedicação com qu·e se empenhou no tra-
2ssistiram às provas de na- p..ado de peito, o brasileiro tamento de sua filha Solang·e Simas, durante a grave en-Portanto, senhores pro-
tm:ãc çle ôntem o momento Flavio Heleno de Figueire- ieffi1idade que a levou ao Hospital de Caridade desta Ca-

C'ulminante ào dia foi aque- do, obteve a terceira prietár�os de cavalos, ins- pita!. Graças à capacidade profission.al do Sr. Dr. Laúroco-
crevam seu animais, di- Daura aos I' c

.

f S 1l,� em que. o brasil�il'o no locac;ão, com a marca de 3 I
e n ansavels es orços que empregou, o an-

retamente, na séde ,do Jo- ge já se encontra completamenté restabelecida. São ês�
Mop.teiro da Fonseca ven-. minutos, 9 segundos e 1 dé- I.

quei Clube, ou,' então para tes agradecImentos extensivos às reverendíssimas Irmãs
ceu nada menos de 7 Il:a- c.imo.·' O vencedor foi o ale- maior facilidade com o sr

de Caridade e às enfermeiras qu·e servem no referido
dad:.)] es adversariõs, na pro- rn2.<J Han�� Diet":,r, com o fi'l' M'

.

C "O Hospital, pelo carinho e dedicação di�pensados a Solan-

va de 100 metros, nado de. ferl'po de 2 minutos, 55 se-
"�las ausur, na asa

ge, durante o seu tratamento.
-

Art. 31.0 -- -Os Campeonatos de Basquetebol, Fute- J costas, no tempo de 1 mi- gut1dos e 9 décimos.
Paraiso". I Trindade. 12 de agôsto dê 1953.

boI e Voleibol, serão disputados em eliminatórias sim- 1 '

.

pIes,
. n:ediante .

sorteio, pódendo a Comissão Central, a �l-.<,.-.<)-)_)�(}�)...-<)...c)_;....c
seu umco critério, reunir as Associações Estudantís um I ' ",
grupamento para melhor facilidade da disputa dos Jo- RECORDE DE BILHETERIA NA JOGO'
gos.

CAXI!\,S X AMÉRICA,

Art. 28.0 -- Para os Campeonatos de Tenis e Xa- -J á na primeira etapa, os

drez, também, deverão os participantes apresentar-se II brasileiros venciam de 26
devidamente uniformizados.

"

. a 6. Nas demais partidas de
. Art. 29.0 ::_- Nos casos em que as cores dos -unifor- I .

b 1 h' f
mes dos quadros se preste a estabelecer confusão, o sor- I

cesto o,, o]e"" oram s:'tes
teio determinará qual o que deverá mudar de camisas. ,os resultados: Argentina,
A L.�.B. fornecerá as camisas ao quadro vencido no 14� x Luxembu.rgo, 19 e Bel-
sorteio.

.

1 glca, 6� x EgIto, 59.
c) '1-- da classificação da Associaç_�o Estudantís nl)RTMUND, 12 (U. P.)

lOs JOGOS DA JUVENTUDE
CATARINENSE

Regulamento Geral

(Continuação)

§ 2° .: Persistindo o empate, haverá um intervalo
de 2' (dois) minutos quando então será, executada uma

série de 5 (cinco) lances livres pelos componentes, em

[ôgo, das equipes disputantes, cabendo um lance a cada

jogador.

§ 3° .; Sórnente .no intervalo de 10 (dez) minutos

poderão os jogadores deixar a quadra.
Art. 24 -- O tempo regulamentar das partidas de

Futebol, será de 70 (setenta) minutos úteis, divididos
em dois meios tempos de 35 (trinta e cinco minutos) ca

da um, com 10 (dez) minutos de descanso.

§ 1° -- Se, ao término do tempo regulamentar o jô
go estiver empatado, será aclamado vencedor o quadro
que houver feito maior número de goals, resultantes de
penalidades máximas, cobradas em série integral de 3
(três) tiros livres.

§ 2° -- C�so prevaleça o err�pate após acobrança dos
/3 (três tiros livres a que se refere o § anterior, serão
concedidos tantós tiros livres um a um, alternadamen
te, e em igual número contra um e outro quadro, até
um deles obtenha a vantagem de 1 (um) goal.

Art. 25° -- Nos Campeonatos de Voleiboi as partidas
serão disputadas em melhor de 3 séries de 15 pontos.

Art. 26.0 �- Nos Campeonatos de Tenis e Xadrez
h '

'
.

avel'a uma regulamentação supletiva.
Art. 27.0 _: Para os Campeonatos, Futebol e Volei

bol, os concorrentes deverão apresentar-se devidamen-
te uniformizados e numerados.

.

,Art. 30.0 -- Os Campeonatos de Atletismo serão ven

cidos pelas Associações Estudantís que maior número
de pontos reunirem, computando-se para a la., 2a., 3a.,
4., 5a., e a 6a. colocação, respectivamente io, 6, 4, 3, 2
e 1 pontos, contando-se em dôbro as provas de reveza

mento.

§ único -- Em caso de empate na contagem final,
vencerá o Campeonato _a Associação Estudantíl que te-
nha obtido melhores colocações.

.

§ \mico -- Nesse caso, os vencedores de cada agru
pamento encontrar-se�ão em partidas eliminatórias sim-
ples para classificação final do campeão.'

-

.

AÍlt. 32.0 -- Para classificação dõ Campeão dos los.
Jogos da Juventude Cátarinense computar-se-ão 10 6
4, 3,..2 e 1 pontos, respéctivamente, as Associacões

- Es�
tudantís colocadas em 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.o'lugares
nos CAMPEONATOS.

(Continúa)

[. Clube aUéticó- ,Calarinense
I

,
Sábado á noite, dia 15, o sensacional, prélío

entre as equipes juvenis do Atlético e do Her
cílio Luz, de Tubarão. ' ,

Apresentando-se, oficialmente, ao público
de Florianópolis a equipe juvenils de futebol do
Atlético jogará dia 15 próximo, ás 21,00 horas,
no Campo da F.C.F., contra a de igual catego
ria' do Hercílio Luz, de Tubarão.

, O prélio vem sendo aguardado com eviden
te ansiedade pelo público de Florianópolis, pois
é sabido que a equipe 'juvenils do Hercílío Luz
é considerada corno urna das melhores de nosso

Estado e: que por certo, agradará a todos
.

que'
comparecerem ao Estádio da Rua Bocaiuva, no

dia 15 do corrente.•

Preços para o jogo: Arquibancadas _ Cr$ .

10,00; Gerais: Cr$ 5,00, Menores até 17 anos,
'inclusive, nas arquibancadas ou gerais: Cr$5,00

-

Senhoras e sep_horitas na arquibancada: Cr$ 5,00
Preliminar ás 19,00 horas .

. Coopere com o futebol rúve�il de nossa ter
ra, comparecendo ao Campo da F.C.F., dia 25
do corrente, ti noite.

'

VIT(lRIÂS BRASILEIRAS EM DORTMUND

DORTMUND, 12 (U. P.) 1 nuto e 10 segundos, Ricar-
Óo_ Em prosseguimento aos' do Capanema, tambem bra-

I j.�,gO�; da '.'Sem.ana. Interna-I sileiro, colocou-se em quar
cíonal Universitaria de Es- LO lugar,' no tempo de 1

portes", a: forte equipe de
ce.stohol do Brasil derrotou,
ônt�m o Iran, pelo quilo
metrico escore de 83 a 25.

-

Surpreendeu�os o movi- I Cr$ 64.915,00 acusaram- as

I mento financeiro do préliol bilhderias, tendo pago in

disputada domingo último, gresso mais de cinco mil
na cidade de Joinville, en- pe�s':as, o que ol'epresenta
t::-e o� velhos, rivai� Caxias um j'ecorde assom'broso em

� América. jC\gos disputados entre clu-
.

Nada ll'lais nada menos de
I
be,; catarinenses.

NOTICIÁRIO
TURFISTA

18ANCOdeG�f&ITO 'P9PU�AR
II. e AGRICOLA' "

� I I

�d�.16 ". ,

FLORlANOPOLIS - Stó.. e�ró.r,nó..

