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"

Discursos de S. ElineDCia D,' Jaime Câlara e do' dr..Rerh· Raios,
, ,

'

'de en',lreua a' ê,sle, da Grã-Cruz de 'São Silvestre. ,,'

RIO, 12 (V. A.) - Em so- Eurico Salles, vlce-Iider do N. Exa. e lembrada, I JUDW 'rido coestaduano, Sr.' Dr. ser lida agora pelo meu se-
, XII, glorjosamente reinante" mentar, elevado pela gene

lenidade real'ízada, a' 9 ,do rSD, outros parlamentares, à Santa Sé, pelo, Exmo., e Nereu de Oliveira Ramos, cretário". I da 'Grã Cruz de São Silves. rosidade de meus pares, 'à
corrente, às 11 horas, no I jornalistas, e senhoras

,

das Venerando Arcebispo de Fio. dizer uma palavrinha final,! Após a leitura do Diplo- tre que, .neste momento, me presidência da Câmara

Palácio São Joaquim, o Sr. relações de amizade' dá (a': riJnópolis, que devido aos porque a última parte da ma expedido pela Santa Sé,
j
é entregeue pelas mãos ge- dos Deputados, ela me vem,

Nereu Ramos" Presidente I milia do agraciado. r, I serviçqs prestados por V. 'vida dê V. Exa., nestes anos, procedida pelo secretário de nerosas cie Vossa Eminên- essa honra lnsígnissíma, de

-da Camara dos I?e�ut�dos" Tc:n�o à sua �ir�i.ta, o �r. �xa. no noss�, torrão n�tal, tem sido aqui no Rio de Ja- S. Em�nência, o �r. Carqea�- cia, e, 'com a desvanecedora um aos maiores' Pontifices

recebeu de S. Eminência o Arcebispo de Flonanopohs, julgou, e muito convemen- neíro, já no cenário nacío; Arcebispo do RIO de' Janet- presença de tantas persona- que 'já subiram à cátedra de

Cardeal ,D. Jayme de,Bar.
I
D. Joaquim Domingues de temente, com toda a razão, na I, .como Presidente do Se- Iro, entregou ao Sr. Nereu Iídades / ilustres,' entre as São Pedro, e que, �ão faz

,

ros 'Câmara, Cardeal-Arce·' O)iveira" e à sua esquerda, que os trabalhos -Iá realiza- nado e Vice-Presidente da Ramos a Grau, Cruz de São quais \me pérmito destacar, muito, discorrendo sôbre

bispo do Rio. de Janeiro, as
,I

o Bispo de Lajes, D. Da. dos, não j;ó na, administra- Repúública, já atualmente, Silvrestre e, a faixa rubro. como homenagem especial problemas da democracia,
insign�as .da Grau Cruz d� I

niel Hostin, S,, Eminência ,,! ç�o publica,. mas nas' rela- ,C?�O .digníssiJl_'o e recorih�. I
negra que a a�ompanha, .sob 'que Ires devo, �. Exa. nos mandava, numa Iumlno-

, São.Stlv.estre, com ,que f�I o Sr. Ca�deal D. JayllJe de çoes da Igreja c�m Q Estad.� I' cidissimo Presidente da Ca� I apl�u�os .

gerais da seleta '�e�ma. o Sr. Núncio Apos- sa mensagem de Natal, \ ao
dlstinguído por Sua Santl- Barros Camara deli mlCIO de Santa Catarma, centru mara dos Deputados, onde assístêncía, tôlíco, Monsenhor CarIo qual denominou festa da

dade o' 'Papa Pio XIl, pelos à solenidade da entrega da buindo para a grande proso a atuação de V. Exa. tem I Agradecendo, em seguida, ChiarIe'; o grande Arcebis- dignidade 'humana, porque
l'1elevantes serviços prestai' insignia da Ordem de São. perídade da população de sido das' mais felizes, das

I
a honra que lhe, foí conferí- I po de Florianópolis, D. Joa- da dignidade da imagem de

dos por S. Exa. a Igreja, A- Silvestre" pronunciando as todas as dioceses catar�n�n- mais�pr,oclamadas pelos seus II d,a, pronunciou o Sr. Nereu' quim Domingues de Olivei- yDeus, esta advertência que

postélica Romana, no Esta- I seguintes palavras: \.
ses, mereciam essa dístín- pares e daqueles que, por Ramos, então, o seguinte ra, cujo apostolado modelar se me afigura adequada a

do de Santa Catarina. I "Exmo., SI:; Dr. Nereu ção da Santa Sé. isso mesmo.merecem da" discurso:' I venho acompanhando há esta solenidade:

Ao ato, da Sala do Trono, de Oliveira Ramos. Honra- A 'prova de que assim é, Igreja e do Brasil uma con-I
-

"Eminencia, E x m a. e quase quarenta anos e que "O sentimento profundo
do Palácio São Joaquim, es- I se este salão do Palácio São consiste em que aqui 'estou decoração.

"

Revma.; Exmo. e Revmo: Sr. tanto e tão- .benefjcamente dos principios de uma 01"

tiveram presentes as "mais! Joaquim no dia de hoje co- ladeado precisamente por
� Aí está porque sou em

I
Nuncio Apostõlíco i EXDlo. e tem influi?o no meu espfrí- ,dem política e social sã e '

destacadas figuras do nos- 'mo um dos nía_is importan- D; Joaquim Domingues de quem, no momento, fala, Rcvmo. Sr. Arcebispo de to. e Õ' preclaro Bispo da mi- : conforme às normas do di-

�'so mundo politico' é social"ltes e belos, pelaTuz ida cQ-' Oliv�ira, Arcebispo de F'lo- porque estes últimos anos I Plortanõpolísj ,Exmo. e nha querida cidade natal, D. reito e da justiça, é de par
entre, as quais o Sr. Antônio' mitiva que_ aqui se encontra rtanõpelís, e' por D. Daniel da atividade política de V:, Revmo, Sr. Bispo de Lages; Daniel Hostín, cujos desve-] ticular importância naque

Balbino,.M.inistro da�Educa-I par? á ,solenidade, to�a es- �o.stin, ,BiSPO
de Lages, .a

E.xa: têín. se desdobrado i Exmos e �e:vmos Srs, Bi�- los de. pastor nunca tiveram

I;
Ies qu�, em qualquer for,ma.,_ çâo, Embaixador João Ne- 'peclal, da condecoração de CIdade natal de V. Exa. aqui no RIO ,�e Janeiro, em- pos Sr. Ministro: Sr. Presi- canserras. ,', de regime democrático, tem,

ves da Fonto_ura, ex-

�inis'l que
se fez digno V� Exa.1 CO,u?e ao Sr. Nuncio A- b�ra em 'beneficio do Bru- dente

...

do Tribunal de Justi-
. �l� me �em da, bondade como representa�tes do po-

tro �a� Relaço�s Exte�I?reS� pelos. trabalhos pre/�ta.do� ao postohco: representante da 3d todo. ....: ça; Srs. Senn;dores; SrS. infinita cI'Aquele. qu;�" p�r vo, wtaLou .��relalme�te, o.

o �Imstro LUIZ Gal1octJ, do BrasIl e, se bem que mdue- Santa Se, como sempre su-
.'

I Deputados; mmhas senho. um, contraste de ll1dI,�farça'I,pod�r de leglSlar� E pOIS que

S:upre�o Tribunal Federal" I tamen�e: à igreja ,Cató�ica c�de, enc��inhar à me�ma .

A Sa�t.a Sé, �ois",l}Or meu �as e meus amig�s. ..

"el expressão supra-terrenª,: o, centro de. gravidade de

os Deputados Gustavo Capa. Apostohca ROJ.:[lana, que re- Se ARostohca . os motivos mterm�dlO, oferece a V.: 'Honra alguma, me sena sendo o.....Chefe do menor Es- uma democracia normalmen-

.. nema,llider dá maioria, A-1presenta.a relig�ão da maio- que tornavam V. Exa. dig-IExa. a condecoração, a Mag. maior" nem me tocaria mais I t�do soberano' do mundo, 'te constituida reside naque·
fonso. �rinos, _líder da

.

mi. ria ?OS brasi�eiros.. ,I
no ?e rec�b�r esta coódeco- na Cruz dP_ C�valeil''1 da fun?�metlte a sensibilidade j-porque de apena� argumas la representação pop�lar

noria,/Raul PIlla"pr'e'sIden.. DIgo que e uma condeco- iraçao cabendo a quem
....
ago· ,Orc:_em de Sao SIlvestre, Pa. eS}1ll'1tual que a outorga por' poucas e mesqumha:.." df?e- donde as correntes politicas

< 'te do Partido Libertador, ração d� que se fez digno ra fala, dé coração, ao que,� pa, condeeorà,ção que vai Sua S'antidade o Papa Pio! ilas de hectares de territó- se irradia'm
.

para todos ,os
.

"",,'
.,

.

...o_o_o_o..ii.o_,(l I rio, os quais mal comport�m campos da vida pública

,OI'RETO"R I�' !
.

.

, �s ser�içós da adt?'l�uist�ação (tll:nto paraI) o bem ,q�andto
-,OmtJis t" D"" ,-,

o umverso ca o ICO, e, no para O· ma , a questao a

'Rubens de ' .

"

an 110 ..a- entanto, por, sagração ,divi. elevação moral, da idonei-
i ,�"�

de s. C.,tarlna
,o na: o mais poderoso. e res- ?ade prática, da capaçida,deArruela, Ramos , '.

'

'

pCltado de todos, como Pon. mtelectual dos deputados ao.
"

iUEMTE ,-
,

.

AnoXl' o t.ifice da Igreja romana, de parla-mento, é,. para 'todos

I " cuja fé ,&alvadora nos nutri. ,os povos dê regime
'.

demo·

Doàiiri,os, F., "
.

N"', '1 731 .

o ,mos quatrocentos milhões crático, quesfão de' vi�a ou

,< i' ,d., A,quin,O I ,"

'o j ",' .', ,. �'
.l" 1,'·'d,eE,sere� h�,manos. ,

de morte� d� \ prosperIdade
. ...,

.

.-.��, "���_�.;..
I

I led n�o e apenas uma das ou decadencla; de sageamell.
.

'

'1,'�" ' -::--'
'.

.

'

'I grau es forças morais"do to ou' perpétl,lo mal estar".
".t,\ ,Sdltlo·àe. t,.�je":" � ifP·' '�Qri<ilp�polis,�,Terça-fehl,a, l3 ,d'1f;pu!J.�,:t:o ;��.1953 "

_ �.;:1i,"t .',' "
C�tl�G!", 'IriJ,lllldO. '"E',a, maior ,d,eias' ,A:g'i:aci31ndd-llle em.manei-

""" -;ii: ...,�. • ,
,- l'

)
p" HI'f"',

"
-; ii' >, �� q! :Cw. : ,�"''1', "--:: """"'fi&� �<�_!:ii... • , ...�;:'t���,,,e' ".,�,:Jf... :tlf�;.j"::'''; .-,

' ��';:'oi1""4,',;;-""'""'" �" f�t"'� '. +pj)rqll�",nenh;qq,ta ..;s,e"..mulpa-;'l'a., qlfti :meÀ:�lcº," acima' de

,'�,",''I 'a'�"
:

,O'aAma·�ra�'
. ,f'",'" }!' ',:;,� ';�Cl,> ;'�,f�'ac�'�'��U� ii ! �e �fa�� �g�:!j� e���:�?d:�i ::�1�;�:U°�;fd::::::'::�:::I.,-� ,

i',:- ';: ", ' '.

'I' ,d.lvma ;epr�s�nta e ,corporI- za da. mmha vIda. pública
.
"" , greve gera I fica. E � umco Chefe que, n�ereclmentos e valIa que I;l

\
' sem mehndre ou ofensR ,de nao emolduram, permitiu a

I• ", �, I alheias soberanias, dirige, e, Santa 'Sé, por seu eminente

I
RECIFE, 12 (V. A.,) -

governa povo� e gentes 'de representante diplomático,
Começa a fracassar o movi-I vários continentes, orienian- tão querido e estimado da

i ,r.ento paredista dos estu- do-as no sentido alto da sua gente brasileira, que as in
I (!i,nte-s pernamhucanos. Par-

I verdadeh:a destinação, e pre- i sig'nias se acrescessem' da

RIO lI' (V A') U la colaboraçãó 'leal e deCi pop'Ila! uma das mulheres I t d ' d ' F ld d i judicando-lhes "o domínio emoção afetiva de

a,
S rece-"

.
,

. ma �l "

,- , ,
'

, "

c os CUlSOS a acu a e I d f da' d"
_

d' b dt - .

comissão representativa' de d',da para a vitória comple- mais inteligentes, uma da, ,

I' " ,as orças 'Ivlsao e, a er aS maos de um fIlho da
,

várias entidades de homens ta das suas reivindicações. cl'ad(ll'às mais primorosas 10C
I�)ireito continúa funeio-

I discó.l"d'ia�'" com fito, como
I
mesma terra ,pe:Quenilla e al-

de cor esteve sexta-feira til- Hec c.rdou o presidente que (�ue (,ol1hecí na vida e 'qu;� nando. A greve, que foi I
êle mesmo o disse, �'num fu-

I

ttÍ\ra e'íu que tive 'a fortuna

\ ti�a na Câmara dos Depu- da Câmara l;lavia nascido ó ÚJi Antonieta 'de Barros,
, lJ] ojetada e organizada por I

turo harmônico, mercê \ de ! de nascer, precisamente a·

tados, a fim de agradecer as rr('Jeto Afonso Arinos, hoje professl ré( das melhores fa,
�

�s,iudantes secundários, ',em si�cero espírit� de fraterni-,' quele, que mai� a tem· ele-

• hOr1'enagetl-s prestadas por ç(l'nvutido em lei, cominan- milias da minha ten,a, '113 !' l' 1
.

d d ,.,
dade que estreIte num mes- vado e enobreCido e por isso

, 'I' 1 d
"

"d"
+ ,UJ1C ane a e a unIversIta-

mo amor toda.s as, rolasses, l',lhe e' 110r co'ns,enso unl'ssonoessa casa do Congresso, por' uo apenas para aqué es qu� pouco esaparecI a com') '"'

ocasião do transcurso, hoje, fi�'f�sem no pa,ís discrimina- diretora do Instituto de E L'ios, conseguiu e.nvolver todas as estirpes e todas lIS
I
da· gente cataril1ens�, o

cio centenário de José do ção,de raças e de cor., c:ucacão de Santa Catarina (�ouquissimos colégíos.. unções". mai� e o mais admirado.

Pàü'ocínio, Recebida 'no ga·,
I Ele,' Nerêu Ramos, quan- Esse 'fato, por si �csmo de,

I

'
.

') A mim, modesto parla- Nas suas mãos, abençoa-
bmEt2 do sr. Nerêu Ramos, do no Govêrno de Sant&. n)(lnst{a que temos procu- '

das por sacerdócio exe'm-

o [-residente da Câmara fOl Catnrina, ,divers�s iniciati· l:ado fa7er uma obra no IN T,',a"
. pIar; deponho o meu a.gra·

saUda.d.
o, en,.l

nome das tefe- v

..

as H':.era, abstl'aindo as Ji1eU Estad� �ue pa�entei:l' e,'Dl,
'

t decimento mais c,omovido 'e

l:,;das entidades, pelos lide- Cor.01çoes de cor entre os nosso propo.sIto de nao at, I '

' n' O 'ml!is vivo, para 'que, por sua
res negros' Abdias do Nas· l.r::lc:ileiros. E então acre;>- �itJr ,:li:cri:ni?açõ_:s raciais,

.

