
, ,,', I

RI?, 20 �V.A} - A con-, À mesa presidencial, além' ministro da Justiça e depu- ves, que proferiram víbran- jeto de regimento e médi
'

pessedistas, pois o prazo de quase certo de que nova

vençao nacional do P.S.D.,

I
do Comte. Amaral Peixoto, 'I tados Ismael Pinheiro, _Ciri- tes discursos de exaltação! cuidadosamente aconselhai I

dez minutos concedido aos I convenção pessedista será
-ora reunida, nesta Capital, presidente, tomaram lugar lo Júnior, Benedito Valãda- democrática. .' � I do por seus companheiros, a oradores na ordem do dia marcada para dezembro ou
instal'ou-se soleme�te 'on� 'os srs. Ner�� Ramos, presi-I res e senador" Alfredo Ne- Proieto de regimento elabo-, conv�n�ência -de prestig�ar, a�nplia-se na hora d'o',ex�e- j jane�r'o, co� o objetivo de

tem, na sede do partido, pre, dente da Camara Federal.] ves. I rtuio pelo deputado Tarso, as leis mternas.da agremia-
,

diente, quando todos os dis-
.

analizar entao, a -posição do

sentes mais de &00 represen- Antônio Balbino, ministro Falaram, rápidamente, 'o
I,

Dutra ção. Essa reestruçâo, entre-
I
cursos ,p'oderãf ser ditos.' partido em face das eleições

tantes dos diretórios

regi<?-j da Educação e interino da sr. Amaral Peixoto, e os RIO, 20 (V.A) - ° sr. tanto, não significará 'o ar- Assim é que 'o sr. Alcides para govêrno e'assembléias
nais e municipais.

'

Saúde, Tancredo Neves, srs. Ministr'os Balbino e Ne-I Tars'o Dutra elab'or'ou o pro- :f'olhamento 'dos "oradores Carneiro, na reunião plená- estaduais e para 'o Congres-
----- ria matutina de amanhã, so...()-()-()_()_()�(O •

r;__iü_;;============��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'''''''''''''''''''"''�''''''''';'''''''' ! ! pronunciará 'o seu anuncia- A convenção de agora

IOmiJis antisoDiá- I d� discurso.
'

não e�traria no exame da

c rio d. / S. Catarina' c ". Quant'o ao projeto de re- matéria propriamente polí

I , solução ,do sr. Oliveira Bri- tica, pois iria debater pro-
c Ano XL I�

to, a ser apresentado, ama- blemas' que ainda não estão

I nhã, �abe ele perfeitamente definitivamenté em fóco.

I' N. 11.686 c I d:�tro d�s normas _e�tatu-J �ualquer, S'oluçã?, agor'a. >'

II tárías, pois a Convefição se· sobre ser temeraria, seria
..()._.(����,.. n

.
' , d . . A.

rea iza precisamente para precipitada, Por fôrça dISSO,/

CrI 1,00 reformar os estatutos. ° sr. os convencionais decidiram
------------------------------.-------------

o Tempo
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 21.

-,----- �--------------------------------------
CODveu�ã·o NaEioual

..

do p� s.

Florianópolis, Sexta-feira, 21' de, Agôsto de 1953

Tarso Dutra, em contato convocar 'outra convenção
com a reportagem declarou para 'o fim dêste' ano ou co

que a força da corrente que meço do próximo, quando
os gaúchos praticamente li- mais claros estiverem os ru

Tempo - Instável sui
.

,

JeI- deram se fará sentir no de- mos eleitorais das batalhas

,

correr dos debates, embora I que se aproximam.
Temperatura � E�tavel. não se traduze em qualquer I

,

"

co�ent'os
- Variáveis, fres-I deliberação.. ., Jango, e.m ,São

• Reforma da 'lmha poiitica Paulo 8ot-m------'---1 RIO, 20 (V.A) - Insta- ,', e
Em virtude de havei."

';,i-,
vo reajustamento de lança- ,restrições determinadas por

;
Estadual dos comprovantes Explosão DO ladacz: 'noite a c'on-I RIO, ,.20 (V. A� - Se-

do rejéitado o veto ,gover� mento, tendo em vista a €- esta Lei. ' i de pagamento. \ C S I i vençao
nacional do PSD.,

I
gue, hoje, .para Sao Paulo,

namental, o sr. Presidente levação dos valores básí-
I A�t. 5° -, Serão retifica-! '

° .,'
« ampos a 68))· continuou hoje seus traba- i vi�j�ndo por automóvel, o

da Assembléia promulgou cos; igualmente a revisao dos, dentro de sessenta .. ! Art: 6 - Esta lei entra I, RIO, 20 (,:. A) -
- A lhos, qu� se destinam comQ.1

ministro d'o. Trabalh.o,. ��e
ôntem, -sob n. 90, a seguiu- de tributos. Em ambos, o (60) dias, para se confor-] em VIgor na data .da sua i bordo do navio Campos Sa- ,se sabe a reforma dos res- naquela capital presidirá o

te lei:
'

aumento �ã� pod�r� ultra- : marem aos dispositivos ,da ; p�blic�ç_ão, revogad�s. as l:.s, verific'ou-s� uma explo- p�:tiv'os es�atut'os. Na reu-I ato de transmissão do car-

_ Dispõe e fixa critério passar 'o limite maximo de presente Lei, os lançamen-j dISpo�IÇ.oes em contrário, I sao numa caldeira, resultar.- ruao de hoje ocorreu um ,go _de delegado do Traba

sôbre aumento de ímpôsto vinte por cento (20%). I tos, reajustamentos revi-I, P�lác�'o da Assembléia do do fato um princípio de fato de graIlde importânc:ia. lho,' pelo sr. Enio Lepage,

ou taxa.' § 3° - Não poderá ser sões, pr'ocessados em im-! LeglslatIva ?o Estado ,de incêndio. ° f'ogo, entretan- ° deputad'o paraibano Alci- a'o sr. Mári'o Pinto de Mou-

Art. 10 __ Nenhum impôs- feito mais de um reajust�..<' p'ost'os ou taxas referl!ntes: Santa Catarina, em Floria- to, foi. extinto pela tripula� des Carneiro pronunci'ou ra, e participará de, reu

to ou taxa poderá ser au- mentQ por ano. I ao �xercíci'o de 1953. I nópolis, 18 dé agôsto de .. çã'o. Compareceram os bom- seu anunciado discurso em niões com as clas'ses produ-

mentad'o mais de vinte por Art. 3° - Nã'o se aplica § 1° - Providenciará 'o i 1953. beiros da estaçã'o Central, t'orno do que chamou "linha toras locais, notadamente

cento (20%) sôbre a im.. esta Lei a'os imp'ostos sôbre Govêrno d'o Estado a resti- � ,"" s'ob o c'omando d'o tenente p'olítica do partido;'. para debater problemas

portância cobrada no ano vendas e c'onsignações e 'ex-
'

tuição das imp'ortâncias co-! (a.), Volney'Colaço de Oli- Antônio, os quais nada tive- Nova Convenção' criados pela crise de ener-

anterior. portaçã'o.
"

-

i br;das a mais d'o permipdo! vcim, Presidente. ram a fazer. Também se tem como gia elétrica.
I ,

,

, a) -< a- taxação direta, Art. 4° - ° critério de por esta Lei. I
'

co�n a elevação do quantum lançament'o para a cobrançª
I' , IRE5POS'TA 'AO'percentual; da taxa de água e esgôto,! § 2° - Far-se-á restitui-, '

-

, ,

b) -- a taxaçã'o indiréta, n'os serviç�s ex�lorados �e- I
ção, in�ependentemente de I «Diário da Tarde)

a qualquer título, inclusive, lo Estad'o, contmua regld'o
I requen�ento das partes,! ,

elevação de val'or locativo, pel6 dec�eto n. I!, de 19 ,de, de l!loQo integral, mediãnte I Ao!, direti;?r�\ do Diário df so ip.t�tré c'orreligionári'o,
ou venal. fevereir'o de 1930,' 'co)TI' as �-:,apresentaÇã{) à C'olet'oria Tarde, desta Capital, "'O nos- sr. Pedro Kuss,. prestigioso
Art. 2° -- Para o efeito prócer pessedista em Ma-

I
de lançament'o e cobrança 'M 'a' I-S 'D 1-, n" ,he I- rQ, fra, endereç'ou 'o, seguinte
de tributos, deverão 'oS va- telegrama, em data de 17:
lores básicos ser call!ad'os -- do c'orrente: i

_

n'o lançament'o e cobrança

P B
�. Sr. Diret'or Diário da I

do exercício de mil nov.:_:

ara o'
'

ras/II' Tarde - Florianóp'olis., I
centos e cinquenta e dois A'o regressar d'o interio'r·

(1952), subo'rdinados o rea- do munieÍpio li artigo seu

justamento ou a revisã'o 'até WASHINGTON, 20 (U. segunda-feira, c'om Ó que 'o comerciais dêsse país para jornal dia quat�o de agôs-
I

o limite ,máximo de vin.te
I
P.) -' Em f'ontes bem in-' total que obteve desde que c'om os exp'ortad'ores dos to, intitulado, Fagulhas, que

p'or cento (20%). I f'ormadas se indicou, h'oje, lhe foi concedido o crédito, Estados Unidos, o mais tar- diz qUe ,até 'oS Kuss aderi- I

§ 1° - E' atingida por que é de esperar-se que o �m janeiro passado, aséen- dar a 31 de dezembro. Irão. 1sso,. sr. JornalIsta, é(
I

êste artigo a tributação sô- Brasil faça maiore� retira- dea 150 milhões. O saldo de 150 milhões, ,mim nunca acontecerá, pois I
bre: dás de dinheiro, do total de Foi a primeira 'operação d'o crédito d'o Banco de Ex;:'" pertenç'o' ao Partido Social

a) - atos; r :i00 milhões de dÓI�res, que desde 30 de junho e de�de p'ortação e Imp'ortação, não De�'ocrátic'o, que tem como
i

,

b) - fat'os; lhe f'oram emprestadas pelo que os representantes bra- eliminará tôdas as flutua- C!hefe' 'o maior catarinense e;
c) � negócios; � Banco de Exp'ortaçã'o e lm- sileiros obtiver;m, melh�res ções existente�, segundo o.,; um, d'os grandes brasileir'os i

d) ,- bens imóveis; portação,' a fim de equili- condições de pagamento, observadores, p'orém 'o B,an- - 'o doutor Nerêu Ram')s.

e) forneciment'o de brar suas obrigações co- em julho último. co do Brasil prometeu con- Li também 'o j'ornal O Es- Os produt'os tabelados pela C'oap estão desapa-,
O I recendo d'o mercado!

� serviços. merciais.
.,. . B.anc'o do. B,.,réisil está ceder as divisas,. nece.ssárias tado" de seis de agôst'o e es-

� ° jeit'o é a Coap tabelar todos os produtos. Quan-
§ 2° - Somehte' a partir ° Banco do Brasll retIrou deCIdIdo a elImmar 'os de-; das rendas naCIOnalS, \ em tou de pl�n'o acôrdo. do tudo tiver desaparecido, a C'oap desaparece-

de 1954, serápermitido no- 30 milhões de dólares, na I sequilibri'os das 'obrigações I m'oeda consersível. Pedro Kuss.
, rá também!!!

,

• .,.,_- ._ -.'7..-.�-.,.&-&--.--.- -----•.".--.-,.---.----& -..--.....".--.-..,•.; - "'11
�

.-_-.-.._-_-� .._._..__ __-_-.-_."._-_._-__..-_-.-_-_-_ _._-_-_-_-, .-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-,.. ...:.....,._.. ..

---o --....- -
.
." .�-- --- ._ ---- - "'If&"__"'" -.- - • = .

As páginas épicas de n'os- mente, ,o a:rp.ôr pela Pátria ,••••••••••••••••...............U•••••II•• ,.�••••••••••••••,.. i (Francisc'o Elesbã'o Pires de ladas pelos camp'os vaquei-
sa Independên�ia começa- gae tão �lto soubé�'a eleva�: I, 'M'ARIA " QUITE�,RIA' D'E JESu'"S 'I C�rvalho). Este Conselh'o jandu, nas caçadas matuti-

'ram a ser escrit,as p'or Fe- .A}\(. va BandeIra �l'J" ""I' '

"

.�; I t'omou a deliberação de en- nas onde se adextrava n'o

lippe dos Sant'os, em 1.720, verde batizava-se no fogo ANDRÉ NILO TADMCC ,.: viar emissári'os p'or todos 'oS Ialmejo das armas
, ,

e Tiradentes, em 1.789, pa� dos c'ombates, drapejava ,
!. I "'Í'Y I tl!il� recantos a fim de 'ob'ter ade- Para 'oS homens rustic'os,

sando' pelo histórico Ipitan- c'om o Brasil moço que se rio do Jacuhipe, 'o mai'or J'() de 1,822, na.,; l'L1a� de São sões e miliciãnos voluniá- c'ondutores de i�ensas ri-

ga, no célebre 7 de Setem- armárá, formára Exércit'o e afluente da 'esqUF:!rda do P,I- �alvador, agora dominad 1 ri'os para engr'ossar as tro:', quezas pelo vasto solo bra-

bro de 1822, c'oro�ndo-se na Marinha, arregimentára le- raguaçú, pelos idos de 1.797. pelo Ex�rcit'o do Brigadeiro pas libertadoras, cujas Com- sileiro, a palavra "emanci-

legendária Bahia, onde ter- giões de patrióla�" para i,e Seus genitôres �ram pOl'- Inácio Luiz Madetra de Mel· panhias se foram criando paçã'o'! era bem vaga. Que
min'ou c'om bravura e sacri- c�ns'olidar C'omo Naçã'o In ,tugueses e em 1,822 já erE, 1o, pesava, a du!:'fl 'opressão l'm 'Cach'oeira, Santo Antô- sentid'o teria, para eles, 'o

fício pelos bravQs que se in- cependente. falecida sua Mãe e o seu dos p'ortugueses., ni'o, São Francisco, Itapari- vocabulo "Indepen lência"?

surgiram para garantir a Entre ar. legiões de patri0� Pai, Gonçalves de Almeid.!, Não tardaria a 1 epulsa. :, ca, e 'outros lugares. Mas ás notícias trazidas

n�va Patria, Livre e S'obe- tas avulta" acima de tôdas, casado entã'o em segunda:,. !� o 'primeiro brad'o da rea- lIm desses Emissários per- pelo Emissário alvoraçaram
rana, �obressaindo-se a he- a da mulher intrépida, no- -rupcias, creava gado e c'll- çã'o partm da Vila de S. noitou na casa de Gonçalves o espírit<; de Maria Quité-
roina MARIA QUITÉRIA t�velpela bravura e pelo ci- tivava algodã'o" parecendó Amaro, pr'opagandQ:-:;e o de Almeida (ou Medeiros), ria. Na primeira ocasião es-

DE JES'ÚS a'o lado dé quan.. vism'o, pôbre cuja memória ser abasc.ado ... co gado np,o m'ovim·.>nto ... :>I'rgiu O �o- Pai dé Maria Quitéria: Esta I'aria ,pronta para a luta.