Segundo foi informada a

nossa reportagem 'vai o J0-

quei Clube de Santa Cata-

Auxiliar de Escritóriorina, organizar para o pró
ximo -diá 7 de Setembro

uma interessante reunião

turêísta.
Para essa reunião foram

abertas as Inscrições para
I três páreos em 400, 500 e

1600 metros com as seguintes
: dotações: ao primeiro colo-

I cada Cr$ 1.000,00 --' aó se':

gundo Cr$ 200,00 e 'ao ter- ,

ceiro Cr$ 100,00.

Precisa-se .de uma moça desembaraçada, bôa dacti
lografa e que possúa, pelos menos, noções de Contabili
dade'. Ordenado a combinar, após o Test de prova. Tra
tar na casa "A EXPOSIÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54,
diàriamenta,' das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

.
.

.

I

Nesses páreos, alem da •

inscrição ser gratuita a clas-

sificação dos animais será I .

�:!�d�:�:;��{::�:::;: I!Curso· Pré·UniversHáriomelhor venha' a competir
.

com outro, que lhe. seja: VESTIBULA,RES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA
muito inferior.

Direção e orientação dos professores
DR. J. J: DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

SILVA E ACAD:tMHW HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" 'completem suas

carreiras, estudando Farmácia. � -Odontología,
'

Não percam um ano de estudos, Aproveitem a opor
j:tínidade, assegurando a sua aprovaçâe.

Para tornar mais, interes

sant� êsses páreos será usa

do, ainda, o "handicap", is
to é, será feita uma distri
buição de pêsos aos animais,
correspondente a classe _ de

.cada um. AUJ1AS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio

INFOR�AÇõES: diáriamente
.

das 8 às 9 horas, na
Academia de Comércio.

I AGRADECIMENT9
DR. LAURODAURA

�\..a
:\..'Io,�"<..';,

"1;>00.0 l-,.,-'\...(õ,.��

��
-rzr-!J.J_�_

TBANSPORIES AÉ8Ecç CATARINENSE S/A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

CONFORTD absoluto:
Grande ECONOMIA

Flurlanúpnli«, Sexta-feira, 11 'de Agôsto de 1953

ECONOMIA absoluta
L

Grande CON'FO�TO

AQUECEDOR

E'LÉTRICO

Subir, ascender, eis o fim indeclinável! Tudo .sobe,
assustadoramente. Não há quem ponha freios a essa dis
parada desordenada, para cima. De dia para dia, os pre

.
çosdas utilidades se tornam astronomicasl-O que ontem

,

custava um cruzeiro, está sendo vendido atualmente por
dez ou vinte! Sóbe o preço da carne, do peixe, do pão,
da farinha e do café, do açucar e do feijão, das corridas
de automoveis e carrinhos 'de mão.

Os carroceiros exigem uma forutna por levissimo
carrêto, como o carregador pela 'condução de

'

simples
mala de viajem! .

Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As-

Sabem os leitores o que se está tambem enfeitando cipreste Paiva n? 5, sobrado, está funcionando, das 9 às

para subir de preço? . .11 e das .14 à� �7 horas, o Pos�o de Alistame,ilto. Eleito-' A descoberta de um pre- "A ação do novo xarope
Nesta ocasião haverá a

.

O �icolé, a�uele pedacinho de pau, tendo numa das �a�.fa.r� lll;cn�a� de novos eleitores, tra�ferenclfl e su-,
parado químico que é "mais

'

contra a tosse da Vick utí-
entrega duma . imagem de

· extremidades 'um. t;:i_\?lete de 1ge1o açucarado e colorido,
s I uiçao .� t�t� �s', ,:, .

" úmido. que a água", repre- liza essa propriedade do.Ce-
N. S. dos Passos, modelada

que os sorveteiros yendém pelas ruas- eós bares e cafés, I A substituição dos tl�ulos antigos e O,bl:lgatorla, sem- I' no barro pelo jóvem Oscar
nos respectivos balcões' e que, em poucos instantes se pre que. n

..
os ,m,esm.os -esteja esgotada a pH�.g-1I1a "d,cs�I,nada senta uma conquista d� ci- tamium de se espalhar e pe-

.
- _ I Berindt, sócio -do Clube,

liquefaz em a nossa boca, deixando no paladar um goS_·H rubr,lc� do presidente da.mesa. recepto rn. .
.�hcianq alívio da tosse, de netrar, na demonstração da

I O' t d d
-

t t ao povo do Ribeirão ..
to, nem sempre agradavel, de essencias sintéticas de s III er�ssa os everao jun ar ao requerimen o' tcôrdo com uma ideclaração fôlha", disse o dr. GerlaclÍ. '

-

frutas. duas fotografias de 3 por 4. O Clube dispõe de ôn í-

Mais' esclarecimentos serão fornecidos na séde do
.eita em Nova �ork pelo dr. "Ele se espalha e penetra bus especial que sairá 'às 8

Partido, ou pelo telefone nO 2.570. Seorge' H. Gerlach, diretor- em muitas dobras e vincos
'·'!'.cnl'co da Vick Ch

.

1 d d b
horas e regressará, às 17

. - emlCa as mucosas a oca e da
horas. Qualql�er informa

"nc., fabricante da Vick Va- ,!arganta até agora inacessí-,
ção, com os sócios do Clube
de Excursão da Ilha.

·

Pois o picolé,' prazer da petizada que tanto' se re-

festela, chupando-o, vae .custar agora no sub-distrito
do Estreito, 1 cruzeiro, o mesmo preço de uma passa-

'

...____,.. _

gem de onibus. O picolé está se "vendendo caro"; já
pensa que é sorvete, .. E como êle muitas coisinhas

Not�ícias do Estreito'
, /

o MERCADINHO DO "CANTO",

Graças 'à generosidade e patriotismo de Um dos
maiores amigos, do Estreito, o, estimado 'industrial sr,',

Charles Edgard Moritz, que para tal fim cedeu, .a título !

provisório, a área de terreno ao lado de A S_9BERANA, I

o Canto,. a zoné!_ mais popu�osa e movimentada da Cida- I
.de Contmental, possue hoje um pequeno Mercado de I

verduras.e frutas, o qual funciona desde às 5 da madru
gada até alto dia,' atendendo ao povo de todas aquelas
redondezas,

De há muito, vinhamos propugnando pela instalacão
de um Mercadinho no Canto, demonstrando que a ohri- �
gatoriedade da venda de verduras e frutas exclusivamen- i
te no improvisado Mercado do Matadouro, não poderia

·

atender à maior parte da população do Estreito, que se
I

encontra localizada no Canto e suas imediações, até o

Balneário. O tempo serviu para comprovar que tinhà-"
mos razão: o Mercadinho do Canto, cresce dia a dia, e é

procurado por centenas de pessoas, que pela manhã, fa
zem compras nos açougues alí existentes, e na modelar
A SOBERANA, onde se adquire, desde às 6 horas, sabo- :
roso pão fresco,. enquanto o "Mercadinho" do Matadou-

'

1'0 vive às moscas, com dois únicos t�boleiros. I
Pena é que a nossa Prefeitura não tenha até hoje to

mado a iniciativa de, para estética do Mercadinho do
Canto, mandou construir diversos péquenos chaletes de

_. madeira, uniformes, pintados a óleo, a fim' de abrigar I' verduras e verdureiros, evitando fosserri construidos a-

, brigo para os ,taboleir?s,. �e forma que tem sido. feito. 'I''falam ate na proibição de serem os taboleiros for
necidos pela Municipalidade, frotegidos por qualquer es

pécie de abrigo! Será possível?! Então frutas e verduras
poderão ficar expostos aos rigores do' sol e da chuva?

Argumentam os fiscais, que as bancas colocadas pe-
·

la Prefeitura no .cáis do Mercado Público de Florianó
polis, não possuem cobertura ...

Sim, mas'a, Capital ostenta grande Mercado Públi
r- r-» o que não impede. de o povo ter verduras e frutas nos

_
días de chuva, mas o Estreito não possue Mercado, daí

- a necessidade de cobertura para as bancas do Pôsto de
venda de ver�uras e frutas do Canto dQ Estreit'lt.

· SUA 'ALTEZA O PICOLÉ'
.

mais ...

FEIRA LIVRE

As feiras livres das 4as feiras, no largo da Matriz,
estão desiludindo a muita gente, visto que, até hoje,
-nada foi feito no sentido da regularisação dos preços
das mercadorias. ali expostas. .