.'. • vez, se digne depô-lo, nas

cimEnto e Patrício Teixeira centou: "Nenhum agradeci-, t<..ssas (11SCnmmacoes aten- d'A,quele qUê Jesus marcou

...-\\mbos os oradores desta- 111en1'o·deveis ii Cârnara dOoJ. :aln conira a nossa cultur,l
,... -

da sua predestinacão, coitfi.
L2.i.'c1m a atuação do Con- ,D2ru,a�os. Elaêu�priu 'o' e cont':a'os nossos intere,S· '«O p�VO'�, a g·rande, ',VI'I.,.·ma dl/J,ss'o tu'do' "" ando-lhe a missão' s'ôbre to-

gref-so no sentido de extir- s:'u dever. Ela, que ainda h-l
I
ses. �u agradfço a vossa' � , II ,das excelsa de continuar "a

pnr os preconceitos de cor' P9uCO transformou em lei o
.

presença po meu IgabiÍlet,·. ,,�. obra de fraternidade' en\re
no 'Brasil, atuação culmina- I projeto Afonso Arinos, tem; e fa::;Q votos para que conti- RIQ, 12 (V.A.) - O tra- como- anéstésico para as, 0- ter a-ssumido à presid�ncia

os homens, atéstando ' peF
da no projeto Afonso Ari- <lute'idade para v�s dizer nui (' 'vos,so trabalho, a fi�l tameritõ médico no Brasil

- manentemente o caráter soo

f· I te "d f' t d I de lue <oe apaguem da nossa pe,raçoes...!, do, Sindicato enviou uma b�enatur," l da sua Igrej',a enos, lna men ' convertI J que es a compene ra a, pr,)- '," �, ,
,

'

"
A

.' .a

" ,

f· l' t' " 'd f' 't' t
A está regredindo cerca de "Quando t d f t CEXIM' h d

'

e!11 lEi., Denunciaram os 0- undamente compenetrada, 11S OIlOl, e 1m Ivamen e, e,.· ,
." emo:" e azer car a a " c aman o a sua vocação ii, t1nhersali.

radores que, apesar dessa dos seus deveres para com' o.es 1 e�,qllicios ql:le ainda e· ! quinze e vinte anos, p()r fôr- uma operação urgente, so- a atenção p'àra o fato, e pe-, dade';.

úçiió vigilante do Congres., a raça negra no Brasil'. I xis�el�{,":'. de I diseriminaç_ÕE:s ça da absoluta inexistência, mos f'(>rçados a utilizar o dindo providências salvado-I"C-�'---b�'--------S0, .. inda se veriHcam casos NG!:sa história e o estado' l'aCIal�
.

no mercado, de medicamen- éter para anestesiar ó paci- 'ras.' am ' ate aodeiJloráveis de discri�ina.; �':.Jci< �ógico de nossa gente, t',os mo'derno's, como conse- t
' '

I
- en e, tecnica essa que não Entretanto - disse -

.

ç;.o racial, principalmente mostrap1 qu� a gúmasqua-' "O'mlDlsmol;a Mar�nha, na Aeronáuti-' lidades de nossa raça, c;la' quência do controle da im- mais f'e usa �m nenhum país n�m siqúer responderam a' � ,.'
Ca e no Itamaratí. Referin- raç:a bl:asileira; se assim me' QUERE,M po:ttação. EH" o que nos de- celebrado e que acarreta iriinh� carta. WASRINGTOl'f, l2 (U.
do-se �o sr. Nerêu Ramos, \) pc;:.;so exprimir, ,.algumas ,�larou o professor Augusto para o doente uma série de

I . Esclar5!ceu que tem rece- P.) _;_ Os ES,tados llnidos
hder negro, Patrício Teixei- das qualidades mestras que

'.'
-

d PauII·no. M
'

'

d· prorrogaoao " <;ontratempos.. . as, que fa� bido uma quantidade enor- propuseram as 21 repúbli-
ra, lembróu a simpatia que t;;u-:to lstinguem nQ.ss'opo�,·

'

. " "Para não deixar o doen- zer?" d t tel
'

cas am'
'" -

(. presidente da casa sempr,e t
\'0. encontr�m a/sua origem d t

(, . me e cal' �s,· egramas, encanas a>.JQ.scl'lçao

,íl'Hllifestar!l pelos homens: nd l'�ça n�gr�. Só t-emo", mao
.

a o, ,

,

,te mor.rer somos obrigados mensagens de ass,ociações I
dó;, inte_l"verlção do comunis-

dr ,cor, ressaltaúdo 'o inte-' por rO:5lsegumte, motiv03 a usar de terapêutica já in- PREJUIZO médicas e de Plédicos p.edin- mo, internacional no Remis-
),t'��€' e o carinho com que 'pura t xaltar essa raça" que FORTALEZA,'12 (V.A.) teiram'ente superada pela As maiores viÚmas dessa do que o Sindicato interce- fério e os meios próprios
o hder catarinense amparou I tan t" tem cdontBTibu�ldoQPara O deputadó F�anklin ·�e.v;olúçãõ da ciência'médica carência são, indubitàvel- da, junto ao órgão controla- pura combatê-la eficazmen-
a oh:(a de Cruz e Souza, o o progresso, o raSI. uem '- ,

I?,ralldê poeta negro do sim�
I

vos faia 'é llm homem pú- Chaves, em discurso pro- ' e descoberta de ,drogas vi- mente os doentes. Não ape- dor, para 'resolver a grave te na ordem 'do dia da pró-
bo!ii:;moó Em resposta, o sr. blico. '-J�le na sua vida polí- nunciado na, Assembléia, tais, como ,?S antibióticos"" nas porque não poucas ve- situação. xima Conferência Intera7,'
'N::rêu �amos disse <:!ue a :�ca t,er:1 da�o, soõe;jas pr_9- manifest.ou-� favorável à ��re�centou o pre,si�ente do

I
zes, são vitimados pela fal-

,
mericana de C�racas.

Cn-nar:a, como expr�ssao g�- "as �e que _nao. a�mIt: e nao prorrogação dos mandatos Smdl�ato dos Medlcos do la do remédio salvador, co-I Para tanto, no decorrer ,A proposta �orte-ar_neri-
r,Lllua da aemocracla brasI- ,olc�a .15 dlsc1'1mrnaçoes ra-,.

d
- d' 'd d

i RI'O de Jane' mo porque o uso' do t ta- da semana h' "

f
" '.

1"
'.., t'b"

'

I o governa OI' e os epu-
J. Ira. ra, avera uma re- çana oi feita na terça-feira

H'!)U, sempre se co ocara CW1:; �,(ln 1'1 UI,' como go- ',' ' ,
. ,

, 'I'- "

na va�guarda dás movim,en- vernante; de alguma maneI- , tado�.. I �ento �ntIgo e demorado e

I'
U_l1lao no S:nd�cato, durante � Comissão Especial do Con-

/

tos contra a ,discriminação 1'a para ,que se rendesse a (
,

.
'

'

.

FALT.A T�DO, . dlspendloso: ,.

a .qual sera úxac;lo um 1'0- selho da Organização
� dos

ra-.:iól, tendenciaque estava' Cruz.e Souza a homenagem I Por outro lado, a candl-j A sItuaçao e calamItosa" 0 povo e a \grande VltI-
I
telro e escolhida uma co- EstadQsArnericanos (OEA)

�::p:��sa nU,.ma notável .le- (!ue" t:,le ::t��� .a ,reclamar
,"
datura Stenio Gomes co�ti-' di:s�. Fa!ta� d,

esde os re-, ma �isse tudo", salientou o

I'
missão para se entender di� tõm carta dirigida à comis

""l,:,�o(ao de I_nteresse SOCIal. da . ".tu ,asIleIra. E .n.o nua a receber as adesoes medlOs tao Importantes co- preSidente do S. M. R. J. rE:tamente com as autorid'a- ,;;ãó pelo sr. John C" Dreier,
i<.OS mamfestantes o sr, 5eu Estado fUI a voz declsl-, . . . . "', "

. '1"" ,I ,

'

___,:r-�erê;l Ra. os' declaro" ue '.la .nai'a 'iue na Assembléia (tos mumclplOs ola�Istas do, mo a pemcI ma, estreptoml- O professor Augusto PqU- des competentes, agora qu� :_�elegae1o dos Estados Uni-

�le-;�;bd�;:�"c�nt�; '��� a EstacluRl entrasse pelo voto d\1:el'ior, ,[ Cit1à'; terramicina e insulina; !:!'rro' Tformo� que 'logo após� a CE2B)\1 está à mO'l"te1\
."..:._'

RI solenidade'

, , '

, (

AJJradecimento'dos homens· de cêr•.
Resposta dO" sr., Ner@U Ramos' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Terça-feira, 13 de Outubro de 1953
------.------�------------------------------�----------

o ESTADO

-Ca�l'o_ 800,_ok ce 8./A.
Uma tra�ição no �omércio e na In�ustr� �8

.

Santa Catarina
M-,a t r i z - F I o r i a n Ó p o I

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL; FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

\

, ._----------------------------------------------------- ---------------------------------------�----------------�

.o

I altA. WLADYSLAVA W. IrIUSSI
B

DR. ANTONIO nm IlUSSl

c....It6rl.1 ... T...J•••• I. 1. l' ....1' -

..... ,

....'rI.s D•• I .. 1. 11.0 - D Pl.

D.. II .. 1. Ilo - D nl.

a..t•••• A I.. Tna,••Nd. ..

-

Consu Itório: Rua Vitor Meireles, esquina cum

Saldanha Maiinho .

Residência: Travessa Urussanga 2. � Apt. 102.

DR. A. SANTAELA

•••• el. '. ,

DR. WALMOR ZOMER GARCIA·
Diplomado pela Fac�ldade Nacional de Medicina da

.1Universidade do Brasil
.

Ex-Interno por. concurso da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Rospital de Caridade

J)OENÇAS DE SENHORAS-rARTOS'-OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade. -

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 •

Mário de Larmo C.aotição

a,,'l••• 1Ial.. 11 - ......
ro.aJCULTUaA - nDUTatA - C�O.& ••a.&I.
.,...••161'1 - a aleIe "' , (� p

...... , -�••,.1Is.
....,"".. • toa u Ilo..., - DIUIuiea...

OUO' �,OUVIDO' - lUlIDI .......&11'1'.&

DR. GUERREIRO DA FONSECA
·"JOdaU... te ........

........ A,.I'.�I•• ·

....,••••• 1'•••• - a.f"."1 - "'.................. :1. (Ir.
.....aflu •• Oab... > - &ltur..... 00..,. 1I:dra.1lee te .._..
, .......
....... Jar Cc••

c-.INd. - Via o.... l'NIo •• I - (AI-. .. 0uI

...._..).
.......e1. - l'elI,. ....1... lU. - '1'eL 1...

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO
emD8l& T..1l1l&'l'.....u

/

0..••116$. ,... PIIl", II.
, ... l' .. lf 1IlriuI..... •..... ati IA.....
.... ...u... 1... 1'..... filo

• - MÉDICO

CLINICA DE CRiANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório _:_ Rua Tiradentes, 9

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276· - Florianópolis.

DR. ALFREDO CREREIf
C.no !f.d e .

.-:ar...r .....,i..] o.llala ....'b..
D no .....

.., da Ie:naL

a•• TIft .

0.•••1 11 .. II 11.......

rOIOh .: TIl.
{

..... 1 ase B.lI'" lar.l.... , " - .......

..

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk-
____.----------------------,-----------------

JOst ROSARIO ABAUJO
CHata l16Ga - .,...... I•......

DR.

(T m••to .e Bl'onq.U.. •••lIaltol • ma....).
0. 1161'1.: Vito ir.l••• II' - 1- ••Iu.

....id.: D•• 1U,10 11,11 ,1' ...... .,..... /

.......e1.1 A••nl•• :&lo B co. lU - 1'0•• 1.141.

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

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

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

__________________.._.. . CURITIB:t'"'!_:_ PARANA' ,

'

DR. ARMANDO VAI-.ERIO.DE ASSIS Especialidade: DOENÇAS NERVOS-AS E MENTAIS

. -" /. •••ICO
.

.. Doehças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

... "r..1 e CIIJIlea .., 1 .. chas, espinhas, etc. - GlândullJs. Falta de regras, Ex-

,1'" .. ('luI.... cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este-

OLlJIlOA ••DIOA D. oaUIJç.&l • ;uJUL'l'N rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do-

_ �UII. - encas crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

c.u.I16d.1 aaá , - �1Il li ..
,
ur' Malária crônica, Hemorroidas, etc. -

.

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

cada mês, no HOT�L HOLETZ
.... .- ---_----

• ••• 1. .. lf Ilona.
.......d.1 a•• ":roeIlal Gallll.rae,' -- .....J IIL

i
.

,�

,.

,,.

ESTAD'Q"
• ADMINISTRAÇAO

l{t'clação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
1'eL 30.2� - Cx. Postal, 139..

. Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. 8. Lara, Ltda.
ltua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Te!.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6,0 andar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

DR.' JULlO DOIN ·VIEIRA:
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

...... Ex-Assistente na Po lic lln ica Geral do Rio de Janei- )
Otrarlla-Ol1at....ral-P...... I 'o. na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina I

"1'91•• 4IOlIlpl.to ....p.ciallsa" •••
'

DOnCAII D. IlIJrBO,. Rallway e no Hospital São João Batista da Lazoa. I........ "OÜ"1I0. m.to40••• dlaln6.Ueo. e v.um..... Curso
D. o Departamento Nacional de Saúde

IGU'OIOOPU - IIl8T.ao - IALPlH.OGaAJ'lA' - ..-rUO- Consulta!' diáríamente .elas in às 12 heras.
LIS.O .ABAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

...10......1& ,.r ••••• ..ru.".le.............. ..... Ulv. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
'n.I.'" _ IlIfr•.l'.rm.Ülo., horas.

�1ft .

DR. I. LOBATO FILHO
o...ea••••pi 1 1161'1.
TUB.IltCULO ••

:'.rm... ,... r••al.... N..... .. ...teta. 'a (I........... ' aA.DIOGa.u'U • RADIOSO.OPU DOI PULa0.. ·1,.... •" .r•.u). ar..."••• TOJ'u
...1.. tor ·_ca.... •• Auta 1a a .. PIa.... . "0"".4" _P.la 'J'.CIIld.d. N.cion.l 'e ••4Ídn.. Tla1;'�Ia" e

'''',.1. .

.'.
.

I
·n.iocl..llrlilo do Bo.pitlll N.d. I

.-1 ,Iul Pal,.IMI'I ".l to. 1••aIúIo.. 1ar.. · •• e.p.ci.üsaçlo p.la 8· N. T.•�in"l'JIO Ia i
\

...,l"l 1'''.l'aI.. , Cirurci. do Prof. Ueo PiJllleiro Gabn.l'Io. (ato).' I
.-I."I'JIO •• Ia... o d.....to ....... '·......

1 Cons : Felipe Schmidt, 38 - Fone 380i I, .

OU.i...64lla '" Doo M _ Atende em hora marcada
Consultório e Resldencia: Rua FernandoMachado, 5.

Ceu�l"d.s .4l11ld. J.m6l1a M." - laia I. IRes: Rua São Jorge, 30 _ Fone ·2395 I Clínica Geral - Cirurgia ,Bucal Dentaduras-
.......d.1 a.r. __i...... IN. I Pontes Moveis e fixas
Ceual.ull D., li .. li 11....... I Raio X e Infra-vermelho'.
,.w••• : o....lM!io, 1..... &éalR.... , UM. . HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

I· h_______________________"--_ oras, e das 14 às 18 horas.
.

. i
DIl. JOSE BAHIA S: Bn-:l'ENCOUBT Das 8,30 às 12 horas aos sabados. v

C:t.INICA: NOTURN:A as Iq��rta e sexta-feiras das
19 às '21 horas:

.

Ano Cr$
Cr$

170, .....
90,00Semestre ....•...........

No Interior
Ano '.' . . . . Cr$ 200,00
Semestre ; , '" Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os or.iginais, mesmo não puhlicados, não

serão devolvidos.
.A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

... \

Dr. Samuel fonsera
CIRURGIAO DENTISTi}.

DR. HAMILTON P. STOCCO

- MÉDICO'-
Clínica geral de adul.tos e crianças - Doenças de

Senhoras - Partos - O_perações

Consultório: Victor Meirel�s, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 31/2 às 6 horas.

DR. MARIO WENDBAUSEN
CUalea .Mlca I. "III..........