tos, NIquelas pugnas roem'o- se r�n'ovam e ajc"tam, res· lhe sabia q conJa e o 'alg,): viment'o armado em �a- 'era entã'o a flôr de toda a- Uma vontade, partida d'o

ráveis, tiveram seus nomes plc,ndescelldo, 'reflorindo, t'o' dão, nos an'os bons, dava- <:hoeira, cuja Câmara Mum- quela z'ona. A pele queima- ('oração; a impelia ... uma

esculpidos na placa imortal (!adas de inc'onfundível ex- lhe quatrocentas arrouba;;, dpal, a 25 df! .Junho de da pelo s'ol d'os tab'oleiros coisa maior do que a sua

da nossa Nacionalidade. pressão,
;

ungidos de legíti-I que v,lliam de 4 a'5 mil 1.822, _rclamara n Princip� lhe dava um "t'oque" simpá- terra natal, se apossára do

Uma her'oina não se faz e m'o senHdo:, glória do sexo réis ... [.)ossuia vinte e seb D. Pedro, RegerlÍ.: Consü-I tico, tão atraente ... espíri- LPU "eu" ...

muitoJ men'os se inventa. luzeiro da Pátria, florão da (,scravo<;, empr�.?Gdos no tuci'onal e Defen>Gl' Perpé-, to :rrequiét'o, alma alegr�, Ouvindo o Emissário, Ma-
,

-

Quandr. surge no seio

daj
lIumanid�de. . . pastoreio dos a.1imais e no ,'tu'o d'o Brasil. I Maria Quitéria, vivia mais ria Quitéria. se col'ocára an-,

nªcio�alidade é dever impe- MARIA QUITÉRIA fiE amanh\l"das tell'as.. .
Assim a 2'2 de Setembro '_pelos camp'os, criando-se' li- te 'o Altar da Pátria. Queria

rioso acue se lhe preste de- JESÚS, ;nasceu n'o interiol" ,0s açontecimen1'os da In- era instalad'o 'o Conselho I�: Vl'e, enéontrando derivati- con�ungar com os seus ir-

votado culto, laureado

c;mll
da Bah�a, em uma Fazenda

I
dependência se precipita· terdin'o do Gov'êrno, o Comi- \'OS das questões do l�r, mã'os, queria "derramar san-

'o no<;s'o respeit'o, exaltando- elo atual distrit'o de São Jo- 'lam .. , _

té a Rev'oluçã,o Nacional da (pvis () Pai já se encontrava güe pela liberdade do Bra·

lhe á coragem, a abnegação; sé de It.p.I:ororocas, à mar-
I Na Bc.hia, depois das cha- I Ca�h'oeira, _, presi�ida, p�lo I (!a;��do em te,r.ceiras nup-, .sil.", .

. "
. ,

,

o devotamento e, "n'otada� gE'm do Ri'o'"Peixe, tributá'· cinas d" 19 e?O ,�r;> Feverei· I futuro Baraq é{e, Jaguarlpe; ('<i5) nas m'ontadas desaba-I (Contmua na 6i.� pag.)

to a chuvas.

Promulgada a Lei Que o Regulamenta

Riso, da' (idade...

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
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I «O 'ESTADO»
.

'11�formações
'1 Uedação e'Ofichl!��I�����!:eth�iro Mafra n, ]60 I . Uteís "

.

'l'eL 3022'- Cx. Postal, 139.
- O leitor �ncontra���. nes-

Diretor: RUBENS A. RAMOS. ,ia c�ol�na, I�f�rmaçoes que

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO. . ?e('e��lta, diàr iamente e de

Representantes:
.

. Iml'dlltro:

Representações A. S. Lara, Ltd� /' JORNAIS Telefone'

Rua Senador Dantas, 40 _ 50 andar. O Estado 3..)22

Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeiro. A. ��zeta .•.....• �. 2.656

Reprejor Ltda. D��r�o da Tarde .•• 3.579

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 _ 6" andar Diárfo- da Manhã 2.463

Tel.: 3209873 _ São Paulo. A Verdade.,' 2.01(1

ASSINATURAS Imprensa Oficial 2.6AA

Na Capital HOSPITAI�
De Carídaner

(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .; ...... 3.831
Militar . .•. . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) 3.153

Maternidade Doutor ,

. Carlos Corrêa ... 3.121
CHAMADAS UR-

.

.

GENTES

···�.OICO-$
.. ...: .....-'.� .

0_,.'10$ aoopok 'o $./A.
-Uma . trá�içao no �omércio. e na In�ustria �e Santa Catarina

M- a t r i z - F lo r -i a n Ó p o 1- is,
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL,' TUBARÃO· E CU,RITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS,�AZENDAS, DROGAS, MAQUINAS, PR.ODUTOS AUTOSCHE�L, FÁBRICA DE PONTAS' RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

ORA. WLADY�VA w. IIUSSI

·IID�;�I��l9., E�ttfjl!!i!�A
DR. ANTONIO DIli MUSSl

.

- OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
,. K.aeee Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Jan eí-

C1rarlia-CURlu "raI-r.,....· I -o, na Caixa 'de Apos�ntado:'ia e _PeI;lsõ�s da Leopoldina
"rn.. _mpl.to •••p.ci.ll.u.o ••• DODOAI D. 10110·. Rallway e no Hospital Sao Joao Batista da Lagoa.

....a.... lIIlo"rDO. �6todo•.de c1iaIR6.üco•• t:r.*-m..... Curso no Departamento Nacional de Saúde
iOLI'OICOPU - II�T.itO - 8.l.LPJN80G:aA:JU - JDTÜO- Consultas di::;-ian�ente das 10 às 12 horas.

I
LIS.O .AS,lL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. '

.... lotera.l. ,.r oai.. e.r�.-.lov.e..'.la'" ..... UI.. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 i
r'.l o 11lfr. "orin.lllô.

-

---
. I horas. I'C lt6rl.1 "11& Tr.jaDo, •. 1, lO .... � 1WlfI........ - 'Consultório: Rua Vítor Meireles, esquina com

'

....... Saldanha Marmho;

3.700
Cruzeiro do Sul 2.!)OO.
Panair :.. 3.553

'[U'- JOSÉ BAHIA' -S-·.-B-I-1-'-l'-EN-.-C-O-·-ua--T- ';i .... 'lfI8 ...ral - Ocellça� II. 8e_koru - Pr�"'I..,. Var·ig ..•..... ::... 2.32.')

K •• I C e EJetrlcl4ad;zo HU1� e Lóide Aéreo'. . . . . . .. 2.402
....J ClliIl.. &oral _ r.DllTIUA ...."=o:ltorlco· f4u Vitor ••iTfll ... a. li - T.l.to:a I....� DR. CLAUDIO 'BORGES Real •...•......... 2.358

Jl 1I.·Ka! II I..... '.$u"lt.r.tt, �. 11.'0 bora. c A \tuda da. li ltIorao e '.aDa" '

AD"ITOGADOS
Scandinavas 2500

- •• ' • ..-. •
.

y- HOTóT'"
O.ILICOLTO."

.

Ip•DT"T·.T" o..nno " a""'tI"'...,,, .. · !l'iI" Vida' R ..m"•. - Tal.fona L." " "'-&O'
I' ...... - "" - �..... fI'Ore em I'eral •. Recurso!!, ,erante o Supremo
c..aal*l•• �.'ad. - a aI'" ......... , (Lup u

.
Trl�. Lux .•..•......... 2.021

I
ital-Federal 'e' Tribunal Federal .de Recursol. Magestic 22"'6

• bt.l - J1orlaÍl.,.U..

i
DR. \XTALMOR ZOMER GARCIA .

' ESCR.ITóRIOS M t
.

1
• I

._,.... , I la. ii àor•• _ Oluia...... "
� e ropo • • . • . •• �.147

________..,.... �. Dilllom{l.do pela 'Faculdade Nacional de Medicina da FloriaDópoli. - Edifício Sio Jorfle, rua Trajai La Porta • . . • . • • •. 3.321
OLJIOI .:.. OUVIDO' :.. IIAJID • 8d8A1n'.A Universidade do Brasil

12 - 10 andar _ salã 1 I Cacique .....•..... 3.449

DR. GUERREIRO. DA FONSECA Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato. 'Avultt Central .•...1 •••••• 2.69�

...,..u... t. ........ (Serviço do Prof. Octávio 'Rodrigues Lima)
.

A.iltOnio Carlos 207 - laia 1Ô08. Estrela • •• • . . • . . •. J.371,
........ A,.r.lUp.. , Ex-inferno d.o Serviço de Cirurgia do Hospital Ideal. 3.659

....'.4••• r•••• - aofr.t.r - ".............. X. (r. I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro ESTREITO

........... Oab... > - ...tIr••• lo Oor,.. 1btra.1aoa .. ...... Médico do :Hospital de Caridade Disqu� •.••.....•.

'OENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS _ OPERÁÇOES DR. CLARNO G. GAI..LErn , _. '.Cons: Rua João Pinton. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
.

- .wVO�ADO -

_'--:-__-,- _

Peja manhã atende diàriamente no Hospital' Rua: Vitor Meirelell n. 60 - Fone 2,468 - Florianópoli.. I.
de Caridade. F

·

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel: 2.692. ------.�---.-------
\ ! aJ:maclas

Advocacia 8 Confitbilidade I de Plantão
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _ Causas

M�S DE AGOSTO, -

cíveis e trabalhistas.
CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -::

Assuntos fiscais em geral.
> Edifício "IPASE" ......,_ 50 andar

••rárlol D•• I toa 11 !l.ra. - Dr .

D.. 11 la 11 llor.. - Dr ....

IlAt•••ata A"..... "".,."..Id,, ..

DR. A. SANTAELA
'uma'. pela 1'•••1.... Nae1o_1 .. •..iel.. .. U.."...-

.....4....r..i1).
...,.. JOr .....rae •• •••1.*111.1. .. rat..'.... .. Dia....

' ....,.1.

Ih-Ia.r•• 'a .oIi,lgl r.l�.j'tr1......1..." 1.lIaIúIe ••

",'tal ''''cnl.

1b-III\erl''' 4. 3_da C&'aa •••1iJerlMl'oI" ....... I....,.
l>liaica ••.tia - Doen�. No"_.. ·

C-.ltérl.: ••tficto Am611. N." - ..la I.

f.MI d.1 "., )Iow...,.. 111'"

( i"'l Dar; 11 la II !lora..

r.'-Ie... C.•••lür!ol 1...... ....1...... 1.1...

, ......... r

_
\ Ilonl.. .)ara ... •• Ccalaa,

eoualt6r1. - Via....... �.n I'nto •. I - (AJ-. I. a.u
............].
.......d. - ".U,. ....i... llL - Ta IH"

.

-1)K. ANTONIO MONIZ- DE ABAGAO
Cl&UltGl& TUUIl&TeY41U

o.........
0..••1....101 "... PI...., II.
O.. 1. la 1! Glrla_.te.

&... 1 •..aJ.". lU. r..... fi..
......... "h.�

DR. ALFREDO CRER.
c lf.d.... t '1 .......

tb ::beMr de ,i..1 001••1 .a.u.

i)"a�a. ..�o... . ·mo.taIs.

'1_,cM.ela Bo:a:..I.

... TIrai..... a. I.

0.•••1$••••• 11 la II Ul'U

�(iN1lI a. TtI.
,

. -_,.- ...-_.�.

,

"'.1 au B.ato. !!ar.l.,., U - ........

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
,CUalea K6Ge.· - o...ty .. crI..cU

'Tr.tam.nto do Bronquite. '.m •••Ito. • crlall'.')'
Ce...1Un.: Vitor ••1uI•• , 18 - la .nil.r.

iI.rirla:· D.. '10,10 la 11,10 • Ih. ',10 la .... Iloru.
......bel.: AYODid. "io Branco, 111 � 1'011. 1.141.

,

DR. ARMANDO VAI,ERIO DE ASSIS
KJlDICO

�.r-1.. t. éuJUe. ";..111 ...

·.Ital •• CUI....
OU1f!CÃ"IUDICA D. cJt�OAl. UOL..".

- AI.rll. -
('....u.I,.ri.I Jt... Hu•• �eIla'" , - Qeu........ II" ai

• tu II .. U Una.
.....'.i.d.1 ..... BeHekal GaWa...... I - rnel III.

/

, .

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 •

.1

15 - Sá'bado (tarde) _

Farmácia Esperança _ Rua
ConseJheiro Mafra.

16 - Doíningo -. Farmá.
cia Esperança - Rua Con�
.selheiro Mafra.

22 ---: Domingo (tarde) .....,.._

.

Farmácia da Fé - Rua. Fe,.
lipe. Schmidt.
23 - DomIngo - Farmá.

cia da Fé - Rua Felipe
S"hmidt.
'29 '- Sábado (tarde)" -

Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.'

30 - Domingo - Farmá-
I •.

Pi�to.
O ·serviço noturno será

.João Pinto. e Trajano.

I
:Moderna, Santo AntôniQ e

N8turna, situadas às ruas

efetuado peJas' Farmácias
•__�

.

_-,-_......;_
' cia Moderna - Rua João

Ano Cr$
Cr$

170,,,..,
90,00

DR. I. LOBATO FILHO
Doeaçaa i••lIarelJl.•. r"1I1r.térla
TUB.RCULOI.

&4DIOGRAJ'U • RADIOSCOPll DOI PV�O.I

_'",nul.o pol. 'at!llld.d. Nacion.1 dI!! ••dlc1Da. T1.tele,I....

l'iaiodrllrsilo do BoapitaI Norl. ..... I
"r..., J. upeciailllaclo peta S N. T. h-lntorDo o as·•••,...... .ta :

r,tru�ja 49 Prof. VirO �nh.iro Gaim.rAo. '''I;) I

Cons: Felipe Schmídt, 38 _ Fone 3801
.

Atende em hora marcada
Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395

................... ,.

D'R. NEWTON D'AVILA

,
MÁRIO DE'LARMO CANTIÇÃO

- MÉDICO _

CLINICA DE CRIANÇAS
A D U'L TOS,

DOENÇAS INTERNAS

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 - Florian6polis -

Semestre ,.

No Interior
Ano ,. .. .. . Cr$ 200,00
Semestre . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos,
.

A direção não se responsabiliza pelos
ceitos emitidos nos artigos assinados.

con-

CLINICA MÉDICA HOM'EOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk _.

_ Médico do Hospital Nossa Senhora dá Luz -

Consultório: Rua J08,E' BONIFACIO N. 92 _ Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529.
CURITIBA _ PARANA'

Especi�lid.ade: DOENÇAS NERVQSAS .E MENTAIS

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

cesso, Fi'ores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. _ 'Do.

encas crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
.

Malária crônica, Hemo1'r-óidas, étc.

ATENÇÃO:� Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de
cada mês, no HOTEL ilOLETZ

não

..
DR. MARIO WENDRAUSEN

CUal. lIl6tlea I ai..... -

teu..WrI. - a.. " PIa,,; li' - N .. DL
-CunI_1 �u , .. I .....

.......... , a.......,.. ltalN, a. TeL 11&
. .' 1 ..

.ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
,

..;. ADVOGADO-
CaIu r_tal III - luJa! -, ..... Ca.......