Se auguns artigos 'são vendidos por um ou dois cru

zeiros abaixo do preço comum dos armazéns, outros
.
são empurrados ao povo por preços devéras escorchan
te. Enquanto 'não foi procedido um tabelamento para
as feiras livres, estas continuarão deixando de oferecer
ao publico 'as vantagens tão esperadas.

Em hipotese alguma os preços nas feiras livres po
deriam ser iguais ao do Comercio em geral. A obriga
toriedade de vender os artigos, mais baratos, pelo menos

10 a 20%, deveria ser imposição dos poderes publlcos
municipais, cumprida à risca, em beneficio do publico,
mas infelizmente, tal não acontece,

Os feirantes estão abusando da complacencia do

povo. Se não pagam imposto de expecie alguma, é jus
tamente para favorecer ao povo e não explora-lo

Está acontecendo com as feiras livres o que se ve

rifica com o pescado, em que essa intoleravel e incons
ciente éOAP, tabela o peixe em beneficio do vendedor
e em prejuizo do pobre. consumidor, como. vêm aconte

cendo com o rabutalho do peixe muido, que pela tabe
la da Coap é vendido ao preço d� peixe, -adulto, como se

o camarão' miúdo e o 7 barbas dos pantanos, fosse, o
mesmo 'legitimo do côrso. Filhotinhos de, pescadinha, de
5 a 10 centimetros, semelhantes à manjuvas, estão sen

do vendidos a 8 cruzeiros ao quilo, porque assim exige
a tabela dessa defectivel COAP.

Que interessante, seria se os preços das-feiras livres
fossem tabelados p�la Coap!...

'

.

.

' Corespondente

eonJador
CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,

aceita escrita·s'. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,.
.

32 - nesta capital.
.
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"Capacidade 30 LITROS'

• Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tampe
ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instantonea, permite a

maior escalai de graduações de ,

TEMPERATURA,

PARTIDO 80CIAL\
D,EMOGRATIC,O

DirefórioMunicipal de 'F-loria9ópolis

(O �GULADOR VIEIR.-\.)
A mulher evitará dore.

\LI V lÃ AS CóLICAS UTER1.NA�
t':mprega·3e com vantagem para
combater as Flores Brancas, CólJ·
cas Uterinas, Menstruaes e apl). o

parto, e Dores nos oviriol •
t poderoso calmante 'e Reaul.·

dor- por excelência. '

.

RLUXO SEDATINA, p�la 6tUI com

",ronda elicada é receitada POI
médicoa ilustre••

FLUXO SEDATINA encontn....
toda parte.

\. -

ULTRASIONO
TERAPIA

O MAIS· MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
�L'O PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO, SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇQES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
AL'l'OS DA CASA RELO HORIZONTE.
RESID€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

SãoExpresso Jorge
DIARIAMENTE

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

CACIQUE HOTEL
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'AQUECEDOR ELt:TRrt:O� CENTRAL
\'

Capacidade:
100 a 1,000 litros

FabriCadas nos : tipos
horizontQ.. e, verttcct,

•. Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada•.
• Controle automático de temperatura POr:' URMOSTATO.

que proporctona grande ECONOM:I}('
/

�I

,

GARANTe o QUE FABRICA
,�---.;:;,.-

IA Descoberta II
CI.lUBE

.

DE EXCURSõES

DA ILHA

Convif'e
O C. E. I. convida o povo

em geral para assistir as

festividades de N. Sra. da,

-Lapa, domingo, dia 16, em

Ribeirão da Hha.

DE UlVI PREPARADO QUIMICO "MAIS ÚMIDO QUE
A AGUA" REPRESENTA UMA CONQUISTA DA

CIÊNCIA NO ALIVIO DA TOSS�
\

porub. 'leis, as quais precisam 'ser

.rtingidas para obter o má-
,

"Soluções diluidas dêsse xirno alívio para a tosse".
'lOVO preparado qUllTIlCO. O novo produto é agora
rhamado Cetamium,. de- encontrado em tôdas as far- • PLACAS SIFILlTICAS.
nonstraram possuir' a fa- .1.lácias e drogarias do Bra- : llixlr de Roouelra.uldade de se espalhar e pe- "II sob o, nome de Xarope Medi J III

" i ca�o l!ux ar no tra-
ietrar em gráu muito sU:pi:!- Cetarnium Víck, I tamento da slfilis.
'rior ao da água e de outros

.

líquidos. comuns utilizados I
-------------------------

em fórmulas de remédios I�ontra' a tosse", disse êle.
•

O dr. Gerlach disse que a

em descoberta do Cetamium é

•

o resultado de vários anos

de pesquisas em busca de
um veículo que levasse a I

I
medicação àquelas membra- ,

nas da boca e da garganta I
Irirritadas pelo resfriado as

Iquais são dificilmente atin-

gidas. O 'passo seguinte foi
a preparação, nos laborató
rios dã Vick, de um novo ti

'po de xarope contra a tosse

contendo o Cetamium. Govêrno Metropolitano
I

As inigualáveis caracte- PARTICIPÁçÃO DO CONGRESSO EUCARIST.JCO
rísticas do Cetamium estão .

Em comemoração ao VI Congresso Eucarístico Na
, '..

t '1
.c ional, que será'ce'lebi'ado em Belém do Pará' e para fa-

lmpreSSlOnan emente- 1 us- ilit
' . " .'

"

.

CI I ar aos fieis o cumpnmento do preceito e ainda aos
tradas pela comparação da que, de qualquer forma, deseje� associar-se ao memora

ação de uma gota dágua e vel certame; com a-utorização de Sua Excia. Revma'. o Sr.
uma gota de solução de Ce- Arcebispo Me�ropolitano, haverá na Catedral Metropoli
tamium sôbre uma fQlha ta�a? no pr�xlmo dia 15, às 19 horas solene Missa, com

. b' A
pratIca alUSiva, e a que seguirá a bênção com o Sso Sa�

ma�la e mem ranosa._ go- cramento.
.

,

.
,

ta dágua continúa com o Floria_nópolis, 11 de agôsto de 1953
formato de uma pérola. Ela CAss:) P. Quinto Daví Baldessal'
não se espalh�. A gota de Chanceler interino· do Arcebi�pàcto

::��!:a:e;':ta:i�:p��;'
-

-Age-;'T�sV;�d-;·"-';
.....
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.....·-.....
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.....••......."""···........-........"

sôbre a'fôlha numa camada Grande organização de "Reembolso Postal" aumen

microscópica. Só mesmo tando seu quadro de agentes-vendedores, oferece opor-

um� substância mais "úmi- tunidades a elemen:tos'capazes e honestos.
.

da que a água" tem I Cartas indicando idade, profissão' e pOSSibilidades
I -

essa a- de negócios a ELMO MAGAZIN - Dept. J. 4 - Caixa
çao. .

- Postal, 8.400 - São PaÜÍo.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cuidado CoDÍ- linba Vida' .

Direitos reservados pelà nhecido, do que as que oca- Herbert W. Slayden, que j 21", que, em língua benga-
I -

,

APLA -- Especial para. "O sionam ao destinatário de mandara construir na casa li) como todos sabem, quer
ESTADO" I seus cabogramas e telegra- uma escada exterior de fer- dizer exatamente: "Cuida

ruas. Cada u� dêsses men- ro, para C'(.: casos de íncên- ! do com' sua vida"! lJ� dia,
DE PITIGRILLI sageiros éum criminoso em dio, tendo-se dado o que te-j o rapaz, acabrunhado pela

Buenos
estado potencial. Por uma .nia, desceu pela escada ex-

I
vida pacífica-e afemidade

Aires -- '(APLA) espécie de elegância, de vir- .erna C! salvou-se das cha- que levava sobre assalfom
- Um jornal portenho pu-

tuosismo, de embriaguez mas; quando, porém, incó- bras de Sciraz e Bukara,
blicava, em outra época desportivo, enfiam-se por lume, atingiu o degrau in- passeava por um salão onde
uma seção sintética, e por
conseguinte diretamente ad-

entre a multidã� como ser- .ertor;' ao saltar à rua caíu um tapete representava
pentes, e em vez de tocar a sob as rodas do carro de urna caçada ao tigre. Toma

campainha lançam um silvo bombeiros. E morreu. do de cólera repentina, o

que é uma punhalada ao co- A um cavalheiro da Ida- ! apaz se acercou do tapete
ração, embora não deixe de Média, que vivia num .' deu um murro ao focinho

ocasionadas' pelos acidentes
feridos aparentes. O. auto- castelo sobre o golfo de: da fera, dizendo: "maldito

de rua do dia anterior ao 1-
ncbilista que vem para ci- dengala, tinham predito bicho!" Por traz do tapete,da semana em curso. O tí- lna de nós, convencido de lue o filho lhe morreria por porém, havia um prego en-