CleuIllNd. - a.. ,... PIIl� II � '1'''' .. 'fII
Ceual_ I una.
......... i a ..,. ,"m. O. 'I'eL ID

ADVOGADOS,
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
.

.

.ADvqGAD.OS
.

I '"Oro em ..era), Recur8o� ,erute o Supremo T.rlbl
uI Federal e Tribu.al Federal d.- Recur.o•.
,

ESCRITORIOS
Flori..ópolia - Edifieio Slo lor.... rua -Traja••

12 - 10 ..dar - ••1& 1
\Rio d. J....iró _' Edifieio. Borba Gato.' An.t...

Aatô.io CarIo. 207 - ·.al& 1001•

/ DR. CLARNO O" GALLET'I'I
- .ADVOGADO -

Rua: Vltõr�Meirelel n. 6U - Fone Z.'i8 - Florl.R6,oU••

Advocacia e Con'abilidade
ADVOGADO: Dr. Estêv8nt Fregapani - Causas

cíveis e trabalhistas.
.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

Assuntos fiscai,s em geral.
'.

Edifício "IPASE" � 5° andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA.
- .ADVOGADO -

CaIu P.1aI III - I..,.. - ..... Ca.......

, Informações.
Ufeis

O leitor encontrarã, nes
ta coluna, informações que

-

necessita" diàriamente e' de
imediato:
JORNAIS .

Teldon.
O Estado ;......... 3.022
A Gazeta '" '. . . . . .. 2.656
Diário· da Tarde ... 3.579
Diário da ManhA '" 2.463
A Verdade 2.01(;
Imprensa Oficial 2;68li1
HOSPITAIS
De Carídarter

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

Maternidade Doutor
Carlos Corrê� ... 3.121

•

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 8.31S
Serviço Luz (Recla-
mações) 2:404

Polícia (Sala COIitis-
sário) 2.038

Polícia (Gab. Dele-
.

gado) • .. . . .. ... 2.59.&

COMPANHIAS DE
. TRANSPORTE
AÉREO

.

TAC 3.700.
Cr,���iro do BuJ . ,. .. 2.500
Pall'aIr

" 3.553
Varig 2.325
Lóide Aéreo 2.402-
Real ••...•... _� .. " 2.358
Scandinavas 2.500
HOTm
Lux 2.021
Ma..estic ..•••..... 2.2í6

Metropol .... " . .. 3. l-l 7
La Porta '......... 3.3l1·

Cacique 3.·UlI

Central . . . . . . . • . .. 2.6�\

I
Estrela • • • • . . . . . .. &.371
Ideal ..•..•...•..•. 3.659
ESTREITO
Disque ••••..•.•.. 06

farmacias
de· Plantão

M:E:S DE OUTUBRO

3 - Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

4 - Domingo - Farmá
ela Moderna - Rua João

Pinto. \

10 - Sábado (tarde) -
Farmácia Santo Antônio -

Rua João Pinto.
11 ,-- Domingo - Farmá

eia Santo Antôriio - Rua
.kão Pinto .

17 - Sábado (tarde)
Farmácia' Cat;:lrinense
Rua Trajarto .

18,- Domingo Far-
mácia Catarinense - Rua
r

.
\

.

,

raJano.
24 - Sábado (tarde) -

Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
25 - Domingo - Farmá

c�a Notu:çna - Rua Traja-
1'0.

.)

Lavando com Sabão

·\?irgem ESllecialidade
da Cla: IETZEL INOnSTRIAL-J6Invllle. (marca registrada)

eC�Domiza-se tempo e d,inheiro
�...;;......;........�.""..;;___;.__,;..._.;_....;...c....;...c.

'

_;_.; •. �;_.::._._.�_;--�--""-"--- -,--':':._-"---'--,,-,�_.-_.__._-

S�eÃ��:RCt4!
EspECIAlIO"OE

30 - Dia do Comércio -

�armácia Esperança - Rua .

Conselheiro Mafra .

.

O serviço noturno será
",fetuado pelas

-

farmácias
Santo Antônio, Moderna ti

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Febre Amarela ;M:�:::�� pelas
I

AVISO, AO PÚBLICO ,

: "oArça's' lrmadas I' BANCO DO BRASIL S. A.
Com n ameaça de uma nova epidemia dessa molés- I r 8

.
, '_,

tia, para a qual não existe um remédio certo e especí- RIO, 10 (V.A.) - As CONCURSO PARA ,�SCRITURARI.O-A.UXILIA_R ,

'rico resolveu o Servico Nacional de Febre Amarela F'i:.:n;as Armadas continuam O Banco do Brasil S. A. comunica aos candidatos
! proteger o povo em geral dêsteMunicípio usando.Ipa- '..:i d ti

Inscritos no concurso para Escrituário-Auxiliar, que as
,

'

" ,
-

rer:enen",o g�-an e quan 1- 'd
'

-

l' d' dêste! ra isso o meio mais adequado como seja"-a vacinação " . provas esse certame serao rea iza as a 18 'e 25 este

I '

',' dade dr' .uaterrais proceden-' A •

t h
,. '

Assim fica a população em. geral' no conhecimen-
.

.

_.", .,' mes,
no segum e orario:

to dos seguintes esclarecimentos: tes dr.s Estados Unidos da

_:_ Uma' vez ci>ntraída a doença, não existe .nem Aruér.ca do Norte, para a-

remédio nem tratamento específicado para a mesma; tender às suas necessidades.
,

--' A vacina é a, melhor proteção contra a Febre Esse materíal, ao contrário
� ,

A ) .

/r-:" Para aqueles que gostam I'
marea", do que foi noticiado, está

t'/·,\,:,� de estar 'bem penteados.
,

- TO,DA PESSOA ACIMA DE UM ANO DE
i \1 ID "DE DEVE SER VACINADA sendo transferido ..para a,

ii 'I' FIX,BRl,l representa
o ultimo' "" ;

1.0 simul: 21'.eamente com a' I . ',��� p a I o v r � 'e m

I
- Não há contraindicação para à vacina; .

Marinha de Guerra, Exér-

do Distrito Federal e dos I,L,' ", fixador ultre-
,

-

Nã?,produz �ea�ão e nem afasta o',vaéin�dor de cito e Aeronáutica, por fôr-
demais Estados e Terrrtó- � -:.' . mo d e r n o. suas ocupaçoes habituais; �

,

1 -i -

ití d
<� ,:o'''

'

'I - vacinacâo é gratúita. ça (e oisposi IVO O recen- Para cada prova só .haverá ,uma chamada. Os que
rios. Assim, nove Delega- ", oA�O,R,A TAoMBE�, E� BI;N��A _ Encontra-se nesta cidade urna equipe de vací-

te acôrdo militar não tendo
I
não se apresentarem a tempo serão considerados desis-

dos percorrem, 'no momen-, nadores que não voltará a êste Muni<!ípio,. mesmo que sido, portanto, adquirido tentes" ficando sem efeito os exames porv;ntura �� preso

to, todo' o território nacio- i nêle ocorram clÍsos de Febre Amarela, senão .depois pelo governo e custa, de I tados, e, sob. nenh�� .

pretexto lhes sera permitira a

nnl, disu .buindo -e orientan-IV' d"
de ser atendida toda a população do Estado de Santa nossas div: [RS, segundo in-I entra�a depDl�. de lmcl�as a�dProvas., '

,

"

en e-se' Catarina.
I "

.

'

, ,FIcam, POIS, os srs, candi atos convidados a com-

do o preenchimento dos i PARA MAIOR ESCLARECIMENTO DO PU'- fort:,e que nos foi prestado ;parecer com a devida antecedência no Clube Doze de.

o.tle�lionáJ::.õs,_. através ,d�s
'

IBLICO, INFORM1MOS QU� AS ,PESSOAS INTE-j'
oor pessoa q�e nos merece jAgô.sto, à rua João Pinto, onde serão realizadas as

quais os servldores públi- Uma sala de jantar de ,RESSADAS SERAO ATENPIDAS NOS LOCAIS absoluta confiança. O mate- provas. ,

cos federais terão toda 0- imbuia: ,DATA E HORA ABAIXO DÍSCRIlVrINADAS:,
'

I
rial ern apreço, é constitui-' Os srs. candidatos devem estar munidos do cartão

portuni.làue P'ara .descreve- b 1
I

de
"

'" ,.' / . b' de inscrição e lapis-tinta roxo-cópia comum ou caneta-
.

. 1 alcão; cristaleira; ti 'Of' maqumarra, SO res- tinteiro com tinta' cor azul comum.
rem S'UIS 'atividades, atri- mesa elástica;' 2 poltronas; LOCAL DA IDATA I . salentes, ·t.cess�rios eletrô-, A prova de datilografia serâ realizada. na séde da

buieões c rosponsabilidades, 6 cadeiras. VACINAÇÃO 10UTU- I DIA HORA nicos e outros equipamen-, Agência à P:aç� 15, de Novembro.

à base dos quais, será feita Quarto de casal de im-
•

I BRO I tos a serem utilizados pelas 1 Florianópolis, 6 de outubro de 1953

a projetada classlfieação. buia:
./ forcas armadas de terra, i 1 BANCO' DO BRA'S'IL S A 'L�l'" li

.

,

.'

I' pe
o . ,-.IC orianopo IS (SC)

Nenhum servidor, porém, 1 cama; 2 mesinhas; 1 ar- Escola Industrial I 13 3a f. I 8 às 11 horas I mar .� ar� no sentido de sua Edgard da Cunha Cidade - Gerente'
sr rá, em hipótese alguma, mário de 3. portas; 1 cami- Asilo de Orfão I 13 3a f. I 13 às 16 horas ,I atL:aj:z��aL, , ',Theodoro Miroski - Contad,or Int. ,

rebaixado ou prejudicado sejro, Colégio C. de Jesús I 14 4a f. I 8 às H, das 13 às!
em seus ;'ii::eitos e"a classi- Rua Lacerda Coutinho n. I I 16 horas

...

ficação s õmente benefíeíos 9, das 9 às 18 ho:a�. Abrigo de Menores I 15 5a f. I 8 às 11, das 13. às ;,
p�d(.il'á, trazer ao ,funciona-' I I 16- horas "I
Iisino punlico federal. Nes-

I
Centro 'de Saúde I 16 6a f. I 8 às 11, das 13

' I

te Estado, o Delegado' da I I '16 horas
as

Iç:rnss:;o, sra. Maria de Ven'da -'se G. E. A. São José I' 17 sábado] 8 às 11 horas
Lpudes ,Lima Mediano, y � 140 B.. C.' I '19 2a f. j 8 às 11 horas '

fUIlcionál'ia do D.A.S.P."es- 'P_Qr motivo de viagem, E. A. Marinheiros I' 19 '12a f. I 13 às 16 horas
- i

tDhéfe"('U ilm pôsto de 'dis� venqe�se o estabelecimento E. R de Capoeiras I 20 3a: f. ' I 8 às 11 horas
bbt!�ç�!J e orientação 'na comercial "IMP�RIO DAS E. R. do Balneário 1 ,20 I 'ga f. I 13 às 16 horas ,

T(r'0:,J:!!..._
•

,DirelOl}a Regional,�os Cor- TOALHAS". Tratar pesso- G. E. Lauro' Müller I 21 '4a f. I 8 às 11, 'das 13 às
I TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE S/A .

. reios ê Te1.égrafos, onde os' almente com o proprietário, I I 16 horas
-...

,

' "<

inll're!'sados poderão pro .. snr. 'Wa�ter Alves da Silva, Fuzileiro!,! Navais I 22 5a f. I 8 às 11 horas N.----
_, _ .. -

p
-

S
-,

���,:-1�� :::::mente, en!'e ;,,=�� n,V;,,"onde de Ou,"
. �� �:'�!:é:::al : �� ;::::!� !: ���:;:, .

,

OSSO'.. OSto � .,i\. -it:AdACentro de Saúde I 23 '6a f. ' I 8 àS_ 11, déls �3 'às � I ..

q: E: P.,Roose�etl : 24 sábaa��';8,-:���l�i:a$'� -

-:'" �SEMB���!a-E!!���!ARIA L��;��:-;: �::;�n�e, ::�:!�
Inst�e 'Eaücãção 'r 26-" '�aA'���J"'Í��;'dif§,�t$.3'tr.ifs> 'i�Wi""'C'qffiÍiifà��'i;rcsêl'l'1i�s-"'acioni-s�s pai-a uma A.s::�nilfuenti:à-,,(')leQ,' sifa· à rua

,
,'-

.

'l '" '�16' hor�s:' .. -: sembl.éi� �erál Extr,aór,d�"nária, que terá lugar no di.a ,Dr. Carlo's Corúl3 s/n."
G. E: JQsé Boiteux I 27, 3a f. I 8' 11 d '13 às

24 (vI!;1te e qUiltro) as 14,00 (quatorz�) horas no escn-: Tr t
'

C, 1, B"
,

as , as tório da sociedade, à rua Santos Saraiva, 840 no sub- I, ,

a ar com ,lr.o" 0.-

I I 16 horas distrito do Estreito, a fim de delibêrar sôbre o aumen- netti - Escrit6rio' 'HOl?P-
G, E. O.<tAmorim I 28 4a f. 18 às .11, das 13 às to do capital social.

I I 16 horas 'Florianópolis, 9 de-outubro de 195.3

G.'E� 'P. Anchiet'a I 29 .sa f. I 8 às 11, das 13 às
Dr. ,Rodol�o Rer:att.x Ba'!-Ler, D�retorfPresident�

I I
Jose C0rrea Tetxetra Ftlho, I?l!,etor Gerente'16 horas �

I 36 6a f. I 8 às 11; das 13 'às
"

I 16 horas

�,
J

Classi;lica�ão �de.
'cargos DO,DASP

:6.:l1contra�se .nesta Capi-
, tal, há dias, a sra. Maria de

Lourdes Lima Modiano,
.

Delegado da Comissão do
. Plan� de Classificação
C31'g�S do Serviço Público

Federal..: O serviço de dis-

írtb i.çào dos questionários'
aos ,3er\'idores federais, com
_ex,�rcíeic, ao Estado de San

ta Catarina, está sendo fe'i-'

1 f i I i s

, I

Centro de Saúde

Opotj;unamente serão comunicados aos interéssa'
dos do, interior do Município, as datas e locais da vaci-
nacão.'

'

,

Florianópolis, 7 de outubro de 1953
(Ass.) D7'.,Paulo Tavares da Cunha Melo, - Dire-

tor do D.S.P.
. . .

'

origem.
lnotensivo a� organismo, agradável éomo· U·

,cor.

Adroaldo' Deixará'" a Pol ílica
RIO, 10 (V.A.) ,- Dizia- lher-se � vtda privada. Es

se, ontem, na Câmara, que tando ;) °J>:en te, não se pode
o derntado Adroaldo Mes- csclme('(>r se ren�nciará
<l11ita da Costa, ex-ministro

I
'

da J ,\stiça E atual 2° vice- imediatamente ao man':l-ato
,presidente da Mesa, tencio-, C'.l <ll . .'enas deixará de con

r� afastar-se �: quaisquer I CC�Tel' �,� próxin;as elei:ões
atJ\/ldades p01ItlCas e reco- no 3e� ,;Est:1do.

ULTRA SONO
.

.. .

lERAPIA
ti MAIS MODERNO 'E' EFICIENTE' TRA'fAMEN.

,'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
,

TRATkMEN'1'O SEM OPERAÇÃO DAS

/
. 'SINUSITES

E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
-TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
Distribuidor

CONSULTÓRIO.- VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO 'HORIZONTE, ..

'

RESmiNCIA FELIPE SCHMIDT N; 113.
C. RAMOS S/A

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

"Vende-'se e Compra-se
_Vende-se duas Carrocerias e ,duas Gabines CHE

VROLET GIGANTE 1949-19'52.
Compra-se Caminhão Chevrolet.
Tratar .com o Agente, do Hápido Sul Brasileiro

Micro Ônibus:

E d i tal

DIA 18-10-953 - DOMJNGO
'Português - das 8 às 10 horas
Francês - das 10 às 11,30 horas
Matemática Comercial - das H às 16 horas
Inglês c'-'das 16,30' às 17,30 horas.

