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Ag�âciado pela Santa'Sé\
so, o sr. Nerêu Ramos fôi mara, Saudado pelo- Secre
cumprimentado e abraçado tario da Presidencial, pro

por todos os presentes. A' fessor Nestor Massena, Ne
tarde, no Palacio 'I'iraden- reu Ramos agradeceu 'e em

tes, recebeu' o sr. Nereu seguida ofereceu aos seus

Ramos, ainda por este mo- auxiliares e aos amigos alí
J

I
'

tivo, expressiva manifesta- presentes, uma taça de',
ção dos funcionários da Câ- champagne. '

,

_(l....(l_ll_().....O......
,

'

,
'

-iOm')is antigoDií. r

rio de S. <ata,i".
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Presentes MinistrosJoaquimComo decorreram as solenidades óo Palácio" São
•

e altas personalidades dp ,"mund'o -

p'�lítico, ,e secial
RIO, 10 (V.A.) - Em

I
,.'

, i mara, W,aH\ego, Gurgel, gos de. Oliveira, e à sua mos, pronunciando nessa

solenidade realizada ontem i Dioclecio Duarte e outros, I esquerda o bispo de Lajes, oportunidade, algumas pa-.

às 11 horas no palácio São I bem como jornalistas é Hus- Don Daniel Hostin, Sua lavras para ressaltar a jus-
Joaquim, o sr. Nereu Ra- tres damas das relações e Eminenciao Cardeal Câma- tiça da homenagem presta-
mos, Presidente da Camara I amizade da família do agra- ra deu início à solenidade da pela ,Santá Sé ao Presi-

��sa D;:�::;a,r:c�::d!� I :ia:�:·e�:;�od: ;�O:i:!���� I-di:��:t�:g�:d:!on�:sa ;:� , !��: �: �::�l�aA�;S�:��
'D. Jairne Câmara as insíg- polis, Don Joaquim Domin- Silvestre ao sr,'Nereu Ra- decer em aplaudido discur-

nias da Gran Cruz de São -,

'I�'-I't Rubens JcJe
Ij Arruda Ramo.

I
SECUTE I,

Dominp. F. �

I i eI. Aquino; - !

..

Silvestre, com que, foi dis-
, tinguido por Sua Santidade
o Papa Pio XII, pelos re

levantes serviços prestados
'por S. Excia. á Igreja no

Estado de 'Santa Catarina.
Ao ato, que teve lugar :na
sala do trono do Palacio
São Joaquim, estiveram

presentes as mais destaca
das figuras de- nosso mundo

,político e social, entre as Luiz Gallotti, do Supremo
quais o ministro Antonio I'ribunal Federal, deputa
Balbíno, titular da pasta cios Gustavo Capanema, A,
da Educação, sr. Joã�' Ne- fonso Arinos, Raul Pila,
ves da Fontoura, ministro Eurico' Sales, Arruda Câ-

, ,Reun,da,�a imprensa tOIOU ciência- das medidas
que transtormarão· a política do comércio

.

,. exterior do Brasil
A Assembléia Legislativa aprovou, como é do co' .r.

'fhecirriento publico, voto de .louvor ao 'ex-Governadol' RIO, 10 (V.A.) _ O mi, danwnta'is da nova orienta- balança comercigl brasilei-I "�alv�z,_ de inicio, as novas .desile já: sou o responsavel
Aderba' -Ramos Ramos da SIlva pelos resultados exce-

.
'

'

,

_ , ',' , �'. disposições nos-condizam a 1 E"
J' 'ic{

I t d 1 g
-

d gía elétrica Florianópoli,s-Ca-- mstro Osvaldo Aranha, co- çao que serásposta em,,:pra.� ra e con�equenten;ente, \) -

�

:,
c por e as.' , uma medo a

en es a e açao e ener 1 •
.' '. " . '�J' t

�
','

.

� -'
-

,

' .� algumas dificuldades mas d ir
'.

-

."

1
-

�iva,rí. A propósito o presid�nte da . A;,;sembléla_ 'vem, Il!,Ç rQil'a, aU!ln,I!ª_dO�_E:�beU .t�G4, (r �r. OsyaJ o Arflryha. nosso balanç? de pagamen- i
"

I

'

•

Q, , e', acionaria a ongo e a
,

. __ '-
" ",",,,I "r 'j('1 .,

. • '

.LL 4 '", - :j, ,\ � , I com o decorrer dos d t
'

"

d . .

: e, -l'eceber, o s€';fuinté telegraí.1a eJ1\1i.::�do da Sl'u.ç�. por "llpi,e, a tarde" m seu gabi- ,f, Z' afirmações cl real Im- tos, livrando-nos' dos vexa- /
,

' . _

las, c�r, ° prazo, am a que -rm-

aquele eminente coestaduano: ,"
I,

• "nete, os jornalistas, ll-.ara portancía: "A i'instrução" mes de ter que' pedir fà- s:us benefIcI�s se farão e-
I
cialments possam acarretar

_ "Lausanne, 29-9-1953. ,
uma �ntrevista coletiv�:.em da SUMOC tem por obj�ti- vares e empréstimos no ex.

VIdentes, Afirmo, pore�n I algumas" perturbações 'no

Exmo. Sr. Deputado . VOl-,' que divulgou a nov� ins- vo fundamental tornar m- terior. ' mercado.

ney Colaço de Oliveira. trução" da Superintenden .. : viola\reI para quem quer!, Revelou o titular da pas-

Lelala-o 'de Cambl�al.s'D.D. Presidente da Assem- cia da Moeda e do, Credito que seja, o equil1brio da ta da Fazenda que as nos-

.bléia Legislativa. que vai, ao' que se diz; re,
I
sas dividas eomerciáis, de-

I

Só agora, por carta de volucionar a politica do co lovimentaçá,o ! pois de terem assumido a mo, 10 (V.A.) - O lei- fcadas segundo a essencia-

amii�, tive noticias da II).O- ,mercio exterior .do Brasil.

nã-, Marinha : elevada cifra de quatrocen- '180 de cambiais entre im-
I

li.hde, O arrematante' dos.

ção aprovada 'por es�a ilus-] Inlcialmente, perante �a�
.

tos milhões de dolares. foi portadores, pelo Banco do C01·j �l Í-:ados' de câr'nbio obte-
tre Assembléia por propos-! de nU�E;ro de representan- Rio, 10 (V.A.) - Deverá reduzida para cento e qua-] BL'/-,�jj, acaba de ser insti- 1"0 'aurornàticamente a licen-
ta do Deputado- EstI'valet' t2S dos, jornais," parlamen- deixar no próximo dia 16 as, torze milhões, 'dos quais

I
't'JiJí: em virtude de instru, 1<;a c e importação, após re-

Pires e referente à ligação: tates e tecnicos do Minis-, suas fu�çõ�s de ,ati�idade, noventa milheõ serão sal.' �ã,) \tmt�'m baiA�da p'e1c col!.::>}' ao Banc� do Brasil a
da en""f'gI'a e'le'trI'ca, Flor'I'a ,I, teria da F,azenda, o titular na Marmha, o almIrante dados com os recursos for C(;m(�lho de Superintelldê:n '

.. 11111)0, luncia pela qual o

nópolis-Capivarí. I da past� enu�e�ou as van- Braz Paulino da Franca Ve- necidos pelo Exirribank e os' cja li!. Moeda e Crédito, A h,ouver a_dquirido. ,Deste
Tal moção teria sido tagens da declsao que ac�- loso. q�e completará aA i��- : restai1�es vinte e quatro mi- 'l'lE'SG'ü te1!lPo estabelece modo ,j CEXIM passa a ter

obJ'eto de um telegrama de bava de to,mar O governo de lImIte, de permanencIa, lhões com os nossos pro, I rum-se bonificações para os 1
, êX('".s'vanwnte a função de

Sr. Aderbal fi. da Silva V. Excia. a mim dirigido' para disciplinar a balança no pôsto de vlce�almirante prios recursos. : ( xpcrtaeores, dt� modo a verificm- Cí':, preços das mer-
em data de 28 de julho do corrente ano. 1 comercial do nosso país. ,A (.64 ar;.0s). I A despeito disso, na rea,

'

pagar o dólar produzido 11e çaJm'ias a i.nportar, cessan-
.' Embora, não tenha recebido aquele despl;lcho, cer- seguir, foi feita a leitura da Par,a substH\!í-Io, no car- lidade, os,' nossos compro· : lo cúé a Cr$ 23,3fi e o dó,
'I d d d

'

1 d I do seu IJoder de decidir
tamente por motivos não dependentes' , de V. IExcia.,

I
referida "instruçí'io" da SU- go e, iretor o Pessoa e- missas até 1954 elevam-se a

I
la1" l'ésultante da venda' do�

'h d t' b t "d 1 quanto 1 conveniência de
mas, con e�en ° os seus ermos, rogo r�ce er e ran�- I MOC (Superíntendencia da vera ser nomea o o a mi- um bilhão e setecentos mi-' de:mlis produtos a '

mitir,a essa digna Assembléia os,melhores agradecI-I' M d d C d't ')' rante,José Esp'ind01a,.'l:itual lhões d dolares.' Diante C
'

(:0;�ceSS30 de licenças. '

mentos pela generosa e confortadora. lembrança, que I
oe a e 0", re I o , pas-

d' 't
e >�) 28,36. AinJa dG acôrdo c"m o

. d f 1 t
.,

Ire or da E,scola Naval, d r. -, •

C'SAD
'"

me traz ao espírito os grandes obstáculos que tive de i
san o ma meI!�e o m,mIS-

.. _ 'I
esse �ato, o governo se ve l.i.... " O O PODER

-vencer .par� concretizaI� aq}lela obra, hoje reconhecida
I
tro �sv,al�o jAranha a res-, para. c�Ja dll'eçao devera

I compelido a tomar medidas DE DECII?IR
como plOnell'a de soluça0 de graves �oblemas da nos-

,
ponder as perguntas que lhe

I
ser mdlcado o cap.�:-mar-

[radicaiS'
embora dentro dos O leilão será procedido

sa' terra,
,

.' '.
I foram formuladas pelos jor- e-guerra Paulo BomslO, co- principios legais vigentes. A aj:.ós a, distribuição das cam�

Valho-me do enseJo para apresentar a V. EXCla. e
l' t I mandante do Cruzadol' 'T'a t lt' .

't O b' I. d
na IS as. '

I
" � -

cer a a ura o mInIS r0 s- ims entre 5 I'stas de pr'oseus Ilustres colegas a seguranc<J, e meu apr,eço. �, "
'lI

" <. -

.

(a.) Aderbal Ramos da Silva".' ,

' Ao explicar as linhas fun- ma�qare .
"

,

valdo Aranh� afirmou: ,-' duto'; de importaçRo, elassi·
I

u .r _ u.'T,aiI"__' ..,_� cr.
"" _,..-.:r:..--.,::.ÁftIt& -J.e.#..T_ _-_- 4,. �••TJJ_ ..:-:.·� t-_T---_--..:-.&': "7jJ7'.-.V!'-T-TJ4,T ""!-- ; JJ_-_Y_T_T_-_·_·AT_._-_T_' , _-_-_._ _-_-.._._-_..-_-_-_-_.� _..- -.-._w, . - _. - - -�-------;.-- _._;

, O prezado confrade s,r. IdeHoriso Juvenal, em seu Execu'"o-es I'apitais Em 8: e?,emplo de ,outras Misericórdias brasileiras, que a�-

artigo publicado em O ESTADO, no domingo último,
'

V ," ", ;Ist!am ao condenado nos seus derradeiros momentos

Jrespeito aos ,enfo�cament.os realizados na. anti- S�n'a I'atárina le, v�da e �e. 'incllmbiam de lhe ,dar sepultura cristã
ga Desterro, lel'Il,brou pOSSUIr eu, em meu, arqUIVO, al- U." _�pos o sl\plIclO.
guns dados referentes ao assunto.

,

Com a sua alimentação, nesta véspera terrível des-
Com efeitQ; possuo muito pouco sôbre tal assunto, OSWALDO R CABRAL pendeu a, Irmandade <! importancia de 3$960 - donde

não pass;mdo da cópia"dé dois documentos relativos a se depreende que o condenado bem se alimentou, não
um mesmo réo de noine João·Tomaz do N.ascimento, do- uma dás circunstancias agra'lantes. A confissão elo réo lhe tendo sido negado, talvez, cómo era do costume, o

cumentos existentes nos livros de Regi'stros da nossa era çondição impresciridível à imposiç�o da pena ca- que tives'se pedido, pois o gastq diário com a alimenta-
, antiga' Câmara Municipal, hoje no Arquivo da Prefe�- pital, mas P9r si so não bastava, sendo necessária a ção de um preso comum era, na época, de 166 e meio
tura Municipal de Florianópolis. existência de uma outra 'prova. pelo menos, de haver reis, incluindo almoço e jantar (Vide dOC.-nO 3).

-Infelizmente, nas minhas pesquisas não logrei apu- o réo cometido o crime. I
•

-

'Também se ,inc·umbiu a Irmandade de fornecer a

rar C! crime que teria cometido' o citado réo, em resga-, Não c0ns�gul�os apurar o local em que, se levan- corda para a exeeução e o pano do capuz que lhe co

te do qual subia ao patíbulo.
'

tot,Í o patíbuld a que subiu João Tomaz do Nâscirnen- briria o semblante; na. hora trágica do 'enforcamento.
I

A execução de João Tomaz do, Nascimento teve to. Teria sido na Praça, lugar preferido para todos ,os Custaram, respetivamente 960 e 280, reis.

lugar no dia 23 de janeiro de 1840, por enforcamento. atos p�blicos? Teria sido no Cámpo do Manejo? Ou em O patíbulo - .cujo sistema não ficou registrado,
De acôrdo com a legislação penal vigente na época, a outro qual<iluer, da nossa'Capital? pois havia vários' tipos de fôrca - foi construido pelo
pei1a de morte deveria ser executada' onde ,tivesse sido' Não registl'am as cronicas, nem dêle falam oS"Úni- Coronel PatríciQ Antônio de Sepulveda Ewerard, en

sentenciado o réo, levantando�se para isto a fôrca, que cos dodumentos que encontrei... Também nada fica- genheiro militar e' um dos homens proeminentes da so

deveria ser demolida imediatamente depois da eKecu- mos sabendo quanto à idade, profissão, qualidade e con- ciedade desterrense, embora não fôsse nátural da Pro
ção. O algôz deveria ser um outro pres<? sentenciàdo, dição do �entenciado. As únicas coisas que poderemos vín;cia. Nada cobrou pelos seus 'serviços, mandando
nomeado pelu Juiz. Entretanto, ninguém deveria ser exe- afirmar qu,� aconteceram são as que se seguem: fazer e colocar o patíbulo. Também gratuito foi o ser-'
cutado sem que primeiramente subisse a presença do Im- João Tomaz do Nascimento fôra condenado a mor- viço "dos presos que conduziram o cadáver ao cemité-
j:erador ou o pedido de gra�a feito pelo condenado ou a rer na fôrca. Com êle, enquanto esteve no Oratório (?); rio e lhe abriram ,a sepultura.

,

I

c0p1a da sentença que o condenou enviada pelo próprio bem, como com os atos de religião e outros p:reparati- São ,êstes os únicos fatos que ficaram registrados -
Jui,z, afim de que sôbr�- ela se pronunciasse Sua Ma- vos para a execução, dispendeu o erário municipal a sendo pO!isível, entretanto, que outros r.elativos ao mes

jestade, usando da sua clel�ência ou confirmando a: iI?portâncio de 9$480, pois foi esta a quantiaque o Pre- mo caso possam ainda vir a ser, encontrados nos arqui
decisão judicial. A pena de morte só seria pronunciada sidente da Provincia mandou que o Pro<:uraldor da vos, entre documentos relativos aos anos de 1840 e

quando o juri, por unanimidade ou por dois têrços dos 'Câmara Municipal reembolsasse ao carcereiro Jerôni.: anteriores, quando se teria verificado o crime que João

jUizes de fato, se pronunciasse' contra o réo, não apenas mo Lopes de Carvalho. Na vésJler.a da ex��ç,ão, tQffiOU roma� o_ xpiou na, fLJ'.tn

..qqijlr�' ao <to principal, m;lS 'também qtlant6 a cada, :iC:nra 'do iji'éSó a Ir:iiünc1ade do Seulior dos Passos -
\ <

rél

Florian�polis, Domingo, 11 de Outubro de 1953� d. koj. -�8 .....
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Revelaoões De Aranha
-

•

Obrã ,Qu,e ,Solucionou
,

Graves Problemas i'
,

'

- Agradeclmenlo do
.

dr. Ad�rbal
,

,
, I. da Snva·

' -

!

"

.

..