-tulo da' seção era: Cuidado
,1'::0 nos atropelar __ e' que, -:Dusa de um tigre. Facílí- ;'Hrujado: pequena escoria

com sua vida!
Esta humanitária

monitória, representada por
um quadrante com uma fle
cha que indicava 90S mortes

com efeito, não nos atrope- ma a defesa! Bastava não

srá -- não se dá conta que rr à caça de tigres, ou me
todo pedestre sente o ponto ihor ainda, não sair de ca-

reco

mcndação merece um aper
feiçoamento: "cuidado com

.

minha vida! Cada indiví

duo? �xcetuand(!) algum de-

.;ão) infecção,
morte!

septicemia,

, '

Fal alguns anos se fes
de convêrgência dos auto- sa, Enquanto os i�mão.s -e

tejaram as cem travessias
móveis que chegam até êle amigos Partiam para a sel-

de um marinheiro, que ti
dos pontos mais diversos, ..ia com arcos e flechas, lan

nha em seu ativo, meia dú-
para desvia�-se,.: p�� seu

I ças
e elefantes, êle os con

turno, em direções nnpre- tempiava .com os olhos

visíveis, e que apesar de I cheios de :melancolia a 'ca

respeitá-lo com seu próprio I minho para o perigo -embri-
! ' �

carro o envia, em -troca, pa- agador .e para a aventura.

ra baixo de outros pneumá- ' Mais de uma vez tentou ob

ticos ou contra outro radia-I ter a permissão paterna,
interessa, Basta ver com

dor. Seria o caso de pensar mas, o pai, inflexível, lhe
quanta calma, em todos os

que, onde a circulação é contava o presságio do adi-
-

países d.o mundo, os mais .

mais intensa, cada automo- vinho: "Teu filho morrerá
cerimoniosos distribuidores

bilista dissesse ao pedestre:

por que a lei castiga o im
tà e o dêsprêzo do automo-,
bilista pelo pedestre são' prudente)lue pões ao peito

ril da janela um marteto
os mais flagrarites desmen- trtí I d

.

suscep ive e cair na rua, e
. tidos a todos os livros, dis-] -

1 b 1-

.

' I a quem eva no o so uma
cursos e sociedades em prol' .

t 1 d d
-

. pIS o a escarrega a, e nao
da fraternidade" universal. f'� bi

.

1 t
.

JI
' con Isca a ICIC e a ao ener-

.

A go disso chegou a saber > • •

.

'. gumeno insconsciente que,
'

aquele pintor de Milão que, I'
.

t
. h d. . somen e por Jogo as cir-

no alto da escada de ma- tânci I
•

t cuns ancias, por uma fra-
deira, apoiada na calçada, 1 -

d dos tí
I

.

. çao e segun os ou cen 1- O Centro de Irradiaçãoestaya dando os, últimos re-
I a

metros, não derribou uma Menta] "Amor e Luz" realiza
.toques ao .escudo de unia -

E té dcriatúra. Provavelmente, sessoes so encas, to as as se-
sociedade de socorros mú gundas fei '20 30 '

-

porém; não passo de um
.

. Iras, as , a rua

tuos, com as duas clássi�.as Conselheiro Mafra, 33 - 2°iludido incurável. Os aci- da"mãos a sair dos punhos ell: ,

d
an

.

r.
.

,0 d I I entes formam parte da I ENTRADA FRANCA'
goma os e no ato de se es- 1 ".

.

treitarem' interminavelmen- ,1ar�1onflal undlversal.d S�rla I
pagao a ar e pre estma-,te, uma com a outra. Uma
.

- ,.

bi
----

. . _
çao; mas e COIsa o [etiva e

senhorita que guiava um b 'i h.-
di ,

-

.

, I
o servave, na cronica Ia-

carro voltou-se para olhar .

.

bmi -, .

. na, a su missao a sua me-
outras senh.oritas que guia- II it bilid .d

.

,
\ . VI & I I a e.

va outro carro, e foi esbar-, E S' t L
.

m aln �UIS, um sr.
rar ,com o párachoques na �

escada do pintor de símbo- !
I

los fraternos e filantrópicos,
pondo-o de pernas para o

ar, com seus pincéis e fras

quinhos de tinta.
Eu' não penso, como Pas

cal, qu� nossos· piores con�

tratempos dependem' não
sabermos ficar

-

encerrad�s

:generado inresponsável, tem
cuidado com a própria pele,
e se dependesse de nós, che

garíamos todos a tocar a

meta do século, A pele, a

saúde, a comodidade dos
outros é o que pouco nos

de "pardon", "sorry", "ver
zeihung" e "scusi tanto", a
penas conseguida a entrada

"Vá-se esmagar por outro"'!
Todo o segrêdo do "cui-

dado com minha vida, es-'
11.:> trem, se imobilizam na

taria em educar' o. cidadão
portá, como se suas cos

a representar a si mesmo a
. tas assinalassem o confim

d duzido por
.

, .' '. ano pro UZI. o por sua m-
extremo do umverso, e a-

.

. A

•

•

C d dconsciencra. a a casca e
trás dêles não houvesse ou- b

.

d
-

hão «anana Joga a ao c ao e a
trem. dotado do' mesmo di-

f at d 'fh.

". possível ra ura o emur

rei�o de subir, ,O ódio do de um pobre velho. Não sei
pedestre pelo .automobilis-

A, G U A

NAS CONVALESCENÇAS

»cr causa de um tigre"! E

screscentava: "tab tei se-

zia de naufrágios. À saída

dá pequena festa, o mari

nheiro escorregou e não' se

levantou mais. Tinha bebi

.lo. Encontraram-no morto

r a manhã seguinte, com o

rosto numa poça d'água. O

salvo de seis naufrágios se

havia afogado em dois li

;TOS de água de chuva.
Pensando em tudo isto,

reconcilio-me com todos os

automobilistas e ciclistas

que bordem o intrincado
arabesco dos destinos .nas

praças das .grandes cidades .

E penso que raciocinava es-
j

'plendidamente aquele sa-

cerdote francês, cego, que
foi interrogado por um

pO-1licial. .

-:- Mas por que o sr. tam

bém não leva uma bengala
branda?

-- Tenho á Anjo da Guar

da. -- respondeu o sarcedo
te, enfiando-sé pela desor-
1e;11 de Place de la Concor
de!

Frlquezls em ser.1
Vlnbo ereolotado

(Silveira)

CLINICA .MÉDICA HOMEOPATICA

-' Dr. ,Meceslao
. l'io, 402', Raio X, .185',- On-
- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N ..92 --' Fone 2665 das Curtas, 210; Raios In":

I Resi4ência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 'fra-Vermelho, 184; Raios
CURITIBA - PARANA'

I
Ultra-Violeta, 31; Metabo-

I N G L E S A
I .' lismo-Basal, 2; Eletrocar-

,

.' Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS. E
. MENTAIS. 10 T b '

.
.

.

M dIOgrama .

u agem-
______..,r""W� ..... ,Doenças. da pele: Eczemas, Furunculos.e, CoceIras, an- "..