DIA 25�10-953 - DOMINGO
Contabilidade Bancária - das '8 às, 10 ho�as
Datilografia - das 12 horas em diante.

.,

, ,

� PULMOSERUM
Tônico RespiJ:átório�

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

,

, Curitiba e São Paulo' I

Com viagen� diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS' '

'

Rua Conselhei1'O Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.:. SANDRADE

'

A'gência: -- CURITIBA
'

Avenida 7 de Setembrd' 3320/24
Comercio - Transporte! Fone: 847 (Linha Paralela)

..... '1,..
Rua Joio ,Pinto. 9 FpoliM End. Telegr.: SANTIDRA

6L11OB - Otrt1DOl _ IIAIUZ • 9AKOAJlfToA
' Agência:' - SÃO PAULO

, - Rua Rio Bonito n: 1247
.

DR. GUERREIRO DA FONSECA' Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR
............. __ai End. Telegr.: SANDRADE

:aee.fta •• Oeulo.;_ Exam. d. J'udo d. Olho par , -0-

Ola.útffe.e da Pr.....o Arterfal. 'Afíênc,ias no Rio de Janeim e em Belo Horizonte com

lIod.na.ApaNlha,lID. :J'áfego mútlio até Sã.o Paulo com a 'Emprêsa de ,Tran3: ,Apresentar-se 2a.
CeIInlt6de - "lHo." .. Oure PnM, .. portes Minas Gerais S/A.) I das 15 á_s 17 horas.

--�--.�----=-�- -�������Ir��

O',POBYL
Figado - Prisão de Ventre

- _HINAMIDI: -'
Sinusites - Coriza

Os LABORATÓRIOS A. IAIUY, comunicam oos Srs. Médicos e Farmacêuticos
que, o"_, dos 'dificuldades de il1!porta�ão, continuam sem alleracão o
rllmo de fabricação e pfonta entrega de suas especialidades - Pedid;,s
• Amostras: ."
RAMAR S. A, • Rua Mal. Deodoro, 528 - CURITIBA !FLORIANÓPOLIS I

��;;;:;::;:===;==�==� I

aVIso IMPORTANTE
, . I

A Firma ANDRADE & KOERICH proprietária do
E)tPRESSO FLORIANÓPOLIS, torna públic0 e avisa I
ao COMÉRCIO EM GERAL desta Capital e das demais I

PRAÇAS onde m,antem AGENCIAS, que o 8r. REY
NALDO PACCE ex-sócio gerente da AGENCIA DE
ÇURITIBA não é kais colaborador do EXPRESSO
FLORIANÓPOLIS, 'achando-se .afastaçlo e desligado da
Firma desde o, dia IOde outubro coáente.

Florianópolis, outubro de 1953
Pelo Expresso' Florian6polis

SANTINO ANDRADE
Sócio-Gerente da Matriz.

,Expresso FloriaDópolis
de'

Mo�as :'balco-
Distas _ _

'I

, Com mrtita pMtica e óÚ- ,:'
.

'mas, referênc1,as�' .

�.

, "-

Precisa-se na A Modelar:

Atenção: Será -fav-or não
apresentar-!ie sem ê�ses '-re
ql1isitos.

I ," :

.PRECISA-SE
I De, Lima' casa, para ca

-sal, de preferência no cen

tro, podendo ser por con

trato de 3 anos,
. -

f.. tratar no Ca�o Sub:"
marino à rua João

26, com a g�rência.
Pirito

RAPAZ
PreCIsa-se na firma MOEL
LMANN & RAU LTDA.

feira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .STADO
, ti Florianópolis, Terça-feira, 13 de Outubro de 1953

. �,

-.."..",..,....".....-__,.""__,_--------------,,.....,....,...,
-------,_..-,_._---.-----,. --_._,_.

...-

Clu�e I� de Outu�ro I o�d.n��,��i�e�� na,r,�,sc��p�i�t�Ode'
linhas do Rio Fortunata, blico agir sem 'perda

inesquecível Nicolina, vem
São Bernardo, Rio Cunha, tempo, porquanto é a pro-

, I· externar seu agradecimento
15 de Setembro, Rio Espe- pria coletividade que ficou

,.
. ao humanitário médico Dr.

ranea, Rio Horta o Alto Ce- atingida pela desgraça. '

dr'o' se dedicam de f I E'
A

te
:

ti
. Homero, que a acompanhou

pre e- por es e mo IVO que.
A ,. - • I .: - durante sua longa enfermi-
rencia a crraçao, por ISSO' confiando na compreensao ,

, - I dade ao Dr. José de Ler-
que as terras ai sao monto- dos nobres pares, e' no seu ' , '

. . I ,. d J' ner Rodrigues que lhe deu
nhosas, cheias de pedreiras alto- espír-ito e ustiça e

. A' "".
'

,

d
. -

d lidari d d d l'b assistência nos últimos mo-
e despenha erros e nao se e so 1 arre a e, e 1 era-

prestam se' não em escala mos submeter-lhes a exa-' mentos, bem como ao Sr.

Farmacêutico Moacir Síl
mínima, para a agricultu- me, e seguinte projéto de

CINEMA
i1 ILHA DO DESEJO

(Island of Desire)
Direcão: Stuart H�isler
Prod�cão: David E. Rose

Adaptação d� Stuart Heisler da novela SÂ.TBR�
DAY ISLAND, de Hugh Brooke

Fotografia: (Techinicolor) de Oswald Mortis.
Elenco: Linda Darnell,' Tab Hunter, Doriald Gray,

e outros.
__""Filme da CORONADO distribuido United

,
.

Artists.
Não conhecemos a novela SATURDAY ISLAND,

da qual o diret�r Stuart Heiler extraiu o cenário para
A ILHA DO DESEJO. Por este motivo torna-se dificil
afirmar se o clima totalmente inverossímil e pueril da
obra deve-se ao original da história ou a possiveis mo

díficacões do autor do screen play (Stephanie Nordly)
ou do-cenarista, que foi o proprio diretor.

Além de LINDA DARNELL e dois estreantesTAlâ
HUNTER ,e DONALD GRAY,' ISLAND OF DESIRE,
foi realizada com a participação de varios autores e

tecnicos inglezes.
O tema é história de um casal que se salva de Wl1

naufragio indo parar em uma das ilhas desertas do' pa-
cifíco.

' 'I
O assunto que faz lembrar UMA AVENTURA NA

AFRICA (The African Queen) de John Houston, não

recebeu, em absoluto, um tratamento inteligente, e do

principio 'ao fim, ISLAND OF DESIRE está repleta de,
\

situação falsas, parecendo mais uma brincadeira, feita
as pe-ssoas, o que, indiretamente, causa o riso.

As interpretações dos protagonistas, são pratica
mente de rotina, sendo raríssimos os momentos em que
a plateia sente de perto a situação.

Stuart Heisler, apesar de possuir uma pequena fil
mografia em sua carreira, tem apresentado obras de
/certo valor:

�

\

Tudo por uma mulher, (Allong Carne Jones), um

western satírico com Gary Cooper e Dan Duryea, para a

,RKO; na Paramount realizou filmes interessantes: THE
GIRL AND TT-IE MONSTER (A Bela e Fera com Ellen
Drew Philip Terry e Robert Paige, AMONG THE LI
VING (Herança de Odio) com Albert Dekker e Susan
I-Iayward.

Não há duvida nenhuma que ISLAND OF DESI
'RE, constitue,' em sua carreira, que apesar de creden
cia-lo, não é o que se poderia chamar de "uma carreira

brilhante", Um verdadeiro passo �m falso, Está, portan
to necessitando de uma rehabilítação,

D. Costa,

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

DEBUTANTES CONVITE

nial representa verdadeira

calamidade pública. !
Poderia alguern culpar os

.

Caderneta n. 06.639 colonos pelo fato de não ha- '

, Caderneta n. 32.177
verem providenciado a va-'!

Caderneta n. 1.3.744 '\', cina do gado, mas a acusa-
I

Caderneta n. 06.854 ção não prevalece, porque;
Caderneta n. 15.548 todas as vezes haviam sido'

" ." A'
I vacinadas em tempo. IO resultado acima e do sorteio do mêsvde Setembro

I C
.

.

ti
'

de 1953 extraído dos cinco primeiros premios da extra- umpre agora mves Iga:t: I

cão da LOTERIA FEDERAL de 30 de setembro de 1953. I a inoficiência da vacina, se

O próximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de Outubro é por estar o.medicamento I
Florianópolis, 1° de Outubro de 1953. I mal preparado ou por ter.

VJ�rr:O: O�lando L. �eára _ Fiscal de

Ren,
das. sido mal aplicado. ['Crédito Mutuo Predial. . A ASEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Alcebíades Dias _ Inspetor Chefe de Agências. Deixando este aspecto da Co�didam-se os senhores acionistas para uma As-
questão ao cargo dos técní- sembléia Geral Extraordinária, que terá lugar no dia
cos, queremos manter nos- 24 (vinte e quatro) às 14,00 (quatorze) horas no escri

.

sa atenção na desesperado- tório da sociedade, à rua Santos Saraiva" 840 no sub-

00 situação daquelas fami- distrito do Estreito, a fim de deliberar sôbre o aumen

to do capital social.
lias, ora á frente de um fu- Florianópolis, 9 de outubro de 1953
turo cheio de apreensões Dr. Rodolfo Renaux Bauer, Diretor Presidente
e de atribuicões. José C01Têa Tei:ieira Filho, Diretor Gerente

�
\

E é para nós que se vol- , d Ad·
-

8vem os olhares de todas I nxames 8 mlssao ao, inásio
Preparam-se candidatos para o Examr- de Admis

são ao Ginásio.
Tratar à Rua Nereu Ramos, 57.

.Iavie-Motor «Carl
.

Boepcke»
RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias' em ltajaí e Santos, sendo

neste último apen� para o movimento' de passageiros.

ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA
de Fpolis. de It�jaí

VOLTA
do Rio _ de Santos

16/10
27/10
8/H
19/11
30/11
11./12
22/12

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

23/10
4/11

15/11
26/11
7/12

18/12
29/12

24/10
,

5/11
16/11
,27/11

. 8/12
19/12
30/12

Horário de saída: de Fpolís., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRl:!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua Deodoro'- Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 1.212

Expresso São Jorge
_ DIARIAMENTE,

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
_ AGENCIA -

- L'ACIQUE HOTEL -

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

fundação.
Comunicamos às ínteressãdas, que a inscrição po>

derá ser feita até. o dia 13 do corrente, na Secretaria,
das 19 às 21 horas.

Certos da aceitação dovpresente convite, antecipa
mos os nossos agradecimentos.

Hélio Prazeres _ 1.0 Secretário

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

II'uradecimenlo
A família 'I'ancredo, pro

fundamente consternadaPú-

de com o falecimento de sua

lira Tenis Clu�e
ra. lei: va

, PROGRAMA DO Ml:!:� DE OUTUBRO

," , Outrossim, estende sua

sincera' gratidão ao Revm?

DIA 17 -:- Sábado ,-- Chá _ Bingo Sinos de Natal
Reserva de,mesas na Joalheria Muller a partir
do dia 14 do corrente. Início ás 15 horas,

DIA 31 - Sábado _ Grandiosa Soirée em benefí
cio das crianças da Creche da L.B.A. _ Natal.

Cada colono possui alí PROJETO DE LEI
diversas vacas leiteiras e I

Vigário Frei Silvano ao CÔ-

do leite é_que tira seus me-' Concede auxizi� 1'0 "Santa Cecília", aos que

lhores rendimentos. enviaram coroas e flores e

. Tudo estava correndo Art. 10 _ Fica concedi- a acompanharam até a últi-

1 te f '1' ma morada, por tudo o que,norma men e as arm las
I do, o auxilio de Cr$ ..... ,

. A.

se sentiam bastante felizes 500 000 'f '1' resi _ fizeram para confôrto espi-
. ,00 as amI las

, 1. • .'
,

com os negocios quando d t
.

li h R' F Intual da família enlutada.
"

. i
en es nas ln as 10 01'- ,

'

tudo se transforma do dia tunata, São Bernardo, RiO

para a noite. I Cunha, 15 de " Setembro, • PLACAS SIli'ILITICA8.

.E' que aquelas brenhas, Rio Esperança, Rio I-IQrta e EII·II·' deNouoelr'aos 'morcegos hematófagos Alto Cedro, distrito de Ar- l ..
..

,

tem seus esconderijos, e de "rozeira, municipio de Tim- MecUcaçlo �ulllU' DO ir••

t•••to d. .ifUia.
lá saíram .numa investida' bó, que tiveram seu ",-gado _, -:-

tremen�a c�ntra o gado,! dizimado pela raiva.

p��duzll1do-Ihe a raiva e I Art. 2° _ O auxilio de
dizimando-o. que trata a presente lei �e-
Conforme informações que rá distribuida. de acordo
recebemos do sr. Leandro com o resultado das investi
Longo, grande amigo da- gações "in loco", para cada

quela gente, a destruíção caso, levadas a. efeito por"
Foi i�pressionante, pois a-

I uma
comissão composta do

p�ox.llnadamente. 400 vacas

I'
Prefeito Municipal, Presi

leiteiras sucumbiram, pre- dente da Associação Rural.
judicando por, completo a I Art. 3° � Fica o Poder

produção do leite, a ponto .Executivo autorizado a a

de a firma Ricardo Beyer brir, para as despesas pre-
, S. A., estabelecida no Alto vistas no artigo' primeiro,
do Cedro com fábrica de, o credito especial de Cr$ ..

.

O MELHOR JURO '

5%
,

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOL.A

Aproximações superiores
em mercadorias no »olor

de Cr$ 1.000,00 cada uma

Aproximaçõe� inferiores'
em mercadorias' no valor

de Cr$ 500,00 cada uma

RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLlS ,

laticinios, se vir obrigada a 500.000,00, por conta de pro
suspender momentaneamen- vável de' arrecadacão do
te suas atividades por fal- presente exercício.

,�

ta de �ateria prima . I .

Art. 4° _ .Esta lei

entra-ISe tivermos em conta , rá 'em vigor na data de sua

d t
r I ,

9,ue �a a rez cus a, em me- publicação, revogadas as Precisa-se com urgência
üia� B.�is. ��ül ertl�e�rds, ve- dispdsições em contrário. [de uma Cosinheir� e Co
remos que o prejuizo total Sala das Sessões, 15 de peira à rua Conselheiro
foi aproximadamente de Setembro de 1953.

I

• Mafra 93; Ordenado cr$ ..

Cr$ 800.000,00 e isto para (Siqueira Belo) - Depu- 500,00 e cr$ 200,00. Tratar
uma pequena, zona colo- tado pelo PSD. no mesmo endereço.

Caderneta n. 06.641

COSINHEIRA E

COPEIRA

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

CONTADOR'
Caderneta n. 32.179

Caderneta n. 13.746
:aderneta n. '06.856

Caderneta n. 15.550

lia Mar.cllId D.O#I",o. 34 J. J.'; .nelo.
1"'
o'" J • ..,0'

n:UCRAAI. PROSEBRASCURITIIIA

Vi�gem com segurança
.

,e rapidez '

80 NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

lAPIDO' ,<SUL-R,HABILIIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinv1Ue - Curitiba

Agência: R.ua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira

COM PRATICA DE SERVICO
PRECISA-SE

�

Rejerêncuis e pretenções por carta para Caixa
Postal, 5

� Florianópolis, -

Nosso Po�toS.A.
(;arro� Die�el

elas; para nós que eleitos
fomos para atender-lhe os

interesses e as

des, estamos em

de amp�ra-Ias e

necessida

condições
tira-las do

OLHOS _ OUVlD08 _' ftAlllZ • 9A.1l9.Alft.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.....1aIWa .. _."aI

Ree.ita de Oeolo. - !Cume d. )'oado d. Olho 'para
Clu.1ficaclo da PrudO' Arterial.

Modena Aparelha.em.
c..1I1t6rle _ VI..o.de •• Oure PreM. L

despespero.
, Trata-se, como já disse-

1110S, de verdadeira calami

dade pública, e nestes me-

---------, '�----

---------PreseI1tes de Real. Valor, ..Sim 1..

