
Cuntra a .Majoração de' Impostos;· -, I

,

As classes prldUlor;s ratificalD" clRclusões da Conferência de '-enau.
na Assoei,ação Comercial ,e Induslrial:de :JoinvíllB

Realizou-se

segunda-fei-I
mas associadas de Joinville_ Os present�s tomaram

I
fim de custear a pavimeil-, estranheza ao referido a- em Blum'enau: Falaram a

I I cardam e condenam qual
ra última, �ia 5 do �_orren- e �e .ou�ros municípios. Os conhecimento �e uma

.

re- i tação de :s�radas e a titul.o I
pelo não só .por�ue desco-I respeit� com incisiva argu-1 qu�r n_:0v�mento sentido

te, concorrida reumao .01'- prmcipais assuntos tratados portagem pubhcada no jor-] de· empréstimo aos contrí-. nhece a realização I de tal mentaçao os senhores Hans majoraçao Imposto vendas
dinária do Conselho Diretor de real interesse para o co- "nal "O Estado", de Flor'ia� buintes do referido impos-I mesa redonda para a qual Lange, Ludovico Baltazar

I

consignações, dest i n a d a
da Associação COmercial e n�ecimento geral foram os

I nópolis, edição de 3 deste to - cujo pedido teria,.. sido (não foi convidada como Busch�e, Antonio Budal À: qualquer. fim. Estamos di
Industrial

d,
e Joinville, .a

I
seguintes, alem de outros: mês, referente a pedidofel- formulado por representan-\ porque o apelo contraria rinos, Guida Torre e Jorge rigindo memorial esclare

que estiveram presentes, a- PRETENDIDA MAJORA- to ao Poder Executivo' pa- tes das classes produtoras :frontalmente as conclusões Parucker Junior. A argu- cendo motivos ésta díscer-
lem dos dir�tores, 'gran�e I çÃO DK IM�OSTO

.

ra aumentar' o imposto de I reunidos. en_: mesa redonda. ! do Congresso das Classes mentaçâo expedida pelos dancia. Aconselhamos não

numero de tItulares de Ílr- ESTADUAL, vendas e, consignações, a-I A Assoclaçao mostrou sua Produtoras levad� a efeito referidos senhores convér- subscreverem qualquer so-

,e;m
.

�>.-.()_()_(-.-.)_(.. ge pa,ra os' termos, dn tele- licitação referido sentido
_ .,_,0. iI!� __ 1 " '\'t'

i !
'

. '! grama dirigido à Associa- por contrariar determina-

R :RETOR d -,Om(Jis antigo Diá- -, ção pelo senhor. Charles i ção classes .produtoras ex-v
U 8n. 8 i ,rio de $. Catari,na

-l
Edgar Moritz, cujo telegra- j préssa Conferencia Blume-

Arrude Remo. , .ma é o seguinte: "Fedeta-, nàu ano passado". Todos os

GERENTE ,� Ano X l o' ção Comércio e .Federação I proomtes -votaram unani-

D,ominIO'. F. t
.., I' Associação Comerciais diS-,' me�en�e apoiando .�'tele-

..I A
'

.

N. tt.73i
, -I

.

grama supra transcrito.
a. qUlI'iO • '
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Aranha Joga Carta�a Decisiva:
----------------_-------------

Dos IODcionariosaosr.Nérêu Ramos
RIO, 12 (V.A.) - No terpretando os sentimentos

de seus companheiros, o

professor Nestor Massena,
Secretário da Presidêneia,
pronunciou estas 'palavras
de congratulações:

mesmo dia em que o sr. Ne

,I rêu J;{an�Q?, recebia do Car

deal Câmara, §l Grã-Cruz de
São Silvestre, com. que foi

agraciado por S. S. o Papa,
foi ainda,' à tarde, no Palá- /

I'

«Se heuver resultades favoráveis, os louros serão ,do Pre-
'sidente' da República; se a medida .redundar 'em

f darei d'··'d'blí cio Tiradentes' alvo de ca-

traeasse, arei. por .encerra a � mlona· VI ía pu ICi!h rinhósa manífestação de "Quaisquer manifesta-
. ções de apreço e de estima

. RIO, 13 (V. A.) - O sr. rem num. fracassa, darei interno sofrerá apenas a projeto de lei de licença simpatia, por parte dos fun-
Osvaldo Aranha, falando a por encerrada minha vida majoração de 40%, porque prévia assegurava a, impor- cionários da Câmara -dos

a V. Exa., Sr. Presidente,
'.

bl "
.