. ,

:lLh� infor�110u à imprensa,
3per.3�' a importação do tri

�o :.111 tinu3!'á b. fazer-se ,ao

('âll1bio oficial, uma vez que
o prÓprl(j Govêrn:.J prática
mente detém o monopólio

"

vem

:iessas ünportações, há mais

I de C{llatro anos. Os demais
r l'Oel,lli os, inclusivf. a gaso

t;"'a, �el'ão importados peÍo
�i<,tema acima m�ncionado.

o RISO DA CIDADE···

L/_j r I �,�;'. �

- A Marocas só
conversar com você, se

tu me arranjares, com

o dindinho Volney o

carg.o de diretor-geral
da As-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO
,

Florianópolis, Domingo, 11 de Outubro de 1953

i RED'UZA.nnzo DE/bIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU Criança \.
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA, ,A Escola Espírita Infantil

"

Q CIDADÃO JOÃO CANgI�ODb� SILVA', JUIZ DE
'1
de Moral Evangélica ''L�lÍza .

AS -CON'T'A'S 'DA"PAZ NO EXERCICIO DO CARGO DE JUIZ DE DI- Meyer", anexo ao Centro
"

t
,

'

REITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO DE' Espírita "Àmor e Humilda-

" ",'

SANTA CATARINA, NA FÓRMA :qA �EI, ETC. '

.de do Apostolo'L'vai patro- "
�

,

"

, FAZ saber aos que, o presente edital VIrem ou dele. d 10 17 d O t
conhecimento tiverem que por parte, de RODPLE'O cmar, e a e u u-

EDUARDO PEREIRA, por seu advogado o Dr. Acácic I
bro, a SEMANA DA C�I

Zólnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr se- ANÇA, com a colaboraçao
guinte: Exmo. Sr. nn Juiz de Direito da Comarca de

I

das Escolas Dominicais des

Biguaçu. Ro?oHo Eduard.o, �ereira, br�sile�ro, casado, I t� Citpital e dos arrabaldes.

lavrado�" r�sldente e d?mlclh'\ldo em Tres Rla:hos, ne�- I'
'

'PROGRAMA '

te Município, por seu procurador e advogado infra aSSI- .

-nado, registrado na o. A. B., secção de-Santa Catarina, Tarde de divertimentos e

sob n. 512, e cc:m ,escritório .l2esta C�dade, �u:rendo pro-I' cortfraternização
mover uma açao ,de usoeapiao, ex:poe e no final requer Provas desportivas:
a V Exa., o seguinte: 1 - Possue o Suplicante, três, D' 1,1 (domí g ).

" la - omln o -

, tratos de terras, situados em Três Riachos,' de dimen-' ,

'

'_

,sões e confrontações como segue: a) terreno com a área As 8 horas -_Concentraçao
de 363.000 1?2., fazendo frente ao Norte, com um rio, das crianÇ(as no Estádio de

Sul com Antônio Kneis, Leste com herdeiros de 'André Santa Catarina, de Basque-j.Geraldo e Joaquim Campos, e Oeste com Mario Andra- tebol.
de e Domingos Silveira Souza, tendo de frente '165rr�.
.e de fundos 2.200m., sendo cortado na altura dos 660m. a) Exortações dos repre-

por uma estrada de Leste a Oeste. b). terreno de -sentantes do Departamento
33.928,4 m2<� fazendo 'frente ao Norte, com Domingos de Juventnqe da Federação
Silveira Souza em 121m.,' Sul com 89,lm:- com herdeiros Espírita -Catarinense e da
de Aloisio Guesser e em 3!,9m. com Joao Campos" ,a Mocidade Espírita do Con
Leste com b"ntônio Kreis em 572 m., e ao, Oeste com .

herdeiros de Domingos Luiz Vicente em 176m: e com tínente,

herdeiros de Aloisio Guesser em 396m .. c) terreno de 1 b) Provas desportivas,
19.602 m2.; tendo 59,4m: de frente por 330�. de fundos, pelas crianças das diversas '

confrontando a? Norte, frente, com Nicolau Luiz Vicen- Escolas Espííritas.
.
- V E JA S Ó A S V A N TAG E N S, O O

tte, Sul chomdb..erdeld'rosCde·d�odãoDPaluf.lo LSUiz Vicente, Les
.. I c) Distribuição de leite e

SERVICO PREVENTIVO
'

e com er erros e an 1 o e mo ouza e ao Oeste I duíh'
'

�" '

com herdeiros de Manoel Vultuoso. 2 _ Tem o reque-
san UlC es. "

'

'Wtt-: DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí-

rente sobre os mencionados terrenos, a posse mansa, I .' Comemorações _

'

'
" , I' 'cio das crianças da C'reche da L.B.A. - Natal.

pacifica" se� interr,:pção nem opos.içã6 e com ânimo de . Em todos os Centros' e 1. Descobrem-se as falhas, que são-corrtgídas em I ,......--------------

dono, ha mais de trinta anos, por SI e seus antecessores. Associações Espíritas ha- tempo, antes que se agrav-em. ,

3 - Não possuindo títulos dos imóveis os quais comprou'
.

'd 10 17' 2'. t AGRID'ECIM'ENTO E MISSAhá muit de vá
. . .

f
. vera e, a comemora- O custo dos serviços é menor, porque os

"

a mUlaS anos e varlOs possenos,.con arme prova com i _. •

'

•

'

., '. ,

'

consertos são pequenos.
.

' .

os talões anexos, quer adquirir o domínio sobre os ci- çoes, espeCIaIS, com mlClO as '

,

' "

'

tados terrenos, com fundamentos nos arts. 550 e 552 dr,
I

19,30 horas.
\
\' ,

�. P�evinem-se acidentes, porque removem-se . I NOÉ MENDOZA E FAMILIA vem, por meio ,dês-

Código,Civ.il.e de ?c§rdo CLJm o af't.'454 do Código do I A abertura oficia será na
as causas. ,te, consignar" de público, o seu-agradecimento aos drs.

Processo ClVhIl. ASbS,J?, requer 'â V. Exa., s.e digne �vir Federação-Espírita Catari- �. Mantém-se ° carro ou caminhão roqando.' \DChjalma Moellmann, Artur Pereira e Oliveira, Alfredo,
as testemun as a aixo arroladas, as quais comparece .. J. ., •

'
'

i
erem e Mário L. .Cantíção, pelo interêsse e carinho

râo em Juizo independentemente de intimação, Pl'O' nense, sita a ,",:vé,lllda Mauro 5. Evita-se a substttuíção de, peças e 'conjuntos com que trataram de sua inesquecível filha NOELLY,
cedendo-se é: justifi�2ção '''ab 'initio" e, julgada esta' se Ramos, 305, as 19,30 horas"

I
de grande .:ús'to.

'

durante a sua longa enfermidade. .

,

proceda de acôrdo com o' disposto no árt, 455, do c.p.e. I Quarta-feira dia 14, às I Também, nesta mesma oportunidade, tornar públi-
e seus para.�rafos, sendo após, j:rlgada por V. Exa.,

.

u 119,30 horas _. No Centro
! ca a s;;� gratidão a quantos, nesta Capital, sempre pro-

presente açao proce,lente, de acordo com o art. 456 do .." írit "A' H 'ld'
curaram -auxiliar, num sentimento de pura amizade, à·

•

C P C f· d d
..

'S li
"

,I �spln a mar e urru a- 1
. . .' a lm_ e a qurnr o up icante, o necessário tí- I '. "" A 1.663

que a sua querida filha, -quer se interessando pelo seu

tulo para a transcrição no Registro. Dá-sr- 3 presente o
I de do A�os�\olo " oonferên- I"

'
, estado de saúde, quer confortando-a, e, também a todos

valor de Cr$' 2,100,00. Juntando uma procuração, talões I cia .do Dr. Álvaro de Car,v'fcl-" ,', � I que, após sua morte" à nQite de 6 do c(;rrente, acorre-

e um croquis, P: d�f�riment? .Bigu?çu, 21 d� setemh'D ;ho{l iPu�jcu��Qr_qf pepaft- � ,,', \'
,.

.

",ram à, �u.a .r�sidênl,c;ia" l�vando aos pais desolado,s o I!on-

de 1�53.' (Ass.) A�aelO, Z.}lmo da SIlva. Selado �om es. lam"el!torn�&�<ina,liaa ..çri<iF_,�,�IJo.:�_, �{
"

lforta-,esPlntual e�r.extmta
'as SAuas derra?eiras homen�-

tampllhas estaduaIs no v"lor de Cr$ 3,50, inutilizadas:' f,! ":,,,"1:-' � •

.! ',!:;'.�:;!li,';' ), '''.. ..
,

,
_

J.' ,g��'tAgradecem, mda, as coroas e as flores enviadas e

R 1
_

d h' f
�." I �

t 1 � \' I 't ���lt \ ",lO
�,' - ---

I. 1.;"'., j J

h
' ,

e ��a? as ,te�temun as: Teó ilo >Francisco Campo2,
. ',,' .- \ '

-

,

.

C!
'b

•

'.. -,

ó"· I
-

A�-I.i.·' O/�jJl ?lo.<i' aC::om� ,ara;m fl sUa inesquecivel filha ,à sua

BasIlIclO Jose �e Ardrade e Antônio José"Elias, tod03 O encerramento sera efe- DOCe 'iI'18B riOS., rmao", a \'ultlmáfmorada. '-\� '\' f ,"

orasileirus, casados, residentes e domiciliados em Três tuado no sábado dia 17, às RÜÀ -.,- DUARTE SCHUTEL N. 7 TEL. 3347 E 605 I Cbnvidam,_ dutrossim, aos parentes e pessoas ami...

Riacho�" ned(' Mun�cípio, sendo lavrador, 'prqfessor e,: 9,30 ílOrns no Centro;E.'
, I

.'

I gas para. assi�t�rem" na próxi�a 4a. feira, na Cated�'al

('omerclan�e, �:especüvamente. Em a dita petição foi da. 'Amor e Humildade do A-
,', "

'

- - ,MetropolItana, as 7 horas, a mIssa de setimo dia do seu

do o segumte despacho: R. hoje. A. DeslglJ(. o Sr. Ji.:,;-
.

I falecimento, que mandam resar pelo seu descanso etCl"-

crivão dia e hora para a audiência de justificação,' fa- '),ostolo", com um,a festa'li-

'IV SO IM'PORI NIE
Ino., '

(-;:'!�)�."������';;�::d�d�;�Cj����ic!1oU��� e!;�9i�f: p::;:d:�:��!:, d::'���- .

.

N I .

.

A· -,--

gada por :..entença do teôr seguintê:, Vistos, etc .. Julg� las Dominicais' e -entrega
"
>,

•

por sente.lça a preserlte justificação, �n que é reqt:w-' .

A . .' I A FirIl}a ANDRADE & KOERICH proprietária do O' O N V' I T Erente RoddfG Eduardo Pereira, para que produza os
dos premlOs �onq�Istados I

EXPRE5S0 FLORIANÓPOLIS,' torna público e avisa ",' " ,

Eeus, jurirlicos e legais efeitos. Citem.:.se os confinanl.t��
nas prov�s _desporb;as.. ao COMÉRCIO EM GERAL desta Capital e,das demais, A Comissão Organizadora das Festividades em

dqs imóveis e o Dr. Promotor Público, por mandado.,A A Comts�ao Organtzadora PRAÇAS onde mantem AGENCIAS, que o Sr. REY- honra de Nossa Senhora da-'Bôa Viagem, de Saco dG.>
.

c;tação dos interessados incertos deverá ser feita na,
'

INALDO PACCE ex-sócio gen!Í1t� da AGENCIA DE Limões" cónvida o Povo em geral, para assistirem a,S

forma esta)jelecida pelo art. 455, parágrafo 10., do' CÔ� PR'14'-----'---
CURITIBA não. é mais cola'borador . do EXPRESSO referidas solenidades, a realizar-se nos dias 10 e 11 do

digo do 1-1'('c€'SSO .Clvil. Custas afinal. Biguaçu, .... '. LJClSA-SE IF�ORIANÓPOLI�, achando-se'afastado. e d�sligado da corrente; constando do seguinte programa:,
30-9-53. (A<;s.) O. Dutra. E para chegar ao conhecimen- '

" FIrma desde Q dIa 1° de outub:ro corr/Tnte. Dia 10 - Novena·, Preparatória, em honra de

to dos inten'ssadós _;:lassa o presente edital com o prazo
De uma ca�a, .para ca-I \ Florianópolis, outu�ro ,de .1953

I

,

Nossa Senhora da' Bôa, Viagem, às 19,30 horas

,1e trinta (;10) dias, publicado e afixado na
....fórma da 3al, de preferencIa no cen-I' Pelo Expresso FlorlanopolIs .

Dia 11 - Missa festiva às 10 horas, e a tradicio-'
lú Dado e p!,!ssado nesta Cidade de Biguaçu, aos trl�S tro, podendo ser pari con-

\ SANTINO ANDRADE . nal procissão marítima, às 14,30 horas.

r�ias do mê�; de outubro do ano de mil nove�entos e cin. tratD" de 3 a�os. "1
I Sócio-Gerente ?-a Ma1riz(� .

'Haverá ainda, nos dias mencionados, quermesses,
quenta e ': rÊs. Eu, �rlando Romão de Faria, Escrivão A tratar no Cabo Sub-

barraquinhas com doces, salgados e 'bebidas, com

a fiz datilografei e fi.lbscreví. Biguaçu, 3 de outubro d� -
- E "e

\

FI"
- ,'� ,", 'I- grande queima de fogos de artifício no dia 11.

1953. (As.;., João Candido da Silva, Juiz em Exer-cíci0. marina à-rua João Pinto' xpr SSO _j orlano,po IS . As festividades serão abrilhantadas por uma da!"
"

Confére c,):n o'original 'afixado no IQgar de costume. I) 26, com a gerência. d"
BandJs de Música de nossa Capital. ,

F.�crivão) O, tando Romão de Faria. � &.. e _

A COMISSÃO

V,
,

d ANDRADE . & KOERICH

-� 8n e-se i' Transporte de cargas em gera! �ntte Fl�1'ian6polis,

P�5$ 0.1'
U 1 d d � Curitiba e Sãà P�tilo \'

"

$'e
'

ma sa a ,e jantar e
� Com viagens diretas e perm,anentes

imbuia: I Matriz: _.:.. FLORIANóPo.LIS

I ""
. 1 balcão; 1 cristaleira; Rua Co'nselheiro Mafra; 135 '

\.. / ,
. .'

"

mesa elástica; 2 Jpoltrônas;" • Fene: 2534 .:.:... ''caixa PQstal, 435

* _ 6 cadeiras. I ,End. Telegr.: SANDRADE

/
,-, OUIlAl1TE TODO DIA Q"" d

'

I d'
. Agência: - CURITIBA."

,-

.

" S
;

.

uarto e casa e tm-
Avenida 7 d� Setembro 3320/24

I I, ", ",
..
,ti

nO ,�\IAP�JOS .

,.

bUla: I Fone: 847 {Linha Paralela) .

• Dlo\lft'-,t*
1 camya; 2 mesinhas; 1 a.r-I

.

End. Telêgr.: S1\NTIDRA
L. <;;: mário d� 3 portas; 1 cami- Agência: - SÃO PAULO.'

�
,;; � � t Rtta Rio Bo'nito ne 1247

_,

»
... .. seiro., ' ,

-:; ,;

1'", ..,

...

,

� �
,

Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR

'I' 'l.
Rua Làcerda Coutinho n. End. 'Telegr.: SANDRABE

9, das 9 às 18 horas. -

-'-()- ,

C-,AMIO-N'ETE,
(Agências no Rio de Janeiro e' e� Belo Horizonte 'Com.

tráfego 1nútuo até, São Paulo c�m ai Emprêsn de Tra.ns-
.

pqrtes Minas Ge;ais S/A.) "- .

,

VENDE-SE uma, tipo.
'

R�ral, para l2 passageiros,
marca ChevI:ol�t em estádo
novo. 'Tratar na Agência

CONCURSO PARA ESCRITURARIO-AUXILIAR
O Banco do Brasil S. A. comunica aos candidaios

inscritos no concurso para Escrituári.o-Auxiliar, que as

provas desse certame serão realizadas a 18 e 25 ,dêste
mês; no seguinte horário: ,

'

DIA 18-10-953 - DOMINGO
.

Português - das 8 às 10 horas
Francês - das 10 às 11,30 hotas
Matemática Comerciar - das 14 às 16 horas

, Inglês - das 16,30, às 17,30 horas.
, DIA ,25-10';953 - DOMINGO

ç:ontabilidade Bancária - das 8 às 10 horas
; ,Datilogr9,fiai- das 12 horas em diante

.

<' I Para cada prova só haverá uma charriada. Os que

Ce' raAm' I·,ca Sa-o" Caelao"o �::te:: f��;:�:n!::�f:it�é:sP�x��!�,;;��������Oiá�e:;�
.

.
,

I tados, e, sob nenhum pretex.to lhes será permitira a
,

.

'

,

' I entra�a depois. de iniciad�s as provâs. '
"

TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI· J FIcam, pOIS, os srs. candidatos convidados a com-

LHOS, RODAP�S E MATERIAL REFRA. Ipar;crr �om a de:rida .an.
tecedência no Clube Doze de

,

\ TARJO
Ag.osto, a rua Joao Pmto, onde serão realizadas as

provas. '

PRONTA, ENTREGA
.

.

Os srs. çand�datos devem estar munidos do cartão

O·
,,'

G' C·'
d.e i�scrição e. lapis-tinta roxo-cópia comum ou caneta-

Sn'y ama·... Ia
' tlllte�ro com tmta cor azul comum. /

, " '

'g
.