Expresso
-

.São·; Jo�ge
_ DIARIAMENTE _

F_LORIANóPOLIS -- BLUMENAU
�...AGENCIA _

�. CACIQUE HOTEL -

-��- -..,....--------....;_------

OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ • GAIlGANT.A

DR. GOERREIRO 'DA FONSECA
....-e1aJWa i.' B....It&l

.

Receita de Oculo. - Exame d. FUlldo de Olbo par·
Cl...ificaçio ,da Pr....lo Artuial.

Moderaa Aparelh••em.
Ceullltjrt. - VIJeoiid. d. Ouro PT'�. I

Lava·nd%om: Sabão

�irgem
"

Especia_lidade
da ,elao IBTZEL INDUSTRIIL-Joioville. (marca registrada)

economiza-se te��o. e dinheiro
----..;__..;...;_...:._--_._----------- -._.__.. -_.__ ....._ .. -_._._._-_.__.- . ........:::====::::

Corpo de. Bombeiros
Serviço Luz (Recla
mações) .. ; •...•.

Polícia (Sala Comis
s,rio) .... p ....

Polícia (Gab. Dele-
gado) •.•.......

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .•..•..•......

3.313

2.404_

'2.038

2.59·'

06

f -: Sábado (tarde) _

I F
'
,.

C t
.

armaC'la a armense _

Ruá\ Trajano.
2 - Domingo - Farmá

. ciá Catal'inense - Rua Tra.
jano.

S - Sábado (tarde)
,Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

9 - Domingo - Farmá
cia Noturna - Rua Tr�ja.
no.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plorianópulís, Sexta-feira, 21 de Agôsto de 1953

SABADO DIA 22, GRANDIOSA SOIRÉE ÀS 22 'HORAS NO CLUBE 15 DE 'OUTUBRO;
, , ,

'

MARIA DE LOURDES F�RIA, NA IMPRENSA OFICIAL.

"

I / I. Titulo
...
original: BECAU� sargento ranzinza, etc.

--- Sr. Haroldo Caldeira

I PARTIDO �OC'IAL SE YQU'RE;MINE I Muita gente achou graça
de Andrade ,,-, : 'Produção: Joe Paster-. da série de situações que

. - Sr. Odilon Grijó '1 DEMOCRATICO
. I nack i pretendiam fazer rir, po-

--- Sra. Dulcemar Soares; ,
Direção: Alexandre Hall rém, o que há realmente, é

.

da Luz, esposa do sr. Ha- Olrotórlo uoo-,·clp!.II1 de Florl·anõpoll·s Elenco --- Mario, Lanza, I aquele .riso automomatico
roldo Luz

I ti, 1'1.... ,. � Doretta lV!orrow, James I
que existe no grande pu-

-�- Sra. Ilta Theodoro .'

Na sed� do Partido Social �emocr:atIco, a R;tla A,s- II Whitmore 'Paula Corday blico e não. que o filme
B
..

d cipreste Paiva nO 5, sobrado, esta funcionando, das 9 as '... "

d'enervem, esposa o sr� 11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito- Jeff Donnel, Spring Bying- seja realmente engraça o,

.José Bencivene, funcioná- ral para inscrição de novos eleitores, tranferência e su- ton - Filme M.G.M. em Te- pelo contrário, fora dos mo-
rio da' Cia. Telefônica Cal ostitu íção de títulos. chnicolor. mentos de musica as situa-
tarinense A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem- ções são ridículas e crití- um sem número de
--- Menina Neyde da Sil- íJl'e qu� nos mesm.os esteja esgotada a página destinada

I
Alexander Hall um dos nas, e em certas ocasiões ces.

l rubrica do presidente da rne'sa receptora. ,

.

va Cardoso, filha do sr.
Os interessados deverão juntar ao requer-imento vc:teranos diretores de Hol- chaga mesmo a surpreender

João Capistrano Cardoso duas fotografias de 3 por 4. lywood, já 'militou durante de tanto mau gosto. Não
.: Menina Helenita, filha �ais esclarecimentos $�rãQ fornecidos na séde . do I largo espaço �� tempo, den- há interpretações há desta-

do sr. Ernani Born da Sil- Partido, ou pelo telefone n 2.510. Ll'O dos studíos da- Coíum- cal'; Mari Lanza é o mes-

va - -

'

bia, tendo feito uma série Titulo Original: SAFARI

M:;�,St��I:aos;o��éliÂ��; "OII-II··a r
'

d-e 'E�sc'ri· to' ri·o ::de��n:!�i:��ss�::�as �:� ::���:::t:e,c��:e�=i::r� ra�e�:;�;: �:��i�O i��
Melo

e JI '. mo "divertidas e inteligen- papel, chegando a ser sim- VES
--- Sra. Otilia Donner da

Precisa-se de uma moça desembaraçada, bôa dacti- tes"; entre elas THEY ALL oática James Whitmore, o Fotografia: TED TETZ-
��'I):I�.-il�.-.'..

'

•
I

Silveira, esposa do Heitor lografa e qU0 possúa, pelos menos, noções de Contabili- KISSED THE BRIDE (Eles 'sargento irmão da-mocinha, IDAF'
. �:i!l:MBittencourt da Silveira dade. Ordenado a combíparçapós' o Test de prova. Tra- Beijaram a Noiva), com ligeiramente exagerado e I DIREÇÃO: Edward H. - (00.-...----

-- Sra. Arcionoé Pires tar na casa t'A EXPOSÍÇÃO", Rua Felipe Schmidt, 54, Joan Grawford e Melwyn escandaloso e as comedian- Griffth As 8hs.
--- Sta. Dalva Vieira, diàriamente, das 8 às 12 e das 14_ às 18 horas.

Douglas, HERE COMES tes, Spring B;ington, e Jeff i, Filme da Paramont, em Allan LADD em:'

-, Sr. Frederico Di ' I MR. JORDAN (Que Espe- Donnel, que ganhou expe-I reedição, 'I NA BOCA DO LOBO
Bernardi _ I II re. o Céu) com Robert riê�cia em um;"Serie de I Elenco: Douglas Fair-!' Richard DENNING em:

M
•

Q. tA
• ..0...0....0....0....0...

I'
. '.

.

.

I-- Sra. Oswaldina Silva, arup DI ufla - � T;; I Montgomery, Evellyn Keyes pequenos papeis na Colum- banks Jr. Madeleme Carrol, HOMENS DE PERIGO

Vesaposa
do sr. Oswaldo Sil-'

do Jesus I"
A :_:!:_ E

i I e Claude Rains, (MY SIS- bia, sem nenhuma oportu-. Tulio Carminatti e outros. Início do seriado:
.

� I C AG n N C I A DE. f i TER EILLEEN) Solteiras nidade. Enfim, como disse-
I

Filme antigo da Marca A VOLTA DO ZORRO
--- Sta. Maria J. da Silva. I Tran��orre, hoje, o 10' PUBLICIDADE i i as Soltas, com. Rosalind mos no mIClO, BECAUSE

I
das .Estrelas, .sem nenhum No programa:

.

II centenário da morte de c ,. Russel, Janet Blair, YOU'-RE MIME, vale ape- motivo especial que possa Cine Jornal. Nac.

o()�o""o�o",,()_(j MARIA QUITE'�IA.O_E.I RADIO��:JORNAIS tO Ha quem diga que Hall na.s" pelos numeros n:usi-
i

justificar a reed�çã�. Preço único: 3,50
,

•• _ I
JESU$, a sertaneja baiana -

" esteja esgotado, pois esta, CaIS onde se pode OUVIr a-i Caçada de arnmais selva- Imp. até 14 anos.

P�r.IClpaçaO que.. se tornou heroica I REVI�TAS I é a impressão que dá este. lem de diversos trechos de, I geris, na Africa, paralela a 1 _

_
_,

. ,

SANTINO ANDRADE E quando da Guerra da In- i 9 musicolorido dos estudios operas.. algumas apresenta-: um. triângulo amoroso feito

IIrli tlQSENHORA participam aos dependência. ..0....0....0....(,....0....0 do Leão, produzido por Joe dos sem nenhuma .inspira-' por Douglas Fairbanks Jr.,! 'BI'f-tI:á
parentes e pessoas das suas

I
Em todos' os Quartéis, • PLACA8 81FILITICAS. Pasternack. çâo, a canção título, GRA- Madeleine Carrol e Tulio', J... ·

:!�õ:� °h:::::::e�:e �: I �:�:::iç::sEXeérc��,ab:�:i� Ellxi.r. de NODueira E' verda�e que os nume- ���c{o:: :�';ti��ar;o� �::n�n:��a::: d:on:::r� II, Gregor�sp��'K __ Jenní-
I di' MedJcaçlo :uxtllar no tra- d d C A

.

d 1Pia Batismal receberá o no-

I
parte �ntegrante as so em-

tamento d. 8Ifill..
ros musicais canta os por METHING TO ME, e 0-. parecem am 9, no e en- for JONES em:

me de ROSALVO, nascido' dades comem_orativas de tão Lanza e Doretta Morrow, le Porter, que Jame Wy- cC> Lynne Overmann, já I DUELO AO SOL
�l 6 do corrente.' significativa

'

,homenagem, compensam a ida ao cine- man cant?u em Canção I
falecido e �uriel ",:ngelus" em Technicolor

será inaugurado a retrata ma, porém o fio de histó- Inesquecivel (NIGHT AND que arrumou a VIda de

I No programa:
da heroína; .por determina- C A 5 A ria que serve de pretexto DAY) biografia do famoso Akim Tamiroff, em SEU Noticias da Semana. Nac.
ção do Ministro da, Guer- para a ap:tt_e!'_lj;!ntação das compositor, vivida por Cary UNICO PECADO, (ALL Preços: 7,00 __ 3,50NOVENA DE NOSSA SE-
ra em Aviso nr. 403, de 8 Vende-se uma casa re- 'musicas é fragilíssimo e THE WAYS OF FLESH). Imp. até 18 anos.NHORA DO SAGRADO de Maio do corrente 'ano. �=nstruid� sita á Rua Ruy convencional, pois apresen- Grant. Do ponto de vista O verdadeiro amante do

,
CORAÇÃO Fica, assim, imperecível Barbosa n. 92, (Próximo ao I ta uma série de situações puramente cinematográfico

I
cinema, achará interessan-

Dia 22 do corrente, sába- o nome da "heroina das Abrigo de Menores). Acei- por demais conhecidas, den- TU ES MINHA PAIXÃO te, a presença, no corpo
do, novamente será realiza- ,. d dItapprorocas", cujos fei�9s ta-se troca por um auto- tro de um tema super ex- é um celuloide medíocre,; I técnico, os nomes· e DEL-
do essa poderosa devoção, f d d

' MER DAVES receIO pore'm e' apenas u aicaram grava os, com -le- móvel.
'

pIora o, como seja este so- como diversão entretanto e, , como cena- , , , m

rezada lógo após à Missa
tras de ouro, nas imortais Tratar com Carlos Vieira I' bre as peripecias do recruta aceitavel, ,pois, boa musica ,I ristil e TED TETZLAFF, obra que se aceita, como

das' 6 hs., na Cap�la do Asi- f f
'

t
A

. páginas de nossa História- (Marre�o) no ponto de aU-1 do exercito norte america- é sempre boa musica, ape- I
como otogra'o; �mbos são, passa empo sem consequen-

lo de Orfãs, exceto àoS' Do- Patria! \ tamóveis n. 2. no, seus amores, o eterno sar de estar alternada com hoje, diretores de renome cias.
mingas, que acompanhará o

horário da Benção do San

tíssimo, às 4 horas da tar-

/

NO LAR E NA SOCIEDADE
ANIVERSARIOS: --(l_(l_l_(l--.()_() O....().-.() O.....IQ

IMANOEL MAU�ICIO DOMINGOS CARDOSO
ROCHAMENINA MARI�

TEREZINHA , e
e

CECI'LIA ROCHA

participam aos parentes
contrato de casamento

Festeja, hoje; o seu se-
CAROLINA CARDOSO
pessoas de suas relações o

seus filhos

gundo aniversário, a-íntelí

gente menina Maria Tere

sinha, encanto do lar do

nosso celega de imprensa
Jorn. Waldir de Oliveira

Santos, redator da Impren
sa Oficial e de sua exma.

esposa, d. Zilá Mendonça

e

de

TEODOMIRO e ZENILDE

Fpolis, 8-8-53

Partícípacao
Por êsse motivo, Maria SIMÃO SEMENOW E NELLY GONDIN 'SEMENOW

Teresinha será inuito feli- participam aos parentes e pessôas de. suas relações,
citada pelas suas amiguí- o nascimento de sua filha

N ÁD IA

Santos.

nhas.
ocorrido no dia 22-7-53 no Hospital da Aeronáutica,

do Galeão - RIO.
FAZEM ANOS, HOJE:

l ,

RESERVA DE MESAS COM

CINEMA

"Tú ('s Minha Paixão"

idioti-

XXX

SAFARI

AVENTURAS
�.

DO ZE-MUTRETA ...

I

A comissão

Apartamento
Com 8 peças, entrada in

dependente, instalaçpes sa

nitária e eletrica <;le primei
ra --- Edifício novo. --- In

�ormaçÕ'es nêste jornal.

As 5 -- 8hs.

Low AYRES -- Teresa

WEIGHT em:

NA SOLIDÃO DO '

INFERNO
em Technicolor

No programa:
Cine Jornal. Nac.

'

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

Ben JONHSON - Joan

ne DRU'em;
CARAVANA DE BRA-

VOS

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 6f20 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

. As8,30hs.
Low

,
AYRES - Teresa

- WRIGTH em:

NA SOLIDÃO DO IN-

FERNO

No programa:
Cine Jornal. Nac .

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

As Shs,
Willian LUNDIGf\N

Susan HAYWARD em:
UM HOMEM E SUA

ALMA'

em, Technicolor

O Esporte na Tel�. Nac.
Preços: 7,00 -- 3,50

/

Imp. até 14 anos.

do cinema norte-americano.

SAFARI não chega a abor-

D. COSTA

IResfrióu..se 1
O "Satosin" é excelente

para cOlllbate,r as conse

quências dos, ,resfriados:

irritacões dos bronqllios,
I tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqll.eobron
quites e . suas manifesta

ções .. Sedativo da tosse e

expectoran te.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

U(),CAIUV
, \

A PELEJA DE DOMINGO, PELO CERTAME DE PROFISSioNAIS, IRA' DECIDIR -A SORTE DO BOCAIUVA. - O . GRElVIIO DA

MARINHA ENFRENTARA" O FIGUEIIÜ�NSE, UM DOS LIDERES, QUE ESTA' DESEJOSO OE REHABILITAR-SE DA DERRO

TA QUE SOFREU DIANTE DO IMBITUBA. E' ENORME O INTEÊSSE DO PÚBLICO PELO C�OQUE ENTRE ALVI-PRETOS Fr-
AURI-CELESTES

Flol'iallÓpolis, Sexta-feira, 21 de Agôsto de 1953

SE'
�O---:O"'H"'O"

-

' '

.

,

,�••••+ � +,;+#��
..

t•••••••••••••••�

ft. _••••_••
.. .. .. .. . . . . .. r\ X FIG UEIREN1 ..