[iii -I:" r:, III] chas,· espinhas, etc. - GI�ndulas. Falta de ,reg.ras, Ex:. DuodEnal, �; RadIOterapIa,
_� 'd_�, cesso, Flores Brancas, FrIeza sexual, Impotenclá, Este- 107; Oxigi=noterapia, 9; A-

r o N fc A A P E R'I T I V A I riJid�de; AD��;onvolvimento .físico ,e. I?entaJ, -:tc. - 'Do- nestesi.a pelos gases, 61; E
,enças crOlllcas em, geral: Reumatismo, VarIzes, Asma, 'letrocoagulação, 25; Bistu-

Malária crOnica, Hemorroidas, étc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de rí Elétrico, 5; Transfusão

, cada mês, no HOTEL HOLETZ J de Sangue, '14; Iphalações
com penidlina, 62; Bron

coscopia, 1; Curativos,
353; Fórmulas, 7�77.

em casa. Os mortos por in-
;

cêndios, por terremoto, pOI: I � ,.
'

emanações de gás ou por

briga; fan'liliáre� era' p�ssoas
que s�íar!9. pouco. 'E' certo,
porém:' que a rua nos en-

curta a vida. A campanha Rádio Gua;ujã de Flor:ianó- \
mais eficé;lz para a proteção polis
do cardiopara consistiria Rádio Difusora de Urussan-
em tornar-lhe. menos

-

.

an-
\ .:,

. -. .

ga _._".

gustisosa a ciréulação pelas Rádio Farroupilha de Pôrto
ruas. 1!.:sses mortíf�ros men- Alegre
sageiros que levam de bici- Rádio Sulina de Capinzal
cleia os- cabogram�s' e ra- R árl io Difus'ora de Tijucas
diograrpas a uma velocida-: Rádio Difusora de Laguna
de imbecil, como se no Rádi0 Caçanjurê .de Caçador
mundo houvesse notícia al- RáGJO Difusora de Itajaí "I
guma merecedora de ser "O Fstado"
sabida cinco minutos antes, "Alvorada"
têm· sobre a consciência "O Invicio"
uma maior qu_�mtidade de "O Vale do Itajaí"
palpitações cardíacas em �.��. �

prejuizo do pedestre desco: -..:.!
Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

Szaniawsk -.

REPRESEN�TADAS CLIENTES

\

a c I T E

Agência

de

Pu blicidade

Casa Londres

PeJ"eira, Oliveira & Cia.
,

. .

I [nd: �Gerais Cássio Medeir?s .

. S. A.

Electrolândia

Modas Cliper
A EI�ctrônica
Est. José Daux S. A.,

Waldir Losso & Cia.
Eléctro T�cnica' Ind. Com.
S. A.

I Escritórios Ronalan Ltda.
I Lóide Aéreo Nacional

J
I
I,

AVISO 'Ministerio da Marinha
DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o CAPITANIA DOS PORTOS 'DO ESTADO DE SANTA
.>: GATARINA

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON EDITAL

Para tratamento do ES

TRABISlVIO em crianças.

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
MERCANTE

De ordem do Sr. Capitão dos 'Portos do Estado de
Santa Catarina, faço público a quem interessar que' a
cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri
ções para os exames de: Mestre de pequena cabotagem,
Práticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar
rais, lOs. e 2°s: Condutores .Motori.;,ías e Maquinlstas,
desta data a 31 de agôsto próximo, de. acôrdo com as Ins
truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr. Ministro da
Marinha.

Capitânia dos""'Portos do Estado de Santa Catarina,
_em Florianópolis, 22 de julho de 1953.

Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas díàría

mente.
.

.

Hospital de Caridade
da

Vende-se

Irmomdade do Senhor
sus dos Passos

Omovimento de assistên

cia aos indigentes durante

JS mêses de junho e julho
:lo corrente ano, foi o se

�uinté: . Consultas, 3189;
Injeções, 12299; Operações,
288; Exames' de Laborató-

Je-
Nelson do Livramento Coutinho
Escriturário "G" -- Secretário:

.

.,

Ilao-MdrrchoJ D�odo,o, 34'. lo· 0".1.. "'�....... ." fOH.f'�iJ.zU 421. C411. ,.".t.541:l ....c, ,�

. CURITIBA rfUCIIAIIA. PROSEBR",
•

PARAQ �

Viag'em com seguriloça
e rapidez

sO N_OS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO 4<SUL-8,BA'SILEIRO»
Fl{)ri�n6polis - Itajaf .- JoinviUe - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados cOiTI residên
cita em Capoeiras.

.
.

Dois lotes em Barreiro's cita á Rua de Moura 20x35.
Uma casa na Vila São João em. Capoeiras.
Vêr, e .tratar com o proprietário Braulio Silva em
CAPOEIRAS.

.

"

-

\iende-se
I '

ORGANISADO
E ....

EDITADO
POR Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lote-s
, I.rbano;;, casas, grandes áreas de terras' próprias paraWllÁLü?/(Jl)..;g(J4Jl[g agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em

gElXAg NfTT(J Goiâllia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
FLORIANÓPOLIS_OMiTA CA''''lONA ele Mato Grosso! próprias para cultura do café.

Informações: - Edigício S�o Jorge - 10 - Sala 4.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'Impeachlenl"
----�

tração é desviada para a

política.

du Gu ernador I'

MACEIO', 12 (V. A.) reestruturação da situação do legislativo, visando atino

Consta que o manifesto. Ii- reinante, no tempo de Sil- gir o governador. Faria par-
.

do pelo deputado Muniz F'al- vestre. Pcricles. Os oposí- te dos planos não aprovar

cão na Assembléia Legisla- cionistas, alem do mimifes-' as contas do governador e

tiva é o início da campa-: to apresentaram moção de depois/dar inici'o ao preces

pauha da .oposlção para a. desconfiança ao presidente
r

so "impeachement". O obje-
tivo final seria afasta-lo do

càrgo pelo "impeachement"
ou por um acôrdo. Tem-se co

mo certo que Arnon de Mel�
lutará até o fim mas não fa

rá nenhum acordo com os

oposicionistas, não temendo

igualmente a campanha. As
sinala-se por outro lado que

com a situação que os opo

sicionistas criam o povo, so-

A. B. M.

Ministerio da Marinha A Criação de lovo Ministério
__.----

CAPITANIA DOS POC�����AESTADO DE SANTA ,����ol�::.it�;;a-;;o� ;:: ;::":n,,
milhões de hahi-' �:::,::!�a :u:'t:!::tic�,g:�

.PA_.1 ... �o_J.nicÍpios enviou um 'alenta-, Aborda, _ainda, á situação deve continuar subordinado
I "'s.do memorial ao presidente 110 Instituto Brasileiro. de á presidência da República. '- / -

f
-""t"�

Getulio Vargas, sugerin.do a I
. *- .' DUIlAI1TE TODO DIA

,.,.,;1'EXAMES PARA O PESSOAL D_( MARINH.!\..
. criacão do Ministério -do ,

MERCANTE I
• .

IDe ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de Interior, na oportunidade da

Simta· Catarina, faço público a quem, interessar que a- I reforma administ-rativa, ora I

c�am-.:)e �bertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri-j em estudos. I
cp.oes parapos exames.dde: pMc;s,tre deCP('quena]\�abtotagAem, i Dentre as vantagens ,que I . I � �.

� � �.i:- � _

ráticos, raticantes e ratIcos,. ontra • ues re, r- I I A'
�

d t'S
.

100 '1
.

h
.

d' .

di' I I "
•

'10 20 C
.

d 'M ,. "II,··· t I
a egou a ssociaçao, es a- I errarias, mi pm erros, ma erras e el, otes � '7f1 '. � .

rals, s. e s. 01;1 utores otorístas e �v aquirns as, .. "b . n .; CY'" l.': d tern
,.

. � .

j

d d 31 d
�

t
" d �. d I I ca-se a de que o Minístro 11l unos, cas .. ::" "IaM cs áreas e erras proprias para

esta ata a e agos o proximo, e. acor o com as .ns- -

I�.. 1 ')' ,

h
-

do Avi 3122/1951 d E S' Mi
.

tr d � do lntérior poderia atuar gricu. tura, a em ri,e maravil osos lotes urbanos em

�VIruç?ehs o VISO
_. ,o xrno. 1. - nus 10 a :

.'
bi t d' f o iân ia e São Paulo, assim como ótimas terras no E�tadoI arm a: �,

.

..

mars o jetivamen e nas 1-
de Mato Grosso, próprias para cultura do café;

Capitânia dos .Portos do Estado de Santa Catarina, versas regiões

SUbdesenvol-1
Inforn acões: Ed'g" S- J 10 S I 4

' ,. .

' 1" •
_ I ICIO ao orge _ ,

_ a a .

tm Floríanópolís, 22 de Julho de 1953.
vidas, citando especifica-. '. '

.

.

mente o poligno das secas,. .

Nelson do. Livramento Coutinho
com seus 418 munic!pios

.",. o:

'"
'

'!:,,,.-

Dístrfbuídor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
• Rua João Pinto. � Fpolis

t

EDITAL

Escriturário "G" -- Secretário.