'

•
I

A A. pr,ova, de datilografia será realizada I?-� séde da

..

,,' AgenCIa a Praça 15 de Novembro.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

'

Florianópolis, 6 de
.

.outubro de 1953
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E DITA L Semana da

I

•

- \

---�,-,

UL'l:RA SONO
TERAPIA

T.A.C.
o. MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.

'1'0 PAR'A INFLAMAÇOES, E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS'

,

. SIN�USITES
E INFLAMAÇQES, DA CABEÇA E GARGANTA.

Di:MEiiUERRAiiRO
Vende-se
I
Por motivo 'de ,viagem,

vende�se o estabelecimento
comercial "IMPÉRIO DAS

TOALHAS". Tratar 'pesso
almente com o proprietário,
snr. Walter Alves da Silva,
à Rua' Visc'illlde de Ouro'

"tketô, ri. 3.'

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS. DA CASA BELO. HORIZONTE
'RJl:SIDENelA - I?ELIPE sêHMIDT

-

N." Ú:t

\,

1

OF1CINA ..'�;
! .. ....�

.... J;." ,"

'.
'

.;.

� \<�: �

Faca a 'Revis'ão Periódica
,

de 'seu Fo,rd!,
.'

Peças desgastadas, 'soltas ou mal ajusta-'
das podem causar sérios transto�nos! A fim

de prolongar a vida de seu. caminhão, viajar,
com absoluta segurança e, evitar maiores

despesas,
-

acostume-se a t;azê-:lo' periódica
merite ao S�RVIÇO PRtVENTIVO FORD,
para 'um completo exame do motor, freios,
instalação elétrica, rodas e derhais partes de

.- ('.

vital importância!
'

. ,

•

Clu�e 15 "de OUtuhlO
DEBUTANTES -JCONVITE

\ A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação
de convidar as gentís senhorinhas, do Clube, para faze
rem o seu bEBUT na noite de 17 de'Outubro, próximo
vindouro, quando 'será realizado o tradicional BAILE
DE GALA, comemorativo ao seu 32° aníversário

-

de

fundaç�o.'
,

Comunicamos às interessadas, que a inscrição po
derá ser feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,
das 19 às 21 horas. I

Centos da aceitação de- presente convite, antecipa
mos os nossos agradecimentos.

,

Helio Prazeres - 1° Secretário

lira TeDis CIU�8
LIRA, TENIS CLUBE

PROGRAMA DO M:B:S DE OUTUBRO
DIA 10. - Sábado - Grandioso "Baile de Gála",

"

' ás 22 hôras em comemoração ao aniversário e

'posse da nova Diretoria: Coroação da Rainha
'

eleita Sta. Mary Ligocki .i: Traje a rigor. Não
será permitido branco.I

I DIA 17 - Sábado - Chá rr: Bingo Sinos de Natal
, " Reserva de mesas na Joalheria Muller a partir

do dia 14 do corrente, Início ás 15 horas. .

,
'

"E· d i t a I
BANCO. DO BR!\SIL S; A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

, Faraco:Nesta data ocorre o am-' _ I, .' 1'" d I - Snra. Zulma Cande-
IVE::rsano nata ICIO a exma;. . '"

8 d N 11 8 tt Guí
I mil Pereira, dignissima �-

nra. . e y co 1- I ,\
-

d n A
I
p'J',a do Sr. Oscar dos 8an-1rr.araes,. esposa o s r, r-i . o' ., .

.

L b G' ., ...ã . tos ... ereira, funcionário do
�elnlro o o -uimasaes, '

Ii�spetor da' Fazenda Esta-' Departamento de Educa-I'xxx

SEMANA tos após. Pique a parte que dual em Joinvil ..�
I çâo: .

.

I

I Snra. Jadwiga Gransfoi retirada dos pimentões. A distinta aniversariante I
2 -:- Lave o arroz e es:- que desfruta de vasto cir- Gentil, esposa do SI;:. Jo�o

I CARLOS HOEPCKB S. A:
'corra a água. Ponha a man- culo de amizades, pelas ele- de Deus Gentil; I Secção de Máquinas e

Coisas da �ida e coisas teiga numa. panela e leve vadas qualidades de cora- - Snra. Argentina da I Eletricidade Rua Deodóro
do coração ... Coisas que ao fogo. Junte o arroz e ção e espírito cristão, será Silva Fernandes, esposa do

I Fones: 3.039-2.300

����d��e��a�w�o�,�m������,n���oo���� _- ��--��_---��-------------- _

que, no entanto, são verda- e o pimentão picado,até que. ficativa data.
'. \ sr. Ticho Brahe Fernandes,

I
- Sn�. �u�êni� d� IEhu-1 funcionário da. firma Car- credo, tendo os funerais se

deir�s. Será vaidade? Será fique bem corado. Acres- O Estado, respeítosamen- alto funcionario do Minis- za. funcionário público es- Ios Hoepcke S. A. realizado no' dia seguinte,
amor próprio? Só sabemos cente a pimenta, os tomates te, apresenta felicitações. tério da Fezenda: e daro a I .adunl, aposentado:' FALI1:CIMENTO: no Cemintério daquela CI-

q�e, à cada hora, o estamos picados e os têmperos res- muito relacionada na s�cie-I - Snr. Mano�l Alfre.lo dade, com grande acompa-
confirmando. tantes. Deixe cozinhar. FAZEM ANOS HOJE: dade local pelas suas elc-. Barbosa, comerciante; ,

PROFa. NICOLINA nhamento.
Um par de namorados, 3. - Depois de pronto, vadas qualidades; .

- I - Snra. Ceci Liberato, TRANCREDO
de noivos, de esposos se arrume este recheio dentro - Sta. Odail Claudino; - Snra. Maria América: l'-"posa d� sr. Heitor �,�bé- .

�a Palh�ça, o�de r,es�(ha, I O ES�A��
amam, e no entanto, em dos pimentões. Ponha-os -Sta. Josefina Moritz: Coelho; I rato, residente eh ItaJa( taleceu quinta-feira últi-na condolencias a

pouco tempo, v,em o fastío,

I
numa travessa que possa ir -;Sr. Juir Paulo "Bra- - Snr. Emílio Botcher: I - 'Sr. Erico Espíndola,

'

a Professora Nicoiina Tran-I milia enlutada.

�:::�::di:e:�:;:u: eN;;
I ::t��;�:aed::::ae:r::mp:� glia;

Sta., Teresinha clde S'EMnNA On CR'I "NC A II,>odemos mais suportar- J 30 minutos. - (APLA) Lourdes Pereira, filha 'o ·H II' ti ti N
nos - dizem. . I, snr. Belmiro Pereira;'

'

\ I
Logo se separam ... mal� DEP. OSWALDO R. - Snr. Aníbal da Silva

Itratam-se.' Jogam com a fe- CABRAL Coelho;
.,

. ,Ilicidade, espezinham o co- - Viuva Hildegar p�-

ração; mas, um .dia, alguem dreira; , ,.__
<

,

se i�teressa por "êle" ou :.::. ·Snr:a: B�atri� Pach.. -

por "ela:) ... E,- então co-j. co Gonçglves, esposa do
,

dõ f
'

'. �Ii;', . .Jled�o.Gonçalves; . '.
,-. Iueçêll). a

... 01', ª_ o epsa, � _ ,
" ,_ ,' ..----"''-��--.,i.•. -c:,'..,..,."",.'""",,,,, �;-<.;.::

angústia, o interesse do - Snra. LUCI S. Ferreira,
novo e, as vezes, até mesmo esposa do sr. Ivo Steir Fer-

o amor.

Porque 'podemos despre
zar a esse homem, odiá-lo

A infância.j a época da alegria ou, pelo menos,
deve ser. Qual a razão" pois; que rouba a alegria de mi

lhares de crianças? Pense nisso durante a Semana da

Criança e veja "como V. poderá ajudá-las n� conquista
.da felicidade em seu mundo de sonhos infantis."
(Foto gentilmente cedido' pela Johnson & .Iohnson)

mesmo. .. mas com a con

dição de que ninguem mais
se interesse por êle, de que
êle nã� seja nunca amado Na sociedade catarinen- SENADOR CARLOS GQ-
,por outra mulher:' Se' o se, o sr. D�p. Oswaldo Ro- MES DE OLIVEIRA

coração serve para o amôr, drigues Cabral, é figura de I,

e abriga um sentimento destaque, Membro da Aca-j �ssinal� a �a:a de' �r;i�
tão alto, como pode conter demia Catarinense de Le- nha, o amversarIO nata.1':;0

t b t t•
.

h tras, de várias a.<:sociações do nosso prezado conte:rrá- Iam em an a mesquma-" _' Isto sim é que é vida! Livre de responsa.bilidade�:
Iria?.. culturais e assistenciais, es-' m�G, Senador Carlos Go-

livr� de preocupações financeiras! Livre de intrigas so- _:
Ouvimos di2)er o enamo- critor e jornalista. S. excia. ,nes de Oliveira, lider do ciais! Livre do trabalho! Como é maravilhoso ser um.

rado: "Quero que você se- se tem feito estimar e res- PTB na Câmara Alta.
I
bebê! ÇeI:ta�ente, n�o há período da .vidil :rpais feliz i h.á,_por.ém, ca�sa?os. apenas pel� ignorância, Pd,a supers-

;' b f 'tar pela sua cultura pe-
I Ao .ensejo do transcurso que a mfancla.' "- ",. I

üçao, pela reslstencla contra habitos sadios. Ija, feliz '. Mas, em no ufi- peI " I I' ,

d 1 d T Ad'I Ih
. .

1
I
(lesta efeméride associarf.:("·' sto e o que nos, os' a u tos, pensamos e izen�of).

I
antas tem si o as descobertas cientWcas nos úLdo d'" coraç'a-o I'SSO lhe cau- o seu cava elrISmO e pe o·

'

, . "

M 'd d ? T 1 f'lh . t'
'. A

'd
.",.,'" ,

.

,

, .

d' I· as, sera ver a e. a vez, meus 1 Of e os !:'eus VIVam Imos anos; tantos tem SI o os novos recursos higiêni-sa horror. Sempre que pu- seu espí��to bril�ant�. N,a
I
<JS dos :eus a�I�os � .�llra,� ,e�sa vida invejável.A Talvez, �s crianças do vizinho ta{n- cos e científicoi', colocados ,a? alcance do pl\blico em

dez' em segreclo, fará mal AssembleIa LegIslatIva a, dores � correlIgIOnarIOs a" bem tenham todo esse conforto.. Mas, por o'ltro lad0, ge�al, que, mesmo uma famllIa de parcos rel!ursos não
a �ela que ama. Para não I s�a atuação, como' repre� I nossas homenagens. I quantos milh.ares - quanto milhões - .de bd)ês c?me- encontrará difi.culdad:e em dispôr do necessário 'para? f 'I' d b

. t' t d t'd
.

. çam a experimentar as, amarguras da VIda, a partIr do proteger seus ftlhos.ve-Ia e IZ e que aIxezas sen an e o povo, em SI o

I' t t·
A

dA' .
.-,

. ',' A. l' _ DES. AME'RICO S.' ms an e e� �u,e vem ao �u.n o, em que comf'ça__m a ano
,

proposIto, uma das princip_;:tis finalidades da Se-se torna capaz?! de mdependencla, co oCé).n

Idar de atmglr a adolescencla? r.JBJ,"la da Criança é a divulgacão de conhecimentos úteisNó entanto, não sei como do-se sempre na defêsa in- NUNES
,

E' d,emasiado gran?�Ao �úme�o de crianças, que. a�:Jy?js, chamando a sua até'nção para' a grande' dispo-
é possivel de!iejar tanto transigente ;dos portulados

.
_ . ,n;ste paIS, ,s?fr� de ?��ICI�nclas alImentares, d�enças de l:lJ;l]�dade �e. recu:r:sos, para a proteção dos seus filhos.

mal a quem 'um dia ama- detlloráticos. Ocorre, amanha. o ::.tnI-
I t�da � .especle! msuflclencla ou, falta absoluta oe educa- MeJlCos, clImcos, assistentes sociais, centros de saúde,

mos! - (APL�) No e x e r c í c i o da versário, natalício' do sr. çao ÍlsICa e moral. O �ue ser? dessas cria.nçaf quando ]Justos' de I,>uericultura, existem em quase tôdas as clda-
DA" S'l' N ,crescerem? O que sera do pats que .as vaI tel' como a dr·s do pats. Tôdas essas organizacões disp0E'm de pes-P I M E N T õ E S medicina, não menos bri- es. merICO 1 velra U-Igeração reinante?

,
s;,l treinado, cujo 'objetivo. é ser�ir aos seus éoncida-OS Ih 'd t nes membro aposentado do I

.

A Sema d C' 'I
\
t t· ,,'- .

" /RECFJEI�D ante tem SI o a sua a ua- , -. na a nança, que e, anua men e, pa rÇlCl- ::.tao� - e as CrIancas -,- no sentIdo de se VIver melhor
ção, sempre' átendeido a Tribunal de Justiça do Es- nada pelo Departamento N'acionaI da Criança, oferect· (f)J11 mais saúde.'�·

, ,

quantos procuram um mé- tado. uma oportunidade a todos nós, para meditarmos sôbre DuraJl.te· a Semana da Crianca, procur� conhecer,'
'As mUI'tas homenagens, êss�_grave problema. Uma oportunidade para pensar na essa� .organizações. Visité .aquela�' que existem em suadico humonitário e dedica-I h" �

�s de O ESTADO. cri'ancin. a recem-nascida, cuja mãe não concebe siquer 'cidade. Talvez, Você POSSfl até ajudá-las com o seu tra-do.
.

a ne.cessldAade de uma. simples higiene ele)llentar: para. b ho. De qualquer formá, Você poderá, certamente, be-Nó dia d� hoje, que assi- med:tar. sob�e os menmos qlje crescem em meio a dis-
..
n€!Jiciar-se -dos seus conselhos/e da ajuda que elas ofe-

nala o seu aniversário na- SRA. MURILO RAMOS

I
cussoeS e brigas frequente� d,a família: para +'efletir sô'- !·er.em, ' para qUe seus filhos, os filhos do Seu vizinho, e

talício, O ESTADO se as- '\' b�e a�uela 'fl�bre meni�,a.� cuj� pai. n�o. traz par� casa ;,;; filhos de todos os brasileiros - �rancos, p:::etos, ri-
,

h Na Capitalda-Repu'blicH, dm/he.lro sufI<:Iente para as m,aIs prImariaS nec�ssIdadp.s ,co;:,.',' pobras - possam e.neo,'n.trar na vlda um Ilouquinhosecia, com praz�r, as ome- d 1 t C t d I �
r

d I hd 'I d<· e.a Imen aç�o. en er:as eA exemp os <?ürt.? esses po- peJy_ menos aque as Istonas de fada, que tudo 01.1-nagens de que será alvo o onde resi e, sera a vo ...

I denam ser cItados, mUltos deles causados uel,. falta de ve:11 ...

ilustre' médico e parlamen- hoqienagens do seU va�t,·) recursos e pelo crescente custo de vida. Muitos outros (N:)ticiário gentilmente cedido pela Johnson & Jóhnsoll)

o Qoe será dessas criaD�as ,

o ESTAIlO Florianópolis, Domingo, 11 de Outubro de 1953

;

circulo de relações, a exina
sra. d. Ligi� Bauer Ramos,

l espôsa do nosso prezado
I conterrâneo, Sr. Murilo Ra·

mos,
..

Tabelião, pelo 'trans

curso, amanhã, da sua data

natalícia.

\/

(,"0
NO ..LAR E NA, SOCIEDADE
BSTABe��

-
"

\

.

di
.'

d Às homenagens as' de

I
VIrtudes, a istinta ama, '

, rit I' ada na quantos trabalham em O
aue e mUI o re acion

sociedade local, ver-se-á I ESTADO.
'

. FAZEM ANOS AMANHÃ:
. cercada de carinhosas

ma-, .

.

.

'f t
-

d o
-e-e- Dr. Oslin Costa, advo-f.i es açoes e apreç .

•
'. .

As muitas
;
hcmenagens ' gado em Indaial e pes,;0a,_

Ih -. t 'butad'as I grandemente relacionada
que es serao ri

"
.

O ESTADO se associa, res-] hesta Ca�It�I; ..

it t
' 1

'

- menma Vara, filhinha
pel osamen e. '

,

do snr. Oswaldo Lentz, te-'

SUPREMO GOLPE
\

Se são os filhos a maior ventura

E são'êles também nossa alegria,
Como podemos suportar' um dia
Quando a m,orte nos roube a creatura.

Ó rude golpe que nos traz tortura?
\

Que vale a vida, Deus? triste. agonia,
Ver sepvltado em dura campa fria '

O filho que era a nossa formosura.

Ernesto Xavier de Souza
Outubro de 1953.

SNRA. ARGEMIRO

GUIMARÃES

Iegrafísta;
- menina Neuza-Maria,

filha do sr. José Nicolau

Perde-los é o golpe inais profundo
Que um pae póde sofrer cá neste mundo,
Pois, tudo para êle martirios são!

I

Golpe ferino,' golpe que maltrata, .