Aneis,.Pulseiras Diversas,.Relouios,.Canetas Park'e�, Porcelanas Dec.oradas Nacional,
.

Japoneza e ChlDe�a, faianças e' MUItas· Outras Novidades. I

Preferir
, \

é . Preferir a Melhor
.........��FELIeE SCHl\fID'f ,-

No�sa Casa,
I

..

EONE 2280/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'B5T4BG��
NO' LAR E NA SOCIEDADE

-
-

I As 5 =: 7lf2 - 8,45_ Hs.

I Sessão das Moças
PARA O BEM DO SEU FILHO - Ray Milland - Isa Mi-

I ,,' randa em:
1° Tesoureiro

_

!t ,'" ,o ( HOJe e diferente, A matermdade apresenta uma,

Schmidt - reeleito
I
atomosfera pesada, quieta, deprimida. A mais triste I

_ Snr. Altam.r Almeida,
2° Tesoureiro _;, Antônio ',é Julia, aquela 'jovem cujo filho nasceu há poucos dias. IPedro .Pereira, I Ela havia cheg�do à_maternidade tão alegre, tão cheia

conceituado comerciante d
-

Ih N
_

e esperançf' tão orgu asa da' criança que- levava no o programa:
ventre...' Cine Jornal. Nac.

COMISSÃO FISCAL I r lí
'

,

n e ízmente a tragédia e os erros de Julía 'são ho- Imp. até 10 anos .

. _

je muito c,oml:lns. Juh� Jamais se�ma�riculara num Cen- Preces:
Sebastião de Carvalho

I t�� d� Sa�de au hospital. S�a m_ae dissera qu; .ter uma I ')
" 1,50 - 2,00

Lima _ Marceliano Acas- criança nao er� �ad� de mais, nao er� necessario tomar 1,--,,50
tro R be g Heit v· I qualquer; .providência: Se a gente tivesse sorte, cose-,

S J. IVI d
o r e - er ar el- .,

1
.

h' "1 'I- nr. arme en es g�llrIa um eito num ospitá - em caso contrario, podia
o

1 d F 1 ""

.

i "a Fària.

I
risca , a < azenca Estadual; b,

• ,

ser mesmo em casa .. � Quanto a exames pré-natais ... p.ra
Aproveito a oportunida- que? .. Julia aparentava boa "iaudé e aquelas pequenas I

. -' de para apresentar a V.S. feridas na pele não eram nada... \
- Menina Vania-Maria,

os meus protestos de alta'. Mas, a mã� de Julia estava enganada. Hoje, aquela
rilha do dr. Heitor Ferrari,

-

Jovem sabe muito bem porque o exame pré-natal é tão
\ h' d

estima e distinta considera- '

cngen erro o Serviço do importante ..

\ Ela já sabe porque deveria ter se matri-

Patrirnonio da U!'ião;
'- ção.

,

cuIado em <!ualquer pôsto o_u hospital onde pudesse re-
randa em:

,

\

:
\

LEOPOLDO MEIRA - ceber atenções e conselhos durante a, gravidez .

.,-- Meni�o Geraldo, filho
1 ° Secretário. I O filhinho - de Julia nasceu com, sífilis! I-, Muito bem fizeram os médicos em examinar o .ga-

do dr. Manoel la Silveira,
I 'roto... aquelas bolhas espalhadas pelo seu corpo eram

=dvogado residente em São muito suspeitas. .Exames clínicos e, de sang'ue, -feitos

Paulo;
"

I SINDICATO DOS, ECO- posteriormente em Julia, confirmaram o doloroso diag
nóstico:

-

sífilis. Pela .ignorancia e falta -de cuidados -Ju-
, NOMISTAS DE SANTA .,

'

...,.."....,.........,......, �__
lia havia prejudicado a vida e a saude do .seu primeiro

CATARINA filho. E ela que se considere feliz com a sobrevivência

j 'pa'· a O .da criança, pois em 80% dos casos os bebês nascem VW
'

-

. I _ IUl tIO '.' Qa ac�.rdo,com o dísposto mortos. , •• -. ,'- �- �- -:- '-_��>,ld_Y�'_". Q�i::IT' I
E. Dia.s Valb'o. no artIgo 8°, alínea "b" das '

- Aliás, não é só nisso que Julia teve sorte. Há rriãis: .-II!I--III------iiiii.a.râ.IIiliII...í8.�IIi__:
'-
x V "I t -." b' d

. - a ciência moderna pode tratála e ao seu filho; cóm êxi- A h
x O Grupo Modêlo "Dia3 ns ruçoes al�a as com to. Mas, se julia, cométer os mesmos erros é provável

s 8 s.

BILHETE DA SEMANA namento para a dôr; e 0- Velho", desta Capital, d�R-
a Portaria Ministerial nO-que o segundo e o terceiro filho tamhénl nasçam sifilí� John DEREK ,-- Diana

sofrimento é neces"ário pa- de sabado último, está re-
4S de 8 de março de 1952, ticos, se nasce_rem vivos... I

�
,

•

LYNN ém:

_

'd d d-
-

'1 b
'

faço saber aos que o pre"
I

. .Perdoar, o êrró de. Julia .seria pior. Ela não t,tnha:"o -O' CAVALE'ÍRO-, D"E
ra as, emocoes e a VI a o pon o, ,como co a oração às -

d
�

�
� sen-te' .:10<>1 t

lreIto de por em perIgo a VIda do seu filho; deixando �

SH-ERWOOD
comemorac-es d S'ema'na VIrem ou ue e oma- d 'f' ,-,

�o a
.',

' e azer um tratamento pre-natal. Os recursos pará
da Criança, uma exposição

rem conhecImento que a êsse tratamento podem ser encontrados em qualquer
de trabalhos dos seus alu- chapa registrada cOQ.corren- 'cidade onde ,exjste uma clínica� um hospital, um' Pôsto

nos,\ qu� poderá -�er visita� I t: às. eleiçõe.s a serem' rea- de Saúde ou de Puericul!ura. �la errou gr�,,:emente ao

FAZEM ANOS, HOJE: d t' d' 17 d
' hzadas no dIa 4 de novem- su�or que essas precal!-çoes sao desnecessanas ou só

a.a e o la o corr�nte ,
,.

estao ao alcançe das pessoas ricas,
no horário - 9 - 12 e 14 bro de 1953, no SmdICato Durante esta semana,. a SEMANA DA CRIANÇA,

_ Sta. Liz Lope�:. Viana, _ 17 horas. I dos E�onomlsta� ,d�; ,�anta I o,Departamento Naciona� d� �riança está se empenhan-
\ Catarma, no edlflclO 'IPA- do em mostra-lhe como e facIl proteger-se e ,a seu filho

.�(�������)4j SE" 1° andar, foi a s�guin-
I da sífilís.

.

li �e:
Exames pé!ra sífilis podem ser feitos em qualqu'er

n I-
- -. clínica ou Pôsto de Saúde.

rar l\ClpaçaO Coopere com essa iniciativa do Departamento na

i
PARA A DIRETORIA E SEMANA DA CRIANÇA e procure fazer os seus exa-

HERMELINO PALMA LUIZA AIv1BRÓS FAORO, CONSELHO FISCAL'
,mes.

Se você está para casar-se, ter um filho, ou se já
_ e _,

teve uni blho - dê a êle e a você o benefício� de uma

E A vida saudável. . ,
.

,

.

ugenio Dqin Vieira Previna�se contra a sífilis. 'Isto é mais do que um
Gustavo Zimmeer - Luiz AIape o para o seu próprio bem. É um dever seu para con-

Eugênio Beirão - João Ma- sigo ... para com seu filho ... para com o, futuro do seu

ckowiecki - Suplente � Brasil.

Oscar Pereira' _ Su- (Noticiário getilmente eedido' pela Johnson & Johns�m)
plente - Procópi; Dário'

I Ouriques
- suplente - He

,I la Fany'Kather - Conse
lho Fiscal - Saul Oliveira
- Conselho Fiscal - Ru

bem Lira - Conselho Fis
cal � João Ferrari Dias -

i Su�lente _.: Vivaldi Garo
falIs - Suplente - There
zinha da Luz Fontes - Su

pente.
Frorianópolis, 10 Ue outu-

I
b'ro de 1953. '

Acácio Ga1'ibaldi S. Thia,
go - Presidente em exercí

I cio.

Interessante modelo com galé! e punhos de fustão
". ." b 1 '--b' A

, ou pI<l_ue e enormes - o sos com costuras rancas.

sáia é, àmpla com prégas. Coleção Saks, 5a Avenida,
N. Y.· (TRANSWORLD) .,_

. '.

,

,

REFINAMENTO

FrequenteÍnenh, queixa
mo-nos de nossos ,sofriuí'en
tos, e não nos <lpercebemos
de que sofrer é um dom; é i

l_'ma superiorida-:1e: quem é
mais sensível, mais refinarto
e màis culto '-;eni.e a dôr
muito mais a'gu<ia. I

"

•
Se não somos íelizes, a

(';]lpa não está aí� não nos

conformamos co,n_ qualquer
('oisa, não somos como o

ignorante para qu€'m a fe

lIcidade é fácil de'é'dqulrir.
-A desgraça é, mnitas veze3,
criada por nossà J;répria in

t,;Jigencia. Essa, sim, é que
cpnstitui um dom

.

funesto, .

sem o qual a m�,ade d� I
l'.OSSOS sofrimentos não e

xistiriam, uma 'tez que a

nlOral e a susccphbnidade
r,ão se sentiriam 12unca ata

cadas nem diminuidas!
E' verdade que a inteli

gência 'nos propon'_:ona mui
tos---.prazeres, mas é' éla que

sempre improvisa as lutas
e'nos ttfts todos os dissab�-l
,res que invadem ", nossa

alma, As pessoas r, lais ,TU
dE's resistem melhor até à

'dór física; aquilo que pro
duz uma dôr aguda, no in
teligente e refinaçlq, o igno
'rante nem sente ..

)'

Se nos enipenl: amos em

,ser c�da vez melJ:-:..ores, por I

Leio da educaçã'l .,� dás Ú&
diçÇíes, se quere"lO!S ser' re

finados para os grandes co-
"

mo para os peque']');;; gozos
da vida, -não poiemos quei
xsr-nos dos sofrimentos
mais intensos, porQue o re

finamento para () prazer
trás tall1b�m cDn;:go o re ii-

s. B. Guardas
/

da AlfAndegá SEM�Ha DA CRIANea
Iilha do snr. R�i Souza Via-

Da Sociedade Beneficente
dos Guardas da Alfândega
de Florianópolis, recebe
mos:

\

"Cumpre-se satísfatorla-
na, representante comercial

t
.

.

,

I
men e comunicar a V.S.

nesta praça; ._

,

.

� " _

' que em sessão de Assem-
I Sta. Guiornar Ccnceiçâo '

bléi GIl' d
-

I . . ,. e�a era rea iza a em 30
Gonzaga, filha do snr, LUlZ

j- 1 't b f' .

L
- (e se em ro p. indo, I foi (,'-

opes Gonzaga' .

,

- . '. leita e empossada
,

a nova

S M·" G'ló .

. diretoria que dirigirá os
i

- nra. arra da 'orla., '

'

I_ ,
.

destinas desta associação
Medeiros Dutra, e::posa do ' ,

1 d
. �

,

.

no ano, SaCIa e 1953 �
I snr, Heitor Dutra, 3ItO fun-

1954 I' f'
-

, a qua _ ICOU assim
cionário dos.Correios e Te '

I
constituída:

.

Antes prevenir do que remediar. Se existe algumalegrafos nesta Capnal; \
Presidente Francisco dúvida na mente materna, ela deverá mandar exami-I

I de Oliveira Furtado I
nar seu filho. �Porém, um exame pré-natural teria re- ,

de
Vice-Presidente _ Nar"

velado a �xistencia d� .sífilis �� tempo. Assim, um tra- I,

'b 1 Sil 1
.

tamento simples e eficiente ter-ia evitado que seu filho '

a I va - ree eito
'

• d' d
'.

.

,

_

• nascesse ataca o O mal. ---'-' (Foto gentilmente cedido

de
1° 'Secretário -'- Leopol- pela Johnson & Johnson).

do Francisco Meira - re-' /

eleito
2° Secretário - Italo pa-'

ladino

-Snra. Capitulina
.

Souza Serratini;

- Snr, Tomsz Lobo

Figueiredo; ÊSTE FATb É REVELADO

- Snr. Eugen.o da Sil-
I

veira, músico de 11C'8sa PJ-
licia Militar;

im nossa praça;

- Snr. Luiz' Orofino, co-
merciante:

x

coração.
(APl.A)

ANIVERSA'RIOS:

ELZA B. PALMA

participam o contrato de casamento de seus fi
lhos MALBA e LORENÇO.

São Joaquim, outubro de 1953.
-, \

DR. TOLENTINO' DE CARVALHO

Cerâmica São CaetanoOuvidos, Nariz e Garganta
TIJOLOS PRENSl\l)(}S, TELHAS, LADRI.:
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTÀ ENTREGA

OsnyGama·Aeia.
JERONIMO COELHO. 14 .- Caixa Postal,

-

- ,

239 _;_ Florianópolis
DISTRmmnORES
•

Ausenté durante o mês de Outubro.
Em viagem à Europa.

DR. NEWTON D'AVILA
Clruct•••r!!-I - Doe.tu •• 8 - Pr."•••

.l.trlel
'

,

C. U6r1.: ••• Vito� ••ir.l•• a. 11 - T.l.f••• 1.1". I-

C. l&lla: AI 11,10 laor••• 1 tar"..... 11 Ia.na ........ ,

a et.: Ih. Vid.l it.mó•• ,- T.I.foD. '1.....
,,.

*
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HOTEL IMPEnIAL

As 8hs.
Sessão das Moças

Ray Mill�néÍ - Isa Mi-

HOTEL IMPERIAL

_ No programa:
-, Cine Jornal, Nao: '

Preços t,5(\/ _:_' j',oó
3�50 - Censura - 11 anos

-----

/'

No' programa:
Noticias da Semana
Preços: 7,60 ---,. 3,50
Imp.· até 14 ános ..

As 8 horas
_ Sessão das Moças'

-

Mickey .

Rooney - Sal
ly Forrest - em:

-

AMEI E ERREI
No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 1,50 :_,_ 2,00
3,50 - C�nsura 14 anos

\

I

.

As 8 HORAS

Dick Powell - Rhonda

Flerninng em:

GOLPE DE DESTINO
'No programa.
Atual. Atlaptida. Nac.

Preç(" '1,66 _;_ 3,50
\

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

"r Õ N I C A . A P E R I T I V A
_"'f1

EXAMES-
INSTITUTO DE EDUCA

çÃO
ART. 91

Iní<;i,) dos Exames •

Dia 19 às 18,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alegando que 9,' de seus titulares � se encontravam em "precarlas condições fisícas",
jogar, � seu esquadra:o 'de aspirantes, com "apenas dois. titulares.

, .

Surprendeu a todos a no- torcedores atléticanos que
�. I /
ta distribuida pelo Atléti- esperavam gue o tricolor
co na tarde de Sábado, fosse completo ao gramado
quando já esta folha se

en-I'
para responder aos 4.x2 com

contrava no prélo. Informou que o Bocaiuva o abateu.
o tricolor do Estreito que'

I
Com a equipe de aspí

"atendendo as condições fi- rantes, atuand� apenas os

sicas .precarias da maioria titulares Mirinho e Cazuza,
de seus titulares";' vira-se, o Atlético nada poude Ia-

,

"na contigência de modifi- zer diante do maior puderia

o tricolor fez

áspirarites resistiram duo, dadeiramente atuaram .me- tentos conseguiu ó "Garo- beça, aos 31 minutos.
.

As- \ nova série decisiva, desta'
rante quasi quarenta mI-Ilhor.