� i I j� "

i I

"O
j

13�
, ')

•

o"8,t ort IV

22 'de No_ve(llbro o) Inicio do Eamp'eonato
Brasiteiro dê Futebol

I

o, Conselho Técnico de Novembro o-« 29 - Gua- '\ vencedores . de Maranhão- I vencedores de Bahia-Para- Santa Catarina contra ,) R.
-Futebol da C. :8. D. elabo-

I
poré x Acre, e� Pôrto Ve- Santa Catarina extreará no dia 3' de Janeiro ê{:'aá x Piauí-Rio Gr�de: ná x Espírito Santo-Santa' Gr�de do Sul,

'

rou a seguinte tabela para
I

lho; Goiás x Amazonas, em
, =frente aos capichabas

do Norte; Bahia x Paraná, I Catarina. ' I Fevereiro __ 7 - 2.0 [c-
o Campeonato Brasileiro de l Goiânia; Paraíba x Pernam-I _

em Salvador; Santa Catari-! JaneIro - 24 - 2.0 [ogo go para se apurar o vence-

Futebol: .: buco, em João Pessoa; Ser-I contra Alagoas-Sergipe; Dezembro _ 27 _ 1.01 'na x Espírito S�to, em Flo-j entre os vencedores de Ba- dor da :2a. Região; 2.0 jo-
Novembro - 22 - Acre

I
gire x Alagoas, em Araea-

I ivH,j:o Grosso x Rio Branco, I j0�!,' para se agurar o ven-I ria_nópolis. '

. ,! hia-Paraná
x Espírito S:;')1- � go entre os vencedçres de

� Ouapor:é, em Rio Branco; )u. _ , j em Cuiabá, I ceder da la. -Região;' 1.0 jO-I_ Janeiro - 17 - 2.0 jogo to-S<ln�a Catarina. .:: Bahia-Paran.á e Espírito S.
_ A�lazonas x Goiás, em Ma- Debembro - 6 - Vence-, Dezembro _ .13 _ Se- go pana se apurar o vence-

entre os vencedores da La! JaneIro - 31 - 1.0 Jogo, Santa Catarina contra o R.
,

_ naus: Pernambuco x Paraí-l d(t��é1õ' de Acre-Guaporé con- gundos jogos Acr�-Guapo- l d(,� da 3a.' Região; Pará xl e3.a ,Regiões 2.0 jog? en�re i para se ap�_rar o �enced�r' GranJe �o -Su1. '

"

.

La; em' Recife; ,Alagoas x 'j' tru Amazonas-Goiás; idem ré contra Amazonas�Goiás;,� Amapá" em Belém; Ceará vefi�edore� ,de,Maranhao- i da 2a. Região; 1.0 Jogo �n·.1 Fevereiro - 14 - Lo jo

Sergipe, em Mac�ió. 'ickm,- Pernambuco Paraíba idEm; idem, Pernamb�co- I
x Maranhão, em Fôrtalez�; ,Cera x �IaUl�RlO Gr�nde i tr�. os _vencedo:e.s de ��hl��� I go

entre os ��ncedol'l�s da

Paraíba contra.c-Alagoas- RIO Grande'do Norte x PI- do Norte, 1.0 Jogo entre os, Paraná x Espírito ;:,anl"

12.a
e 4a. Regiões.

��.,_....�� s(·] gipe; Rio Brancox Mato
I
auí em Terezina. ,

,

-, Fevereiro - 21 - i! o
,

I
'

I a.o4••�()�)�)��)�)�) o.-.(. . .'. dores dGrosso, em, Boa Vista; Rio Janeiro - ,3 - 2.0 jogo I Jogo entre os vence ores oa

de Janeiro x Minas Gerais,
I
para se. apurar o vencedor I' GRAND,E CONCURSO R�INHA DA ASSO- 2<1. e �<f. Regiões.". "

.

:3IT1 Belo Horizonte;
. Ida la. Região; 2.0 jogo" CIAÇÃO ATLÉTICA BARRIGA VERDE Abril - 4 e 7 - Prnnei-

Dezembro - 20 _,_ Mi-' idem, idem, idem, da 3a. Re-I ,- " .

ros jogos' semi-finais, '-lC'S,

,

.

RIO, 20 (V. A.) -

,pu-I
das 20.000 pessoas. nas Gerais x Rio de Janeiro, 'gi,ào: Par�ná x Bahia, em

Continua
-. despert

a � d o

I r: & Cia: Ltda., a co�a�ora_", C,;IÜS deverão �strea:::" os

blica o 'Diário Carioca". Isso, naturalmente, vindo
em Niterói; Amapá ,x Pará, Curitiba; Espírito Santo x � g.:e�de entusiasmo e amma-

I <;:0 prestada, prestIgIando: cariocas e paulistas.
---

Com a resolução do Con- de dezenove milhões de
"',111 Macapá; Maranhão x C' J C tari V't-" cao p grande Concurso pro- tao honrosamente a nossa .A bril - 11 e 14 - lo e'
... ,Vi ...'an.á a anna, em I orIa. '. .

,
. I" • •

selho Técnico da C.B.D., em cruzeiros prometida, para", S-
- .

Pi T' lO/'" 1
.

" movido pela 'Associação A- iniclativa. '2, (, [ogo final' ,

,-,<::&ra, em ao LUIZ; l�UI oJ anelro -, -.0 Jogo I
'...

fazer realizar no Rio os que não haja solução de
_I( Rio Grande do Norte, em entre 'os vencedores da la.

tlética Barriga Verde, pa- I Fpolís., 12 de agosto de 1953 Se"houver necessidade de'
Campeonatos Brasileiro e continuidade. Devo dizer, Natal'. 3 R

.-

I.o
í t' ra a escolha da sua rainha., Antônio de Lara Ribas) . um terceiro [ogopara decí-e a. eglOes;

-

.0 Jogo en re ..,<

Sul-Americano, .em princí- porém, que há empenho de 'I Sexta-Feira última foi e- Preso da Comissão Diretora,
pios do próximo ano, tendo todos para que nossa obra � I

fetuada mais uma apuração,' (Mauricio Spalding pe
em vista que São Paulo não pare. E' noS"so desejo CARLYL�NÃO, VALE O PRÉÇO DO

tendo comparecido' grande � Souza) " Secretário".
não pode apresentar nessa dar pronto o Estádio omais número de associados 'e I "

época local adequado para rápido possível'", disse-nos PASSE simpatizantes da querida a- �������,...•
-<,

certames de tal envergadu- o engenheiro Antônio La- grenÍiação que �a próxima
ra, a reporta�em est�ve na viola. .RIO, 20 (V. A.) - O proposta foi recusada as terça-feira completará mais

tarde de ontem com o dr. I Botafogo procurou ��t�ndi- : recusas e de o Palmier�s só um ano de proveitosa
Antônio Arlindo Laviola, O QUE SE FAZ mentes com o Palmeiras pa- , desejar ceder Carlye, medi- xistência.

presidente da Comissão do I,
'

, ra conseg'ilir a titulo de em- I,:mté' 400 mil cruzeiros, de- A classificação é a� se- _

"Estádio,de Remo': que se I
"Se ,formos' por partes, préstimo o passe do centro! sistiu o BotafQgo do concur- guinte:

está levantando na raia da

I
digo que' em fis de dezem- .ivante Carlyle. Os alvi-ne-

I
80 do' atacante mineiro. 1.0 lugar _.:.. Nívea Mar-

Lagôa Rodrigo de Freitas, ,bro ter;emos a parte central zros, através, de entendi-! ' ques NUI_les, coiu 5.350-·vo-
Ct. fim de ouvi-lo a respeito -da arquil;lancada pronta, já n�ntó direto' do sr. Paulo O sr. Paulo Azeredo adi- tos.

da possibilidade do público ;!om as cabines de rádio e a ,<l,zevedo, solicitaram a ces-�: .:>ntou que seria demais f.a- 2.0 lugar - Aurea Peixo-

em presenciar cômodamen- tribuna de honra. Em janei- ;ão dêsse jogador até o fim z�r uma. experiência com

té e já instalado no magní-, ro, teremos acomodações 10 ano _com pas�. fixado pa- : Caryle pór tão elevado pre

fico "Estádio" os certames. para alojar 5.000 pessoas r-a depois., O Palmeiras re-' ço. O Botafogo, concluiu

sentadas. Em, março, a par- .

:llSou. A seguir os botafo-
I

aqu�le esportista, ia apenas
te da later_al e tôda a cen- guerises deixaram a critério' dar umd "chance" a Carly
traI completamente termi- 10 Palmeiras trocar Geral- 1€, diante das múltiplas pro-

"Melhor oportunidade não nada, alojando 15.000 p�s- io Bulau ou B�aguinha pOr
I

messas feÜas pelo citado

poderia se apresentar para' soas e em abril daríamos à- ::arlyle, mas também essa' jogador.
que o público reconheça a comodações para as 20.000

ll�cessidade da construção pessoas cômodamente senta

o mais rápido, possível do da. da capacidade do Está-'
Estádio de Remo._ dio. Agora resta a comp�e:�
De ,minha parte, afirmo ensão dos poderes para es

qhe posso. dar já na disputa 3a obra e sua conclusão. E'

do Campeonato Sul-Ameri- todos nós poderiamos nos
.

(.'ano, em prin'êípio -Ele abril orgulhar �m demonstrar
vinckuro "em osso"; tôda a que o Brasil possui um
estrutura do Estádio; sem 'o Estádio 'de Remo, o me

':revestimento, mas com ca- lhor do mundo" concluiu (j

pacidade de ab:t;igar senta- dr. Laviola".

Hoje serão processadas as
....-.<�����>4IIIt!<�� f 1
PAULA RAMÓS, LIDER EM DISCIPLINA' 1;:::�i:��z�a�A TAC' I
E' necessári,o que se insti-, 1.0 lugar - Paula Ra-, .

Informa-nos a A. �. Bar- I :-...,..-:--------�------......---.;;-

tua, nesta Capital, o exem- mos, nenhum jogador ex- l'lga Verde:' ,I V110_de outros centros espor-
I

pulso.
' ",

_ ,"A Comissão �retor;=l''do I �iagem com segurança
. ivos, a Taça "DiscipliÍl�', I 2.0 lugar - Imbituba, A- Grande Concurso para elei- .

\fim d� melhor moralizar a
I vaí e Bocaiuva, com 1 jo': ção da ,Rainha da Associa- e�

,

rapidez
educa�ão, no setor. esporti-I gador expulso.' ção Atlétisa Barriga Ver- sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS' DO
voo _.� " I 3.0 lugar --; FigUeil'lense,

I ���a:em \) pra�TerAdC'�' comu- B,IO,IDO ��DL�BB,ISIL'DIR'O":,Houvesse o frofeu, e te.., com 2 jogadores .expu sos. . que, a -:-:- C �&l II D "

riamos a seguint� classifi-
I

4.0 lugar' _ Atlético e "Transporte Aéreos C,,:,tari
�acão -dos clubes tomando-

i Guiu';ní com 3 J'ogadores nense", por intermédio de
, 'I"

,e por base o número de ex-
, expulsos. ,

seu digno diretor_,.Presiden-

)ulsões do' gramado (equi-: Portantó,'o Paula R'amos te, o Exmo. Sr. -Dr.' João /'

MAIS UM CRl\QUE DO CO�ITIBA PARA .�)es principais): seria o líder do,troféu. Daví Ferreira Lima, pôs á ----�--.,...,---------------'-_

RIO, 20 (V<A.)O�U��I:���Oritiba pede a.im, .�-;;�::;- ri:�:;::�:::�:::;:n!�IGóvêrno Melropolitanopois de conquistar o meia I portância de 600 'mil cru-. 1'0, num' dos confortáveis a-
. _

.

"

,

mineiro Ceninho, os trico- t zeiros. As negociações fo-: 'FLAMENGO parelhos daquela -Emprêsa. PARTICÍPAÇÁO DO CONGRESSO EUCARISTICO
lores não estão descarfsando Iam ,inicÍadas, esperando o _Derrotada a seleção argentina por 5:8x47 ,Ao mesmo tempo, a firma

'
,

-

(� voltaram suas vistas para -Fluminense que 'elas che-I RIO,20 (V. �.) - O )'fi- (Flamengo: AHredo (14), ,Magalhães, Sucupira & Cia. _' Em comemoração ao VI Congr�sso Eucarístico Na�

o centro-avante do Coritiba guem a bom têrmo. Na épo- ve" rubronegro derrotou, Artur (10), Zé Márió (8), Ltda. do Rio,' acabá de nos cional,' que será celebrado em Belem do Pai-á' e para fa�

I
' '" t t

,. .

AI d- (16) P 1 C f'
-

"d
cilitar àos fieis o cumprime.n,to 'ao prec�ito � ainda aos

Que, se chama, A m.ir, co.nta ra em que, os tl'lcolores dis- j a� e.-on em, � nOIte, no �l- go ao
. , àu o esar 'o erecer a esta ia completa. !

- 'f" _ que, de qyalque}' forma, desejem associar-se ao memora-
apenas c.om 19'anos de Ida- putaramo Quadrangular dei naslO �a Gavea, a seleçqo (4), Dobinha (2), Gugúta para a nossa Rainha, eIl} vel c�rtame; com autorização de Sua Excia. Revma. Q Sr.
de e se afirma ser o maior J3carezinho,' Almir estava argentma ,de 'basquetebol (2) _e Godinho' (2y. um dos luxuosos hoteis de Arcebispo Metropolitano, haverá ila-Catedral MetropoJi-
,�tacante de, terras parana- contundido e não pôde ser

I
que ora nos visita. O pi-i- Copacabana, á escolha' da tana, no Pl'óximo dia 15, às 19 horas' solene Missa co�

b d
' I' t t' P 1 I

- .

t"
,

d'd tI' pr,ática. ãlusiva, e a que seguirá a be-nça-o com o SS'o Sa-E:nses. o serva o pelo represel)tan- melrO empo ermmou com é a se eçao argen ma: can I a a e eIta.
, cramento.

Pelo'passe dêsse jogador, te Agnelo Bergaminil que' a vantagem do Flamengo Neneth (20), Gestoso, Fele- Ao fazermos esta comu-

cujo concurso há não muito foi ao Páraná estudar, além por 33x21 e o final com I a
I do�, Burgen, Ga�so '(16), nicá'ção, que�emos, da pú

tempoa Portuguêsa dê Des-I da 'compra de Ivo a de AI- contagem de 5'8x47. Joga- Gerardi (2), Brazzolan, Da-, blico, agradeGer á "TAC" e- ,/

portos de São Paulo cobi- miro I ram e fizeram pontos pelo nel (3) e Belmonte (6).
I
a fi::ma 'Magalhães, Sucupi-

ESTÁDIO DE'REMO NA LAGOA RO··
DRiGO DE FREITAS

to, corri 2.575 votos.

3.0 lugar -:- Sulamita I

Bonnassis, com 2.295 votos. I4.0 lugar - Léa Benve-'

nuto, com 4'70 votos. I,
5.0 lugar. - Maria de!

Lourdes Russi., com 255 vo-

EMPENHO

tos. /

são do campeonato, êste � e�

ré realizado no dia 18 'de
1 _

.

I Bbri] de 1954.

e-o

- .. '

V. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
"

'

OU COMPRAR

UMA PROPRIEDADE?

-Então vá até à SUBRA'L
Alí-na Rua Trajano,-Edifrcio São Jorge,'

Sala 4, que sua prétensão -será' satisfatoria-
mente realizada.