Golpe que deixa a dôr maior e ingrata,
Golpe que fére a um pae no coração!

BILHETE DA

AMOR E O'DIO

, reira;

I - Sta. Enir Rosa;
I Aos aniversariantes,
hoje, as felicitações de
ESTADO.

/

I

de , .

,O

INGREDIENTES

SRA. VALMIR SALOME'
PEREIRA

Transcorre, hoje, o ani-

6 pimetões grandes
-

1 xícara de arroz

1/4 de xícara de mante.i�
ga

1 cebola do tamanh� mé-
\ '

,

dio
1 dente de alho
6 tomates grandes I

Pimenta e sal a gôsto
1 colher de chá de man

gericão moido .

taro

AVENTURAS
.-' versário natalício da exma.

MANEIRA DE FAZER Snra. Hilda K. Salomé Pe

reira, 'dignÍssirr.& esposa do
"-

I - Corte os pimentões nosso prezado conterrâneo

ao meio, no sentido hori- snr. Valmir Salomé Perei

zontal: }temovà
.

os caróços �'a, ?oletor Fed,�"al em São

I,e o mIOlo. Lave-os e ponha Jose. .

nágua fervendo. Cubra a I
Dama virtuosa, coração

•
'

I

panela. Retire cinco minu- m-nado das maIS
.

excelsas
�"""",-"""",_.......-

3

"

exaustor

E�amina as paradas, o teto, os

armários, as, cortinas. Rapara, astão

cada dia mais escuros•.Si't,o os vapores

gordurosos que sobam das 'frituras e

que a tudo se agcm�m e Itncardem. Evite êsses

prejuizos 'com .um Exaus.tor Contacto Custá'

•

apresenta
-

exma. fa-

.

Represen,lacões
Firma conceituada, estabelecida, dando refe

rências Bancárias e cornerciaes, aceita representa
cõés para a Praça de São Paulo e Interior'

Escrever a '''nepresentações''.'';Infol!ma�ões e
mais detalhes à Rua Escocia, 67 - Telefones:
80-7300 ou 7-6554 São .Paulo.

Expresso São Jorge
_

- DIARIAMENTB -

FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
..,,- AGENCIA -

- CACIQUE _,_ HOTEL

Oficial Administrativo
DO SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL - CENTE-,

NAS DE VAGAS
. Se

, V: �a deseja receber uma cópia do pro
grama do próximo concurso e das,provas completas
dos três últimos realizados pelo DASP para essa

carrei,ra, envie Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) em se
los do correio de Cr$ �,oo para Edições, Serviçps,
Cursos e Livros ESCOL Ltda. Caixa Postal 2016 _

RIO DE JANEIRO

·00 ZE-MUTRETA AAA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO
, I

SA,LVE, ,CLUBE A. CATAIl,INENS'E!
A DATA DE AMANHÃ É DE JUBILO PARA 'O DESPORTO CATARI�ENSE.,HÁ 24 ANOS ATRAZ FUNDAVA-SE, NESTA ex.
PITAL, O GLORIOSO CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE, UMA DAS, AGREMIAÇÕES MAIS ROBUSTAS DO ESPORTE BAR
RIGA-VERDE. FOI CAMPEÃO CATARINENSE.DE'FUTEBOL EM 1934 E DE ATLETISMO EM 1946, ALÉM DE OUTROS TITU
LOS OBTIDOS NAS CORRIDAS DE SÃO SILVESTRE E DA FOGUEIRA. NA PRISIDENCIA DO GRANDE CLUBE TRICO

LOR, DANDO O MÁXIMO I)E SEU ESFORÇO E· INTELIGENCIA, ENCONTRA-SE A FIGURA D� CAPITÃO PERET, A QUEM
ENVIAMOS OS NOSSOS CUMPRIMENTOS. COM os. MELHORES VOTOS DE PROSPERIDADES.'

, ,
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o rt i vo'
"AO_A,:NOTICIASDIVERSAS

r= Ao que se anuncia, a
" I

Assistiremos" hoje, à tar- porte das multidões. I Jogam hoje os rivais do Estreito _ Boquen-. Praia de Fóra rumarão ho- Que vença o que melhor Federação de Vela e Motor

de, no estádio da F. C. F., I Dadas as suas posições ses e atleticanos numa luta repleta dê emo- je, atravessando sua majes- � se conduzir na cancha! , de Santa Ca,tarina está pro-

á penúltima rodada do so. I na' tab�la de classificacão I tade a Ponte Hercílio Luz, I Quadros prováveis, pensa .a fazer realizar vá-.
.

I
" ções - Uni empate ou uma vitória do

per-Campeonato, de P,r9,fis- I'
só ,a vitória int�ressa aos

I
0& valentes e arrojados era-'I' 'rias provas de seleção, '

à-
Átlético dará O título ao Avaí -Na'sionais, Os protagonistas dois rivais do Estreito. O oues tricolores e aurí-celes- BOCAIUVA _ Tatú, Ro- fim de concorrer ás - gran-

serão Atlético e Bocaiuva é; Bocaiuva, ainda tem chan- i preliminar jogarão Postal Telegrá- =.E com eles as suas tor-
I
meu e Bonga; Adão, Ge- diosas regatas' que serão

o choque vem sendo ,aguar-! ce de, levantar pela primei-I -:
fico e Treze de Maio' ridas. i raldo e Gato; Carriço, Os- disputadas, em novembro

dado com enorme' interêsse ra vez o Campeonato, o \
"

Para o brilho da pugna, cal', Rodrigues, César, (A- próximo, em Porto Alegre.
e o maior entusiasmo pelo mesmo não se podendo di- empate de qui�ta-íeira, viu'l

Ser Super-Campeão de' evitando a repetição dos a-I dílio) ,

e Hazan. _ Será procedido, esta

público aficionado do es- zer do Atlético que, com o I afastar suas últimas �spe- 1953, com direito a disputar contecimentos dá última I ATLÉTICO - Soncini, manhã, ao solen�' batismo
,

ranças, Mas o vice-campe- o certame estadual e possi- pugna entre os dois rivais
I
Carlinhos ,e Juc�; Aníbal, do primeiro barco "single-

-...«-,-(�)�)��).....(�)�)..... ",' .

di
.

li
-

I
F d C' D 11" d M 11 I'

anato não esta perdido pa-, velmente representar Santa em que a ln ISClp ma e a < re erico e azuza; uar- seu o artine i, o qua 'I

ra ó tricolor: Para tanto ne-, Catarina no Campeonato violência imperou, é neces-
I
te, Hercílío, E'rico, .Mirinho receberá o nome do saudoso

cessita derortar o Bocaiuva Brasileiro honra sobrema- sário que os vinte�e-dois co-
'
e Lauro. ' esportistas conterrâneo Li-

�
,

I'

e o Avaí. ! neira qualquer clube. 'tejadores compreendam a i borio Soncini: Serão para-

RIO 11 (V A) A C n' Alb S' Um empate ria tarde de' O Bocaiuva está no pá- significação da boa e nobre
'

Preliminar ninfas de honra exma, sra,
, ..'

_
. umana; erto tanger, I

...

B 'D I
A

te 'F' d
-

E' it t 'toje será o suficiente para reo. Vai lutar pela vitória, luta, deixando ao lado os Farão a partida prelimi- d. Marieta Konder Bor-'
. . promoveu, on rn, a. e eraçao' spm osan en-

noite, um jantar aos I?resi- se' Plínio Marinoni Fede- o Avaí se veja cohtempla-" na tarde de hoje. Vão dar métodos bruscos e desleais nar, com' início ás 13,30 ho- nhausen, dr. Paulo Bor-

dentes das Federações .que i'a�ãc Paraénse; Os�i Mello, I
do pj:!l,a-:terce�ra vez conse-

I

tudo os boquenses, assim par� que mereçam a, consi- ,ras os quadros de amado-, nhausen, Almirante Carlos

tomarão parte no grande Fr deração Catarinense; A- cutíva com o. título mais como os atleticanos, por deração e o aplauso do pú-' res do Treze ,de Maio e da Silveira Carneiro e ex-

1 d
'

d f t b 1'1 fl
.

itó d d' blico que-paga para ver fu-I Postal Telegráfico, este úl- ma.. esposa', deputado VO,I-
conc ave progrf-ma o para neron Correia de Oliveira, ICO o 00 - a orianopo- uma VI orla e gran e ex-

hoje, na séde da eclética Federação Rio Grandense; litano em todas as épocasl pressão. Para o estádio da tebol e �ão' verdadeiros I
timo um dos líderes do cer- ney Caloço de Oliveira e-

nacional. Os dirigentes .da Antônio Caran, Federação •
massacres. .. tame amadoristas. exma. esposa; dr. Paulo

C.B.D.' convidaram o mi-' :v,1ineira;' Ari Rodrigues
o(��)",�),_,()",,(I-"_()�"'__,..,..... A' luta, pois, Bocaiuva e Todos ao estádio da 'F. Fontes e-exma. esposa; Ve-.

nistro Antônio Balbino pa-I E, ssa, Federação Goiana; OPINE LEITOR 'E... Atlético!
'

'I c, F.!
'/-'

reador Miguel Daux e .ex-

ra tomar parte no jantar 0- Henrique Aquino, Federa- ma. ,esposa; Major Domín- '

ferecido aos presidentes. ção Matogrossense; Milton M di I d B'
, gos Lino( 'e exma. esposa;

..

,

'o
' nu la

v � - asquete dr. Romeu Sebastião Ne- I

São os seguintes os pre- PrAga Rola, Federação A- No ano de 1954 tomarao parte no II Campeonato FLUMIN'ENSE X' ,
-

id t" E líd R d
. .' BANGU, ATRAÇAO DE ves e exma. esposa e a ex-

si ef' es que ja se encon- cr=s.na e uc 1 es o ri- Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-
troam no Rio: gues, Federacão do Ama- bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé- IlOJE PELO CERTAME 'CARIOCA

ma d. Debola Soncini.

_ Artur Víeira, Federa- pá, _

,

.rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito,' Cuba, _ Jogará, amanhã, na

ção Paraense; Giordano A Federação Pernambu- Canadá, Filipinas, Iugoslavia é Itália A fórmula do • O Campeonato Carioca co-líder. Os outros encon-
cidade ,d'ê Joinville o "five"

campeonato prevê a .realização de partidas 'e� São argentino do União, de
Mochel, Federação Mara- cana se fará representar pe- P 1 R lé d de 'Futebol terá sequência, tros serão travados entre,au o '� ÍJ, a em e um torneio de classificação em, Buenos Aires, que enfren-
nhense; Antônio Rodrigues, 1,:. vice-presidente Evyo A- três dias, em outras cidades que rião o Rio e' São Pau- hoje, com cinco prélios, dos f'ortuguesa e Botafogo, em

FEderação' .Cearense; 'Geni- breu e' a Sergipana por Ita- 10. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela quais
-

o 'mais ,imp9rtante Campos Sales; Vasco e O�
tará o qUinte,to do- Palmei

val Leal Menezes, Federa- mar Sulz Rocha. A Federa- sua organização � aparelhamento material poderá assis- será disputado entre Flu- laria, em São Januário; ras, loc�l.
tomara' tir internacionais desde que o, Estádio "Santa Catarina" B'

- Notieias chegadas' deminense e angu, no está- Bonsucesso x América, em

ofereça condições, isto é, 'esteja coberto. Porto Alegre 'dizem, que ,olia do, Maracanã, sendo o Teixeira de Castro e M�-,
Cruzeiro, local, embarca":'
rá no próximo dia 22 do

,
,

corrente para \ a Europa,'
'devendo exibir-se na Fran-. '

ça, Alemenha, Austria, Is-'

Nossa quadra 'como está tem' recebido os maiores RECONQUISTOU O TITULO DÊ rael, Turquia e possivel-

louvores de todos os desportistas que visitaram Floria- CAMP'EÃO BRASILEIRO DE BOX
mente na Espa�ha.. ,

nópolis; coberta'l.- será o palco seguro de competições
'

, _

- Com grandiosas com-

de singular importância. Semanalmente ás 5a. feiras S, PAULO, 10 (V. A,) _ Apresentando-se magnl- petições �erá abel,'tahoi'e a'

pubÍicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas ficamente preparado, o popular p�gilista Halph Zum- temporada de Vela, pro
em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo' bano, derrotou Romeu Barbosa por pontos, na luta re3- movida pela F".V.M.S.C. As
:l prêmios J'á instituidos por firma,s desta Capital. II'Z'ada g'" d E t'd' �;;. .,

1 d P b
'

no maslO o s a 10 lVlunlClpa e acaem u, provas são dedicadas ao

reconquistando o título de campeão brasileiro dos le- 50 Distrito Naval.
ves da classe profissional, que o forte "Colored" lhe ar-

rebatara ha algum tempo. A vitória de Ralph foi rece-
_ A Capital mineira ,se

bida com extraordinário entusiasmo pela enorme assis- Já séde de interessante dis
tência, que superlotou o Ginásio de Pacaembú, propor. puta motociclistica de am
cionando a arrecadação de; Cr$ 190.720,00. bito naci�mal, no próxim@,

domingo, com a realizacão(. ..

do Campeonato Brasileiro
de Motociclismo. Nada me

aos 'de cinco Estados e o

, Distrito Federal estarão

presentes. Sãd eles: Santa

Catarina, Rio Grande do

Sul,' São Paulo e Minas

OSNI MELLO NA REUNIÃO DOS
PRESIDENTES

cão Paraibana; José' Vieira ção Piauiense não

do Nascimento, Federação parte nos trabalhos,

,

,

CLASSIFICADOS OS BELGAS

BRUXELAS, io (U.P.) _ A equipe da Bélgica
venceu a da Suécia por 2 x ,o na partida realizada nes

ta capital, eliminatória do Campeonato do Mundo de
Futebol para 1954. '

Os goals foram conquistados por Coppens, aos 33
minutos do primeiro tempo e por Mees aos 13 minutos do
segundo período. " •

, QUARTO CLASSIFICADO
BRUXELAS, 10 (U.P.) _ A Bélgica foi o quarto país

a se classificar para as semi-finais da Copa do Mundo
de 1954, num total de 16 vagas.

'

Os' belgas forám os únicos a se classificarem jo- 1)
gando, pois, que os outros três obtiveram a sua classifi

cação automàticamente. 1° o Uruguai por ser campeão'
do mundo de 1950. 2° a Suiça, o país organizador do 2)
máximo campeonato. 3° a Húngria por ter desistido, o

seu adversário a Polônia. E quarto a Bélgica que elimÍ-
nou a Suécia e a Finlândia.

"

"

... :'.\. "

'.'

ESPORTE EM ITAJAI

Hoje, dia 11, em sensacionq1 partida defrontar-se-ão
as equipes Tri-Campeã das' Ligas L.J.D. e L,I.D. nas

côres do América F.t. e Soe. Estivadores E.C. respec
tivamente. Sabemos que de Joinville, Brusque e Blu- I

menau sairão caravana, com destino a itajai, para apre-o,
ciar este amistoso' que promete ser o mais sensacional
dos gramados itajaienses, pois estarão em jogo os titu
las de Tri-Campeões. Título' que poucos Clubespossuem
em Santa Catarina, e também servirá para um reconhe

cimento, para o Estadual que deverá se realizará ainda
este mês. Desconhecemos a formação da equipe do A
mérica F. C.

\

mas não duvidamos que os seus dirigentes
porão em campo a fôrça máxima de ,sua equipe, porque
além do América jogar em campo estranho, a Soc, Es
tivadores não � adversário que se despre'ze e o Améri
ca além de seus valores individuais possue um dos mais

,

perfeitos conjuntos de Santa Catarina:' a Estiva� tudo
fará para s,air vitoriosa desta pugna o que muito eleva
rá seu nome no mundo futebolístico de Santa Catal'�na,
a Estiva entrará em campo com sua força máxima que
assim se constitui: Tuca, Marú e Renor; Osni, Geni
>nho e Careta; Tilíco, Ico, Maneca, Zic e Dido.

(Do �rrespondente)'

"

;rêmio alvi-rubro apontado dureíra x São Cristóvão,
corno capaz de derrubar o I em Conselheiro GaIvão. '

No, intuito de preparar desde já um ambiente .fa
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
espetáculos<desportlvos de tanta relevância, e, ainda,
destacar nosso' Estado no cenário desportivo mundial.

-- QUESITOS --,-

_ Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente
'para a ,cobertura do Estádio dé Santa Catarina?
(Máximo: _ 5 (cinco) linhas datilografadas).

� Deverão os Governos do Estado e Muniéípio con

cluirem o Estádio ','Santa Catarina", operando
conjugadamente?

'

(Máximo: ':'_!5 (cinco) linhas datilografadas).

/

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

3) _ Deverão os Governos do Estado, Município e Di-
retoria da FAC conjugar e<;forços, ,para obterenv

o apôió, mais _ ump vez, do povo catarinense, no sentido
de' tornar o Estâdio' "Santa. Catarina" um dos· mais so

berbos Ginásios de esporte da América do Sul?
(M:íximo: 5 (cinco) linhas ·datilografadas).