'

'. I to", marcados, por Carriço 13,�'!1 ';r'iwendo por ',.t .a 1, o vez sem o Atlético.'
nutos, período em que ver- Na fase final mais dois e Oscar" aos 31% e 34 mi- auri-celeste encerrou seus Na arbitragem funcionou,

nutos, respectivamente, en- compromissos no "Super". regularmente o sr. Salvador

quanto que o Atlético ape- Agora é só .esperar par uma de Lemos, da Liga Blume
nas conseguiu tirar o zéro queda do Avaí frente ao A- nauense e os quadros for

.:lo marcador, por intermé- tlético, na próxima' quinta- maram assim:

dio de Albuquerque, de ca- feira, para assim disputar BOCi\lUVA � Tatú .Ro- .

meu e Bonga; Adão Geral
do e Gato; Carriço, Oscar,'
Rodrigues, César e H�za�.
ATLE'TICO - Amilcar

Campeonato Carioca de Futebol
Ficaram inalteradas as ��(. lugar -- Vasco, 8 p.p.

posições dos primeiros co

locados na rodada que pas-
cal' sensivelmente seu qua·_· do "onze" boquense, vindo O 1 bsou. F amengo na sa ati-
dro "�eüvo" para o jogo do. a tombar: pela contagem de

,na abateu o Canto do Rio'
dia seguinte com o Bocaiu- . 4x1.

'

4° lugar'::':_ América e

Madureira, 11 p. p.
5° lugar -:-,Olária, 18 pp.
{lO lugar - Portuguesa e

São Cristovão" 20 p.p,
8° lugar -:- Bcnsucesso,

2:� p.p,
p,0 lugar -- Canto do Rio

23 p,p,

por 2 x '1. No domingo os
O jogo não teve assim o

,
prélios oferece am , os se

colorido que se esperava. guintes resultados:' Flumi-
as .falhas atingiram o auge,

" ..

nense 2 x Bangú �, 'J3otafo-
go 3 x Portuguesa O, �asco

2 =. Olaria O, América 3 x

Boncucesso O e Madureira
2 x São Cristovão J.

va.

Com o Campeonato per
dido em virtude do empate
entre Avai e Bocaiuva, so principalmente na equipe
um caminho restava ao "'1'i- da Marinha. E quantos fo-

gre": conseguir o vicê-cam

peonato. Para tanto neces

sitava passar pelo Bocaiu
va e o Avai, dando a êste

ram ao, jogo para torcer pe
lo ,Bocaiuva, acabaram a

plaudindo o Atlético, mer

cê da bôa performance ao

o titulo maximo. primeiro ,tempo, decaindo

A atitude do Atlético no segundo tal-vez devido

enviando ao Campo da Pra-I a falta de p�'eparo físico.

ia de Fóra a quasí totalidade �
No primeiro periodo re

do seu' esquadrão de aspi- gistrou-se" 2 x O, golos obti

rantes, .tem sido interpreta- dos por Oscar (penalty) e

da como uma traição ao al- Rodrigues, aos 35 e 39 mi-

vi-celeste, bem como aos nutos, Vê-se, assim, que os

OPINE LEITOR E.f.

Mundial de Basquete
No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato

Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu
bi'o, 16 paísesi' entre os quais, Estados Unidos da Amé
rica do Norte, argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
Canadá, filipinas, Iugoslavia e Itália .A fórmula do
campeonato prevê. a realização de partidas em São
Paulo e Rb, além de um torneio de- classificação em

três dias, em .outras cidades que não o 'Rio e São Pau
lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela
�ua organizacão e aparelhamento material poderá assis-

. tir internacio�ais desde que o Estádio "Sant� Catarina"
ofereça condições, isto é, esteja coberto.

.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
espetácuhs desportivos de tanta relevância, e ainda,'
destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial.

.

Nossa qUlídra como está tem recebido os maiores
louvores de tçdos os desportistas qu't, visitaram Floria

nópolis; coberta -- será o palco seguro de competil1ões
de singular importância . Semanalmente ás 5a, feiras
publicaremos uma das car'tas que nos forem dirigidas
em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo
a prêmios já instituidos por firmas desta Capital:

'

-- QUESITOS -.-

-- Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente
para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?
(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

2) -- I?everão os Governos do EstadQ e Município con

cluirem o Estádio "Santa Catarina�', opeI'ando
conjugadamente?

(Máximo: � 5 (einco) linhas datilografa9-às).
,

3) -- Deverão ,os Governos do Estado, Município e Di-
retoria da FAC conjugar esforços, para obterem

o apôio, mais uma vez, do povo catarinense, 'no sentido
de tornar 0 Estádio "Santa Catarina" Um dos mais so

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

PREMIOS

Tôdas as 'cartas recebidas serão numeradas, publi
cando-se uma delas em nossa� edições de quinta-feira,
devendo o missivista, para identificação; juntar à carta,
o dístico desta crôÍüca, enviando-a para o seguinte en

\derêço:

I

CASA PERRONE JOALHERIA MULLER

ASA HOEReI<: _ e a T,A,C, _ com uma viagem
,e

/;:l:vi�o; iÇl3 �. v'�lta, ao' Rió, p�ra ass'istil' 'os jogos d6s

,:,'_hi'��9n�t§ MUl}diaI.

.
Fluminense x Portuguesa

CLASSIFICAÇÃ.o Eotafogo x Madureira.
\ 1 Ü lugar __ Botaíogo e. Flamengo x Bonsucesso Corro.a, foi organizado o D, Federal x C, :Minas x B

Flurninense, 5 p.p.
I .(\mérica '"x São Cristo- calendário do certame, Sen- e f1'.o Paulo x "Estado do

2° rugar _ F;lamengo, I vão d:-. conhecidos. apenas cin- Rio; Rener t X
G PP: i Bangú x Olaria co dos finalistas, classifica- Dia 30/10 '_ Paraná x

dos "ab inítio" - D. Fede- ,-:;1tO Fado, Minas x A, dDo", CO.,riliba t.ral, São Paulo. ':t\lmas Pa- i�fJp';;.l x B e Estado
raná c Estado do Hio, sao F.io x C; , I O Renner, de Porto Ale-
cs :,·cstéU.teS três concorreu- r)ia 31/10 _ Paraná x

d
'.

l' d A B.D I
'

1 A B São grc encerrou, ,ommgo,.tes C·.8slgna os por -- '.' euera ,
.

x , d C' ibsua tempora a em uriti a
:! C 'FIE!. serão os vencedo- 'Paulo x C e M�'1a� x E!-

logrando sair invicto, pois
'(>5 das chaves encabeça- hdl� do Rio;

empatou com o Coritiba
,las,

.

respectivamente, por Dia 1/11 -- Paraná x B, I
.

;J(,r 1 x 1.
3ariü, 'Catarina, Goiás e :\ x

'

C, D, Federal x Esta-

Pahia Os demai3 ,partici- do do Hio e Mmas'x São

.PRO'XIMA �ODADA
Vasco x Canto do Rio

'
.

.

VARIA,S DO REM'Q
, I

- Os;Clubes NáutiCIJS puração se dará no próxi
?ra�cisco Martinelli e Al- mo sábado -e a última apt.-

. do Luz, acabam ,encom,en- ração será realizada no dia

dar ao . famoso' Estaleiro 15 'de Novembro villdour:o,
Carlos Riesingger, de Pt;. - durante o baile' que o CIn
to Alegre, mais quatro har:. be de R�gatas AI�o Luz,
cos, s�ndo 11E" '() pri�",i !'O oferecerá nos salões do
contratou um baroo. n { Clube 12 de Agost.o, cfos

Olivério e Déco; Arí Gil,
Abelardo e éàzu�a; -Bitten

-Já nal dos ,jogos do Campeo- court, Albuquerque, byl-
nato Brasileiro está assim .ney, Mirinho e .Mello.

,:0!111 e-sta: Na preliminar, cn,tre as

U:,a 28/10 Paraná x equipes de amadores do

Estado do Hío, D. Federal Postal Telegráfico e do Tre

x A, !VIinas x C e São P.a"- ze de Maio, venceu o pri-
lo x B,. .rneiro por 5 x L

I'Íi.l: 29/10 -- Paraná x A,

,,---

Elaborada parcla�m8Dte a taberaJ
do, Campeonatõ' B. de _Basquetebol
� RIO, �2, (v. A.) -
re cr nhece., em parte, a ta

bel? para, o Campeonato
Brasileiro 'de Bola ao Ces

t».
.

Ontem à tarde na sede
da (" B.D., com a presença
do presidente da .r.'E:deráção
Mmeira, sr. Mário Finto

pantes elos jogos é�lminató- 'Pado;
.. ios .;el.do enquaC1L0ãos nas Dia 3/11 -- Pd.:-;má x Mi

i::és cb�ves aoima referidas nas, A x Estadl) do Rio, D.
per :'orteio, a ser procedido Federal � São l)aulo e C

cÇlm patrão e um oito, el'· Clubes ·do ipteriot do Esta-
':1 d d' 't t d·C

e�n Ele.to Horizonte.
'

x B; Iquanto o segnnr () um outo- o, lSpU an es
.
c a�pcL':

rigger a 2 remos sem patáo 'hato Catatinense de R:=mo
Via 4/11 -- Par;má x C, I

e um quatto "em patrãJ, de .195-$.
' A TABELA São Faulo 'x A, D. Federalj

ral x Minas e Estado do
A tabela para a série fi- Rio x B.

continuando dl'E'sa 'forlJ13
c alvi-rubro Cor.l a iniciati· _:_ O sr. Ew:ico Hoste!'
va de ser sem1-'r� o primei- no, dinâmico Pre:;idente Ja
ro a introduzir entre '1 ;31 Fed,eração Aquática de
novos tipos àe barcos. Pa- Santa Catarina, r:caba de

rabens e est�s (lois val,)ri)
sos � cl�bes de rk::sá terr4

tivainente, os ci�,tiritos. d 0.;<;-,

portistas 'sr. Jcáro .Callado
.

.

e Dr. Aderbaí Ramqs oh

receber comunicacão do

Er.1Comandante Martinelli, :C{';-
"" ,

que têm a ding,-los, resppc:- prezentante da -FASC -jun-
to á. CBD, que os ba,'cos
com que os catarinenses dis

putarão o Caml?eonato B!'\l
sileiro, em 17· de -Jarteiro, já J

foram cedidos por �mpré:;-· ,

O S'uper d'e�' Amadores Mi°en'me]�AtmIOor' deeL·uIzr;,ardeaiaJçl,ázOa.-:- Acaba d� ser convi- timo, pelo� seg4intes CL1-
I Haver'a

I
dacto para representar�' b bes: O dOls sem,. quatro ,

.

',' sessões Es?téri�as, to�as �s s�
Clube Náutic'J Atlânth!!O' sem e Skiff, pertence'm ao

.'. gundas felIas, as 20,30 a rua

d
.

I CI b
"

Colegia�. e Postal TeIegrá" I
[lInhos decidir co.m o Iri8, Conse]h.eiro Mafra, 33 ;_ 2°

e Joinville, jünto a F':lde- u e de Regatas FJam(>n-: da

I
.

f
.

t I ._ an I. .,

ração, Aquátk3, d,e Sa'.1'f,a go; o oito' será cedido' p;�. ,.(,)
ICO e�cerraram seus com- se PE; e vencer o plranga, o

I � ENTRADA FRANCA '

prpmiss6s no certame ama- tit\ltlo amadorista. ; - _Catm'ma, o sr.•�mbal. UI,' Vasco da Gama, enquanto
. dorista. Ambos venceram Quinta.-f.eira jogarão, cO-I

_.

�aco. Filho, e�.p(irtista cm,_. )que daqui serão levados o

D bl 11 e-I por 5 a 1, o primeiro na mo preliminar; os esqua- ..-c)'_'H:_'(}__()�fl_

I c.eituado
entn nós. SegtFl-

.

0ll . e-Scu , dois. com .

tarde de sábad0 frente ,ao ó'ões do Ipirangà e do Tre-

16. A C I T ""'

�I00 apurou a r., �sa, reli]r- quatrocom.· ....
_

União e o segundo na tar- Zt' de Maio e domingo, no

I
tagem o sr. A�iíhal Clímaco . -:0:--

, de de domirlgo diante do cd:ídio da Vila Opérária, I .A G 'Ilo N C I A DEaceitou o COl1vjt� passando _.(\. FASC, recebeu da
'1:"-'7e de Maio, devendo· j.,gélrão Iris e Ipiáinga,

::

. PU""BLICIDADE' ,e'&ssa forma a faze: par �p. CBD em, respo�ta. a u�a I ,::: odo Conselh� fuperIOr rlg I consulta o segumte:
• ,�] -:0:-

,:Entidade Ma:{·".;lll do Retr"�)'REM(lDOR ESTREAN1 E r
,REVISTAS

o
em -Santa Cata[,:l�a. ' 'ainda que.· desclassifica�o i ,

'e

,h
.

I
� lADIO ,_. JORNAIl!ilno pareo em que ala cor- 1 e

ric14o, pas�aJ'á a classe su-
I

• '-<>-"<)4"�()4�O O�
perior" e '''0 em/pregado em ;
'. Com êste valor V. s. F .

Igarag,ens de remo, 'pe1'de a r.qu.z.... .m s.r.ab .. i."Á uma cont", que,
con�ição de amadm', de a- lhe ..ende ..6. jurO com· Vlnbo Cr-Isota'docordo com as Leis Interna- pens��o.. e

li
. .

d FISA d t d levar6.pa"asuaresidên-, (Silveira)acusou o seguinte re�lIUa- cwna2S, a . , a o a as

I do:
.

1)ela CBD,"" . I
um BELÍSSIMO eOFllE�:��;;�����;:;;�:

PEDRO PAULO -- Redação de "O ESTADO" -' I 1° lugar - Senhorinha .

B,
'

AP�ocur! hoje <' NOVÓ CONPRORua Conselheiro Mafra - Florianópoli�,
10 I.Çlar'a Willen, ,200

.

voto:::; -- É esperado no, próxl- NCO 'GI'7lIC'OLANJ dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às r,. '

Automovel.

. .

d d
.

t
2° lugar -- Senhorin\1a mo mês, de regresso dqE'.I- . , -n . - _'r' ,16 . �

.

horas, em nossa redação o sorteIO e to as as car a� re- . ��� ....

, .

f
A' - Maria de' Lourde�, Tancred'o, ropa, o sr,. Aderbal Ramos F'LORIANÓPOL.lS - SANTA CATARINA ••.•

Compro auto no. ml'nl'mocebidas. As lirmas que ja nos o ereceram premlOS sao .

as seguintes� f�om 180 votos;, da Silva, 'operoso Presiden';" para cinco pesso?s, Anos
3'0 lugar - Senhorinha te �o Clube de Regata: �j- , Exames de Admissão ao Ginásio 50, 51, �2, Bom estado., Pre-

Hélia Ouriques,' .tom 126 do Luz, que reas�upllra o
Preparam-se candidatos para o Examf' de Admis

I
ço razoavel.

votos; àlem _:!e outras m�..; importante cargo bnediata- são ao Ginásio, ' Tratar curtume Barrei-

I nos votadas. A próxima a- mente. 1 Ti.'atai:' à Rua Nerel'l' ·Ramosr 57. ros d� ;�l!redo Lheúreux..

Silva.

- Realizo�l-SP., Saba·:b,
a' segunda ap:ln;ção do mo-

vimentado concurso para eS

colha' da Rai:1ha dO,-Clu'je
'de Reg�ta. A1ncl Luz,'· que

-----'--

Atlético Paranaense t
X Cambar'aense t I

Em Cambará, continu�u

I'
C21"baraense e o Atlético, I

d�)m�ngo o certame para- tClcFiro colocado. O resul- J
nuense,' jogando o líder t"'.io ioi um empate de 1 'x 1.

- {
.

'* (�lITfRI�O
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o ESTADO
------------------------------�-------�--------------�----------------

�
Florianópolis, Terça-feira, 13 de Outubro de 1953 '1

"

ESSES DIZERES colocados a fren�e do prédio n.
se acha agora instalado o estóque de roupas feitas; peles, linhos" sedas,
das, cujo prédio (n. 7) está passando por radicais reformas.