CLINICA MÉDICA-HOMEOPATICA

- Dr. MecesÍao Szaniawsk-

'_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665

Residênéia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBA - PARANA'
t

Especíalidade: 'DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso) Flores Brancas, Frteza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimen-to físico e mental, etc. - Do

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica; Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas .em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL.HOLETZ

AGORA ,

FLORIANOP'OLIS'

(l"tecla tha'gica"
em

I

e sto

para bo'ns empregos!
DATiLOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP '_ - PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE _ Serviços especícns de'

COPIAS A 'MAQUINA E MJMEOGRAFO

rMatricule,se na Escola REMrNGTON DE FLORrANÓPOL·!S

(

Conqurste seu diploma de dattlografo
,

Rua Alvaro de C-arvalho,,20-(sobrado)
/

(
----�-_ ...

DR. JúLIO DOIN VIEIRA

.. Vende-se ;,Cerâmica- São Caetano
I '

TIJOLOS PRENSl\vOS, TELHAS, LADRl- .

Para tratamento do ES-
I

Vende-se bôa casa de �êcos e molhados com residên- LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
TRABISMO·em crianças. I cia cita em' Capoeiras. TARIO

PRONTA
/

ENTREqA

Acaba de receber o

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

t .

OsnyGama & Cia.
/

.

JERONTMO COELHO, 14 - Caixa 'Postal;
2:19 - Florianópolis'
DISTRIBUIDORES

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35.

Uma casa na Vila São João em Capoeiras.
Vêr e tratar com o proprietário Braulío Silva' em

CAPOEIRAS.
"

nua Vitnr Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas dlària-

mente.

-

Sugere a

Viagem com segurança �

,-e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS :tdICRO-ONIBUS DO

. RI?IDO {(SOL-B·RASILEIRO))Aviso
Florianópolis - Itajaf - Joinville .,.::. Curitiba

(

Fraquez.. em ser.1
Vlnbo Creosotado

(Silveira)
DR. NEWTON' D'AVILA

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

-

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,

O MELHOR JURO �
---_

, .

5.% C R,I'ME Quem achou ,1'
Conspirar Contra o RegilDe: Perdeu-se uma c3:_rteira

�

I
com duas. chaves preza em

. . '.
- .'.

. uma argola e com a impor-
o ministro teve a oportuní-. lítar do Leste, pOIS VIVO·

, ,

C
'

. '. I I
tãncia r$ 125 00 cruzeiros

-

dade de elogiar, drzêndo que . comungando com os me�IS .

' .

se sentia feliz por parecer, soldados no cumprimento do Pede-se a quem )mcon-
o exercício uma preparação; dever. So� soldado e repu-

I
trar, entregar n-esta .reda

de guerra. A expressão mui- ! to como maior crime cons-! ção que será bem gratifi
to m,e agl:adou na qualidade: pirar contra o reg íme e COJ1- :u90 até com toda a impor
de comandante da Zona Mi- tra a soberania da. Pátria", tância.

.,

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOl,�
�IO, 12 (V. A.) - Seguiu

para Minas, a fim de assis

tir ao término das manobras

da 4a. Região, o gineral
Zenóbio da Costa, que, ao

partir, declarou :

- '''Vou ver a tropa que

RUA TRAJANO. 1�
fLORIAN6pOLlS

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

Presentes de -Real Valor, Sim' 7
loeis, Pulseiras- Diversas, Relugios, Canelas Parker, Porcelanas 'Decoradas Nacional,

.

'

Japon,eza e Chineza, faianças
\

. e Muitas Uulrás Novidades. .

.

Preferir Nona Casa, é Preferi,- '8 Melhor
......:r:ICA· MOOEL.O' - FELIPE-,>SCHMIDT v_

"'., - , •

0.0. '-" _', ,- ,', "'.' _.", '" '�'_", .,. ",. ., '�'" .'0 ,_' :;�

I

•

FO,NE 2280

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Assembléia Legislativa
--------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------

- --

Os - Veios Governamentais Não Enconlram Ap'ôio •.Do(Represenlanles
Do Povo, Que Os -TêmHReieitado! Os Municípios Calarióenses, Com
ft Rejeição Do' Velo Ao Projeto 869,. Estão De Parabens .,.....

.

so hoje do aniv:rsário do e a dedicação do sr, Dur,val' PSD. e do Govêrno na C�- j (�S em� �aç,ador� ,AProvadol,para :eg�la� � arrecadação' verna�or a� Projeto �e LeiClube 12 de Agosto.,' Marius, dedicado sempre ao I mara Federal, pelo cumpri- por unânimidade, e a distribuição das rendas. que ena Posto de Saúde na

O sr. Dep. Oscar Da No- bem estar da coletividade' mento da promessa feita de Discussão e votação de

1-'
Baseou-se, além disso, pa- cidade de Tur�o.-,

v:' após �rilhante justific�- � onde viveu. Embora �:rten- � a�resentar . ,um.projeto de i.m ,o:íCiO, procedente de ra d€�trui: as razões do, v�- O Deputado Ilraar Corrêa
çao em discurso que publí-] cendo ao quadro político da lei, (que ja: foi aprovado) Joaçaba, remetendo um e- to em artigos da ConstItm-, ocupou a' tribuna para co

caremos em próxima edi- I U.D.N., mereceu, mesmo determinando a localização xemplar do.folheto a "Bata- ção do Estado, onde tam- mentar o assunto. O Proje
\ A ata da sessão extraor- çâo, propôs telegramas aos

I
dos seus adversários respeí- da usina siderúrgica nà ba- lha do Trigo em Santa Ca- bém, se evide��,a eompe- to em tela vetado por S,

dinária foi lida e, aprovada ;1'S, P�'e:idente da Repúbli- to, admiração e amlzade� cia r-arbonífera dé Santa lá�;ina'" _contribuiçãó da 1�" tência' exclusiva do/Poder Excia., autoriza a constru

sem retificações. ca, Ministro do Trabalho e Nesta hora, quando o mu- Catarina. Expcs icão Estadual do Trí- �egislativo de forma clara çâo da unidade de saúde
Do expediente constou 0- �:lresidente do IAPC" refe-' nicípio de Caçador presta as 'Também sôbre o .assunto ,go, I provado por unânimi- e bem arejada, sôbre a ma- pública, pelo fato 'de pos-

fício da' Câmara Municipal .enteà instalação de servi- derradeiras homenagens, ao falaram, em apôio de "amnas
'

i:.rle. téria em discussão e que suir o Executivo' iniciativa
de São Bento 'do Sul, maní- ços médicos dessa autar- extinto; também é de jus- as proposições, os deputados Para discutir o veto à lei mereceu o veto' governa- dessa natureza, não existe
festando-se 'contrária à' re- pia, em JÓaçaba. tiça, que esta Casa a êle se Paulo Marques e Cássio Me- 869 que determina época mental.

, a redundancia, A Constitui-
forma da Constituição com Requerimento do Dep. Si- associe. deiros, para o pagamento do exces- Em resumo, o ponto t� ção ao definir e localiza!', as
a finalidade de diminuir os lueira Belo e Tenório Ca- Requerimento do Dep. Ordem. do Dia 50 de' arrecadação de ímpos- vista defendido pelo líd 'r iniciativas quando privatí-
índices de população para a valcanti pretendendo voto Nelson Brasil, no sentido de Na ordem do dia foram tos, aos municípios o Depu- do' PSD.,

é

:o de que,- as vas de éada Poderçtambém,
criação de novos munící- de pezar pelo falecimento dirigir a Casa, um voto de votados ,os seguintes proje- tado Ribas' Ramos, como chamadas rendas externas: na leitur-a 'dos tettQs Cons-

I pios. do sr. Durval Marius. aplauso ao Dep. ,Flores da tos: autor da proposição, pro, quota parte do imposto sô titucionais aquélas que são

,; Requerimento do' Dep. Encaminhando o requeri- Cunha, pela forma brílhan- Discussão e votação do nuncia-se sôbre o assunto, ore a renda; fundo rodoviá- c,9muns a ambos, não vemos

Wilmar Dias pleiteando vo- mento falou o'Dep. Siqueira te- que desenvolveu apreci- projeto de lei' rl. 33-53 -- A época do pagamento, já "1.0 nacional 30% do exces- como encontrem elas ampa
to de regosijo pelo transcur- .