Em continuação ao certa- de �aú, 15; 8.0 lugar,
me �bandeirante de futebol J uventus, 16; 9.0 lugar
serão disputados, hoje, os )piranga e Portuguesa San
jogos que se 'seguem: tistà., 17; 10.0 lugar _' Na
'Palmeiras x Corintians, cional, 20.
no Pacaembú; Ipiranga x

----

,

Juventus, na rua Javari;

I
RENUNCIOU O DR. RUBENS RAMOS

I
Nacional x Linense, Gua- Em carta dirigida ao sr. pessoa estranha ao quadro

Tôdas as cartas recebidas se:r�o_ numerad�s, pu?li- rani ,x Santos e Portugue- Jairo Canada, ,presidente social e de serviços ignora-cando-se uma delas em nossas edlçoes de qumta.-felra, � S' t' t S- Pld C' N° F
.

M'd d
" ,

t 'd 'f'
- .', !:ia an IS a x ao au o. I o . . ranClSCO artl- dos para merecer a h�nra-even ,o o mlSSlVIS a, para 1 entI lcaçao, Juntar a carta, _'.', ' ,"

,

o dístico desta crônica, enviando-a p)lra o seguinte e�-
A colocaçao dos concor- nelh, o dr. Rubens de Ar- ria, conferida de forma, il�-

derêço: i'entes, por,pontqs perdidos, ruda Ramos, que durante gal, pois não partiu dê deli-
é a seguinte: várias diretorias fora elei- beração dá Assembléia Ge-
1.0 lugar ..:_ São Paulo, to para o cargo de' orador ral- _ únieo poder, compe

:i.; 2.0 lugar -_ Palm:eiras, do Clw.be, comunicou-Ih,e � tente para conferí-Ia. Na
6; 3.0 lugar _ Guaraní, 8; sua renúncia: Para evitar forma estatutaria, o C. N.
4.0 lugar _'Corintians e explorações, � renunciante Francisco Martinelli possui

Sant�s, 9} 5.0 lugar _ XV

I' esc�arece� que tomara essa um só presidente de honra:
de Pu'acI<:aba, 10; 6.0 lu- dehberaçao em virtude de, o dr.. Abelardo Luz.
gór - Li?ense e Ponte Pre-

I
na atual diretoria: haver si-I . Em nossa próxima edição

ta, 14; 7,0 lugar - Portu-l do incluida, eomo presi-I publicaremos o c!irta 'do
guesa de Desportos e XV dente de honra.:, do clube, duo Rnbens Ramos.,_...................,.........."'"

P�EMIOS
-------------- ----

Gerais.

PEDRO PAULO _ Redação, de "O ESTADO"
Rua eonselheirb Mafra _ Florianópolis;

r;) cUa 30 de dezembro dêste ano faremos, às lu
horas, em nossa' re}iação o sorteio qe todas, as cartas' re
cebidas. As, firmas que Já' nos ofereceram prêmios são
as seguintes:

CASA PERRONE _ JOALHERIA MULLER

Cf>.SA HQEPCKE --:- e a T,A.C. _ com um;;t viagem
de\avi1:;o" ida e volta, ao Rio, para assistir os jogos dos
Cãriípebnafo M 11 ia);'

,- .

if� : ;�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
'.

Duplamente van�aj(j,sos pa.ra a sua c' indústria!

fEBRE �, A�ARELA
AVISO AO PUBLICO, r

,

Com a ameaça de uma nova epidemia dessa molés- Itia, para .a qual não existe um remédio �erto e �specí-Ifico, resolveu o Serviço Nacional de Febre " Amarela,
proteger o povo em geral dêste Município, usando pa
ra isso o meio mais adequado como seja a vacinação.

Assim fica a população em geral no
-

conhecimen
to dos seguintes esclarecimentos:

- Uma vez contraída a doença, não existe nem

remédio nem tratamento especificado para a mesma; ,

- A vacina' é-a melhor proteção ,contra. a Febre I
'

Amarela;. -

. r
A data de hoje recorda- - TODA PESSOA AClMA-· DE UM ANO DE"

[DADE DEVE SER VACINADA; .

- Não há contraindicação parã a vacina; \

- Não produz reacão e nem afasta o vacinador de .

suas ocupações habituais; I'. I
se América, foi descoberto - vacinação é gratúita.
por -Cristovão�Colombo; .

.

- Encontra-se nesta cidade uma equipe de vaei- '

nadares que não voltará a êste Município, mesmo que- em HSa,..no Río.deJa- nêle- @�oTill:tln c'asol;('de "'Fêbre"'Arr1ar-ela; �sénão'" "d.ep'ois::';' "h�,>

neiro, nasceu Jõsé de Sou- de ser. atendida toda a população do Estado -de Santa"
za Azevedo Pizarro e Araú- Catarina. '

I '

jo, .

que veiu a ser o autor PARA MAIOR ESCLARECIMENTO DO PU'-

das "Memórias Hi�tóricas' �i���DT:���t�OlT��Itls PE���ASLOb��� Pt','
'

A CD ereial 'C dato' Mutuo P' redl·al!:i���itaf:�:c�: �� ��J;� DA��,�_HORA ABAIXO DISCRIMIN�DAS: ro es am '6 SS.
. mire I

-

,

Maio de' 1830; LOCAL DA IDATAI
e a' CaAmara de Blume'nau I RESGLTADO DO 77° SORTEIO DO PLANO "B",

-em 1798, no Palácio VACINAÇÃO 10UTU-1 DIA I HORA
'

,

.

'

.,,",' REALIZADO NCl D1L\ 30�DE SETEMBRODE 1953

I BROI ....... ,

, -

I,
----------- Depois .de debatidos esses assuntos, o Conselho De- Prêmio maior em nierctuloruis no valor de Cr$ 6.000,00,
Base Aérea I 7 4it f. 8 às 11, das 13 às liberativo da Associação Comercial e Industrial decidiu ,., �

"
- 16 horas Iredigir e encaminhar o s:gu�nte telegrama ao sr. Her:r��s . COUBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06.640

I 8 5a f. s às 11,' das 13 às' Busche��, gerent� c!..a agencia .local do Ba�co do BraSil./ "

.',

I 16 h
t - A Associação Comercial e Industrial de Blume- Aproximações superiores' Aproximações inferieres

, i'
oras

(

., nau, tomando conhecimento da publicação feita no jor- ! '.' . l I .. d
. �,

.

I 9 6,a f. 8 as '1 das 13 as I "A V d d " d Flor' 'OII'S trazer a V c:: em merctuloeias no va or
I

em TI?-e1 ca onas no »aun
- , . na, er ,a e, e Ianop, vem

,

. '-'. ,

I 16 horas
.

irrestrito apoio a sua brilhante ação à frente desse, es- d'e Cr$ 1.000,00 cada uma de .cr$ -SOO,óo cq,�Ta uma'

G.-E. Dias V�iho r 10 sábado I 8 às 11 horas tabelecimento de crédito que muito tem feito,' dentro da

Ginásio Catarinense I' 12 ,2a f. I, 8 às 11,. das 13 às I maior lisura e honestidade, no sentido do engrandeci- Caderneta n. 06.641
, I I 16 horas ','

menta cada vez. maior' do comércio, indâstria e agricul- 'Caderneta n. 32.179

I 13 3a J'. I tu�a �a n�ssa. região. E'5ternan�o s�a rep�lsa pela 1>1,.;- Caderneta n. 13.746� 8 às 11 horas blícação refenda, que nao expnme a realidade dos fa-
I 13 3a',f. I 13 às 16 horas, I tos, esta'Associação sente-se bem em ressaltar sua qua- Caderneta n. 06.856

I 14 4a f.. I 8 às 11, das 13 às lidade de homem de bem e de fun�ionário exemplar, 'nie- Caderneta n: 15 550 '

I I 16 horas
. recedor por isso do nosso aplauso,' da nossa admiIaçã9
e de todo o nosso respeito".

.

D. ,Abrigo de Menores I· 15 5a f. I 8 às 11; das 13 às Na mesma ocasião ficou decidido enviar-se cópia
I I 16' horas" nesse telegrama à imprensa, para a sua maior difusão.

I 16 Sa f. I 8 às 11, das 13' às NA,CAMARA MUNICIPAL

I I, 16 horas Tomando a palavra, o vereador Pedro Zimmermann

I 17 _sábado f "8 às 11 horas lançol,l Um ve�mente protesto contra as inverdades -assa-

'I 19' cadas peJo jornal "A yerdade", de Florianópolis, contra '1' 2a f. I' 8 às 11 horas o sr. Hermes Buecnele, gerente da Agência do Banco do
I 19 12a f. I 13 às 16 horas' Brasil, nesta,d�ade, �ropo�do �eja telegrafa�o ao mes� I
I 20 ,3a f. ,r 8 às 11 horas mo dando-lhe Irrestrfta solIdanedade, e apOlando-o na

II 20 /3a f. I 13
,'.

16 h sua magnifica atuação à frente daqueÍe estabelecimento '

,as oras
d 'dO

. .

f
.

d d
8' 11' d 13"

e cre lÍo, cUJO requenment� 01 aprova o; o verea or

N
·

I 21 4a f. I .as , as ,as Federico ,Carlos Allende, aplal!1dindo a atitude do seu I
r

VIU Mo' lor Carl HoepckeI I ,16 horllS."
.

colega Pedro Zi�mermann, teceu comentário sôbre o (l -' {(
,

.' »
Fuzileiros/Navais I, 22 5a f.

, I 8 as 11 horas fato, verberando os ataqlJ,es soeses a um' homem de beE1

I
'., .

5° Distrito Naval 'I 22 5a f. I 13 às .. 16 horas ataques esses, que redundan: �m .ati?gir à: classes pro- \ RAPIDEZ - CONFOR'rO - SEGURANÇA '

E. do Comércio I 22 5a f. I 2.0 às 22 hbras dutoras, que carec:�dde'cred.lÍ°d }.'nd�spensavel ao se.u Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE ,JANEIRO
Centro de Saúde 23 6a

'
, ,progresso e expansao ,e suas m ustnas. Alegou que tal!'; Escalas intermediárias em ltajaí e Santos sendo'

'I � f. I '8 às 11, das 13 as

lataq�es partiam
de um ind�viduo descll_lssificado e in'e�- neste\ último apenas para ó movimento de pass�geiros.I 16.horas ponsavelj que pr0cura respmgar a lama de sua peçonha

G. E. P. Roosewetl I 24 sábado I 8 às 11 horas sôbre a honra e a dignidade de homens probos e de re- iTINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Inst. de Educação I 26 2a f. I 8 às 11, das 13 às I' putação

ilibada_a dignos do respeito e acatamento da so- , \'
I

'

,

I I 16 hbral!'
. ciedade, que nao pactuam com bandalheiras, tanto as·· NO ·ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

I 3a ,
.

sim é verdade que o referido �erente, enxotou da gerên-G. E. José B9iteux 27 f. I 8 às' 11, das 13
.

as cia daquele Banco, o responsável pela� informações pu-
'I I 16 horas , blicadas na "A Verdade". Propôs que depois de. ouvida: d� FP:l?s�de Itajaí

em' �813, no Rio de- G. E: O. ,Amorim I 28 4a f. 18'às 11, das ,13 às' a Casa, fosse transcrita em ata o telegrama 'que a Asso-

�aneiro, foi inaugurado o I 16 hor,as '

. 'ciação Come,rcial e Industrial de. Blumenau enviou ao I

Teatro. Real de São Pedro, G E P A h' ta I 29 5a' f. 1'.8' 11 d 13' I sr. Hermes Buechele,. cuja cópia passava às mãos do sr.
'. . . nc 1e

.

as , as ,as

I
Presidente' da Casa; o requerimento do vereador Fe,oe-

que por treis vezes ,se in- I I '116 horas "rico Carlos Allende, foi aprovado.
-

.

cendiou; Ceptro de Saúde· I 30 '6a f. I' 8, às 11, çlas }3 às
'

.. \Exgotados os trabalhos, o sr. Presidente deu por ·�n·

- em 1825, traV01:l-se o I 1 Í6 horas
.

ce.rrada a sessão, çonvocando outra para a próxima terça
.

.

b t d S d' d
.

.

O t
- \ '.

d .' feIra.
com a e e aran 1, on e a portunamen e serao comunIca os aos mteressa-

_

Cavalaria Brasileira co- dos do interior do Município; as datas e loc'ais da vaci-
, ,'" -

\

lllandad� pelo eI,ltão Coro- naçaFo'l . , r 7 d b d 1953
n I B t N I R'b" onanopo 1S, e outu ro e .' -

e en o anoe 1 elro, I (Ass.) D1.. Paulo Tavares ela CunhaI Melo, - Dire-
tor do 'B.S.P. ' .

•
" " .....\lAUTIM

Ho� e Aman�a no Passa�o
11 DE OUTUBRO - en1'-1832, faleceu o Ge- tão Provinda, onde perma-

'A data de hoje recorda- I rieral Estevão ,José 'C'ar-: neceram at� o dia 7 de' No-

nos que: I
neiro da Cunha, que este-. vembro; '\.

,

- em 1492, as caravelas ve comprometido na Revo- i - em 1901,. Santos Du

de Cristovão Colombo, na- lução de 1817; ! mond, dirigindo Um. balão,
-vegando em busca das In- - em 1835, Diogo Antô- contornou a. Torre Eiffel,
dias Ocidentais, depararam nio, Feijó, tomou posse do em Paris, contando então

com indícios seguros da ter- cargo' de Regente do Impé- 26 ano� de idade e' ganhan-
ras habitadas; 'rio; do· um premio de 100,00
_ em 16!51, foram repeli- em 1�40, no Rio de. francos;

dos da Es�'�m,eia Aguiar, Janeiro, faleceu o General ""':'em 19291'em Florianó

junto ao, Forte dos Afoga- Francisco da Chagas San-
.

polis, foi fungado � Glube
dos, pelo Capitão Manoel tos, onde nasce�a � 17 de Atlético Catarinense; ,

Ide Aguiar, um contigente Setembro de 1763;. fora um - em 1946,.estiveram em

de holandeses; dos que mais. distinguiram visita ao Hospital Militar,
I

.

.....:. em 1823, uma Dívi- nas campanhas do Sul, de Florianópolis, o General
� ". .." ...... , '';''

. são Naval Brasileira apre- quando Coronel; � Médico Dr. Florencio Car-
" \

sentou-se diante de Monte- -em 1864, cumprindo

•

I

los de Abreu Pereira, .
Di

r�tor do Serviço de Saúde
do -Exércíto,' que se fazíà

acompanhar dos major-Mé
dica Dr. Paulino de Melo,
Assistente, e Capitão-Mé
dico Dr. João Cesar de 0-

líveíra, Ajudante de! 01'

dens;
- O DIA DE HOJE E'

CONSAGRADO O "DIA

vidéu, iniciando' 0 bloqueio as repressalias anunciadas
do porto. Comandava-a o no ultimatum de 4. de A

Capitão de. Mar e Guerra gosto, 'do Ministro Sa�ai�a,
Pedro Antônio Nunes; uma 'Brigada do Exército
� em 1846, faleceu o Co- Brasileiro, comandada pelo

�onel Francisco Villela Bar- General José Luiz Menna
.... '

bosa,
.

Visconde e Marques Barreto, invadiu o Terrrtó-

de Paranaguá nascido no ríodo Estado Orientol;
Rio de Janeiro em 20 de - em 1845, D. Pedro II

Novembro 'de 1769. Fôra o. e D. Thereza Chistina esti

quarto Ministro .da Guerra

do Brasil- Império e o déci

mo quinto na lista geral;
- em 1851, deu-se a �qn.

venção de paz entre o Ge

neral Manoel Orile e o

General- Urguízza, então

Governador .de Entre-Rios;
--' em 1.890, foi. promul

gado o' Código da Repúbli
ca dos Estàdos' Unidos do

- éauxili,am
produzir.�."

/

Fabr�ados com a � mais ngorosa

precisão técnica, os Motores Elétricos
ARNO' aproveitam integralmente

a energia ... �uxiliam a produzir.
mais e melhor! Por outro' ledo,"

o prestígio dos Motores Elétricos

ARNO, aliado à excelência
d� seus, produtos, eleva o renome,

de sua indústria ... oumentç �
volume de suas vendas! Obtenho,'
maiores Tucros e maior prestígio _'

equipondo suas máquinas com

Motores EIÉÚricos ARNO.

nos que:

..

Sio Paulo .c..' RIO"-cle J�neiro .... P6rto Alegre:- Recife ... Campina. - Santos - Ribeirão .Pr'to
•

veram em visita a esta en- I DA CRIANÇA".

Brasil;
.

.

12 DE OUTUBRO Motore. monofásico. e trifásico.
Motores d. constrlJ\ão elpecial

- em 1492, um Novo

Mundo, que depois chamou"

Eacritóri•. em PORTO ALEGRE. AY. Alb.ilrto Binsi' 383

de Queluz, Portugal, nasceu
o Principe D. Pedro, . que

veiu a ser Regente e Im

perador do'Brasil com o

nome de D. Pedro L'foí Rei
Centro de Saúde

G. E. G. Vargas

de Portugual .
com o de Pe

dro' IV e Regente desse

Reino. Faleceu a 24 de Se-

tembro de 1834 no mesmo'
I \ .1·
Palácio .em que nascera.