50'0',/; -,

f 1 d atingem a nós, funcioná-
respeito da política que de- pú ica. os impostos atingem a/o, taçao a taxa o icial e pa- Deputados que, reunindo- -

sencadeou no comércio ex- A propósito da liberdade Está previsto o orçamento pel e tudo o mais, garanti- ,se em seu gabinete, lhe ofe- rios, que nos rejubilamos
,,'

d' I dI\,' 40
-

lhõ d d'
. sempre com todos' os acon-

terior .com a adoção de, no- e comércio, reimp anta a anua ue 8 mi oes e a inteira autonomia a im- -'d i receram uma cesta de flo-
vas medidas declarou: no Brasil, há quem entenda dólares para execução do' prensa.

.� ! res. Nessa oportunidade, in-
tecimentos que denotem o

_ "Se houver resultadq� que o Brasil ficará à fren- sistema, .
..-_"-

.

valor dos que participam
d 'l O d Ab d d COMO EM SANTA CI"IRIHA desta Câmara é, principal-favoráveis,' os louros serão te e outros pmses, ínc usi- uvi o so re as me i' as

d 1 fl d A' ,

'

'

+ mente, dos que se acham àdo presidente da Repúblí- ve : a Ing aterra, no, ruxo em execução, o sena ar -,' " " ••

c�; �e �s me'QÚ:las redunda-, dos negócios para os quais l€ncastro Guimarães frisou �
frente dela, dirígindo-lhe os

estava f�chado. Observado- (me todo o material neces- I... 'IIDfn 'n�áJ.o InnCiAllón-R� ". ·t 11.0
-,

'.
destinos.

":DI,,ãO.:- Dl�a'silí.o\·saI8s1. �: e;:e::::uê::�;Ü�I"tie�i,�:"l:��������tn:;;I::"'pm; '!v�im=; da�Ner- J

�mu" de"erta ::eira,
• nova politica cambial, a do a taxa oficial de câmbio. RIO 13' (V A) _ Grave nha" partidária conforme 1 b

- uma só família .._ a família

d'·
'

.
"

'

O·
'

• ",'
•

,

•

,

..

I
e que essa co a oraçao se-

O pais gas�lma a,��entara 100% Adiantou que u�a d�s. e- ,revelação !oi feita, da tri-, constar�a �as informações ria jde 3';10 sôbre os venci- legislativa. E tudo que o-

RlO 13 (V A) A na importaçâo. No mercado mendas de sua autorIa ,ao buna da Calliara pelo depu- ,prestadas a Comissão Par t d l-
- corre, de bem a essa fami-

, .. __,.
•

",' ,

I
-

,

men os os meSITIOS, so lCI·

Carteira de Câmbio do
S

tado Filatlelfo Garcia ao a- "lamentar de Inquérito. Leu, I to a V. S. que abata nas fo- lia, a qualquer dos �eus

Câmbio do Banco do Brasil Revolução no isfem8, 'éusar o .d:�:gado de Polícia a�nda, o s�..Fila.d�l:o Gar- lhas de pagamento essa� membz:os, n�s é profunda-
ínformou que e.stá tomando de Crédito do MumclplO de Tres I:.a- Cla um OfIClO dln&Ido pelo per<�entagens de todos os

I mente grato.

t�das as providências in- , goas. Mato Grosso, o qual referido delegado ao cole- referidos funcionários de
I \

�. �

c1usive o preparo de im-

B d T
.

b Ih "d f il-t' ,teria expedido, instruções tor estadual de Tres La- Tres Lagoas, que esponta- Ac�ite V. Exa.; pois, esta
pressas e expedição d� ins-I anco O ra a a or Dara BC I ar· ás autorid�des estaduais no goas, vasado nos seguintes neamente concordaram'com manif�staçã6 dos funcioná-

iruções às agência� do�ba�- crédito as classes assalariada S
sentido de que contribuis- teI'mos: a operaçã�. (a.) Sebastião rios da Câmara dos Depu-

cos para que a pnmelra 11- ,.,' sem,_ compulsoriamente, pa- "Exmo. Sr. Benedito AI- Vieira de Andrade, presi- ta�os por motivo da alta

citação de disponibilidades I RIO, 13 (V.A.) - Numa ,-iniciativa é da Comissão ra, a "caixinha" da U. D. N·I Cinde> da Fonseca, coletor dente do Diretório da 'U_D .. distinção com que foi hon-

cambiais' se�fetue nas prin- verdadeira' revolução do Nacional de Bem-Estar So- loca�, da qual é, tambem, o I estadu�l. Nesta: Tendo si-' N." radohoje pela �nta Sé com

cipais bolsas do país no dia sistema de crédito, cbnce- ciaI, �ue na 'próximfl'quin- preSIdente, do delIberado na ultima o grau de Cavaleiro da Or-
, MINISTRO INTERTNn