-.

Sociedade Imobiliária Sul Brasileira
"SUBRAL��

Garante presteza, e sigilo nos negócios que
realiza.

Florianópolis'- Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

Agência: I\.uá DeodoJ'o esquina da o

,Rua Tenente Silveira

Florianór..olis. 11 de agôsto de- 1953
(Ass.) P. Quinto D;tví Baldessar
Chanceler interino' do Arcebispado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Est. José Dame S. A.

I Waldir Lasso & Cia.

II
El éctro Técnica Ind. Com. mesmo, no caso de separa-

.

çâo sem divórcio, o -espôso
-, S. A. '

.

���----�-------

deveprover às necessidades
I

I Escritórios Ronalan Ltda.
I
Ló ide Aéreo Nacional

R�O, 19 (V. A.) -- Pelo 122'«,; a Reg:ião Leste ( Ser-
I
tados); com apenas 78%. nho de causa na exigência

relatório apres�ntado ao gipe, Bahia, Minas, Espíri-, O Í!l,dice médio de cres- de pensão alimentícia, pre-, � ,

ministro, Osvaldo, Aranha: to Santo, Estado do Rio, e cimento da arrecadação do tende exigir a custódia de
pela Divisão do Imposto ,de Distrito Federal), com ... : .imposto de renda no Bra-

seu filho, o principe Ahmed
Renda, verifica-se que- as 12,1%; e, por ultimo, a Re�' sil, é de 135% 'no referido .Fuad.
cinco regiões geo-econômi- gião Nordeste

�

ldemais Es--" quínquênio.
, "

cas do Brasil p.r_oduziram .__-- -�---

em 1952, a, soma de 9 bi,
lhões e 984 �ilhões de çru

zeiro; de imposto de renda.

1!:ste total está assim dis

criminado: Norte, 115 mi

lhões; Nordeste, 436 mi

lhões; .J;.este, 4 bilhões e 43

milhões; Sul; '5 bilhõés e

335 mílhões; e Ce�tro-Oes- .'
te, 52 milhões de cruzeiros:

Os numeras' índices de

�:i;��:�:to!a a�:�::���:: 'Cu'rsó Pré-Universitário --�-----

1948-52 revelam que a Re- ,

" ,. AV ISO�.-
S I d d VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA '

gmo u compreen en o os �

-' f' , D'R JU'LIO DOIN VIEIRA'
,

,

.

, .
' Dire.cão e odentaçao dos pro essores

.
,

Estadós de São Paulo, 1>a-
DR. J. J, DE' SOUZA, DR. DURVAL ,HENRIQUES DA

rãná, Santa Catarina ,e Rio
'

SILVA E ACAD1l.:MICO HARRY GROCHAU
, I

Grande,do Sul, é a mais CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

. 'd""
,'" 'L'u'r'r'el')·,as, estudand,.o Farmácia e Odontologia.

,prosp,erá o paIS, com um ,

.
, 'Não Percam um ano de ,estudos. Aproveitem a opor·

aum.ei1to, de 154%i. seguin- _
, tunidade, a'ssegul\ando a sua aprovaçao. /do':se;a Região,Centro-Oes- AULAS DIÁRIAS

te, (Qoiáz e Mato Gr�sso), LOCAL: Academia de Comércio
com 146%; a Região Norte -

INFORMAçõES: _diária,mente das 8 às�·J) horas, na
mente.

(Amazonas e ParáL .com .ft.-':I!.demia ,de .Comércio. ,

O 'ES1',\.lJV
,

,

c' Solídoríc COIQ .Lodí
, ,

-

A

i

I

Federação das 'Indústrias do R.G.S. i
.

-.

desmente noticias tendenciosas
-PORTO ALEGRE, 19 (V: dente da Confederação Na- "Tribuna Imprensa", dizen- i

A) -- A diretori� da Fede-
I

cionol das Industrias o se- elo que a Federação das'

ração das Industrias do Es-
I guinte telegrama: -- "Dou- Industrias deste Est�do se:

. tado .do Rio. Grande do Sul,
I
tor Euvaldo Lodi ---Rio --

r

solidarizara com a campa- i
reunida extraordinariamen-, O jornal "Correio do Povo", nha de suas congeneres de i

te no dia 17 "do' corrente,
i
em sua �dição_-d� d�a '16, 1 São Paulo e Minas relati-!

resolveu', dirigir ao presi-
I

divulgou a notícia pela I vament� à atuação de v. ex- rI cia. à frente da Confedera-I.�---,�

-ção Nacional da Industria.
A. noticía é absolutamente

peito, nem sobre 'o assunto

manifestou qualquer opini-

inveridica e não
.

tem n�
nhum fundamento. Est'a en- ,

/
tídade não foi ouvida o res-

(O REGULADOR VIEIRA) J

Â mulher evitar' dore.
\LI \"lA AS CóLICAS UTERl.N!.'!)'
-' I ào, conservando-se fiel à,--:mprega-se com vantagem par.

,

" combater ali Flores Braneae, Cóli· orientação sempre seguida,
AVÓ �"

,--', cal! Uterinas, Menstruaes e ap·'1. o prefer-indo ficar afastada I{f-"
��

.

parto, e Dores nos oviria..
para so_:nente pronunciar-se I

,

'"
-

-T!l __ !�
�oderoso calm..ante e Regula

em face' de fatos concretos, '

I 1-,�� �
dor ,poL.!l�,,�ln�ia� - - 'cl "1 _,.. d d

"

./ ,�,� ,e.'Z:] iõ'LUXO' SEDATINA, péla MU. com. �. e- -rm ueuveis
, v�r:_� es._

. � "').1 �. _

, ..
"rovada efleacía é reeeítada . paI Nestas condições agua�da,-?':?"-f"-H�\� MAf médicos ilustrea. ,

'

serenamente o desenrola;,
.

.

FLUXO SEDATINA eneontra.... em dos acontecimentos enquan-
-toda parte. to continua reconhecendo

em v. excia.,um intrépido
defensor dos interesses da
classe,

(a) Herbert Biel', pr.esi
dente: dr. Alvã1'O G. Soa- f

res, secretário";

Telas do ,Brasil para &8 Europa
, RIO, 19 (V.A.) -- Quarenta e duas telas, represen
tando ó que há de melhor no acervo do Museu de Arte
de São Paulo, vão viajar para a França, a fim de serem

exibidas no Museu de L'Orangerie,
.

, Convidado especialmente pelo Museu do Louvre pa-
I

ra mostrar ao público de Paris alguns dos famosos qua- n.""1I
dros que enriquecem o seu patrimonio, a direção do Mu
seu de Arte de São Paulo escolheu para representá-lo
obras famosas de Cezanne, Corai, Gainborough, . Rem

brandt, Renoir, Toulouse Lautree, Velásquez, etc. E êste
verdadeiro tesouro artístico; em acondicionamento espe
cial, çhegou ao Rio, ontem; para aguardar embarque pa
ra o nôrto do Havre, pelo navio "Eva Peron",....

... ,

WiOH��1 'OlRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO 'ÁS 3a.,
fPOUh-S. PAUL-O"'-ftIO " 4��.
FPOUS •

.!.. CURITIBti-RIO A,OS' SABS,

SERViÇOS AÉREOS/c 'i
C�OZEI.RO, Do�; SUL

.�----.---------.------

REPRESENTADAS

R' 'd' G
.,

d FL
. . i

a 10 uaruja. e oriano- I

polis
Rádio Difusora de Urussan-

CLIENTES

BelTE
,

Casa Londres

Pereira, Oliveira & Cia.

I Ind. Gerais Cássio Medeiros'

i s. A.

I Electrolândia
'- Modas Cliper
A-Electrônica:

ga

AgêncíàRádio Farroupilha de Pôrto

Alegre ,

Rádio Suliná, de -Capínzal IRá+io Difusora-de 'I'ijueas
Y

Rádio 'Difusora de Laguna 'I
Rádio Caçanjurê de Caçador
Rár.JO Difusora de Itajaí I

I Publícidade

de
"O Estado",

"Alvorada"

"O Invicto"

"O Vale do Itajaí"

C�ix.a 'Pustal. -45, � Florianópolis-- Santa Catarina

,--- ---"------------,----

o SUL
-

------'---

a"regiãQ
,

prosperamais do Brasil

Para eliminar o

pigarro ·e· aeal.
-mar a irritação

ClCl'Jlarganta, .use

iI..

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Ag?stl? de 1953

8ra$iI�Uruuuai
RIO, J9 (V. A.) .: O mi-

':'üstro Néro Moura, em no

me do govêrno e d_ô povo

Brasil, vem de doar ao Aé
ro-clube de Montevidéu, um
avião de vôo avançado, que
deverá ser batizado solene
mente naquela capital; no

próximo' dia' 25.'O ato terá'
carat�r festivo e contará
com a presença das aftas au
:-:;Jl'idades daquele país e da
caravana que, em outros 25

aviões, escoltará até Monte
vidéu o referido aparelho .

Para coordenar os prepa
rativos das festividades com

1ue�será recepcionada a ca

ravana de ilustres brasilei

,'O!? que acompar:ham o apa-,
relho que servirá como um

símbolo da amizade, que une

os dois países da' América

Latina, viajou ontem para
Montevidéu o ,sr. Miguel
Vieyte, consul geral do u-

I

ruguai no Brasil.
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UilSS26 O· fraoQuer Pensão a lCera"'m·lca 'ao" ae ano LONDRES,19 (U.P.) --

Ex-Rainha
'

o redator diplomático do

Narriman I TIJOLOS PltENSl\tJOS, TELHAS, LADRI.
:��:::�:!��:�;eic:::e;;::

CAIRO, 19. (U. P.) -- A LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REJlRA· dissera há cêrca de dez dias"
�, . TARIO J p-�rtida do Xá prediz' ho- .-

PRONTA ENTREGA je, que o dr. Mohamed Mo:.

.adegh deporá o soberano,

.::x-rainha Narriman moveu

; rma ação, junto aó Tribu-:
1:11 Religioso 'para exigir
uma pensão alimentícia de

O
'

G C
·

-

3�U marido; o ex-rei Fa:uk. Sny ama·· IaOs advogados da ex-ramha ,
�,

' ex ,.
, '

,

Ú\�Orn1a.Fa:11 desta diligência

[entro em pouco, e insti
I

,á uma ditadura pessoal..
. Depois disto, acrescenta o

.edator, um tratado especie.l
de amizade será provável
mente assinado entre R

U'RSS e o Iran".

as autoridades encarregadas
do sequestro dos bens reais,
A lei Coranica prevê que, i

JERONIMO COELHO, 14 -.Caixa
239 _' Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Postal,

de' sua mulher.
A situação da ex-sabera-

FrlqueZ'lI em gerll ,

, C) -

d/
,

-

Vinho Creosotado
y en

. eArse I
(Silveira)

.

'

Serranas, 100 mil pínheíroa, madeiras de lei, lotes R g' e a Dor .urbanos, casas: grandes ár�as, de terras próprias para I e r 88
_

III e·'
agricultura, alem de maravilhosos. lotes urbanos ,em SilosGoiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado I ra ,a li
de Mato Grosso, próprias para cultura do café. - NOVA YORK. 19 (U.P.)

Informações: _::_ Edigício São Jorge - 10 - Sala 4.
__ Partiu, ontem, para o Rio

__�--,- �_'_ de Janeiro, por via aérea, o
embaixador do Brasil nos

Estados Unidos, sr. Valter
, Moreira Sales.

Despachos do �io de Ja

neiro, recebidos h� algumaíl -

semanas, diziam que o 'em

baixad'or Moreira Sales a-,

na é, aliás, bastante compli
cada. Exige-lhe o fisco duas
mil libras a título de impos
tos sôbre sua lista civil, exi
gência à qual Narriman res

pondeu alegando que já
mais rec�beu uma única li
bra sôbre sua lista civil, que
�ra paga a seu marido.

Se a ex-rainha obtiver ga- ,

, .

ULTRA SONO·
·TERAPIA'
'I/'\ presentaria pedido de de-

--,-------0--...,......-- '.0 MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA"fAMEN-
missão do :;eu cargo ao Go-

'L'O pARA INFLAMAÇõ,ES E DORES.' ,

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS ,\,êrno I3r_p.sileiro, a fim__de

USITES ac�itar'uF pô�to de direção
, S IN no Banco do Brasil.

INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA. ,lOs despachos acrescenta-,
TRA l.'AMENT.O COM HORAS MARCADAS. " I ram que ó provável substi:-

der n. 3.

DR GUERRE IRO ! t�ltO do sr. �oreira Sales se�

Motivo da venda é o pro-
I
na o embaIxador do seu

prietário ter de .residir em
•

ORlO' _ VISCONDE DE OURO PRETO país na Org�nização �as'ro; 't'1 -- -ÇONSULT .
,

I
"J -

U 'd J
-I�Url Da.

_ ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. l'laçOeS m as, sr. oao'

Vêr e tratar no local. �ES1D1l.:NC!A _ �i'ELIPE SCHMIDT N. 113.. Carlos Muniz.
\

Bar Calée
VENDE-SE

Um bem afr�guezado, si- J j.J
to _à Alameda Adolfo Kon-

Acaba de receber o

AMBLI08COPIO DE

WA�TON
�\.a
:\..."'�"--';o
"'�O ,,\...'\_�""......_

"�'
Para tratamento do ES

TRABISMO em crianças.
'

Rua Vitor MeireUes, 14.

D,e 9 às 12 horas di�ria- TRA��SPORTES AÉREOS C;ATARINENSE, S/A ..
� ,

.

...

- ,-_..
� -,.:-"-.. ..':'_.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Maria uitéria �e Jesus
i -'

'el'e, ,

, i Rete"'�NER6IAS_(Seu Pai, não' accessível ao

I
tendo com agua até os seics, vergonhosa e precipit�!�;l" I

'

� Il
A5 ,

/'-'�, \" ( :I

€,j";t�sia�mo, velho� não pO-, eletrisa os denodad,os solda- fuga do Brigadeiro Mad,'i.,1 .,,,(fI .r>» ,.rr-�
dería Juntar-se as forças dos brasileiros encarr �g;:. de Mello, estava dividido l � - :r....-_--

impedr�ais, nem ltinha filfho dos da defeza da barra co
I
em DU,as Divisões. A 2a. ..�,,_":

__-_�:'_�:_.�I:,;-�;-��_:·fi --_��-Z--,
que esse, mas e 'a assim a- grande rio. O desembarque marchára por Brotas e ',�,l'

_ -.-
10u ao Emissário: - "eu fôra frustado ... e essa vi Vermelho e a la. pela estia- ���@••ii
sinto o co ração arder

.

no, tória teve ampla repercus- la das Boiadas. À frente
;;I;l"i!!!Iíijjj;"llí@

meu peito'.' e' voltando-se .são pelos arredores, rebe- desta está o Comandante

para o Pai continuou: lando, em pouco tempo, to- em Chefe; José Joaquim k

"É verdade que não tendes do o interior bahiano. Lim.a e Silva, acompanhado
umfilho, meu Pai, mas lemo Integrando o seu Bata- de seu Estado Maior, se

braí-vos oue as bahianas do lhão, MARIA QUITÉHIA, guindo-lhe o Batalhão d0

- "As mulheres, fiam, te- dois prisioneiros, que reco-
,

vamente para receber, .IS

cem e bordam, e �não vão à ihera ao acampamento bra- forças da-liberdade ... mul

"Od"
'.

tguerra. n e ja se vira .a- sileiro. tidôes sucessivas invadiam a

manha disparate? ._ . • , Por ordem de 31 de Mal" cidade de Salvador par'a !l-

Retirando-se o Emissário, ço de 1823, mandou o Co, I))audir os he.w,,':s';'7';�_____'
Maria Quitéria dirigiu-se à I selho Interino da Prov'u- � l1Uar dos tambores, ao
casa de sua irmã casads.] cia entre

.