E'ra filho de D. João VI e Escola Industrial
de D. Joaquina de Bour- Asílo de Orfão

bon; casado em 6 de No- Colégio C. de Jesús

vembro de 1817 com a Ar-

quiduqueza' d'Austria,
Maria Leopoldina;
- em 1800, faleceu em Centro de Saúde

Meia-Ponte, Goiaz, Barto-'

lomeu Antonio Cordovil, G. E. A. São Jose
nome com que éra conhe-. 14° B.. d.
cido Antonio Lopes da' E. A. Mari,nheiros,Cruz, poeta notável, natu- E. R. de Capoeiras
ral do Rio de -!aneiro; E. 'R. do Balneário
- em 1808, foi criado no G. E. Lauro Müller

Brasil o primeiro estabele
'cimentei bancário, o Banco

do Brasil, no Rio de Janei-

ro;

-em 1811, .
comandado

por D. Diogo de S0uza, che
gou a,Maldonádo o'Exérci-
to Brasileiro, escrevendó a

partir então uma dâs mais

rutilantes campanhas do

. Sul;

,

MOTORES ELETRICOS

aiudam
o' vender!

. \

®
aRNOS�

"IN,DÚSTRIA E COM�RCIO
MATRIZ: Av. do' Café, 240 (Móóca,j.
Tel.: 33·5111 - C'eixo Postal 8.217

.,. SÃO PAU LO - Estado de São Paulo
r

Caderneta -n. 06.639
Caderneta n. 32.177 \

Caderneta n. 13.744

Caderneta n. 06.854
Caderneta n. 15.548

--

O resuitado acima é do sorteio d� mês de Setembro
de 1953, extraído dos cinco primeiros premios da extra
ção' da LdTERIA FEDERAL de 30 de setembro de 1953
O próximo sorteio reàlizar-se-á no dia 31 de Outubró

Florianópolis, 1° de Outuhro de 1953.
VISTO: Orlando L. Seára - Fiscal de 'Rendas
Crédito Mútuo Predial.

' .

Alcebíade� .mas - Inspetor Chefe de Ag�ncias.

16/10
27/10
8/111
19/11
30/11
lÍ/12
22/1,2

18/10,
29/10
10/11
21/11
2/12
13/12
24/12

VOLTA
do Ri� - tfe Santos
23/10 24/10
4/11 5/11

15/11 16/11
. 26/11 27/11

7/12 8/12
18/12 19/12
29/12 30/12

Horário de saída:
I

de Fpolis., às 24 horas
do Rio; às .'7 horas

'
.

Para mais' informações dirijam-se
EMPRÊSA NAmONAL DE
Rua Beocto\'o' -'- eaixa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópoiis, Domingo, 11 de Outubro de 1953 o ESTADO

Ex�cu-ções Copifais 'Em
Saota Catarina

Damos a seguir, na ínte-
I '

gra, 'o. teor dos documentos

citados, que acredito inédi

tos: Doc. n. 1 - "Portaria
- Em cumprimento da de

terminação do Ex. Sr. Pre

sidente da Província, _em
Ofício de 29 de janeiro úl

timo, o Sr. Procurador 'da
Câmara Municipal desta

Cidade, Pedro Antônio da

Paixão, pague ao Carcerei

ro Jerônimo Lopes de Car

valho, a quantia de Rs. ..

9$480, proveniente de que
o mesmo despendeu com o

sustento do Réo João Tho

maz do Nascimento no Ora

tó�io bem assim os atos de

religião e alguns. outros
preparativos para a .execu

ção que teve lugar no dia
23 de janeiro do ' referido
mês de janeiro, o que tudo

consta do documento junto.
E com recibo' ao pé desta

�e lhe levará em conta. Des

terro ,3 de fevereiro de ..

1840. O Presidente Manoel

Marques Guimarães. "(Li
vro 534 do Arquiv,o da Pre

feitura Municipal de Elo

r:ianópolis")
Doc. n. 2 - "Conta 'da

despeza feita com a execu

çã? da sentença do 1.0 Réó
João Thomaz do Nascimen-

O CAVALEIRO DE SHERWOOD
Romance, ação a aventura trepidantes são os pre-:

dicados desta película em TECHNICOLOR que nos
I traz de volta o filho de ROBIN HOOD, o legendário
Personagem das Florestas de Sherwood,

,

-

,

Nos papeis principais aparecem: JOHN DEREK:,
ator que se revelou em O. CRIME NÃO ÇOMPENSE e

e' recentemente apareceu em A MASCARA DO VIN-
-

GADOR; DIANA LYNN,
'

fazendo a sua bela e ro

mantica namorada e 'ainda o excelente ator GEORGE
MACREADY.

Dirigido pelo experimentado GORDON D,OUGLAS,
O CAVALEIRO DE SHERWOOD vai se constituir em

verdadeiro cartaz para o grande público, a partir de
hoje, nos cinemas da cidade.

xxx

A NOITE DE SABADO, L
O Cine Imperial .lançará hoje, A NOITE DE'SA

BADO, uma bem cuidada realização do cinema mexica
"no, estrelada pela belissirna MARIZ FELIX.
A NOITE DE SABADO - Hoje no Imperial, em lança:"

Farinha - 18 réis

Toucinho - 1/12 de

John DEREK ,-, Diana
I

•

LYNN em:

O CAVALEIRO DE

SHERWOOD
No programa: \
Noticias da S�mana N�c.
Preços: 7�60 -. 3,5,0
Imp. até 10 anos.

.As 10hs.

MATINADA
SHÓRTS ...
DESENHOS '

COMEDIAS .

No programa:
1

Filme Jornal.' Nqc.
Preços: 3,50 -' 2,óo

_ GiiíIZ -�
, �-, -'�-2 achas - 10 réis -=-.,.;::-

-
'

,� .. --:
Gásiava a Câmara 53$340 �,,:J_. seus "'" de �e """', -_ --

por �rêso, anualmente, com!:,.i!'" - 'P\4SS�e do \,u\ic1o �t �6 cOI" �(
I'

I- \ivre, on9 de� f.i.:"'-'Ia sua alimentação. A mé- a%\ve\ recanto ,

.,," .,,'

di d 20 A epf -ias. l.,__' CO'" "_"" ....la era e presos, por f\OVos en...·v \á01 c egrO(lOV'l'" �, ,,-

dia, perfazendo um to- ),.
'. �, , \sto lhe serA

nte motor· '

tal de 1:198$800, sem con-
""','

i-.o 4Ult,�õ,i,"M'5",0','-.tar o ordenado da COZinhei-I J
"

ra, de 76�00 anuais. Os
I ' Iprêsos sujeitos a trabalhos, Sr'" • H O RS, f. -

tinham mais 40 réis por lO li

dia par? a sua alímentação] /.-;.... 'Oe 2,5 a 22 H.P. ,Ie' os doentes recebiam ain-
'da 2 onças de, arroz (7 Distribuidor

-,réis), 1 pão (40 réis) e 2
.....':%

onças de mate (15 .réis}, por �dia., (LO 503 da Preto ,Mun.
I

"

de-Florianópolis). I'
Há ainda notícia da exis- '

tência de um condenado à

morte, na Comarca do Sul,
prêso na cadeia da Laguna,
n�tícia 1 egfstrada na FALA

spresentada. à Assembléia
Provincial pelo Presidente
João José Coutinho, a 1° de

•

março de 1856. Ignoramos,

mento. .. ;/
--------------------�------�--�----�

NOSSOPostoS�A. jC. RAMOS S/A
Carros Diesel,

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

ASEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Condidam-se 'os senhores acionistas para uma As

sembléia Geral Extraordínánía, que terá lugar no dia
24 (vinte e quatro) às 14,00 (quatorze) horas no escri
tório da' sociedade, à rua Santos Saraiva, 840 no sub
distrito do. Estreito, a fim de deliberar sôbre o aumen
to do capital social.

Florianópolis, 9 de outubro de 1953
Dr. R9dolfo Reiuuix Bauer, Diretor Presidente
José Corrêa, Teixeira Filho, Diretor Gerente

. .

, 'As 2hs.
Bill ELLIOTT em:

BALAS PARA BAN

DIDOS

Henry FONDA. em:
AMOR E ODIO NA

FLORESTA

Continuação do Seriado:
O MONSrRO INVISIVEL

OLHOS ..;.. OUVJD()8 - RAIUZ. QAKQAlft'A

DR. ,GUERREIRO DA FONSECA
.....................

BeI.ita •• Ocu'loa - Exam. d. J'u.do d. Olho par.

C�aific",o da Prualo .Arterial.
Mod... Aparelha.,1D..!
Ceanlt6de - Viacoad••• Ouro Preto....

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

�iLm *(�mm�D
i As 2,30hs.

_

I

i Continuação do Seriado: I
'I O MONSTRO INVISIVEL

Bill EL�IOTT em: "

FLORESTA ,. "BALAS PARA BAN-
.Iune ALLYSON - Van

I DIDOS
JOHNSON em:

H 'FONDA'
- ,enry em:

<?EDO PARA BEIJAR I' AMOR E' ODIO NA
No' pro�r�ma: FLORESTA
.Espoi-te �m_l\farcha Nac, j

N. '
,
,,o programa.

Preços: 6,20 - �;50 " .

C' J l' N.,
, lne orna. ac.

Imp. até 14 anos.

r No programa:
Atual. Atlantida. Nac:

,

to, sendo as seguintes feitas en�retanto, quem tenha si-I
pela Irmandade do Senhor do o conde�ado, e mesmo, I
Jesus dos Passos: se chegou a ser executado.

1.0 - O patíbulo foi man- Se é fato que depois do

dado fazer e colocar
.

pelo enforcamento de Mota Co

CeI. Patrício Antônio de queir o ninguém mais su

Sepulveda Ewerard bíu ao "patíbulo,' como se

2.0 - Importância de 1 costuma contar, dada a

corda para 'a execução - convicção de que
/

êsté
.

.ti-
.

$96� vesse sofrido 11 -pena em
---

3.0 - 'Alimento fornecido consequência a um tr�men- Venollle' se e' 'Co'mp'ra se1;10 mesmo Réo�em 24 ho- do e irreparável êrro' [udi-: _.....,
ras - 3$960 ciário, o condenado da La-: Vende-se duas Carrocenías e duas Gabines CHE-,I4.0 - 1 vara de garraz guna não foi supliciado,

I
VROLET GIGANTE 1949�1952.

.

para o capuz - $280 pois o caso Mota Coqueiro] Compra-se Caminhão Chevrolef,

5.0 - Abertura da se� verificou-se em março de I Tr�tar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro

d f I 1855 E t t t R· 'd Micro Onibus.
pultura .tem si ? .eita pe os

'

. n re an o, armun o

presos séntenciados a tra

balhos

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs.

DR. TOLENTI'NO DE CARVALHO
r

Ouvidos" Nariz e.,Garganta

Ausente durante o mês de Outubro.
E� viagem à Europa.

- Henry FONDA em:

AMOR E ODIO NA

Preços: 6,20 � 3,50

t. Imp. até 10 anos.

.lMlp] i !] ':l! As 8hs.
-

. PROGRAMA DUPLO f ..

.
. O· Centro de Irradiação

Menta] "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas. feiras, às 20,30 à rua
,

I
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
'�n<iar. "

! t ENTRADA FJ!,ANCA '

l ..(�).....(,._.()�()...

i· A C_!.:T II i
I A G E N C (A OE �

I PUBLICIDADE ,-
,I 0,-:0:-

�-,- ... --- '-'o ,,_o ,I � REViSTAS
As 3 - 5 - 8hs. I e 0,Joh� DEREK -, Diana

j lADlO - JORNAlf"l
....

LYNNem: ���
O CAVALEIRO DE

de Menezes, em o número

45, tle setembro e outubro
de 1952, da revista INyES-.
TIGAÇÕES, excelente pu-

Às 2hs. Maria FELIX em:

DR. NEWTON D'AVITA H�nry, FONDA em: NOITE DE SABADO
Clr.r"•••r•• - Doe.fU •• ·I....r.. - Pr........ AMOR E J)DIO NA Fred Mac MURRAY

.1.tnél.... 1I6i1ea· FLORESTA. Henry FOND� em:

blícação do Departamento. C....I*'rI.: .... Vitor ••Ir.l•••• li - T.l.f••• ,1.1". .Iune ALLYSON - Van AMOR E ODIO NA
de Investigações de são c....l&.. : .&.. 11,10 Iloi-••• � tar•• d•• 15 Ilor '

JOHNSON em: FLORESTA
P 1 fi

-

t
' ........eI., .... Vld......01, - T."foD. 1.a•.foi paga em cumprimento au o, a lrma que nao . em CEDO PARA BEIJAR No programa:

do Ofício do Ex. Sr. Presi- fundamento o ato de ter si-' No programa: •

Esporte na Tela. Nac.
---"dente da Província, de ,29 do 'o enforcamento de M?ta " Cine Jorna1. Nac. Preços: 6,20 _ 3,50
de janeiro de 1840. Dester- Cl.queiro o.últim� verific�- 'RAPAZ' COMPRO Preços: 7,60 - 3,50 Imp. até 18 anos.

ro, 13 de abril �. 1844 - do no Brasll, pOlS depOls' Imp. até lO, anos.
. O Procurador Pedro Ari- c;êle out:os foram :uplicia-! ..

... 'Automovell As 8hs.
tônio da Paixão. O Secre-' �o'" mo�rendo na forca. O, Precisa-se na firma

MqEL-1 com.pro
auto no ,.mínimo 'Maria FELIX ém:

tário - Luiz de Souza Me-I Cit�:'réidelro en�orcam��to, I LMANN &::BAU LTDA.
para cirico pessoas. Anos,

I
NOITE DE SABADO

deiros" (LO 558 do Arq. da se,gundo o escntor, fOl, em! Apresentar,-se 2a. feíra 50, 51, 52. Bom estado. Pre- � No programa:
Preto Mun. ,Ie Fpolis). I verdvde, o do escravo Fran-I das 15 ás 17 horas., ço razoável. -

�,' Filme Jornal. Nac.'
Doc. nO 3 - Alimentação! cisco,- de propriedade do .-� Tratar curtume Barrei- Preços: 7,60 _ 3,50

dos presos. Sua quantidade dr. Joaquim Telérforo Lo�:EXAME� .

ros de f\lfredo Lheureux.
I

Imp. até 18 anos.
e preços de acôrdo com o pes Viana, na cidade do Pi-l INSTITUTO DE' EDU�A-
Regulame,nto Policial n... ; lar, em Alagoas, no ano de .

çÃO120 - ·Art. 157: i 1876. Assim, se o réo preso
ART. 91

I
na cadeia da Laguna

.

não
Iníci0 dos Exames

A,LMOÇO, ,o.bteve a clemência impe.- pia 19 às 18,00 horas.
Cafe em po - 2 oncas a: nal, pode ser que tenha Sl-

320 rs. a libra - 40 réis : 'elo ali executado. Mas, in-

Assucar -:- ? onças a 120; felizmente sôbre o caso. não
réis a libra - '15 réis 'possuimos a menor infor- em nosso afqt;tivo, satisfa;
Farinha - 1/8 de alquei- : mação, quer colhida em do- zendo

-

a curiosidade do jor-
re a �$4�0 o alqueire

!
cumentos .oficiais, quer

Ob-j
nalista e estudioso da nossa

I18 réis ! tido do noticiário dos jor- história ,e a dos que o leram
Lenha - 1 acha· - 10 nais da �poca. .

em o número do ESTADO,
réis :. Eis aí o que possuimos çle ,domingo passado. j

6.0 - A condução do. ca-
dáver para o Cemitério tem

sido pelos. referidos presos
7.0 --: A despeza acima

f3Lt)�14
EstreUo

SHERWOOD
No prógrama:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 '- 3,50
Imp. até 10 anos.

As 2hs.
MATINADA·

SHORTS ...

DES�NHOS .

COMEDIAS .

��
;\.,.,,�\_�
..,,�() �'-"-(l,.�-.;ç_

�� No programa:
Filme Jornal. Nac.

'TRANSPrnfES AÉREOS CATARINENSE S/A.
...,

.,
\ '. I,·

Presentes oe 'Real Valor; Sim .1-
�

- . \ \' ......

Aneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Párker, 'Porcelanas Decoradas Nacional,
Japoneza e

.
Chineza, Faianças e Muitas Outras Novidades.

Preços: 3,50 - 2,00
Livre .

-

\

Preferi' a'Melhor
- E.ELJ�E,· SCHMIDT -

Casa,Preferir ,

e
J'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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Florianópolis, Domingo, 11 de Outubro de 1953
------_---_--------- --------- --""- -- ----�, -_._----..... ------

•
y \

FALTOU ','·QUORUM"
PARA A AUTONOMIA

RIO, ,9 (V, À..) - Conti- i taçâo da emenda constitu- está em fase final e só po-

nuou ontem no Senado a I cional que dá autonomia ao deria ser submetida a votos
falta de quorum para a vo- Distrito Federal. A matéria com a presença mínima de

'42 senadores. 'Para ser a-

�.
-

.,- --- --_ , , .,.,-- provada necessita de pelo •

.