16 do corrente. Para esse dendo-o a _quem menores ta-feira realizará uma reu- O representante mato- convenção da Uhião Demo- ,
.. "-

fim, álém dos indispensa- possibilidades financeiras mao para debater o esboço grossense acusou a'quela crática Nacional, rea1izada RIO, 13 (V. A.) - Foi
veis entendimentos com as possui, vai ser lançado, do novo estabeleciqJ.ento de autor,idade policial de atra .. há pouco em CamB.-0 G:r:an- assinado decreto nomeando Agradecendo aos mani

bolsas, estão sendo calcu-, breve, o Banco do Traba- crédito, que foge às normas biliária, e, além do mais de de, que seria ihstituida rima J sr. Hugo Araujo Faria festantes, disse, a seguir o

laaÀs as percentagens a dis- lhador; para j�cilitar, crédi- 'bancárias atuais, baseando-I conivente com os contra- "caixa" para o partido, com para substitui�, interina- Sr, Nerêu R�mos:'
tribuir inicialmente. por' to. às classes assa�ariadas se :m critérios novos que

I'
ventares dos jog�s de aza�, a espo�tânea coloboração mente, � mini�tro do Tr.á-

praça e' por
·

..

categorIa de ou menos f�v(!)recldas, A I ser�o _aprovados por ,aque- pe�o _

que receb�rla �on�r�- dos funcionários públicos ba-lho, durante sua viage�'; "Sou muito grato aos fun-
produtos importados., le orgao. .' bUlçoes, para sua calXI- de nomeação do Governo, ao norte. cionários desta Câmara _

-±���A�R�T���E�==�to ao pllrtido a que eu pertenço. som,os, pOIS, ád:�r�Il-' . leIS, que, para os acusados, assenta na faculdade abso- pela participação, que tive-
rios. Isso, ,todavia, ,� justame�te o que m� lev� a dlrIgIr-

J ' lu�a, de comb.ate�em a �cusação, articülare� a defesa, e ram na solenidade com quelhe estas lInhas. SeI que voce, �o Imarm" esta como pa- i e�IgI�em a fl?e!ld�de_'� ordem pr?cessual. Essa incum-
"

trono,da defesa do sr. Pedro Blttencou,r.t, num, .proces.so I'
/ bencla a tradlçao JUndlc.a. da,s.maIS antigas civilizal'õe,s' hoje fui honrado recebendo

h 1 I t V Ao dr. Sãul Ulyssea'Baião "

I d
-

d G
-

Cde orIgem excusa, que I e move a po ICla po 1 Ica. I, o I a reservou sempre ao mlmsteno do advogado. A este a con ecoraçao a. ra ruz

. seu nome no início da sentença com que, há dias" o hon-
. ,I pois, rel'eva honra-lo, não só an:ebata'ndo à pelseguiçã� de São Silvestre.

l'ad� Juiz da Laguna c?".cedeu ao acusado �m �rdem d� mteressa, no momento,
,

I.
"

•

"

,

. os, inoccntes, mas reinvid'icando, no juJgamento dos cri-

hab?as-corpus, por v,oce Imp�trada. �, depOIS «1ISSO" OUVI I, A
. �e�posta �e Ruy a EvarIsto �OI longa. MaIS de! �llIlOSO�, � lealdade às garantias .legais, a equiqade, a

crítIcas susurradas a sua atItude. E verdade que esses vmte pagmal3, E um documento notavel, que devera es- lmpal'Clalldde, a humanidade". '

mesm,os .comentários exaíta�a,m as decisões, por tudo la- I tár impresso e� �odas as cart,eiras de advogado, p�rque i "Oi'a, .quando quer e como quer que se' .Fometa um

mentavels:, que tom�ra o ofICIal .encarre?,ado, d.essa, farsa ! n�l� o Mestre msuperado e msuper�v-:l compendla la- atentado, a ordem legál se manifesta' necessariamente
em Ima�Ul: no sentIdo de banIr do mqu.ento o sa-, pldar�ente os deveres da nossa proflssao'., I por duas exigências, a acusção e, a defesa, das, quais a