... . Maria I clangonar das cornetas; soo

.contando-lhe o sucedido. 5l1�.i;, éria de Jesus Medeiros, 'palmas e vivas, desfilavar.i

tu,do ficou r,eso��á-I já então Cadete. uma Espa-I as trenas da redenção ...
���r--

'i'" Oi

Yá algumas roupas do da e os seus acessórios. I xxx

cunhado e se preparára pa- Dos seus assentamentos Maria Quitéria embarcou

ra a fuga. Como seu Pai �!;- constam �ários elogios dos I' a 29 de Julho de 1823, corri
tivesse de viagem ·para C \- Comandante das Tropas, destino ao Rio, à bordo de

choeira, afim de vender al- de LABATUT a -LIMA E navio "Leal Português",

godão, resolveu aproveitar SILVA Êste, em ofício de I chegando a 17 de Agosto.
a oportunidade e acompa- 24 de Julho de 1823, afirma-I No dia imediato se apre-

r
• -t

I

nhá-lo de pertô; o suficiente va que "D. Maria Quitéria senta 'ao Ministro da Guer-

para recorrer a êle em caso havia entrado três vezes em ra. A 20 é recebida, em au

de perigo, e longe, o suGo combate e em toda a cam- diencia, pelo Imperador.
ciente para não ser pilhada. panl.a se distinguira POi· in- Foi então' condecoradá com

Às portas , e_ Cachoeira pa- dizível valor e Intrepidez '. a insígnia de ·Cavaleiro' da

rou; embrenhou-se no ma- A 10 de Maio de 1823 SUl'- Ordem Imperial do 'Cruzei

to, vestiu-se .de homem, en- gíu Lord Alexandre Tho- 1'0, por D. Pedro., --- "Que
trou na cidade, apresentou- maz Cochrane (Conde de .encJ.o conceder a D. Maria

. se à autoridade coinpete!1t.e, Dundonald e Marquez ào Quitéria de Jesus hum dis

demonstrou a sua capacida- Maranhão), com a, st;,a Es- tlntivo, que assinale os Ser

de no manejo das armas, e quadra, nas costas da Bahia viços Militares qu.e com

no domingo seguinte as,>en· e a 4 atac<?u o Almirante' denodo, raro entre as mais

tava praça no Regimento c.e Felix Campos, apeza�' da do seu sexo, prestára à

Artilh:'l.ria pass/ando-se de- ';rande desproporção de for- Causa da Independência
POl, ue alguns dias para a .�as, praticai:tdo verdadei-r.')!l deste Império, por �rfio
Infantaria. prodigios, causando gra!ldc� sa Restauração da Capital'
Em fins de 1822j figura.va danos aos portugueses. . .

da Bahia, HEI por bem per-

MARIA QUITÉiRIA entr'� 'A esquadra não cessa os mitir-Ihe o uso da Insignia
os soldados do Batalhão de :ltaques... os portugueses de Cavaleiro da Ordem Im-

Caçadores, denominado Vo- �stão desalentados... só perial do Cruzeiro" Decre

luntários do Principe, (1 le' pensam em prevenir-se para to de 20 de Agosto de 1823),.
havia sido' organizado pel.) I a" "retirada" e o "qbandono" I Foi-lhe, ainda, mandado pa

brav� Major José ,",:nto�io I da cidade de Salvador, ha-
,

gar, enqu!,!nte vivesse, o

da Sllva 'Castro e fora 111- vendo, no Conselho reunido I Soldo de Alferes.

corpor-ado á briosa primei-I a 30 de Junho, trinta vogab i Em Setembro regressa a

ra Divisão da' Direita, cc-, opinado pelo abandono da ,1 B�hia. Chega. a,Salvador,
mandada pelo Tenente·e 1- praça. votando, apenas qua-.I val a Cachoeira; procura

ronél José de Baros Fal..;i:íc I tro, pela resistência ... F,i
1 condução e volta a

serraIde Lacerda. Este m�snv) quando o General Marl�ira I' da Agulha, á Fazenda de

Batàlhão, mais tarde, t,.:,.. de Mello se dirigiu ao Coro- ,São José das Itapororo-
mou o nome de ,"Pe'ri1u).- nel Lima €' Slh;a, solicitan-' caso

"f�j<t,;_

tos', por ser�m- de cór vp.�- do permis�ào para o embar-l Seguem-se dias penosos

des as gola;, e os canhõe" (lue, tendo o Chefe Brasilei-' para Maria Quitéria. Todos

das fardas. Logo o disfarce t·o ,proposto a sua capitula-
:
a guereiTI ver, ouvir de sua

, ,

da abnegada sertaneja f Jj l;ão... os po"'tugueses ern- boca a história das batalhas,
revelado. Infrutíferos 03 ['arcaram-Si:: precipitada- apertar a sua mão, indagar
esforços de seu pai para re- !11ente, em 84 navios de de tudo quanto vira no Rio

,

"

tir'á-la das fileiras. Come- �uerra e mercante, pondo- do seu encontro com o Im-

çou então a sua vida d� he-I "e ao largo .•' Z de, Julho, le-
I
peradór, todos a' querem

'roina que, desde os primd,· vando 6.000 humens de Li-
:
olhar, olha-la com a i'nge

ros encontros se mostrOll
I nha, montando uma artilha�

I
nua ternura humilde co�

qual' veteraná habit'lc:cla da de 698 c� lJões... I'que o sertanejo sente toda

Iaos fragores das batalha',;, Pelas treze horas do dia a gloria de seus feitos.

entrando nas mais- a�di.las 2 de Julho dE 1.823 o Exér- Contrai segundas nupcias

pugnas, fazendo prodigios dto Brasileiro entrava n3 com Gabriel Pereira de

de valor, conquistando o l'idade... Ar: lado dos bl'a Brito, lavrador do Rio do

pôsto de Cadete, promoção vos e intrépic10s Soldad JS, Peixe, pois fôra casada an-
110.. ",.,..h.1 D,o<I.,.. 341. 1,' .nJ•• "'" ,.,0'

f
.

I G I' J
.,' CURITIBA f>:u;CR..... , PROSEB'RAS

eita pe o enera Pe 1'0 .Iguravam oe; ��lilicianos, l;·E tes com o Furriel João

Labatut em' atenção a95 ?r,izanos, o, bàios com seu:-; Luiz. Assim casada passa quele mesmo povo q-u-\!-"'-a--t-u�te-I-a-r-e-s-d-a-n-o-s-s-a-N-a-c-io-n-éÍ-
�eus relevantes serviços. '1 cos e flexa�, Pretos 'la') os restantes dias de sua ovacionára e lhe cobrira de llidade. '

Uma Escuna de, Guerra �azenda� <:

m,
t:itas -

m.ulhe·1
vida, animada pelos �ncan� flores' na tarde 'memorável, �mortalizou-se pel? he-l

Portuguesa, que se enCI)n- t es valorosas, das qUaiS, S,c.._ tos do lar e as alegrIas de de 2 de Julho de 1.823. . . rOlsmo, pelo acendrado a- I

trava ancorada fio Paraguf:- Jestacava, ir,! ávida, a figu. uma filhinha.' 'Asim terminou a forma- môr á Patria Brasileira, a'
cú, bombardeou a Vila de ra'esbelta dE: MARIA QUI- Perde o PaL e o Esposo ção homérica do heroismo sertaneja Maria Quitériq_,
Cachoeira. Treis dias após 'fÉRIA DE JESÚS MEDEI- e amargurada, abandonan- feminino br�sileiro... falecida aos' 21 de Agôsto
os brasileiros aproveitandc.. 'lOS, a heloi'1a das JtlilPoru· do tudo o que lhe fala ao A heroina das Itapororo- de 1853, cujo primeiro cen-

se de uma baixa das agua,>, �ocas! coração, passa a residir em cas, a bravura d�stacada do tenário hoje, todo o Brasil!
dela se apoderaram. Os so'- Estava fiu0il a gloriosa Feira �e Santana, ali vi- Paraguaçú, de (Pituba, de c<?mémora, em significativo
dados de Madeira de MeHo C'ampanha q'lf> custara tan- vendo até 21, de Agosto d,e Itapoan, de Pirajá, conquis- culto, em empolgante, prei
tentaram um des�bary.tle. télS vidas, mas estava 'de fi- 1853, quandÜ)., anonima, os tau a nosso' soberania, com to desaudade relemb�ando a,
Foi quando surgiu o prirncl- ::itivamente constituida a olhos cerrou para a vida sacrificio e renuncia, fican- fulgurante página de nossa!
ro rasgo de audaciosa va- Pátria Brasileira! terrena. do seu nome glorioso, es- Independencia Politica! I
lentia de Ma,ria Quitéc:a: O Ex�rcito Pacificador, ao Seu �e,p�ltamento .se d�_1 culpido com letras figuran- 'Honras sejam prestadas �
capitaneando um grupo de fazer a sua gloriosa entl'dda no Cer�llterlO da Igreja sob tes, no pedestal imortal cfa á memoria de Maria Qui- II1f'=-��-m'""'""';l;l)lPrps heroi'êas comba- TIn' Bahia, êm face da '''ül�,i:-;,

-

os olhar�s indiferentes da- I grande galelc;ia d01l nomes téria!" I

I quais, em número de 1.100 : [eres de Linha", agraçian�
I europeus (hola_ndeze�, fran- i do-a com o grau de' Cava

cezes e �lemas) ficaram I/eiro da Ordem Impe1'ia! do
surpreendidos quando cons- Cruzeiro; ,

tataram a diminuta força
.

\

de que dispunha o General - em 1865, diante de

_Sal,:-ado.r COI::eia de _S� Ji. _T";�·.:,�"d'li;\na�"·o 'ãen�rarMa
Benevides; nuel Marques de Souza,

Conde de Pôrto Alegre, as
- em 1792, em Pernarn- sumiu o Comando do Exér-

-

buco, nesceu Antonio Fran- cito Brasileiro em opera-
.

I
CiSCO da Paula Holanda Ca- ções de guerra no Paraguai;
valcanti (mais tarde Vis-

conde de Albuquerque) ,-Cem 1942, a noite, nas

vindo a falecer .no Rio de
I
alturas da costa de Sergi

Janeiro em 14 de Abril de
I
pe, foram torpedeados, por

1863; I submarinos nazistas, os na-

,
' I vios mercantes brasilei;os:

- em 1806, tomou posse
I

com� último Vice-rei do
I

1 - "Araraquara" de ..

Brasil, o Conde dos Arcos,
I 4.871 toneladas, 178 pessoas

<;xercendo o Governo ate 71 sendo 105 passageiros, so-

de Março de 1808, quando brevivendo 10 inclusive 3
'. h tã Pri I

aqui c egou o en ao rm- passageiros;

Exames de Admissão 'ao 6inálio I cipe-re�ente D. João de-'
, pois Rei D.João VI; 2 - "Arará" de 1.075 to-

Preparam-se candidatos para exames, de admissão
ao Ginácio.

neladas e 35 pessoas de trí-

Matrículas e informações, diàriamente, até 31 de
- em 1821, na Vila Sall.�

I
pulação;

aôsto, à rua Padre Eoma, 122. ta Philomena, no Piauí nas-

ceu João Lustosa da_Cunha; 3 - "Baependy" de ·i8:>1

Paranaguá, 20 Ma:r'quez de toneladas, 279 pessôas, sell
Pax:anaguá. Faleceu no Rio do 75 da tripulação, salvan-

, de Janeiro em 9 dê Feve-
.

do-se 36 inclusive 19 ti'ipu-

I reiro de 1�2;
. Ilantes;

I,
- em 1822, o�iciais e sol- j ,4 -, "Itagiba" de 2.055 fo

dados do exercito portu- neladas e 181 pessôas;
gues assaltaram e destrui-

'

ram a tipografia do "Cons- ,5 __: "Anibal Benevolo"

titucional", periodico redi-, d� 1.905 toneladas, 140 oes-

! gído pelo Visconde de

Jé-j' so�s sendo 77 _passageiros;
I quitin�onha! na Bahia;

,

salvando-se 3 da tripulação

I
.

- em 1822, o Generall André Nilo Tadasco.

Reconcs.vo manejam as ar- se destaca no combate ele Impe; ador, disciplinado P.

mas de fogo, e o exercício .Pirajá (8 de Novembro) e magnitico, então sob o C)

da caça não é menos nobre �m outros travados para os mandodo Major Manuel di:"
do que a causa da Pátria. lados de Conceição e Ita- Fonseca Lima e do qual b,-
Tenho o coração abrazado.

deixai-me ir disfarçada em

pi :; 1 .. as armas em tão

just,é guerra".
O velho' respondeu-lhe;

lia parte, ainda, a intrépi.ia
Cadete Maria Quitéria de
Jesús Medeiros.

roan, Em Fevereiro de 1"";

�'c.íta:da, em parte oficinís,
como tendo atacado uma

trincheira inimiga, toma.i- Toda a Bahia, inundada

do-a e fazendo ela mesma de sol, se engalanara festi-

�
- Distribuidor

_�__..-

C. ���O� ��__�_

., Comercio - Transportes
.

Rua Joã(J Pinto. 9 Fpolis
"

I
·�.,,",I

Vende-se
eia

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-

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

CAPOEIRAS.
'

A.vi 8 O
DR. NEWTON D'ÁVILA

Ausente durante o corrente mês, fazendo Clirso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

eontador
CONTADOR, dispondo de algu�as horas diarias,

aceita escritas. Trata;r das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,
32 - nesta capital.,

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

-E D I-r A L
Assembléia· Geral Extraordinária
De ordem do Snr.·Presidente convido

, ,

os Srs. Associados, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar:-se no dia 22 do cor
rente ás 15 horas em prim'eira convocação e

,ás 15,30 horas em segunda convocação caso
,

'

'

não hajaJfúmero legal na primeira.
Florianópolis, '15 de Agôsto de 1953.

AJllâncio Pereira Filho, Secretário.
,

------

Passado
I

Pedro Labatut desembar-

I cou em Jaraguá (Alagôas),
A data de hoje recorda-

i
com as primeiras tropas do

I
Rio de Janeiro,' enviadas

, em auxilio dos Bahianos
- em 1636, travou-se o que iniciaram a Guerra' da

combate de Terra Nova, no I Independencia;
qual os holandezes coman-Idados pelo Coronél Artis- - em 1853, em Feira de

chau Arciszewsky foram' So:ntana, na Bahfa, [eleceu.
derrotados pelos bravos do I

a heroina MARIA QUITÉ
Capitão D. Antonio Felipe

I

RIA DE JESUS, que muito

Camarão; se destacou na Guerra da

Independência, sendo natu-'

rol. de São José das Itapo
rorocns, naquela Provinda.