' I
aos' 'trabalhadores aos 35 fraqueza e -�

exgotamento

PRISÃO DE VE:NTRE
" ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABRADE MOSS
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, evitan
ao, a prisão de ventre. Pro
porcionam bem estar geral, I

fa�ilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu·
larizam as funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTESa'I
NOS.

I

APOSENTADORIA '

-

__________�__ ._.l.. .....

8nos de servloo
RIO,9 (V. A) - Na Co- Ministério do Trabalho.

missão de Legislação so-I Dentre as emendas apro

cial (ia Câmara foi aprova-I "adas cumpre destacara de

da a redação final do ven- número sete, pois, pela sua

cido ao projeto que institui I redação, fica concedida apo-

- a Lei Orgânica da

previ-l
sentadoria ordinária aos

dência Social. O trabalho trabalhadores 'de todo o

do sr. Aluízio Alves, rela- país, com cem por cento

'tor, é dos mais longos e dos' vencimentos aos 35 a

apenas pôde' ser vota'do em nos de trabalho e, com oi

face da demora na remessa' tenta por cento, aos 30 anos

ricis Informações que SOliCi-1 de serviços na mesma- em-

tara a, diversos órgãos do prêsa.
.

,

AS MOSCAS E
Indispensável nos bares,

Rfj�padarJas, conrettartas, 'Dr�"A
açougues. casas de carne. ,I(C;��,.
restauran tes e indústrias
- -onde não pode haver O AMBIENTE
moscas.

Ventilador de teto de pequenas
dimensões, considerável potên
ela e baixo consume de enercla.

CIA.' "LILLAII �) DE MÁQUiNAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Fundada em 1911

••• PlràllllAII, 1031 - Caixa Puslal 238 - Ua Pul. '

\

Ar�o-Artusl ale,
.

meno 32 votos a favor, o

provável possa

.'

FRAQUEZA E ESGOTA
MENTO no velho -e nl..?ço,
perturbações funcio n a i s
masculinas e femininas, me
do infundado vista e memo

ria fracas, mania de suicí-
I

dio, tiques- nervosos (cacoe
tes), frieza, desaparecem
com um só :vidro das Gotas
Mendelinas. Adotadas nós
hospitais e receitadas dia.-"
riamente por centenas de"

,

médicos ilustres, Mendeli- l
nas firmou-se como o mais
completo e categorfzado re-

'

vigorante .do sistema nervo-
'

so e das energias vitais. \

Sem contra-indicação. Nas
boas casas. Pelo reembolso
Caixa Postal 3�685, ,RIO \

IMP,OSTO OE
SOLJElR:O,' ,.

r

e eis uma

GILLETTE ·AZUL

pronta para ser usada ••.

"
•• com prático _diSPOs'itivO para
as lâminas usadas

7

, '

'Prático!
Sensacional!

Adquira agora as lâminas GILLETTE AZUL no

prático, moderno e econômico MUNIDOR! Com

esta novidade GILLETTE basta uma simples Pres

são do polegar para que uma lâmina deslise
-

suavemente" já livre do envoltório. O MUNIDOR

possui dispositivo especial para as lâminas usadas.

MUNIDOR
De LÀMINAS

'

Gillette AZUL,
• "

,

r

-, não pagarão
. os padres

------------ .--------------�-�----�------------------�-------------------------------------

rerreno na Pr�aia

mina a tosse, da novas for-
'.

ças e vigor. Procure 'nas

RIO, 9 (V. A) - O sr.

Arão Steinbruch,' que. no
mês

•

passado apresentou
projeto à Câmara, insentan
do do impôsto 'de solteiro a

mulher não casada, renovou
a idéia agora, mas em rela-

ção aospadres, Diz a emen

da do projeto: "Isenta' o

i-raticante do celibato ecle
siástico do impôsto adicio-

I
COM PRATICA DE SERVIÇO

nal de renda, estabelecido ,.

.

PRECISA-SE
,

no art. 32 do decreto-lei n. <Reierênoias e pretençÕes por cm'ta para Caixa

I 3.220, de 19 de abril de .. Postal, 5

;1941". E' que para' a orde- Florianópolis-

: 113Çiio indispensável e não
- Par-ticípacao\ vê o deputado como gravar y

Sofre de -asm'a 2. -CONTR.\ A I com impostos esta obr�ga-, JOÃO MARÇAL e ALTAIR BARBOSA MARCAL !

�'ão secular, da Igreja Ro- têm o prazer de participar o/contrato de' casamento de"
80; i expectativa de um

cares••-a I mana. sua filha ELCI IRENE com -O sr. Antônio Boabaid.· I
com o seu' cortejo ater.rador.

' .• FERIS BOABAID e CARLOTA ROSA BOABAID
abate o espírito mais resís- 1" ,- têm o' prazer de participar o contrato de casamento de

'

tente. Ser asmático é viver RIO, 9 (V. A) - H.oje, 'TO'S'S,IU ?
seu filho ANTÔNIO com a sta. Elci. Irene Barbosa '.

sempre de baixo dessa obs- às 19 horas, será realizada e Marçal. .-

sessão nervosa e dissolveu- Florianópolis, 4 de outubro de 1953. Novo Presl·denteacesso de asfixia asmática n-aís uma reunião conjunta

te. O remédio do dr. Reyn- das cooperativas de consu- Não deixe que as Bron- ---� "-'-_ I d C f dgate, a salvaçãc d�s asmáti- mo e sindicatos dos traba- ,quites, ou Rouquidões amea- ----,
-

, a 00 e eracao
cos, combate ·efICazmente F1adol'es, em continuação ce� sua saúde! Ao primei-. Parll·Cl·pa"

-

Idos P d'não só' a própria as�a, c�-
I
[.s discussões sôbre os au- 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-

'

. yao," 8sca ores
mo qualquer bronquite cJ;o- < d . tosin", o antisético 'das vias HERMELINO PALMA T,UIZA AMBRÓS FAOHO
nica ou'não, tosse, chiados,

Il;entos a carne 'e do leite
rl tros zêneros al respiratorías. "Sato'sin" elí-

etc. Com o remédio do dr- e \. e ou ros géneros a imen-

Royngate, as gotas antias- tícios. Pretendem os diri-
I .

máticas, puramente vegetal,
.

gentes dessas entidades en-

o doente adquire imediato viar vigoroso protesto às farmácias e dnogarias "Sa-

-alivío, voltando sua respira- t ." b t biautoridades que têm permí- osm, que com a e as ron-

ção logo' ao ritmo natural.
Nas' boas casas. Pelo reem

bolso. Caixa Postal 3.685,
_ RIO

tido as majorações de pre-
quites, as tosses e as con

ços, contribuindo. assim, sequências dos resfriados.

para acarretar sérios pre-

juizos aos orçamentos
-

do-.

rA S"A'-IaGIs b,alce- .: mésticos dos que recebem
!

.

.

,

:

pequenos ordenados. . �"\
Distai '

A reuniã� 'terá lugar no

Com muita prática e óti- Sindicato dos Metalúrgicos,
mas réferências. à rua do Lavradio, 181, de-

\

Precisa-se na A Modelar. vendo começar às 19 horas

Atenção: Será favor não Foram convidados' as

apresentar-se sem êsses re- operativas e sindicatos

Distrito Federal.

Vende-se .uma, de madei
ra, pint-ada interna c�ter-

ca

da

namente à oleo, sita à rua

Dr. Carlos Corrêa s';n. -,

Tratar com Carlos Bo
netti - Escritório Hoep-

-��1-�';"���
'* ....... -

�

CUSTA O M SMO
.aUE O PACOTINHO

c- DE _,lO L jI;. M nfA's

IA ....

Vende-se, na' Estrada Jla Palhocinha,: pegado ao n.

41, em Coqueiros, ótimo terreno . de .praia, ideal para'
residência ou depósito de materiais, medindo 1.684,42
metros quadrados, todo plano e sêco, .' .

,
Da para dividir em 3 lotes e fazer construções eco-Inômicas para aluguel ou venda. Cr$ 40.000,OQ._
Tratar com Schaefer, rua Visconde de Ouro Preto, '

67, fone 3A97.

CONTADOR

-e-

_ELZA B. PALMA

participam o contrato de casamento de' seus fí
lhos l\!ALB.A e LORENÇO.

Sao Joaquim, outubro de 1953.

Geral dos Pescadores e a

Guerra Nacional, funcioná- migos do capitão de corve-,

rios do Ministério da Agri-I ta Heleno de 13�rros Nu-
cultura e da Confederação nes. .

- , '- .' • "7 __""""..... ..... ,���".

J :',.

��{��

SÃO PAULO
RIO?

�
-cC"_b.

RIO, 9 (V. A) +: O ca

pitão de corveta Heleno de

Barros Nunes, recentemen
te designado para a, função
de presidente da. Confede

ração Geral dos Pescado

res, foi-empossado ontem,
às 16 horas, .

no Gabinete
do Ministro da Agricultura
na pre�ença do sr. João

Cleopas. Ao ato estiveram

presentes o diretor geral
dG Departamen,to Nacional
da

.

Produção Animal, sr.

João Ferreira Barreto al-
'- ,

tas patentes da Marinha de

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A noite de 5a. para Ca.
feira última, u'a mulher, a,

""'-\ parentando 28 anos, 'bateu
"à porta da residência de
Edmundo Felipe da Silva,

�V!· �'rl" �DI'�'I' �·m!·'· ·in·l· :D@A�iT_IM.... !
,

,

"

. Ate' os pruueuos días de � . '

,

,
,

' ,

,., i O me'tL velho ,tempo de luventude fica 1.70 1{)'IJ,gé de
,

,

, .,
, '1'

setembro ultimo, o sr. Go- mim quanto as tcrras encantadas I? [eiiicein.s que, nos

Rogou pousada por uma nOI-te' e fOI- encontrada ::r�:�::la��;�an:��e:�:�: I�����s ��::�t��,V� ��:�:ef:;Lr::?1;�O����:�ãO d�eo������
. de 301, mensagens, soliCi-l' e1TLplum�ilo; castelas a chorar nas tC;>-:1'es altas, dentr_.o

,

t I"
t

d- I a t d lei b t
'

d
das quazs, reclusas, pagavam o seu triinito de pena me�

mor a ma .. 'o ' II C �reav '
an o eis e a er ura : e do remorso e saudade ' "

.,
r

'

' U
.

•
créditos. Dessas 301 mensa-l 'Por �ais imagino�as que fossem, essas criaturas

uma criatura que lhe pedia, 'oarentés que a socorresse,«. to de �\'lmjH Inez, eis que o gens, 5 foram rejeitadas e lendárias, tão vagas; tão diluídas, tão_inatuais, grava-'
por amôr de' Deus, uma Viéra .de Laj�s, neste Esta .. ' :,.:U corpo jazia inerte. : sô- 296 aprovadas. Todos, sem ram-se como que a estilete, no fundo da minha memó-'
pousada, Estava exausta. do. Chegáta cansada, sem bre a cama. Estava morr.i. exceça,-o de' um l?ó,o.s cré-

1'ia e surgem à tona das recordações ao mais leve'im·pv,I.

I
. , so volitivo, vivas" presentes, lúzulas, ao alcance dos de-Ninguém a conhecia e 'para destino certo .. �

,.

'

(l s�n destine -cumpria-se, ditos que o Executivo soli- dos, graças ao poder evocativo do senti1nento que cadaela Florianópolis era teera Edmund-i, embora. sua certo.
'-

. citou, foram aprovados, Es- homem traz nas cordas, pulsáteis do coração.
no Morro do Mocotó. �l'a estranha, Aqui, não haviam casa foss= 'ppquena para a- N(I. Policia r- ses �úmer6s indicam a e- Ruy; oráculo; definiu: o coração. é o 6rgão do ideal.

gazalhá-Ia; nào lhe negou li ; Ay�te &ssc quadro imprt-s- )lOrme -colaboração que' o
E certa �eita, eu, poetando rqso, lhe

... �hamei isto:Regressa -"manhã pousada. O 'seu coração, !:ior,�nte e contristador, Ed Executivo tem recebido do
.

I
_ Meu pobre, meigo e santo bailarino,- vend .• aque-la criatura

..
ele n�0nclo Fcupe da Silva,' a- Legislativo" no qual a sua Q d'l.L!?m te pu esse agora libertar

.
.

SEla Bavm'a
.

'

'4 b- Deus, {riste c doente, serr. companhado de Nelson-Joâo ] bancada coligada' está em Da eterna dança qwe te faz mofino,
• •.

-

C • O ,sr. rce ISPO 1';0:'0, certe, sem a�xilio de dos Santos, também í'e,;i-I' minoria.r-não dispondo de E em muitas horas te sufoca o ar ...
·

Em avião especial, da; do especial, à entrega da q.ialquer f;sr)(�cie, levou-o 3 dente no Morro do Mocoto', força pára aprovar nada. JáFAB., posto à sua disposi-I Grã Curz da ordem de São franqueá-la o seu; chão. dbgi'l..se à Delegacia R.(�-
I
foi explicadó, exaustiva- f.Tambédm 1'elent�br� a quadr� ldongínqlua do, �mastf'�,ção pelo 'Sr. Brigadeiro Silvestre ao sr. Nerêu Ra- D 11 h·.'. . '.' as Iguras os mes res, a sucessao as au as, os ttpos t-

I
'

eu- 1€ um quartin o, com gwna·! de Policia, para re- mente, que os 5 projetos re- sicos dos colegas, a voz se.vera e religiosa dos meus que-Epaminondas Santos, re-, lhos, 'agraciado com essa
cama. A b .lh 1 Ad' d fpo re mUI (:,1', ."tar te a a ocorrência. ,A jeita os, ,o oram porque ridos jesuítas, seus gestos, seus braços, sua autoridade'gressará amanhã a esta Ca- alta dignidade por S. San- identificou-se, então: Maria torid d

.

,
.

t
. I l'" d'" I' t d d

.

, nu Ol';(lSI e precisava (0-, eram os" ais que queriam mora, �s mtssas ommwats na cape a :pzn, a .

a e ,enor-pital, S. Exa. 'Revma, D'I tidade, o Papa. •

Inez. Nada mais disse, e/<;- -ihecer todo aquele capítr•. esfolar o povo com- aumen-
r mes anjos nas paredes, o altar-mor, o Somtissimo lá den-.

Joa.quim D.omin,gues de .Oli- .S. ,Exa. Revma. deixará o clarecendo 'ao, sua' pessoa. l' , i à t
. '1 to d' t

. - tro da sua casinha minuüural« dourada, q lâmpada ace-
_

o CI€ tEH eram que errru- os e impos os e criaçao a sus baloucant O I
.'

'

'

verra, emmente Arcebispo ' RIO .as 8 horas de amanha, Chegára de La]' es, adian-'
'

.

,�] IS, p.enSlL e a ouçan e, que ve ava ..•
, ná!·_a., /

u� novo:, inclusive de bi-I' ° padre Henrique Book, o padre Henrique cus.Metropolitano. Como foi devendo aqui chegar pelas, tou. Que viéra, faze,r, não t b t A d d d M t d Z b d Jri U açao. pesar e esses: er, o P(t re ar: e, o pa re, u er, o :pa re orge Se-noticiado, o ilustre prelado 11 horas, pois o avião que explicou. Apenas isso, o O conto dareDer.. '

números estarem na cara, delmeuer ... Amtgos!, ,

,foi à Capital da República, o conduz fará vôo direto. nome.' o sr. Iríneu Bornhausen I
. Tod�s e tiuio r- longe e tão perto'yde mim, ma$ tu�

para assistir, como convida- S
'

d' d' I a-Ia elAtrlca .

.

A

' do l.SS0 e meu, vwe comigo, nutre-me de íntima satis-urp1'eS!L esagra- ave V' tJ para atIrar sobre os outros: fação, vale um cofre cheio de diamantes que eu não tro-

I Na mnnh'a" seguI'nte E 1 A escola da vida é a que 1 t'

I
I· , (

aA su.a a a�man e I�com�e- caria. pelo,s mais rico_s da ouriv�sa:ia autêntica.
, mündo Jevantou-se e prepa- apresenta maior váriedade tençla, VIve ,no mterlOr Dessa conste laça0 de precwstdade, uma ou o?�traj .

r.,·:a ;�e pala o tri"balh0. No de cargos, requere�do dos chorando maguas: :_ Não peça posso mostrar. Alienar, nunca. ..' ,�'
'entan1fo, ch··"ejava conhecer alunos muita aplicação .. As posso faz�r nada! A Assem-I D�sfazer-mé d� tesour?; só por castjg� ,e quando a

.

I JL d 1 tendeAncI'as natural's dos es- ", - .', • retentwa me claudw
..
ar, POtS que a 'mm·te la me furtoumais ('�;3 llêS aque a c,'-.te, ble'a nao me de'xa traba I'

•

. _

•

, , .

-

t�nta cou._sa boa, ta�ta gente amada:, tanto our� de mo'"à !lOite é1nter�or, lhe rog::ra tudantes são todas aprovei- lhar! A o'}ilostçao Ststemat�- ctdade, vtgor, alegna e trabalho!
.