33 da Rua Trajano, onde, além da antiga secção de' mó veis; tapetes, congoleums, tecidos para decorações, etc.,,
, ,

artigos de cama e mesa, b'ànho, esporte, etc, da A MODELAR de Mo-
í,

• A

POR FÔRÇA DOS PREÇOS EXCEPCIONA'LMENTÊ BAIXOS de toda a sua mercaderla.ve mJ.J�specialmente, as que compõe o grandioso e BELO

SORTIMENTO DE VERÃO, acabado de chegar. T,
'

\
�

\
,

ADQUIREM, NESTE MOMENTO, quando tôdas �s utilidades sobem' alarmante e inexoravelmente _de preço, como consequência da impressionante queda de

produção provocada pela' escassês de energia elétrica nos dois maiores centros produtores do país "(São Paulo e Rio).
I

r,

UM SIGNIFICADO DE VALIOSA COOPERAÇAO DA A MODELAR para minoração dos desastrosos efeitos da alta no custo de vida!

AÍ VÃO OS PREÇOS
'de alguns poucos artigos, entre os milhares que compõe o estôque

,,'.

ARTIGOS PARA SENHORAS
" .'

Vestidos de algodão a .

Vestidos de algodão a .

Vestido em tecido Bangú a .

,

Vestidos Efecê, finíssimos, em algodão Bangú
de' 215,00 a , .

Saias de algodão a ...•......................

Saias' bordadas a .. '. : " .

Saias bordadas de faille a .

Blusas bordadas a .

Blusas xadresínho a l .

Aventais de matéria plástica a ,

.

Tailleurs 'de lonita em lindas cores e corte ele-
gante a ,

'

....•.......

Tailleurs de linhp, fino acabamento e corte im-

pecável a ,
'

.

Capas de superior chantung, duplas a .

Sombrinhas de seda .

Sombrinhas xadrês a
'

.

FINOS VESTIDOS E TAILLEURS,

em linho, seda, ou "algodão. (
, .'

Modelos de rara beleza e elegância.
Apenas 1 exemplar de cada!
Linho puro, em tôdas as cores, para vestidos

metro .

, MILHARES DE BLUSAS LINDAS!
Capas "ANGEL" a grande sensação da atua-

lidade!

ROUPA BRANCA
Calças de meia desde ,

Soutiens bons a
'

..

Soutiens de seda a : '. . . . . . .. 15,00 e

Camisolas de opala finamente bordadas a "

Combinações de seda a .

Combinações de setim lingerie .

Combinações de setim superior .

Cintas luvas a "" '

'

.. ", "

Quimones de algodão fina padronagem a .

Quimones de Foulard a : , .

Quimones .de 'sed'à acolchoados a : .

Jogos de Jersey finos a , .

Jogos 3 peças opala estampada a .

Finíssimas camisolas de setim com renda a

Cambraia finissima a 27,00 o metro.

VENDEMOS PELO CUSTO SEDAS
EM'- METRO, lisas ou estampadas, cuja
secção vamos liquidar definitivamente.

ARTIGOS DE BANHO
. -'Toalhas de rosto, artrgo próprio para pensoes,

hospitais, cópas etc a .

Toalhas barrada a ...•.

'

, .

Toalhas felpudas, ótim2s a '.............
'

..

Toalhas de banho' a, . . . .. .. o •••••••••••••••

Toalhas de banho superiores bem grossas a ..

Toalha de banho -tamanho gigante .

Pisos para banheiro a . .
, :.-

ROUPÕES DE BANHO PELO ME-
NOR PREÇO DA PRAÇA

ARTIGOS DE CAMA E MESA
Jogos de bom cretone para casal .

Jogos finamente bordados e excelen e cretone a

Colchas "Columbia" a melhor das colchas de
côr a "., .

Colchas Columbia para solteiro a .' .

Colchas de seda Nubia c/bíco a .

, Colchas de seda Nubia e/franja a .

I Colchat 'de s�da Sevilha c/bieo .

57:00 "Colchas de seda Sevilha c/frmja .

, l Colch J n
,

'

78,00 I COlchas baponesa c:

'.
••••

'1'/?
....

I"
; .

135 00

I
° c as

,

rancas super\ores � casa .

, Oleado da melhor qualidade, metro .

450,00
Panos de mesa de veludo a .' .

53 Panos de mesa de Gobelen 1.50x1.50 o ••••••

65,00 Panos de mesa de Gobelen 1.50x2.50 .

115,'00 Panos de mesa de Gotelen 1.50x2.50 .

,00 T 11 d
,.

lá37 oa las e matéria p ástica metro o •••••

45,0'0 Matéria plástica 1.40 largura a .

19'�� Cretone ALBION o melhor cretone Nacional
, largura 2,20 metro '

.

375 Cretone LINHOL larg 2,20 metro .

,'00 Finissiinos Edredons de seda, õuplos trabalho
manual a , ó • , •• o ••

�

••••••••••560,00
475,00
75,00
98,00

GUARNIÇÕES DE CHÁ E JANTAR
pelos preços anteriores a -alta de preços.

I

Panos superiores, bem grandes, para cópa, du
- ziã '89;00!!!. - -�� - � - . �. c·:"" -�'

-,

ATENÇÃO: recebemos uma caixa, das col-
.

chas acima, ligeiramente avariadas em via-
, 90,0�) gem e que vendemos com 'O desconto de

20%!!!

ARTIGOS'PARA HOMENS
Camisetas de física 1 por 10,00 e, 3 por

5,00 Camisas lisas e listadas a � .

9,00 Camisas de seda, esporte a .

18,00 Pijamas bons a , "

49,00 Cuecas superiores ét •• ". •••••••••••• v.....•..
39,00 Cuecas listadas a .

,95,'00 Meias reforçadas 1 por 7,50 3 pares .

75,00 Calcas de bom, brim, liso a .

50,00 Calças de tropical a ': ..
110,00 Calças de meia lã a

'

.

185 00

I C
1 d t

"

I 1-
.

"

a ças ,e ropIca ",!m a o ., •••••••

210,00 Calças brim Koringa, americano
'

.

155,00
I
Calças de boa casimira n.ercla a .

99,00 Calças tipo linho Ol ••• ', .••••••••••••••••••

145,00 Ternos de meia lã bem feitos a .

Ternos de msia lã forro inteiro .

Ternos tropical de lã ótimo acabameríto a' .

Ternos de casimira' boa. marinho .

Ternos cambraia sal e pimenta
'

;
.

Ternos de finíssimo t:' pical de pura lã, côrte,
elegante e perfeito, a melhor confecção do

, país, a
,. o •••••••••••••• • ••••••

Brim tipo linho, metro ,
.

9,06
11,0'0
20,00
39,0'0
55,0'0
75,po
49,00

(

LINHO EM METROS; TEMOS UM
GRANDE EST,ÓQUE E CONCE
DEMOS /10% DE DESCONTO
'NOS PREÇOS,QUE .rÁ SÃO\SU
MAMENTE BAIXOS!!!

CONJUNTOS SARAGOSSI, o terno es-

porte dos elegantes e o melhor artigo para

presentes.

137,00
,185;00 ARTIGOS,PARA MENINAS

Milhares de vestidinhm de verão, a comecar de
114,00, Màillots' para todas as idades,

•

,

91,'00 Vestidinho'; de organdi, fustão e tecidos Banzú.
215,00' Capinhas para chuva. "

,

'"

230,0'0 Sombrinhas de algodão e seda Etc. Etc.

190,00 ARTIGOS PARA MENINOS

���,oo Cam�s�nhRs bonitas h i.ralha de .algodâo a

118,00'- Camisinhas de Jersey desde .

,00 Calcinhas de brim desde .

2��'00 'Calcinhas .cu�tas casemira l.na'rinho .

,00 Calcas casnrura boas .compiidas a .

285,00 Ter;inhos de brim de 7 a 12 anos .

345050,00 Terninhos de brim, linho e tropical para tôdas
,00 as idades.

38,00 Calcões de b;:,nho desde .

35,00
'

22,00.
43,00
25;00
'65,00
83,00
85;0'0

35,'00

67,00! CAPAS, PONCHE, CAPAS DE GA;"
59,00 BARDINE, CAPAS, DE SHAN

TUNG por preços que são Modelar-
,

mente baratos.,635,00
I
I

I MAILLOTS
..

Pcssuirnos (J melhor e maci, estóque de maillots!
�....: r:XCLUSfVID.;\DILDAS AFAMADAS MAR- t

I
.

CAS '_ Jantzen -- 'Neptunial.
' .. '"

, I Mamots de superior s lastcx a 350,'00

ARTIGOS PARA JANELAS -, TA-
PECARIA - PASSADEIRAS E

. DECORAÇÕES .

I FiI!issimamal'qU:iset� Iarg, 1,30 mt. . .
,

Finissim� tecido, Iindas coi es, tipo Nylon mt. a

27,001voil
estarnp2do, a o ••••••••• , •••••••••••

33 00' Marquisete listada a
o

•••••••••

'

•••••

89'00 Franja de seda .mt, '1 •••• • ••••••.••••••••• � •

115'00
I
Cordões de seda desde mt. . .

25'00 Cadarços' de seda desde mt. : .

15':00 Finissimo nylon de se.ia, a melhor qualidade.
20 00 I GOBELIN� - DAMASCOS - MATÉRIA
57'00 PLÁSTICA, PLAVINIL - PANO COU-
95'00 I RO ,PARA ESTOF"i,MENTOS!
85:00 I Os menores p:eços e é, maior variedade!

135,00 ,

('

105;00 I TAPET,ES 1- CONGOLEUMS
137,00 -

. PASSADEIRAS, 'O maior estóque no

155,00 E t d ,
.

215,00 I

S a o.
,

2'75,00 Quer _QOS tppetes, quer nas passadeiras e congo-
337,00 leums, ESTAMOS COM PREÇOS ABAI-
498,00 XO DO NORMA,S DAS TABELAS!!!
595,00

MOBILIÁRIOS

25,00
32,0'0'
30,00
20,00
8,00

•

.

1,60
2,20

51,'00

935,00
25,00

LICENÇAS PAirA Il\jfPORTAÇÃO!

�s finos mobiliários j.ara..
'

ouarto de 2crmir, salas de jantar, salas de visita
f, -

,

so as, camas, estai) sendo.vendidos com van-

tajosos descontos e em condições magnificas
de pagamento.

Avisamos ainda que 1':::'110[: distribuidores EX-
CLUSIVOS dos afamados

COLCHÕES DE MOLAS
DIVINO, DIVINO SUPER,'DIVINO DE LUXO,...-

, E DIV�NO PROBEL, que são os melhores
colchões de molas .da América do Sul!!! if

30,00

PELES
Chamamos i1 atenção da grande íreg�esia para �\

conve1,ancia de, adquirir agora CASACOS
DE PELE, não só a+endendo os seus preços
excepcionalmente razoáveis como ainda para

e�itar ter. que comprá-los no invern� pro
XlHlO, quando, além da natural alta de pre
ços, é de se prover uma grande escacês do
artigo, I

consequência das dificuldades nas

, '
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Isto o' Govêrno Finge Que Não Vê
, I \

Euquanto os escândalos' purar, como essa do Ima-
I
(I defenda, o govêrno não daqueles qU,e não se dobram viduo havia sido transferi- pobres e esfalfados .contri- tos e de pobres e desgraça-

administrativos do atual go- ! ruí, com a qual querem en- age em casos como o que aos seus baixos e vis inte- do para a cidade' de São buintes a votarem nos can- dos colonos.

verno estalam por vários
I
cobrir fato grave, ocorrido I segue, denunciado pela Tri- resses, I Joaquim, por fôrça da rees-

I
(hIatos do Govêrno, ,pois, Pois não faz muito, o sr.

cantos, desde o das máqui-I eru Tubarão, onde os mes-I'buna do PO'IJO, de Rio do ,Assim era na vila de truturação no funcionalis-I do contrário, os lançamen- Frede:::ico Schwanke Júnior

nas da DER. 'a serviço da mos interesses excusos que Sul: '

, : 'l'rombudo - Central, onde, mo estadual, conforme cons- tos tuturos se encarrega-' (gravem bem esse nome)
fábrica de papel do' sr. Go-' explodem em Imaruí orga- "O sr. Frederico Schwan- embora sendo Coletor, ne- ta do Diário Oficial do Es-I'rt�rn de "fazer o serviço". 'I acaba de roubar es�andalo-
vernador, deixando as es- nízaram um assalto à Dele- ké.J�mior, funcionár�o ca-, gf'ciav� madeiras, comprava tado. . samente

I

a três indefesos a-

tradas, justamente das re- gacia: de Polícia. te�or!zado da Coletoria Es- ; e vendia terras e procura- Entretanto, como as elei- Eis como s, explica a per- [grícultores, tomando-lhes, a
dondezas intransitáveis, até Enquanto is�o tudo, con- tadual de Taió, é desses in- va desviar as escrituras do ções de Taió estivessem manência desse sujeito na produção de fumo em folha,
os denunciados por aqui, tra os adversários, leva até dividuos, que já à distância cartório daquele distrito. cróximas, seus correligío- Coletoria Estadual de Taió, vendendo-a e guardando o

pela imprensa, enquanto a
I
(\ S�cl'etári� de Segurança causam asco, simplesmente E assim é, agora, na ci- nár.cs daquele' municipio onde .pratica os maiores ab- dinheiro para si.

ma:'melaúsen cresce comol a ir instruir o célebre inqué- ')o"<jue não tem caráter e, dade de Taió, onde fazia as intercederam junto às auto- surdos, se "engana" fre- Parece história; mas é a

indústria próspera - as de- rito, presidido' por um in i- por isso repugna aos que vezes de Coletor e atual- rrdades, fazendo-lhes ver I queutemente na contagem pura e triste realidade.

mineras políticas, ineptas, I migo do acusado e que não veem na decência ,uma nor- mente, pela nova lei; traba- que é' presença 'desse respei-
>

das c ízas, compra e vende Infelizmente, é com 'ele.

são de pronto mandadas a-I ouer permitir que ninguern .na "para a vida. lha como funcionário.
1 t:'vel,' funcio�ário era neces-I terra se vive a futricar com meatos desse jaez que 000-

Funcionário de vida irre- !A:a� aqui, é necessário

I'
sária sob vários aspectos, a vida dos outros na ânsia vêruo do Estado pretende

�lllm, negocista, envolvido que se �bra um p:rên�esi�, .

muito �rinciP,��ment� pa�;a I' :;�mpre c:escente de �e .en- prestigio junto às camadas

nas mais escandalosas "mu- vara adlantar que esse mdl- enp:eSSlOnar e preSSlOnar nquecer a custa dos mcau- populares, não se dando-
treias", vive a atucanar a conta de que, um dia pode
vida alheia, especialmente a C,urso de Expansão, Cultur,al \'Íl" a justiça e também a re-

volta que esta se pode ex-

Sábado chegar4 ii Embaixada
'. do Museu Hi!.fÓrico /

Eduardo de los Rios Fi

lho - Chefe dos Serviços
Fotograficos do Museu.

visita, e no mesmo sábado

;::L:de:���_]!::1FV0GQanae
riá", no mesmo salao dei
Club 12. de Agosto, a ter

inicio,às 17 h e 15 m, sen

lo facultado a todos os

cursistas e aderentes do

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

TIM ...
-

Florianópolis, Terça-feira, 13 de Outubro de 1953

de fim de ano, como é exi
I ,

gido no programa dnual de

estudos.