,

D. Pedro, considerando a
\ .

.sua braVtL1·a, concedeu�lhe
as honras e o soldo d� ".ll-

Hoje no
'H DE AGOSTO

nos que:

- 1648, foi assinada a ca

pitulação pelos holendezes

que ocuparam a- Fortaleza
,do morro de São Miguel.
.ern S. Paulo de Loanda, os

Empreso
CR$ 3.000,00

Firma desta Capital ad
imite 2 moços e 2 moças
maiores capazes e ativos

para cal'gos de responsabi-'
ORGAHISADO lidade.
E. ...
-EDITADO
'POR

Ordenado Cr$ 2.000,00 à

Cr$ 3.000,00.·
Tratar: Rua Vidal Ra-

1XJliALl"é/(j'g(J4J){g mos n. 30, munidos de do

BE/XAgJ(-lTTO �umentos (terça-feira) pela
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA .nanhã:'

A SUBRAL
Escritório Edifício São Jorge
OFERECEA' VENDA:
Duas casas e um apartamento á rua Gal. Bit
tencoul,"t, fundos com a Avenida Hercílio Luz.
Uma excelente chacara em Capoeiras, medin
do 117 mts; de frente por 1.000 de fundos, in
clusive uma magnífica Vila de alvenaria, re

centemente construída, além de outras, ben
feitorias.

Uma �asa de alvenaria á rua Bocaiuva,
fund�s para omar.

Sala 4c

I!AHCOdeC�f�ITO POPULARI'I� AGRICOLA I I

R.v.a,��.16' .'"

FLORIANÓPOLIS - S�o.. eo.r6.rlnó,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Vria40 O Departamento de Xadrez
do Centro Acad. XI de fevereiro

\>-
.

o CENTRO ACAD�M{- cando convidados todos LlS

'0 XI DE FEVEREIRt\' alunos e aficcionados do no-
_, .

I
.

in<iu?HJ';>J'á súl'<Iy'o pró.:xir\lo I
bre jogo da Capital.

o H'll DEPARTAMEN'l'.{) O DIRETÓRIO ACAI>É·

DE XADREZ, para o que ll,UCO . adquiriu três exce

foi' convidado para enfrt�n-I! lentes mesas e o DIRETOR

tal' os acadêmicos a conhe- DA FACULDADE, Dr.

cída e forte equipe de X'\- HENRIQUE RUPP JD

drez do Clube 12 de Agos- NIOR, também enxadrista

to. de nomeada, ofertou ao

As partidas serão reali- Centro dois belíssimos [o-/ .

zadas sábado à tarde € do- '

gos, o que motivou manifes-

�ingo pela manhã, na sede
i

tações de júbilo por parte
social do Centro que !un-: dos alunos da conceituada

c.iona junto à 'Faculdade, fi- : ca�a de ensino .super-ior.

Edilal Edilal·
JUI�O _DE DIREITO DA' JUIZO DE DIREITO DA

4a. VARA -- FEITOS DA 4a. VARA -- FEITOS DA

FAZENDA PÚBLICA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE FLO- COMARCA DE FLO-

, RIANóPOLIS RIANÓPOLIS

EDITAL ·COM O PRAZO :8DITAL COM O PRAZO
. -

DE TRINTA (30) DIAS ::)E TRINTA (30) DIAS
O Doutor Manoel Barbo-

marca de Florianópolis, Ca
pital do Estado de' Sa�ta
Catarina, na forma da lei,
etc. �

FAZ saber aos que o pre-

o Doutor Manoel Barbo-
sa 'de Lacerda, Juiz de Di- !,;<i de Lacerda.. Juiz de Di-.
reito da 4a. Vara �- Feitos reito da 4a. �ara -- Feitos'
(1<� Fazenda Pública da Co- �a Fazerrda Púbnca da éb
marca de Florianópolis, Ca
pital do Estado de /

Santa

Catarina, na forma da lei,
etc.

FAZ saber aos que o pre-

sente edital de citação com sente edital de citação com

o prazo de (30) dias virem, o prazo de (30) dias virem,
ou dêle conhecimento tive- ou dêle conhecimento tive-
rem que, se está processan- rem que, se está processan
do por êste Juizo e pelo do por êste Juizo e pelo
r-artório do escrivão que ês

te subscreve os termos do
inventário dos bens deixa
dos por falecimento de Ma

noel José da Silva e sua

mulher. D. Rosa Eugenia
..J.. Eduardo, de que foi inven-

Florianópolis, Sehta-feira, 21 de Agôsto de 1-953
=

ECONOMIA absoluta.
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4
IMERSÃO e, ,CHUVEIRO f •

, Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de iegu
logem instoriloneo. permite o'

maior escola de graduações de

TEMPERATURA .

,®:�
..
�\
..

"o ..,••••:
·

.

-_/

7

""

CONFORTO absoluto
. 1

Grande ECONOMI�

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros.

j

.;;�.��

Fabricados 'nos tipos
horizontal e vertical.

- -..!._

• 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;�J.RMOS1:ATO.

que proporciôna grande ECONOM_lA.
; f
.-'f

GARANTI; O QUE FABRICA

<, f. BAMOS S/A.-Comércio ,e &uências
R,ua João Pinto.i 9-.Fpolis--Sta. Catarina

I Misteriosa ara- "

oba éspalba
I

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA o terror
- !

, "CATARINA I
cartório do escrivão-que ês- - I
te subscreve os termos. do '1

ROMA, 19 (U. P.) A.

l.iventário dos bens -deixa-
.E I}. I T A L

morte de um jovem fotó-I
dos por falecimento de EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA grafo, vítima da picada de

Austclino Bento Fernan- MERCANTE uma misteriosa aranha, se-

d .
.

tarh .

De Ordem do-Sr. Capitão dos Portos do Estado de meou o terror ao 'longo da
es, e, C01TIO a mven arian- co C

.

f •

bli
. I'1 • .

�

Santa atarma, aço pu ICO a quem interessar que a- outrora aprazível praia dete D. FI amena Senhorinha cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri- , . ."':
e

tariante José Archimimo da !\'rT h d d Ostia FOI a temida e marJVJac a o, escreveu, entre ções pará os exames de: Mestre de pequena cabotagem, I. '" v, ".-
Silva, e, como o inventari-

.

outros he.rdei�bs,- os seguin"._:l:atic�s, Pra:ic�ntes de .Prátic�s, . �Qntra lVIest�-e,. Ar- tI�er� vI�va_ negra brasI-.
ante descrever entre outros tes: Mw;ia. FIlomena M»_ll�als, 1 s'. e 2 s. Cond;-ttores .�oton�l.as .e Maquímstas, leI�a. Sena uma ara��a do

.

herdeiros, os sezuintes: .

d L' lV,r
desta data a 31 de agosto proximo, de acordo com as Ins- país;' menos daninha?

� lalS, casa a com UIZ 1.0· -

dA' . .
.,' .

Hilda da Silva Schmitz, ca- .

A Ii B F I truçoes o VISO 3.122/1951 doExmo. Sr. M1111st1'o da Desde a semana passada'r..1S; ustec mo .ento < el'- Marinha.'
.

I'
,

sada com Plínio Schmitz; nandes, filhos e genro do
. A • '.' a� .se sab�r que a prrmei�a I ,.... _

Henedina da Silva Luz, ca- "de cujus", pelo presente Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina, vitima I da aranha havIa,
sada com Antônio Pedro 'da chamo-os a comparecerem

rm Florianópolis, 22 de julho de 1953. ,morrido, começou a dimi- :
Luz; . e, Edo Silva, casado' em Juizo, por si ou por seus ! nuir consideravelmente o

I

D D la T· d S 1 Nelson do Livmmento Coutinho d b h'com . ori aJas. a i

-,
':l.rocuradores bastante, pa-

numero e an istas na
_ Escriturário "G" -- Secretário. . ,

.

Com is�e va.ló" v.s..
va, filhas e neto dos "de ra, no prazo acima citado 1

'

praia de Ostia. Essa primei-
'

ôb�i�.i um"- C!dota. que
• cujus", pelo presente, cha- de trinta (30) dias, a eon-

'

ra vítima\... foi � fotógrafo,' ���e!ifi.f!!::::
lhe ..cnder� jul'O com-

m�-os a co��are;erem em ta da data da primeira pu,
i t AGRaDECIMENTO E Missa i Franco. Agomeri, d� 24 a- pense.der

e
.

JUlZO, por SI ou por seus blicação dêste, falar aos ter- ! .

i
nos de Idade" mordido num ; §�����ê���!I§- levó.r& pArI> suó. residê,,-

. .

I' 1 h' ,III! ,I cie, um lindo e útil p,.�se"te:
procuradores bastante, .. pa-

.

mos do feito em apreço, sob I
, .

pe pe a aran a, quando ti- I
um BELlS!1/MO eOFREde AÇ?O eROMADO.

ra no prazo acima de trin- d Ii OE "NORBERTO DOMINGOS DA SILVA e família , rava umas fotografias na

'. pena e reve la. ,para que agradecem, sensibilizados, às demonstrações recebidas e !. . ,� AP",ocul"e hoje (5 NOVO
ta (30) dias, a contar da chegue ao conhecimento de Ia todos que acompanharam sua filha TEREZINHA até! praia. �g�men morreu duas ,t::J NCO GRiCOLAdata da primeira publicação todos, -mandou o M. M. Dr. 'sua última .morada. '

., '

I
horas maIS tarde. .,., . -

�

I
' .

t<A.<a c/�, 16
d�ste, falar,aos termos do Juiz expedir o presente edi- A Co�vida�, tam�éI?' a �odo� ?S par;n�es e às pe�-

Os cientistas, depois de
I

....--- FLORIANOPOLlS - SANTA CATAFUI'!A ••�

f,eito em aprêço, sob pena tal que será afixado no 10-
soas amIgas. para aS�Istll:em a MIssa d: 7 _dIa, a se .re.ah- ,estudal'.em o caso, declara-. ,-------------

. de revelia. E, para que .che- d .' bl' d
zar sexta-feIra, 2,1, as 7 horas, na IgreJa Sao FranCISCO I ram hoje que não se trata

gar e costume e p� Ica o Antecipadamente agradecem a todos que compare- d ,;." " Ob I
gue tiO conhecimento de. to- na forma da lei. Dado, e cerem a êsse ato de fé cristã.

a VlUva negra. serva-
I

dos, mandou o M. M. Juiz passado nésta cidade de Flo- ram que a aranha brasilei-' .

.

1
I

;���;::�::::b7i:.}::: :��:�:�'�o:�e���:::�� PÂ_.'·se·OJ. !�:. ::I::!::�i����;�: :
forma ·da le' 1'. Dado e passa-

A E V"
. .,. I a acreditar que o Jovem, fo- IJcoenta e tres. u, mlCUb Ido né�ta cidade de Floria- Gonzaga, Escrivão, o sub�- I/ ,.li

'l�.
tógrafo foi. vítima de uma

I

nópolis, aos doze <lias ·do ereví. (Assinado), M�no ..,l � '. .
.

. aranha naclOnal. - I
mês de Junho do ano de pül Barbosa de Lacerda, .Juiz ffi-

. .DURAI'ITE TODO DIA Dias depois da morte de

novecento_s e cinquenta e de Direito da 4a. Vara. F.go / I"" nOS VÂf)�JOS Agomeri, um banhista cha-I
três. Eu, Vinicius Gonzaga, tá conforme. O Escri'lão �'

,
mado Alberto Fedeirici I

�:!:f°M:::�S����s��;� Vin�citts Gon�aga. �.JI D��'/.tI/�,::
II

t' ���:o :::'u�:bé:::an!:; I

Lacerda, Jui.z de Direito da CASA MISCELANIA distrt· -;
'_

�
_

iíl >:-.� � �
-

Mas, este se encontra em'
buidora dos Rádios R. C. A. -:% •4a. Vara. Está conforme. q Victor. VáJvulaR e Discos,

"
.

'I' . �
. e4

um hospital, quase restabe-
I

Esc;rivão, Vinicius Gonzaga. RUll Conselheiro MafrL
'

.
� i leciqo. I

,

Presentes ,de' �eãl' Valor� .Si.m 1
lóeis, Pulseiras Diversas,.Relogios•.Canetas P@rker, rorcelanas .De�oradas Nacional,

Japoneza e Chmeza.· Faianças . e ,Muitas· Oulras Novidades. '

Ministerio· da Marin'ha

.. Preferir Nona
/

Casa, é
,;,._�A MODE'LO

..... ... . Ir" .

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

..
J

EDITAL
Assembléia .Geral Extraordinária
De ordem do Snr. Presidente, convido

os Srs. Associados, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 22 do cor-:

rente ás 15 horas em primeira convocação e

ás 15,30 horas em segunda convocação, caso
não, haja número legal na primeira.

Florianópolis, 15 de Agôsto de 1953.
. Amâncio Pereira Filho, ·Secretário.

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

•
•

.·A
. ' SUBRAL

Escritório Edifício São Jorge' -- Sala 4.
OFERECEA' VENDA:
Duas casas e um apartamento á rua Gal.. Bit
iencourt, fundos com a Avenida Hercílio Luz ..

Uma excelente chacara em Capóeiras,_medin
do 117 mts.·deJrente por 1.000 de fundos, in
clusive uma magnífica Vila de alvenaria, re

centemente construída, �lém de outras ben-
feitorias..

-

-

Uma casa de alvenaria á rua Bocaiuva
, ,

f�mdos para o mar.

Preferir a .Melhor
- FELIPE SCHMIDT - FONE 2280
..,���--=�----,�--------�-----------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Assembl�'ia .l�gislativa
o dep. Wilmar Dias crltlca o Govêrno no caso da
energia elétrica Capivarí-Jaraguá do Sul

Ses�ão - 20-8-53. sinceridade e· veracidade,
I nhi�

"Empresul", continuou go, abandonar os planos alí mais foguetes ao governador ralização, aí está.
. . I Foi aprovada em 2a. dis-

,

Presidência - Volney C. endeusavam a figura do Go- o dep. �il�ar Dias, a de- deixados pelo .seu anteces-' i1us,tre. �uanto ao verdadeí- :Um plano já elaborado i eussão, a abertura do crédí-
de Oliveira: vernador, alí presente, como monstrar

.

com fatos, a ver- 1'01'. I rc idealizador do plano do fOI abandonado. E os erros to especial de .