19m:alho. Queria saber o tadris. O grande seleciona- CCL me amarra os braço�! Mãe, há vinte e cinco, anos dorme lá, na m'gila fú-
'[estino c!,Je pretendIa :VI..t· dor dos candidatos aos di- Essa demagogia, por ba- '(febl'e de_Itacm·o,bí'. E quando ela foi, tive a sensação de I

ria lnq' tomar. Era prec130 versos cursos da escola que. rata, está caindo no ridicu- quedoutra cova se rasgava .dentro de mim. No".,ce;;'itério,
. r -

a maI:or parte das vezes �a-o
/'

l-I
' • des e o portão áté o jazigo, peguei numa das alças' dol,'.1e' aS;-iT,l ,,-csse, porque ',:no lo a' maI's de um ano o' . - . -

d d•

.' j Calxao, um cazxao pesa o emais para um filho, que ia� ,

A Sociedade 'Musical "Amôr à Arte" completa, a- y,dia l'erma,necer em Sliél é rison�a nem franca, � o sr. Governador enviou com cinco homens, a carregá-lo, e sentindo eu m.aier;'nl-'
manhã, 56 anos de existência. Desde a sua organização, �[ISa, ;lldefinidamente. "strong for life". ,mensagem à Assembléia'mente, q�Le o levava sozinho, todo pendido, e �ó aninha-
em '12 deoutubro de 1897, vem essa associação prestan- Havia,. 2m. toda aquela in Alunos há que não

su�or-I' proP�do.· a criação de dua� do na m_in�a m�o direita; �garrada ao esqu,ife. _

do, o concurso de elementos que, reunidos em torno do fOl'fUação lacônica, alg1)lY tam os estudQs e desistem, novas Secretarias d'Esta- Ass�st.:, entafo adO mdats pungente e�peta:ulo ddabter-seu nome, tem sido .yerdadeiros arautos da música em . t "
.

dI' d
-

f
'

_,
l'a: o catxao, no un, o a cova; os covetros logan o ar-

nossa Capital. DIgnificando e elevando, cada vez mais ds��·i(J ..-: E, para êle, d,e- um. e es, am. a nao ,az I do: as de Ed'Úcaçao, Saude ro e mais barro, às pázadas, até saciarem a bôcà da se-

a· música, os seus associados vem caminhando pe-Ia es- '/('!ria (JlIe il1do fosse es,i�d' mUlto, ren�nclOu, seILm�,J e Assistência 'Social e a de 'pultura; em seguida, ainda mais barro transbordante,
irada que lhes traçaram os objetivos da fundação da �ecicio' t:'om razão, porque �eu re'querim:�to com

uma, Agricu,ltura. Jush,'fican�o a alteando-se do nível do �hão, que �e abaulou.
Amúr·à. Arte.

.

f:nalmen1.�, Maria Inez n�c ,ata de, formICIda. Outros proposta deu altas' razoes: I .E aIJ-uel.a amar��.ra, a opres�ao s:m, nome de. �erN'�sta oportu'.nI'dad<>, J'usto e' desta·car, num registo,' -

S-
"

. Ilqtulo e hOle uma lota de preco tneshmav.el pa�a m'm- ...." '/('1'0 ,,"):'1';-, ! CapI'tal VI·'./ ...·J· nao concorrem ao apenas' .

t
.

'd d d' .• .
,. ..,

1 h Ih ' 1 d
' .• .. . ,L • a urgen e necessI a e e l' d d l t

.

'b'l 'd ' .

"c1 •

do t-l'a )[11 o que e prestou o inesqueclve e' sau oso
. . .. .' "., co ecwna or e u os e lU tOS, t os e mm os, lunta os

Maestro Pedro Pavão, que sempre admirávamos quan-
ur'la :·'vpn�-:Jra pel'lgosa., Juvmtes, verdadeIros fIlo- desdobrar os serviço,s, de, na caixa-forte das evocações, 'CJ.ue brilham como- crisóli-

do, empunhando a batuta, no Jardim Oliveira Bello, 'à (, �. s. ['0 penetrar no qUBr- � ::ofos.' for.ma a que, tratados dire- � tos espirituais. . ,

P""ça ] 5, dirigi? saudosas r,etretas em dias festivos. As I ,Eu fiz um curso modes- ta e especificam�nte pela I Am01·tecido o go�'P'e, tentei, anos depois;"'tr..adu�ir em,
palrnas, que recebia, êle as recolhia como incentivo aos' iG. sem muito brilho' me- respectiva Secretariá" não versos quanto havia' no saldo de sofrimento. Em.: vão.
seús colegas, Para êle, qUe amava o povo barriga-verde,

l d
-

\

1'1 I d' ,

mesmo. Não' �lcan- f'
Não pude, não soube" não me ocorreu nada. Nem' um

qm: idulaírava Santa Catarina, o sêu trabalho anônimo a raft so o'
IOcre so ressem P,l'otelações e ti- verso! Enleado, tolhido, sem idéia, esbarrei na incapa-

era lecompensado pela compreensãó daqueles que o au- U .• çei o primeiro IU,gar. Ou-, vessem despacho exato. A cidade de me expr!?ssnr pelo, palavra. Esta mm'reu como
xiÍivam .a·levar àvante a Sociedade que ajudára a orga- Em São Joaqui�, r.ece;;'- h;os com �uitas milha� de Assembléia,' na me�oráv�l aquela que 1ne dera o ser. Que as gmndes dores são mu-

nizBl' e viver.
, �emente, verificaram-se v:I-I m�!li)n�ragem na mmha sessão de 8 de outubro, de das, _ é verdade inteiriça para a minha compreensão e

Hóje, a Amôt à Arte aí está" com patrimonio con-' c t' .

Ih
' experi�ncia. As al(?griàs grandes, idem .... Essa mudez serios roubos. Um audacioso. ü'en e consegUlram me OI' 1952, aproyou o plano.sidl�rável, continuando a palmilhar o mesmo caminho de ,

Ta,lvez repetiu quando quís celebrar aqui,. no Estado, a Vúgem I

sei'Í'l'pre, unindo os músicos, servindo a coletividãde. Jus- larápio por lá andava ar-' cOlOcação.. seja ,(J Que o que o governador Pe1'egr-ina, Mãe e Senhora Nossa. Escrevi umas 1Í1�has
tas,' portanto, as lÍomenagens que receberão os membros rom'bando casas �omerciais C..ll'SO mais dificil da esco- queria, com as novas ..Se- inexpressivas, 'incolores, já ditas e escritas há séculós.
de sua diretoria e os que labutam por levar de vencida e particulares: Tantas :fez la; requer muito preparo, cretarias; era fazer política, P1l.I.giei� eis aí.
Ü (.·ulnpdmento do programa que, há 56 �nos, animou os

noite d n!'.üta técnica, conhecimen.. ele prôpr'io se encarre�ou
E pergunto: como se há de retrateif, como se há de

seus .fundadores. ' que! certa quan o

tü p:'ofundo de. polícia es- d A d 'A
.

1 gl.O'I'ificltr a mãe da gente e a Mãe do C�u? Como?
° ESTADO, neste regi?to, 'saúda a S. M. Amôr à roubava na casa do sr; 11'10 e provar.

.

a grlCu tu- l
'

A
.

h- d 56°' ,.

d de Bona, S'-artor, fOI' apanh'c','- pecial, polícia técniça, até, ra, aqúela em 'que as clas-,rte, no transcurso, a11léln a, O seu anIversarIO. e - ,

fundação.
'

do em flagrante. Foi pre.30 sociologia, psicologia etc., ses,produtoras punham suas
.

e le�a:do à poli�ia pelo sr.
até que um dia consegue, maiorias esperéjnças, cbnti- I

,Irrestrito apoio ao sr. Herm·es Bu- [rio. Na delegacia constata- oepúis ,de muita luta, o tí- nua ... vaga até hoje'! Está

IF' Q a"bel'e, '8erSlote lo, Banco do Brasil cam que ele, 'além de .ser I)
tdo alm_efado: vigarista. 'o sr. Bornhausen, c?m isso,

I

""e'G an (;)
I

".. 8,t::, �r das várias ladroeiras Mas, sao felIzes. Conse- ou negando a necessidade I. lá
.. I..

\ ,

1 alaI'mavam., guelfi empréstimos vulto- da, criação da Secretaria'
,

A propósito de acusações levianas e absolutamentf:
.

I ils!':atos que

infundadas, fornecidas ao jornal A VERDADE por co- '.n: famílias, andava arlfl�l- �os 0 a vid� lhes conDce,delhto- rOu sacrificando criminosa- Na Alvorada ,de hoje, que raiou ontem aqui na
n,heCido e identificado agente de intrigas, em Blumenau, do de. revolver e punhal. aos os prazeres. a- es, mente os interesses do Es- redação, lemos o seguinte: , /'

contra O sr. Hermes Buchele, estimàdo e digno gerente Entregue ao Delegado Ga.. é,té, o direito de serem sa-! tado. Assembléia ou Gaiola de Ouro?
da Banço do Brasil, naquela cidade, registramos com �a- ti�{ejtos em suas mais es-! A "t do 10 .' "O dep. Volney .. presidente da Assembléia Le-
t· f'

-

't 'd
.

d' t'
.

1 ribalde Machado, com a
t·

'

t 'd d I propOSlO amo
I gislativa, apresentou na sessão do dia 8 o proJ'eto:s açao o mOVlmen o e Ime la a e en�rglea repu sa ve-

'Ia' agan es Vai a es ,.

de . -

d .. ,

'

rificado naquele grande meio industrial, partido das prisão em flagrante, a con- "
.

_'1 versarlO a cl'laçao, as' de Resolução que visa reorganizar o Quadro dos
classes produtorall e dos representantes do povo, na Câ- fissão, as armas, o nome; Outros, sem proteçao, Secretarias, o deputado Os_I funcionários. Pelo mesmo serão criados mais quatro
mara Municipal. Essa repulsa, não só exprime compr(:- Helio SutLI de Oliveira. No m[;s, inteligentes e origi- valdo Cabral, ante-ontem, I diretorias, padrão Z (!), dois assistentes de secre-

ensivel indignacão pelo uso de metodos malsinados com d'
.

t d I d nalS irwentam coisas notá- na Assembléia propôs' fOAs_{ taria padrão X; 1 'secretário da assessoria, padrão X, ,)
'. .

'f'
la segum e o e egá o, em ,

.. ,?, ' t' d f
" ,.

d '50 I'que se disvirtuou a realIdade como slgm lca consa<;r2- V"'l" como con,to da guitar- .

d G d' e aumen a o numero e unClOnanos, e ,atua -

, b
d d'

. - '- _. se enVIa o ao overna 01' 90'dora solidariedade a um homem de bem exato e inaLa- t
V€'Z e pe Ir a sua pl'lsao I

"

" I 'I mente para quase .,t r'1 o conto do 'automovel as
.

t tI' ,
,

'

cável no cumprimento do dever, como o sr. H;ermes Bu.. preventiva, para o\.que fora �, . . '; '10
segum e e egrama:

I
Onde estamos, Santo Deus!

chele. II instruido, soltou-o sÍlpples- rnaqumas de fazer dmhelro "Assembléia Legislati-
.

Será qu'e nã� exi�te .mais senso de responsabi-
Dámos, a segu,ir, transcritas de A NAÇÃO: de Blu- mente.

l h.,.. -

,

I
va do 'Estado, por I' lIdadOe? I?e �espetIt°d pul::>lIcob? . -

d 1menau, noticias das significativas homenagens que lhe I C +' d lt
A última nO,vidade que proposta deputado Os-

s

sr,s. epu a os, em reve.lrao ar sua 'pa a-

f d d 1
-

d ausa e mO\tIVO a so U-. .. t . t t d b
-

I oram presta as, em esagravo pe as agressoes e que .
_ .

.

s .• rrreendeu muita gente ld C b 1
vra e o seu vo o, e, es amos cer os e" que sa erao

foi vitima: I
ra: o ladra0 era e tmha pa- I .

. <
.

..' va, o a ra, con.gra- I agir com justiça, para 'que os funcionários realmente
Foi amplamente debatida na sessão d€ ante-ontem; rentes da U.D.N.! boa, mUlto doutor ou Vlg�-,' tula-se passagetn' pri..,

\
eficientes sejam premiados sem que se, transforme o

da Associação Comercial e Industrial de Blumenau a risJ��,.. depo.is gas c�u:a�) meiro aniversário v�-I P9der Legisla�ivo em nin�o de protegidos".
nota publicada pélo semanário "A Verdade", da capital A, CEXIM m�l"IClaIS, fOI, sem duv��a taçã? da Jel que criou'

,

° panama ?O Exec';ltl\T.o _ 2.340 cargos novos

do Estado, em sua última edição, em torno das opere.- alg' lma o conto da energIa Se t
.

.

f d I em 2 anos e melO _ esta ameaçado de perder a sua

çõe& da Carteira de Empréstimo Agrícola e Industrial! fó d t..lé�t:ica' pa�ado no norte t'
cre

arIVas'Eazen
o vo-

i marca olímpica.
da agência do Banco do Brasil, desta praça, às quais em� '! �, ra O, COD- ..

.'
os par<fj . xa. encon-'I Que á Assembléia aumente os vencimentos dos

presta um cunho de deshonestidade, envolvendo, por QU· I trOl'8
I no Estado, perante o povo traI' antes fim seu go- seus funcionários' é justo. Mas que aumente o nú-

tro lado, o nome de firmas de marcante tradição em Blu- I
e a imprensa, do Estado e verno ÜíÚlar para' Se-

I
mero de seus funcioni:ír-ios é impossivel.

menau no suposto escandhlo. Dos debates que se trav��! A lTcJeração' do Comér- oe fpra. cretaria Agricultura'" i O aumento de vencimentos é justo" mesmo 'por-
ram, na ACIB, em torno do caso, ressaltou-se que La '

('io aI:"- Santa Catarina e' a Eu' e tantos' outros viga, Será 'que o' sr. Bornha�- q_ue, ,a. con�in�arem tS coisas co�1 vã�, indoh'
os fudn-confusão ou má fé na nota em apreco, em torno da com- !

A
.. -

C
. '. l' d ' risras que 'amLI'cI'onavam,os . ClOnal'lOS o xecu IVO _ esses aqUlres c ama os

A .

d f'd r< . S· .

d'
.

' SSOClélCé,O omerCla es-" y
.
sen

.

morou? B b
' na- t ara-'

'

1"
.

t'petencla a re el'l a \&-artelra. eu nome m lCa que eia i
,.

•

•

'

,. arna es _ o encon r o quem os eve maiS a e
.

tanto pode' realizar empréstimos a agricultores como a ta Cap:taJ. fOI end�reçado o um tItulo, uma honrarIa"
...BUM. ltacorobí, aó cemitério das Três Pontes _ hoje ra-

industriais, desde que el�s satisfaçam as condições re- : segu�nte chbograma, do Il..ma cadeira, ficamos des-
I cionadas, que são só du�s!

'

queridas para a obtenção dess�3 emprés�im�s. Na not.a Rio: /' Ilumbrados, e concordamos -.,.. ° aumento do número dos 'funcionários é im,..
em apreço, ressaltou-se na relll1lao, o aludIdo Jornal men- J "Radicais transformacões iodo!" com o resultado do;O Tpmpo passiveI, embora seja possivel ao.orçamento compor'::.
cionou apenas firmas industriais 'que obtiveram financia- . . .

t d
•

,

" tá-lo: é que a Assembléia não tem lugar. E' só. me-
d· d d f 1

- .

1 SOlrera (> SlS ema o comer- q�l� concedeu ao seu autor Previsão. do tempo até às ,.1' I C 1 1 'P t f"" ,I. '.

mento, elxan o e azer a usoes a numerosos agrwu - i" - l"Ir. a cu ar. ara aumen ar os unclOnatlOs - au-

tores que, também, pleitearam e' obtiveram emprésti- I
ci0 exh'!l.ior com o afasta- c'medalha de ouro" pelo, 14 horas do dia 11. mento de número _ é preciso aumentélr a Assem-

mos. Com essa omissão, aos menos avisados há de pare- , menj'j ,cià controle da Ce" n',aiór, melhor e mais espe- Tempo -- Em geral ins- bléia, o prédio! E O único jeito de se fazer isso é
ceI' que a referida Carteira está tratando ,com deSigl:lal-l' xir" e a Jiberdade de 'impo'r- tacular conto do vigário I tável. ajudicando-Ihe o Palácio da Justiça.
da?e .de condições os .ag�icultores, negando-Ihe� os em- ·taçiío, Clependendo a.�ispo- q'ie já se aplicou na 'h\lrria-

I
rrempu2tu:ra....l. E�táVe1.1 . Ad ;soluIÇão, aliás, seria ideal. '�e passar o pro-

\
prestImos a que tem dll'elto, o que realmente nao acor:.-

'b'l'.] d b' }' ( ) E
/

V V' f ,]etQ, o Vo ney, para quê mais justIça?
tece. I

m 1 lua. e cam la a u- nidade. i, ' entÇls:- ariaveis, res-
. ,

-

(Continúa na 5,a pág.) ç/fhdo So(ues'�. VIGARISTA cos,. '

;

MEMENTO

/

Florianópolis, Domingo, 11 d� Outubro de 1953

s. A. Amôr
,

a A,rle
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