CAMINHOS CRUZADOS

I Não faz muito, o sr. Iri

\ .ieu Bornhausen, lá em Vi

deira, querendo ir para

:::ampos 'Novos, onde rece

beria um banquete e muitos

"oguetes, olhou para o céu,
viu nuvens densas e 'fez for
jait. Ficou, arreceioso da es

trada. Com medo de se ato-

Catarina, Lagun� e São

Francisco,' com especial a

tenção aos sambaquis e os

teiros que despertam consi

deravel curiosidade.
O Curso de Expansão

Cultural tem sido .dístinguí
do ,como intermediário da

Da Bancada' Pessedista ,C�egará no próximo sá- do que favorecerá os excur

bado a esta Capital, viajan-
I

cionistas na hospedagem,
do pela "Cruzeiro do SLll'�,! em "transporte e no apreço
a embaixada do Museu His- da visita honrosa para oso sr. dep. Siqueira Belo, do PSD,

leu da trlbaia' da Assembleia Le ..

glslativa" o seaulnte discurso:
I o sr. Dep. Siqueira Be-r O mesmo acontece çom

lo, do P.S.D., leu da tribu- i aqueles que, em virtude da

na da Assembléia Legisla- região em que residem, se

va, o seguinte disc�rso: I vem na contingência de tro-

car o arado pela criação.
"Sn'1:. Presidente, Depois de sacrificios sem

Nobres .Srs, Deputados: conta, conseguem êles dis-

Por via da regra, é justa- pôr de algumas rezes, don-

mente o trabalhador medes-

res, ,auxiliares da adminis- se histórico, especialmente
lar nela, apesar das garan- \

tração e alunos, que visitam Anhatomirim, ilha Santa

tórico Nacional, sob a dire- catarinenses, e em segundo
ção de seu ilustre Diretor lugar ao desejo manifesta-'
e nosso amigo, o Dr. Gusta-'I do pela' turma de conhecer
vo Barroso. São Professo- os lugares de real interês-

to e de poucos recursos, o

mais perseguido pela fata

lidade. ,E entre "os mais a

tingidos, está sempre o tra

balhador rural.
Em todas as estações do

ano, o vemos exaustivamen
te entregue ao seu labor in-

.ias de excelência com .que
nobre deputado Enedino

Ribeiro, da tribuna legisla
tiva, costuma testar nossas

rodovias.
Em anos anteriores, fo-'

Depois disso, um ilustre ..

d h'de tiram a subsistência pa- d dov cui
..

ram visita os os pontos is-
eputa o, cUJO nome omiti- ,.

d h- ,

ra si e para suas famílias, d d
tóricos o Maran ao, Ceara,

, I mos, passan o por uma as -..

principalmente atraves do. .

d d I
Pernambuco, Bahia e Ml-

,

I
mais movimenta as as

"

leite e de rudimentar in-
d

nas Gerais, -A escolha de
,nossas estra as, contou .

dústria de laticinios. Mas '.1 100
'

I
I Santa Catarma se. prende a

, I .mals ue velCu os encra- . . ...

eis que, quando menos es- ,

dos ma Tama! S"
dois motivos prmcipars; ac,

va os na ama. o mesmo .

, A

peram, sobrevem a posto,e'l ,apmo /do Governo do' Esta-

d'. • d
por mi agre, assegurou-nos

em poucos las o ga o tom-
o -sr, Enorí Teixeira Pinto

ba vitima da aftosa e com
conseguira, chegar à Capi
tal, atravessando pantano-

Santa Catarina na viagem

«Tribuna
do POVO)�

E, em 'volta desses cami-

sano, fazendo roças, aman- isso a miséria bate ás por

nhando as terras, distriun- tas do agricultor.
do sementes, sem "Iembrár-'
se de que qualquer tempes
tade, qualquer variação a

tmosférica é suficiente para

inutilizar-lhe todo o prolon
gado esfôrço.

movediços e invadindo te}
E' o que acaba de acon- Sob -a direção do« nossos

ilustres confrades, drs. Or
lando Bertoli e Mário Ma

fra, acaba de surgir em Rio,
d(l Sul, .o semanári.o TRI
BUNA DO POVO. O novel

c.olega, ól'gão político, mas

apartidário, nasce para de-

renos
.

marginais,' em des
vios acrobáticos.

_"

Depois desse, outro depu,
,ado, do P.S.D., • transitou

(se!J.êso é transitar) 'pel0
mesmo' local. Venceu-o por

baldeação. Alí, não mais

100 veículos paralisados'
mais de 250! Na maioria ca ..

Curso quaisquer perguntas
que serão ,respondidas _pelo
professores ou 'alunos do

Museu.

A Direção do Curso re

solveu considerar 1essa de-
I

•

monstração, como o 60 tra-

balho,' de presença registra
da, -lo ano presente.
Oportunamente será da·

do à publicidade o progra'

tecer com numerosos colo
lOS Çlo Distrito de A,rrozü
ca, no Municipio de Tim

bó.

(Continúa na (ia. pág.)

ACORDO
fesa, sob superi.or eritério,
dos "interesses ·c.oletivos.
Muito bem lançad.o, .o pri
meir.o número de TRIBU-

NA 'Dh POVO 'd
. - ma geral da visita, em que

v evt encta·
'

.

fAlh d 'tO
-uma grande parte caberá

mats uma .o a emocra t-
.

d d + f't
ao Club de Excursões da

ca e tn epen en.e, et a

t l 't 'd d I Ilha, orientado pelo seu
com

.
a en o e capact a e

'. A •

f:·, l D t' presidente, o academico
pro tsswna . .o seu ar tg.o

Norton de Oliveira, e Silva,
conhecedor de muitos pon-

-

'Botre Banqueiros 8 Blncários
Chegaram a bom termo as negociações iniciadas pe

lo Sindicato dos Bancários de Santa 'Catarina, para rea

justamento dos vencimentos do� bancários catarinens�s.
Assim é que, na última sexta-feira, dia 9 do corren-,

te, foi assinado, na Delegacia Regionàl do Ministér.i.o do

Trabalho, nesta Capital, na presença do Dr. Raul Cal

das, Delegado Regional; um ajuste, cujos tópicos damosl
��: I

a) Os Bancos qu� assinam o presente acôrdo, con- nhões, os motoristas já não de apresentação, destaca-

cedem um aumento de 20% (vinte por cento), praguejam, -Consolam-se I' m. .os. a parte final, as�im 1'e-
'tos pelos quais os visitantes

indiscutivelmente, a todos os seus funcionários rindo um dos outros e to- dtgtda:, '

que trabalham em seus e,stabelecimehtos neste "O
demonstraram interêsse, in-

:].of, do govêrno que prome- s que ,enganam .o p.oV.o, "

Estado, sôbre os ordenados resultantes do últi- .
- clusive em Anhatomirim"

,

d f dA" ,�u pavimentar as estradàs pl'eCtSam ele ser desmasca- I '1 I b' d:mo acôr o irma o, aumento.. esse que sera pago " /. . ,que sera oca tam em e !
a partl'r de 10 de J'ulho de 1953, não devendo ser <" 'estancar 'os impostos e a- rados, os neg.octstas prect- .

A'

d
'

, f' 'd I uma ceremoma e carater Iinferior a Cr$ 300,00 nEim superior a: Cr$ 700,00. cubou estancandó a produ- sam ter um tm merect .o, ..

, A d
- '. patrlObco. -

I
'

b) Somente terão as vantagens do presente acor o I;UO e p'àvirri.éntando paiá- os fabncantes de promes- S-.
.

f, . ,. d 't'd t' 3112 1952
.

' ao QS segUJ.Otes os mem- � -

os unClOnarlOS a ml 1 os a e ,- -. cios! As perspectivas, de sas haverão de ser justi- d
'

, I

n) Serão comp'ensados os aumentos voluntário,;; bros a comitiva' "... ,

1 d '1' d çados um dia, ,.os opressores
.

-

,

de ordenados concedidos a partir de IOde ju- lJom empo, o aUXl 10 o Dr. Gustavo Barros.o _

Ih d 19'52 engenhel'ro Sol, não lhes, dá da massa humilde que tra-
o e . Diretor do Museu �

Dire-Id) O pr�s�nte acôrdo terá a duração de um ano, a o'tlegria, porque sabem que balha e luta precisam de
contar de 10 de J'ulho de1953.' d 'd f' d _tor do Curs,o de Museus e

)assada a safra da lama e ser espt os a tm e que se

Assinaram o documento, além do Dr. Raul Cal- ' Professor de História do I:1os atoleiros, vem a dos lhes conheça o seu verda-
das, o br. Carmelo Faraco, Presidente do Sindicato dos ' Brasil.

,

b 1'" 1 SI PI' ouracos Como, para ser- deiro carater, córrupto' e IBancários, Srs. A e Cape a, e i vio e uso, respectlva- . Sta. Nair de Morais Car-

mente, Secretário Geral elo Secretário d.o referido ór- ,1�OS mais ,eloquentes, afir- c.orrompido. valho _ Coordenadora do
gã.o de classe, bem como os Sr,s. ArÍ, Garcia, pelo Banco ,nau o deputado Cássio Me- Esta empl'eitada extgtra \,,' I'

1 B d D F d 1 Curso de Museus e P.rofes-
Inco, Roberto ,Oliveira, pe o' anco o 'istrito e era leiros, no seu J'ornal: de. nós esforço, dedicaçã.o,
I R M I B N' I d P

,

SOl'8. dê História da Escul- ,

e vo eis ontenegro, pe o anco aClOna o arana
As estradas, sonhando trabalho e sobretudo lealda- '

e Santá Catarina. O Banco Nacional do Comércio não I tura. Ifigurou no presente acôrdo, mas, está pagando desde 10 ('avimentacões e -roupagens de aos principios democra-
.

de julho do corrente an� o aumento correspondente ao ie asfalto,· choravam la�a' tic.os e cristã'os, despre,ndi- Sta. Jeny Dreyfus
seu funcionalismo neste Estado. Todavia,. já está assen- nos tempos de chuva e ge�

I
ment.o e decência. E, SI'! no Chefe da Seçao de Histó

tada a oficialização do ato, por meio de acôrdo a s�r asO'
miam ulceras quando o sol, 1irl'!- da jornada, assim mes- ria do' Museu e Professora

sinado brevemente. Desta forma, o Sindicato dos Ban-

cários, devidamente autorizado p.or Assembléia Geral � lâmpada maravilhosa, fa-1w;o �wda mais restar, t��e., de Sigilografia e Filateria.

anterior, obteve mais uma brilhante vitól'ia em pr.ol de zia levantar nuvens de po- m.os a.o menos, a conscten- Dr. Felix de Mariz

seus objetivos. Acresce ainda que, no' corrente ano, as eira ... " cia d.o dever cumprido e a Professor de História da'

negociações decorreram em clima de tranquilidade, di- '

Mas, nem tudo está per- cel·teza fte que a liberdade Pintura e. Gravura.
ferente, portanto, dos anos anteri?res. ·E esta, também, d:do ... Dentro em breve.o não m.orre enquanto restar Dr. Diogenes Viana Guer-Ia terceira vez ,consecutiva que o Sindicato dos Bancá-

. Ai

rios consegue resolver amistosamente a completa ques- I Joverno ,vai completar seu uma fôlha de papel." ra - Professor de

Arqueo-ltão, obtendo aumentos iguais e mesmo superiore,s a ou- ,terçeiro aniversário. Ao n.ov.o c.onfrade .os n.os- logia, Arte Indigena e Arte

tros Estados da' Federação, sem ser necessário, graças . E, como até aqui, irem.os sos v.otos de vida l.onga e Popular.
também ao espírito de compreensão dos banqueiros -e vivendo das �speranças de próspera, dentJ10 d? exce" I Sta. Maria J?sé de

sau-j cprincipalmente a atuação conciliadora do Delegado Re-
,;lue o tempo passe ligeiro ... ! lente pl'og1'ama que se tm-

",za'
- Secretaria do Curs,0_"

'"

��� gi0"n,a,1 d"o rrr-abalh0, nem mesmo recorrer·ao dissídio co" I I
. BUM

.
çou..-

-

I de' Museus,'
" ' -.

letiVO ;,91.1 ::iS greves que tanto prejuizo causam à Nação

minhõlfs, que transportam a

produção catarinense! . O

panorama lembrava os com

boios de von Romel, des-
truidos nas areias dos de

_",ertos, quando o Ofrica

Korps foi para o beleleu!

__________________
r-

,

pressar de. muitos modos e
caminhos ...
Na próxima edição forne

cerenios dados pormenorí
zados a respeito, porque não
criamos êste jornal para
pregar pilhérias".

ALUNOS: (diplomandos)
Terezinha Ganem - Ma-

ria Luiza Pimentel Reis - O Tempo �

Aletta Maria Tompowski Previsão do tempo até às
Livramento - Telmo Evan- 14 horas do dia 13.

gelista Martinho - Leda Tempo - Instável, sujei-
Pinsdorf da Silva - Ro- to a chuvas.
setta Rabello Pougy - Ecy- Temperatura - Estável.
la Castanheira Brandão -'-; ,

Ventos - De Nordeste a'
Dinaldo Buarque de Gus- Sueste, frescos.
mão - Cjselia Antonio Go- ' Temperaturas, - Extre-

mes Leite' Pascoalina mas de 'ontem: Máxima
Stilben. ' 20,6. Mínima 16,0.

Houve barulho no chatô (la Tiradentes. E, eons
ta que ate processo já foi 'aberto, a requerimento
do Proiessor de todos os catal'inenses,. . .

'.

,

Passando alí pela redação do Duurio Oficial da
Manhã espiei para dentro, para ter a satisfação de
dar um Até logo ao Radar. A minha espiada foi- fe
liz: lá estava um cartaz proibindo a entrada na re

dação dos srs. Carlos Oiniz" Alcides Ferreira e do
Gufa. Que teria havido?

Contaram-nos depois que n.a edição do Diá·r'io,
de sábadó, tinham incluido uma bomba de cobalto,
',contra o Medeiros. Quan-do deram pelá dita" houve
um alarme dos diabos. Esconderam e queimaram a

edição, tirante alguns' números para a pr.ova judi.·
ciária do c1'ime! Isso se' deu altas horas aa noite.

,

O Medeiros foi tirado da cama e apareceu na

redação de pijame, com um revolver calibre 64 e

uma lurdinha a tiracolo. Estava cachetico de san

gue e caxiense de disposição. Parecia o TEmório!
Leu o estopim e explodiu:, ,

- Era só o que faltava! Todos os jornais da Ca'·

pital já me' esculacharam! Só faltava o meu!
Chamem o CeI. Feio, �sto é, o CeI. Trogilio.'

Quero vingança. .. :vingança... é a herança. .. que

ninguem me deixou! Isso é coisa do Diniz, do Se
nador ou do Gufa. Chamem a Policia... a.

PO .. ,LI. .. CIA!!! Traição cosmorâmica! SOCOR
RO!!!

-

xxx

Depois, o Professor tomou uma chávena de água
de flor de laranja e serenou! Tirou a bomba d!l pá·
gina e supstituiu-a por uma exploração contra o

úosso diretor: "O Barão do Itararé etc. etc.". (Repe
tir a intriga sempre e sempre, como rpandá a técni-
ca moscovita).

'

xxx

À noite de domingo, estavam no Rosa, em ceia,
os acusados. Disse-nos um deles que, essa história
era igual à histó..ria do incêndio do Reichtag, em

Berlim. Que tudo.era coisa feita! Golpe do Profes�
Sal', que está estertorando! Canto de ,cisne negro!

Olhamos para a trinca. No ar latejavam mutre·

tas!, E por sôbre a fronte de cada um .deles - frou·
tes de inocência e mansuetude, seráficas e evangé
licas - não pairava aquele lummoso arcozinho de
barril que assinala oI> santos, inocentes de pecado e

livres das negruras do remorso. O ambiente era de

�iq�.encial, Frases sussurradas. Meditadissimas! Pe
sadas e medidas como estriquinina em farmácia!

Quando o Senad.or, mais boquirroto, anunciava
que ia c.ontar,. o Diniz o fulminava com um olhal'
mixto de súplica e de ameaça de morte! E o Alcides
contava ... uma anedota. O Gufa, bufava! O Diniz,
com olhos de figura do Guevara, nas propagandas
de alpercatas, cismava como o caboclo d� Menotti
deI'Pichia! Na sua consciência, dir-se-ia, tumultua
vam pensamentos heroicos'e' sublimes, de inocência
sacrificada, clamando por justiça. Mas também po
diam ser planos à Mauro Guerra e à Guasinho ...
O Senador ostentava poses de dlgnidade ofendida,
como que a exigir que ninguem acreditasse em nin

guem. O mais sincero dos trêS'era o Gufa, confor·
mado c.om a semelhança física que Deus lhe deu
com o Bereco!
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