Secretaria - Lenoir Var- o bandeirante do forneci- dadeira história do forneci- fornecimento de energia da atual administração, im- Cr$ 2000.000,00, ao Poder
gas Ferreira e Elpídio Bar- menta de energia. elétrica menta de eletricidade. elétrica ao norte do Estado perdoáveis. Executivo.
posa. no Estado, o idealizador e· O ex-governador, cuja in- ,!:! abandonado pela vaidade

,

Termina o ofador, prome-'
O Governador e a Energia executor da solução têrmo- tenção sempre foi, como re- da atual situação, em detri- tendo voltar -ao assunto na Vls'Ua

Elétrica elétrica. Ao Govêrno Ader- almente o fez, a solução de- mente �os. anseios pOPula-l· próxima terça-feira. Visitaram Ô ESTADO,
Na tribuna, o dep, wu. bal Ramos da Silva, foi lan- finitiva para o problema da res, podenam ser lançadas, Com a palavra o líder do ontem, os srs. Rosalíno Da-

mar Dias, em oportuno 'e çada a acusação gratuita, de energia elétrica, cercou-se corno realmente o foram, govêrno, reserva-se êste, o miani, industrial e prestigio-
incisivo discurso, restabele- haver-se esquecido dêste l de técnicos, que apresenta- mentiras e- injúrias. direito, de aguardar a pu- so prócer pessedista e An-
ce a verdade, ferida ao ser

I
problema básicõ da econo- ram ao Executiv;, um pla-' O plano, antes combatido blicação no Diário da As- tônio Crema, funcionário

inaugurada a linha Capíva-f mia, que o atual governador no de real valor, qual seja, oelo atual governador, que sembléia ou pela imprensa, público, ambos de Urussan-
rí-Jaraguá do Sul. salva com' tão vultosa rea- ::> aproveitamento da ener- acusava o seu antecessor por envolver dados técnicos, J

ga..
' '.

E' que, os arautos gover- Iização, a "maior de sua gia têrmo elétrica, com a li- por intentar realizá-lo, era do discurso do dep. Wilmar I,nistas, em discursos despi- gestão"; gação Florianópolís-Capíva- agora executado e apontado Dias, p.ara respondê-Io� Assomlo O Cargodos de' qualquer indício de Após historiar a Compa- rí e, posteriormente, Floria-
,--

corno a maior realização do Proieto de res.oluçao I, Comunica-nos- o Sr. José
,

li J
.,

d S I Assim aconteceu . com a t I A

it b
-

nopo is- aragua ou, so- a ua governo, mm o em 0- Novamente com a palavra' Domingos Paglioli, haver
íucíonando a questão no ligação Floríanópolís-Jara- ra, às avessas do idealizado' o dep. Wilmar Dias, apre-I assumido o cargo de Pre..

norte do Estadoê Evitára- guá. o. "menos avisado go- por Aderbal Ramos da Sil- senta à futura consideração I féito de Ituporanga em vir-
se com essa medida as es- vernador Bornhaus�n",. no va. 1 •

t I
oe seus-Rares, um proje o

. tude de licença concedida
tiagens e secas g 1 dizer do orador, pretendeu O b' ti

.

d f d 1
- I. re li ares . o je lVO e apenas a- e reso uçao. \

I ao respectivo titular efeti-
naquela zona. ligar Ca�ivarí-Jaraguá, di- zer política, com o projeto Ordem do Dia voo

.

. Ó:

Tudo bem estudado. Tudo, retarnente. desastroso, ora construído e __�)����
-

olanificado. .

I "Adeus às estiagens", dis- que deixou o norte do Esta-F
.

'll cr--

Assumindo o poder o no_-I seram o� arautos udenistas. :10 sem energia, com as in- neG a'ft
�

�
'10 govêrno, tratou de�de 10- LFlores e palmas, .Joguetes � dústrias, em_ perigo de pa- ..-.. : . �.

'.

•.
•

,Q

!

_'

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Agôsto de 1953

/

, .

<

A GUARUJA GRAVOU� ONTEM. A PALAVRA
DOS LIDERES· DOS ,PARTIDOS

.

.
�

�

Uoj e, ás
�

13 horas, a irradiação 'pai�
,

o
I

público
""'

A Rádio Guarujá, a sim- i Sul devem ou não ser au- trevista radiofônica, as suas: enconfrq-se na fase prelimi-I refletindo os desejos dos

pática emissora ZYJ-7, des- tônomos! opiniões em tôrno da moo' nar, que é a da consulta do
I florianópolitanos, de eman

ta Capital, ;iniciou, ontem'i Antes de tel'em início os mentosa'matéria. povo; muito e.mbora, na As- cipação política e adminis-
interessante consulta pú- trabalhos da sessão de on- A palavra' dêsse« repre- sembléia esteja ainda o res- trativa.

,

blic«, sõbre a autonomiâ, de tem, às 14 horas, os líder{'s sentantes do p-ovo, na AS-I pectivo projeto sendo alvo

Florianópolis e São Fran- dos diversos partidos com sembléia, foi gravada e, às de estudos dos srs. Deputa-
cisco do Sul, cuja emancipa� representação 11.0 Legislati- 13 horas de hoje, será irra, ; dos. .

Ç"ão é o .assunto de tôdas as uo forant ouvidos pelo. dr. diada aos quatro cantos do I xxx A consulta aos partidos,
'rodas políticas. Dib Çherem. Os srs.· Depu- 'Estado e do País, pela onda, Em diversos pontos da iw Assembléia, que a Gua-

Êsse trabalho, que aquela tados Volnei Collaço de 0- Le a mais p.9pular. .! Capital encontram-se visto- mjá ontem gravo'..., será da-

estação radiofônica está'de- liveira, Presidente da Casa xxx I sas, faixas exortando os re- da a conhecer; às 13 horas
I .

. senvoivendo, em momento e elemento do P. $. P., Vi-
.

Assim, a luta pela auto- pr.esentantes do povo, no

oportuno, teve,
.

ontem, na cente João Schneider, do P. nomia 'da Capital e do pôr-I Legislativo, à autonomia.

AssemQ.léÚt Legi.slativa, os R. P., Paulo Marques, do· �o de São Francisco do Sul São cartazes, com dísticos,
seus primeiros passos ao ob-I P. T. B., Júlio Coelho de'

jetivo de auscultar a opinião Souza, da V.D.N. e Walte?'

do povo spbre se Florianó- Tenório Cavalcanti, do P.

polis e São, Francisco' do! S. D., espousaram, nessá en-

/\ • ••

CASINHA 'PEQUENINA' brina. É o Rrimeiro pôsto
Não fi�a Ú. no cimo da co-I fiscal, t�cni�amente cons

lina. Não tem um coqueiro . truião, em Santa Catarina.

do lado, que não é, porFan-
I Não escapa' ninguem, se�

to, coitado; nem morreú de! sêr visto e :revistado. Nem

saudades. É contudo uma rato. As· experiências. já
c�sinha pequenina. Para realisadas confirmàm, u,JU!
um ,é pouco e para dois é êxito promissôr� Outros e

demais. Artisticamente co- mais outros, serão constnlÍ
locado à margem do Atlân- dos. No Estado inteiro. Em

tico, na reta 9ue vai para todas as estradas e cami-
_-

S. José. Entre o mar e a nhos. Para arrancar dinhei-
estrada. Suspensa do chão, 1'0 e mais dinheiro do povo,

por quatro pedràs de gra- c'analisando-o para o sorve-
.

nito. Dia de vente sul; o so- douro das obras supérfluas,
litário inquilino,· tera opor- palácios encantados. Para a

tunidad� de rogar pragas e avalanche de'- carros ofi

emitir grunhidos de suaves ciais. Para banquetes e uis-

'tortura. Bafejado pelo nor- que. Churrascos e beberi

deste, a poeira entupir-Ihe- cos.Os caça-niqueis do sr.

á o alfato, a vista, as ouças Bayer só não' ar.ranjam di-
e o paladar. 'O tato será nheiro para o aumento dos

poupadQ. Para a mímica (I') vencimentos do funcionalis

desespêro e das impreca-' mo. Que não pode esperar

ções. Para o xingamento se- pelo térmbio das obras sun
mafórico. Apare�tamente, tuárias. Que já está cansado

parec� uma construção fun- e faminto. Desiludido e re

cionaI. Imaginação de Le 1 voltado. Enquanto isso, ou
Corbusiel', Vitor Fontes ou tras e mais outras casinho

Niemeyer. Engano lêdo e las do genial sr. Bayer, su
cégo. Nenhuma causa nem, garãó",o que resta do pobre
outra. É, simplesmente, povo para o ·moto-contínuo

uma-' concepção cerebrina do desperdicio governamen-.
do sr. Secretário da Fazen- tal ...

da. Liliputiana, mas, cere- BVM

COMEÇANDO ...

Para uma trinca de interessados ---, dois es

pertalhões sem bandeira e um pobre testa-de
ferro vaidosQ e semi-analfabeto -:- o s�. Pedro
Bitt�ncourt, digno exemplar da raça forte dos
caboclos rijos no caráter, cometeu um crime:
tem prestigio.

A sl,la bondade, a lisura .dos seus atos es

capos da má fé,' a sua proverbial honradez com

p:rovada 'pela sua reconhecida pobre3a, apesar
do seu exaustivo labor, carrearam-lhe a estima

.

e a confiança do seu povo.
.

Humilde e· bom, Pedro Bittencourt, çris
tão fervoroso, educou seus filhos no caminho do
bem,· e�sinando-Ihe� o temor de Deus e incutin
do-lhes na formação moral os principios do
honeste' vivere. Lá mesmo, no meio do seu povo
casaram-se seus filhos, formando pares felizes,
sem vaidades, sem pretensões a luxos, e palace-
tes nas capitais. .

Tão digno chefe de família era., que o autor�
de um anunciado livro difamador, quís.nela pe
netrar, através' de um laço. matrimonial, propos
to como negócio, para fins eleitárais.

Pediu-lhe a !llão de uma filha, por intermé
dio de ilustre médico..Mas a essa moça, já qua
se noiva de um modesto mas honrado e traba
lhador caboclo, nada o prendia.

Nem mesmo"um namorisco. Ela o ·.desco
nhecia,. ,Diante d� pedido" 'educadamente o re-

,peliu: Não havia motivos que autorizassem a

pretensão. E as oferecidas vantagens io negó
cio, ofendiam-lhe o recato e os. sentimentos e de
monstravam a mentalidade interesseira' do càn�
didato que pretendia mercadejar com a sagra
da constituição do seu lar.

.

c; Aí está uma amostra do autor - ou me

lhor d'o cupincha de interessados escondiclos-do'
livro com que pretendem arranjar votos para
quem não os consegue de outra forma.

Aí está a espécie sórdida da publicidade a
, que, em troca de bons pagamentos, de fonte co

nhecida, se, está prestando um jor9-al 'que tem
no cabeçalho 'o nome ilustre de Adolfo Konder.

Essa manobra suja, com todos os seus ver

dadeiros personagens, virá a público. ,

Ex-homens não, atiii.gem um homem, vali
damente moral, como Pedro Bittencourt.

xxx

de hoje, conforme acima in

fprmamos. A voz autorizada
dos representantes dás dife
'rentes bancadas, dirá, em

síntése, que está onisso'w

com a do pl'óprio povo,-que
é pela. auto�omia da Capital
de Santa Catarina ...
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CONFERENCIA LITERA-

RIA .

----'

Sob o patrocínio da Se
cretaria da Educação e do

In�tituto Históricõ e Geo
gráfico, nod ia 21 do cor

l'ente, sexfa-feirà, 'às 20 ho

ras, na Casa de Sal).ta Ca

tarina, à Rua Tenente Sil

veira, n. 69,'proferirá o

ilus-Itre �scritor e jorn�lista ur�.
gualO Sr. Andres Dagho
Uma conferência em que Iversará o tema "O aIl}or no
ano 2.000'.

O Sr. Daglio já esteve
nesta Capital em maio dês
te ano, tendo..proferido bri�
lhante conferência no Colé-

I

gio Coração de Jesus sôbre
I

a 'Vida e obra do Aleijadi-
I

nho". É êle autor dQ.._ livro:
"Brasil despertar de um·

d "

.

h' I' I
mun o , em que· a co on-

das e amoráveis páginas re- :
lativas ao Estado de Santa

Catarina. I
A conferência é publica. I

.

Em 1950, relembrou o Diário Oficial da Manhã,
foi a sopa escolar custeada com a verba de .

c-s 1.329.750,00.
x x /

x

No ��meço deste ano, o sr. Irineu Bornhausen,
referindo-se evidentemente a 1951 e 1952, declarou
que nos últimos dois anos os preços das utilidades,
mão de obra, etc. subiram de 40%.

.

.x .x

x

A verba para a sopa .escolar de 1953 é de
Cr$ 1.800.000,00.

.

-;-Tomando a importância gasta em 1950 e acres

centando-se 40%, teremos Cr$ 1.861.656,00.
Isso, sem aumentar um só caneco de sopa dis-

tribuida! I .

De duas, .uma: ou a sopa não está sendo dís
tribuida a todos, ou a verba foi mal calculada!

x ,x
.l..

t I

'--1
x

Em 1951, o sr. Bornhausen suspendeu a disfri
buição da sopa, Graças a uma campanha nossa, au
xiliados pela saudosa Professora Antonieta de Bar

ros, a benemérita instituição do sr. Nerêu Ramos
voltou a ser respeitada,

-x x

x

Um só' exemplo do arçarnento bornhauseano:
"Verba 18-S-:51 _. Para aquisição de matéria

para a Penitenciária .

. , 1.500.000,00
Renda da Penitenciária, orçada, código local

021 . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.400,000,00
Aí está como se erra, subestimando-se a receita,

•

. para' que dê sald()s para bs palácios.
x x

x

Nos anos de 1951 e 1952, a representação fede
ral de Santa Catarina - drs. Nerêu Ramos, Agri
pa Faria, Leoberto Leal, Joaquim RamOS, Jorge
Lacerda, Waldemar. Rupp, Wanderley Junior, Plá
cido Olímpio e Saulo Ramos - resolveu''ãpres�ntal'
�njuntamente todas as emendas ao orç_amento da

Repú1?lica. A�sim foi feito. ,Houve aplausos. E nin

gúem, asnatiêamente, veio dizer, que essas emen�as,
oferecidas em conjunto e porAodos assinadas,'visa
vam a ridicularizar o Presidente da República, a

zombar do diretor dos Correios e Telegrafos, a es-,
. carnecer do povo catarinense.

Este ano, as émendas foram oferecidas separa
damente, por pessedistas, udenistas e trabalhista.

.
Nem por isso, clarissimamente, deixam. de ter

o mesmo sentido construtivo dos anos antetiores.
Representam, por evidente, o �sforço dos nos

sos deputados, -em bem servir o Estado.

Isso, o jornal mamadeira da Imprensa Oficial
quer negar. Negando as dos pessedistas. - majori
tários na Câmara' e nas comissões -:-- está nega9,do
as outras todas!

Coisa triste, é a falta de argumento e de inte

ligência.
x x

X i<t'
. Diz lá oDiário Oficial da Manhã que O Estado
mam� nas tetas do SESI. As primeiras acusações li
'esse órgão, !.quele jornal, teve que engulir" Agora,
engulirá esta. .' '.

Q�e é que faz, no SESI, o representante do go

vêrno, que não denuncia essa mamata?
O sr. Luis da Costa Melo, homem ..digno e ho,:,

nesto, . tem acesso a todos os documentos e todos os

gastos do SESI são da sua fiscalizaçãq, Se lá está.
havendo mamata, o representante do govêrno não
está cumprindo o seu dever. Se não está cumprin
do o seu dever, deve ser sumariamnte demitido pe
lo sr. lÍ'ineu Bornhausen', porque se o pão fôr, será,
então, este que está faltando com a sua obrigação.
° s�. �lo n�? será e.xonerado. Não há I?otivos

para isso. Ele esta cumprmdo o �4 dever.
° que há, no caso, é apenas mais uma mentira

do jornal palacia'ho. -,'
,
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