Belo comentando o trabalho ando a Siderúrgica da La- Ci'ia cargos no Quadro Úni- fora prefixada por ?ei den- '-;0 arrecadado de impostos ros const�utcionais, são ar-
.

guna. Comenta trechos 'do co do Estado e dá outràs < '-"0 do 10 trimestre. Como se estaduais sôbre os munici- gumentos fragilíssimos. E'
.diseurso pronunciado, e .rovidências. Aprovado por, Ilê não estamos .modlhcando naes; operações de créditos, indiscutível a utilidade de
também pede que' fique o .nânimidade, a lei em sua essência, e sim, ete., não 'podem ser com- localizar alí, uma 'unidade
mesmo constando nos Anaes ....... ,_;L.',�são e votação do dilatando o prazo do paga-, tadas para efeito l!lI cálculo sanitária.'
ela Casa, ;1'ojeto de lei n. 83-53, -- Au- "e:r..to. 'l que se refer� o art. 20, da.
Sôbre o 'assunto manifes- toriza a doar ao Serviço de Uma \ ez chegados os ba- Constituição Federal

-,

tou-se também o Dep. Wil- Alimentação da Previdência I lancetes é'O Tesouro do Es- Para tal, na opiaião das cian Slovinski, discutindo 'o

-iar Dias que, encaminhan- Social, uma área de terra; tado, e le procede os traba- que se opunham ao veto ·do assunto, faz referê�cia aos

lo a votação, em"'nome de para nela ser construído"um n� ,�, trabalhos de confron- Covernador, som=n te "as motivos que o levaram a

?SD" deu apôio à proposi- 1estaurante Popular. Apro- to, :-,ar,1 depois efetuar os .endas locaes prôpriemerue presentar. No caso em tela,
;ão, extendendo oságrade- 'lado por unânimidade, , ,1.;,1 -e r tos, acontece, algu- nas, como sejam: -contri- nenhuma diferença existe
.imentos da Casa ao dep. Discussão e votação do mas vezes, serem os balan- buiçâo de melhoria munici- como o Projeto, hoje Lei,
instava Capanema, líder do .Jrojeto de lei n. 152-52 -- cetes de algumas Prefeitu- :al, imposto predi8.l e terri. que crióu o Posto ae Saú
---------------':'"'-�- );,;põe sêbre terreno l?ara' �.'as remetidos tardiamente; iorial urbano,. imposio de li- de de Araranguá e mer�ceu

T I'M �onstrução' da Delegacia de :icàndo outros, a m�.rcê das .(;ença, imposto de indústria a sansão governamentatSatiriza seus mais emi-
• • • Polícia de Timbó. Aproyado 'nesmas, para o reeebi�en- t' profissão, ,jogos e divel'-.. Trata-se de preferênf'ia,ientes mestres de' Faculda- '"

,

por unânimidade.. ';0 que tem direito,' ,í)e�, taxas mu�icii?ais", po- simpatia o Poder Exe:u�ivoRey, evi!'tmtementi:, é um

.

Je, para cantar e regalar-se ,

�
, NÃO ERA O CANSAÇO Discussão e votação do As rázõesdo veto apoiam- :'em ser sanadas p�! a esta- por um determinado Iogar,

. homem que tudo sabe. :om -os ensinamentos do ..

projeto de lei n. 112-53 3e no art. lOdo Projeto, por beleéer como arr���adaçã(l este devia ser o único ar-E' um psicólogo ingênito Prof. Ivledeiros dos Santos,
Qu'ando o sr. Fernando Aprova têrmo aditivo de a- pretender traçar nor�as de C'aracteristicamente munici.� gumeI1to, a 'única ra,zão que1

'

.Tre!ue e respira forte .

,

1 b d 1 �Melo era tri-secretarlo, os côrc!o ce e ra o em 1-2-52, regu amentação e processo, pal
...
o cOIJ.fronto, com ,as ren.. t 'e r i à, acompanhado e

r

.....Ciuando ê s t e empafiadQ ',.

equívocos, lapsos, informa- entre o:Ministério da Agri- as quais pretende, o Execu- c.as es:aduais do municípi,y J'ustificado 'o veto'ao ProJ'eliz: "Defendo, hoje, "o co-

ções nem sempre verdarlei- :!ultura e o Estado de Santa �ivo, sejam atribuições. de 'espectivo. to ..Conto com os votos d�s.

�ono" como ontem o' ata- ..

ras e outres -pecadinhos que" Catarina. Aprovado por' ,t'a c JJ,upetência, tendo o Mui:o embora, <) iíder d') nobres Deputados para re-

tais, corriam por conta do mânirnidade. Legislativo entrado na seara (_:O\TE�rlIO defendesse as. rci jeitor o veto, benefibiando
'cúmulo 'de serviço. ,O ho- Discussão' e ' votação do que lhe não pertence.' zões _do veto,

.

foi o mesmo assim, o altivo, e" trabalha-
nem não tinha tempo nem prójeto de lei n. 113-53 Continuando diz o Depu- (l:;t·:tado, manifestJ.l"\do-se a" dor povo de Turvo.:i:pulo". ____

:)ara se coçar. Imaginem sÓ Aprova têrmo aditivo ao a- �ado Ribas Ramos: --anali- Ca 'é\ (;:,ntrária ao veto p li' Por 22 votos contra 11 eApertado de finanças alu-
.

.
.

�ou-se por Cr$ 1.200,00 1 Secretal'1as sob a respon- cÚdo celebrado em 1-2-5�, Lando a Constituição do Es- '23 votos contra 9. 3 em branco foi rejeitado o

da
.. abilid<;lde do Ferra,ando! É 2ntre o Ministério da Agri- tado sóbre a competência E3�ão de paraben!" os mil veto.(mensais) aÇ> "Diário
éITUa coisa louca! Trabalha cultura e o Estado de Sanl na.iniciativ� de Projetos d,�

I nicípios cal,arinen�es que, Discussão .e votaçã�tlanhã. " ,

�

Iaté alta madrugada!' É de;- Catarina. Aprovado por LeI como este que ora 5(' pela :'eJ'eidio do veio gover- veto parcial à Lei n.Na nova vida de "jorna- -

, margar, concluiam os pala" ",nânimidade. 'j di.s.cut.e, conclu.imos qll!�, namental pa�sarã(J, a rece-', Eleva para 200 cruz-el'ros alista" ',defendido pelas som,
"

d·" t'"
cianos, Os erros' cometidos 'Discussão _e votação do i tambám ao Legislativo pc." bêr'- naiores quotas a que I gratificação q'ue cabe a ca-:)ras o anonIma o e o ra- _'. f

. .' ,eram, entao, sumanamente projeto de lei n. 114-53, tence iniciativa nesse sent� realmente tem direito e por da membro do Conselho do
),az" de u,m� altIvez e VlQ-"

d' 'd "R' �

I,enClÜ barbara. 1?2r oa os. ecomposto ,o Aprova t�rmO de acôrdo ce- do, 1 :!fel' o d,(: �lculo vicia&> Montepio dos F.unci,onà,'rio�Aproximou-se dele, dis- Secre'ariado, o nosso heróe I b d t.. G
� d (1 D E t' 1 t p'

d 1 ddera o en re o overno a ep, s lva e Ires, '150 a v,mr élm recehend.o. Públicos do. Estado. .'

Pensou-lhe atenções, de Na 'dureza a rea i a e, .f.o.lgou. Coube-lhe a pasta
atitudes. Por União e o Estado de Santa líder do psn, fala sôbre Sessão extraordinária de Por 20 votos contra 9 e 4vassou-lhe o caráter e ex- ,nverte as da Educação e Saúd,e. Tran- d b

.

Catarina, a 14 e outu ro ,;' :l:,s;mto, com convmcente 13-8-53.clamou eufórico: 1SS0, em. uma noite destas, qlll·ll'dade. Tudo seren�. de 1952. Aprovado por unâ� :lI' -: lmentação, sem deixar:• Ecce homo", jámais vi apóçum ato escuso, v�'1ha I Dentro do horário. V2rda- nl·ml·da'de. b d 'd

I
.

l' so, o ponto
,

e vista �un i- Neves.tan :1llho 'patife" sic. l�van_tando, �o�,iras pe a /deira ,estação �de veraneio, Discussão e votação da co-constitucional, duvida si- SecretáriosNa minha presunção de ',Esteves JUnIor a fora, M2';, o impr�vísto áconte- d C' �b
.

J�
.

'

1 d in icação n. 120.:.53 -- ons- quer so ,re a competencia' Barbosa e Olíviomeio psicólogo' est<:ti
-

Cluasi }uando a sua' retaguar a,
ceu.· De repente. E o sr. 'rue,,'ão de um galpão co.m. a- do Legislativo na

.. ela.bora-
1 d cão - A ata da sessão anterior, em. Rio do. O�ste Municípioa imagina- o.

'

t'osnan. o como um .' Bornhausen na sua reconhe- i)astecl'm'ento 'de a'gua ao e- ção da Lei vetada pelo Exe-
fI ' .

'
.

"oi aprov.ada sem retifica-' do Rio do Sul.Antevejo um tipo eXl- )ersegma-o, um guapo CrI-'
cida bôa-fé, _foi assinando, ducandário de Rio das An- cutivo.'.

d 1
-

"t pa" com ,.ões" I Sem discussão foi sub-vel e, longo ·como o· e um ,m o que nao o assinando. Deu-se o embru- ,____
•

'b l.. safadezas. I d
- i ,

Assim se Ecxpressou: uma Nãó� houve expediente metido a votos acusandp o
, am!-,u.

. ,.
lho. O Governa or aguen- NAO HA análise fria d,entro de um

1 B t h t a faz )ara ser lido, resultado seguint"": 22 re-,

,R�"erente beija o so,o ao em, es a IS on -

N- d' d ' ...
..

I tau a mao. ao po la e5-. 'raciocinio sem paixão, nãe A la mate'rI'a l'nclul'da na "t d 10 d 3[Jarte do livro do Fontoura, d S E d' t
]el an o, aprovan o e

ar a U'I' a-I mora,h.zar
um ato e um, e-

xpe len e veJ'o como rossa,' l'nqul'nar-' bf·
. ')rdem do Dia, vetd do Go- em rancó.e eu lcarel p q, cretano de Estado. FIcava

,

d do as tiradas do ,

'

F d M 1
se d� inconstí1ucional, '::em

guar an feIO, O SI'., ernan o', ,e o, "O B d B 'I S A f .J' ".

1' - anco o raSl
"

. 'ace -lO que Ú Crista ino, se-"�oedor" no "Ti?'ó ,ao Alvo;', que agol'a 'tinha' tempo de comunica que no sábado, gundo se deprende do ,art.

N----R-_;Ob--·-,:.;-·-----:----------- sobra para se coçar, julgou- pró�i�o, �ia l�, por se: dia 121' it�m .IV, da Constit�içãoO
. i ei,rao I se prestigiado e empurrou santifICado, nao dara ex- do Estado,-que dete:t,:mma a

novas méchas no!, adversá- pediente".
.

.

.

competência do Legislativo
rios, atravez da assinaturâ
do sr. lrineu. O Judiciária Amanhã no Clube Do'zetez-se ouvir, O Govêrno re- _' I O "Diário Oficial do ES-I fessor efetivo, nq form.l

/ da

cuou. Engoliu tudo em seco..�
.. -

tad<?,', de ontem, publicou :l 'lei.

Novamente o Secretário de

.

CooferêDcia do Prof. Munboz decreto,' datado de 14 de (i, C·.)m êsse ato, cumpre �

Educação e Saúde compro-I d' R b
bril último, reintegrando: Gov�rno do Esta:do o Ac,:::�'-

metera o Govêrno, Perante I'
' a oe a nos têrmos do i).cordão dE' dôo do Egrégio do Tribhr.al

a Justica. Perante a opinião _ PliOsseguindo na execução de seu:programa cultu- 13 de'abril de 1953, do Tl'i- de .fusticá.
'bl'

'

O
' 1 ral, o Curso de. Expansão Cultural, já 'no seu segundo bup,..al de Justiça do Estwl,)! Çomo�estão lembrados os

pu lCa. s equIvocoS, ap- d .

t�' b" h-
.

't d' d.

ano e eXls encla, rece era, aman a;" a VISl a o sr. r. HERALDA LUMMERTl
'

lt -F :)1'es o s�. Dep:' Lcciansos, informações nem sem- Laertez Munhoz da Rochéi', que proferirá, no Clube Doze I

pre verdadeiras e outros pe- de Agôsto� a 'SU3 anunciada conferência.
' NAT'OL(I, na função de P.'(;'·

I
Slo'.'inski, hª dias, dá trn)11-

cadinhos que taís, do sr. Essa l:eunião de intelectuais, naquêle veterano Clu- fess.)ra, diarista (salário dei r da AssemhlJia -Le�!>�laU
Fernando Melo, não são I be, terá iní�io às i9.,3� horas, �om a, presenç!l de autQr!- Cr$ 24,00 -- Grupo Escddr 'I :ra, den:unciou o.não cumpri- ,

d' � ,

d' dades. curSIstas, escrItores, JornalIstas e exmas. faml- "Castro Alves", da' cidaàe
I
;!lento do Acordão por pato .

uma ecorrenCla o

cansa-lHas,
'

.
'

.

�
T t E t d .

. de Araranguá) até o preeu- te do uovêrno, que m·an.1u· ,
.

ço. e� ou ro �ome. o a
A apresentação 'do confer.encista será feita pelo Prof. )� I

'

gente Ja sabe dISSO. I Pedro de Moura Ferro, PreSIdente da Ordem dos Advo- chiml:'nto da vaga por �Td�, �\'J1 reintegrar aquela p;:c/_

BUM I g�!dos de flanta Catarina;
_�'''''''''.,...,.='''..,.":.�..,_....."'''''''''''''''-,..'''''''.......","I-=-'-.,....,.,..,..'"-''''''''........"..,,.,-.,--=,,.,,.......,,.,..,''''': .f",s�o!;av

Sessão de 12-8-53.

Presidente: Volnei Colla-

ço de Oliveirax

, Secretári�s:' Lenoir Var
gas Ferreira e Elpídio Bar-
bosa.

-

O autor da lei; Dep. Le-

Flori.anÓpolis, Sexta-feira, 14 de Agôsto de 1953

M. SOARES rebro, tem o dom dê tudo
deformar.

Analises
Q meu amigo

. 0-, "ÍMORALISTA"
Fontoura

e congênito.'
Um legítimo oniparente

na mais pUl'a acepçãó da

,palavra.
!\tualmente, o oniciente

FontMira prepara-se
-

pára
lançar. ao público, um Jivro
de biografias de tipos omi

nosos O "Imoralista".

"

queI.
_- "E', uma questão de cir�

;un�tância, meu jovem dis-

Preocupa-se com os míni

mos detalhes, dedicando
horas intermináveis na ob

servação de tipos.
Depois de muita lucubra

ção descobriu seu tipo
ideal, padrão.,

do
886.

em branco foi mantida
.

a

'Presidente Francisco Lei e rejéÚado o veto.

I
.

pisc�ssão � vota�ãoda lei

Elpídio n. 883. Autoriza a localiza

Nobrega. ção de um Grupo Escol�r

mais leve sôpro, as vezes,

com mais graciosidade d!J
que a própria graP1Ínea.
Míop� dos olhos e do cé-

.

FesUvidades de N. S. da Lapa
" Terão iníci!), amanhã, no p1'ogressist� distrito de Ri

beirão da-Ilha,. as festivislades em louvor do seu padro-
eiro, Nossa Senhora da Lapa.

,

Amanhã solenidade com missa e novena, alem de

festejos co� barraquinhas, - quermesse,' ,concentrarão
.

fiéis e convidados, nã'quêle distrito.
. ,

...

'No p?'óximo elomingo. terminada a mts�a das 9 ho

ras, será inaug1L1'aela a bandeira,da Sociedade Musical
N. S. ela Lapa. Nessa ocasião, serão presente ,ao públic�
em seus novoS uniformes, os elementos que constituem

aquelct banda musical. Também haverá churmsco, no lo

cal, a quem interessa?' e, ·desta Capital, compárecerão
fieis em, onibus especiais. Às. 16 horas; concorrida, pro
cissão.

Como em todos os anos, Ribeirão da Ilha ,!?iverá, nos
dias de sábado e domingo pró;x:imos, horas ele verdadeim
confmternização entre aquêles que lá compaTecerem pa�
l'a abrilhan�ar aquelas festividades Teligiosas,

_
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