grado dIr�Ito de defesa. Bem de' ver qu� t.aI,s, p_ensamen- I Na� encontro" nobre colega, melhor e �als alt() a-; segunda,p OI', mais execrando que seja o delito, não é me

t�s, condenando,. no advo�ado, o correlIglOnanO, e .e:l�� plauso a sua conduta, d� que recor�ar aqUI algun.s tre-
I
nos .esp�cial à satis,fação da moraliiiade pública. do que

gIando, na auto�Id�d:, alIas
�

um bacharelando de dIreI- chos esparso� da m�moravel resposta daquele que, mega- a pl'lmelra. A defesa não quer dizer () panegír,ico da cul-
to, os gestos arbltrarlOs - sao pensamentos de nenhuma

. velme�te, fOI a maIor cerebraçao da nossa raça. I pa, ou do cuIllado. Sua funcão consist'e em ser ao lado servir ao nosso país;
valia. Deles não vou ocupar-me" �ue apénas me servi- I "A Circunstância, cuja alegação. �e. subl�ub.a na :;ma

I
do acus�do, inocente ou crill;inoso, a voz dos s�us direi-

ram para o mote desta despretenSIosa carta. carta, de ser. o acusado nosso adversano, nao entra em, tos legaIS". .

Agradeco a reiteracão de
Em 191�, no !lce�o .da campanh?, civilista, houve" no �inha de, conta, sen�o para lh� r�alçar o me��ciment? a J "

�

"Os llartidos transpõem a orbita da sua iegítima .
J J

Rio um crIme gra:Vlsslmo, cometIdo p�r um exaltado esse ato de abnegaçao. ·Em ma,Is de uma, ocaSlao na, VIda açao, toda a vez que invadam w esfera da consciência
vossa estima e do _vosso a-

adv'ersário daquele extraordinário movimento. O .acusa- p�blica, não hesitei em correr ao encontro dos meus ini-
I

profissional e pretendam .contrariar a expressão do di- preço e, faço votos não.;.só
'do, passada ii refrega políticá, vendo os companheIros se mlgos, acusados e perseguidos, sem nem sequer aguardar reito".

.

(
.

pela vossa felicidade cómo
excusarem do .patrocínio da sua causa, apelou para Eva- que elem mo solicitassem, provocando' contra mim de- I" "Trabalhando por que não faleça ao seu constituin- p�la de todos aquel�s que
risto de Morais, já líder da p�ofissão no juri popular� .sabri.dos �ran?o�es políticos e implacá�eis campanhas de te uma só dessas 'garantias da legalidade, trabalha' êle vos são caros" .

. Adepto fervoroso de Ruy, Eval'lst.o escreveu ao veneran- malsmaçao, umcamente, por se me afIgurar' necessário (o advogado) para qu� não�falte à justiça nenhuma das
do mestre e preclaro \chefe, soliCItando-lhe uma palavra mostrar aos meus con�errâlleos, com exemplos de sensa- suas'garantias". "

de ordem. Na sua carta, pe'rguntava: '.'DElvo, p.OI: �er o çã�, q�e acima de tudo está o' serviço tl'a Justiça, Diante I Aí estão, meu ilustre e jovem colega" ensinamentos
acusado nosso, adversário, desistir da

\
·defesa 1lll<Clacla? d�la nao� pode haver ,�iferença e,ntre amigos e adversá-

I
que,somente honram quem os seguir, como você os está se-

'

Prosseguindo nela, sem a menor quebra dos laços qu.e ,I rIOS, senao para lh,e valherrnos amda com maÍs presteza, guindo. Pobres e infelizes os, que, casHgados ,de penúria.
me prendem à bandeira do civilismo, cometo uma. in-\ qua�?o ofendida. nos a�versários do que �os amigos". imental, tangidos, por ,interesses de duvidosa moralidade
c'orreção partidária?" .

O fur�� dos partIdos. tem posto mUltas vezes os
I

e exacerbados de primitivism� partidário, não podem
,

No-caso de Imarui não há outras s-emelhanças com i seu. adversal'los fora da leI. .

" compreender a naturalidade COm ,que você está emoldu-
o citado, senão a, de você

�

ser ad,vel's�l:io político da víti- I

�Jas perante a humanidade, �eraÍlte' o cristi�nismo, �e- II ralldo ,de brav�ra e nobreza ó seu diploma.
.

ma de torpe acusaçao. Esse, ahas, o aspecto que, lant.e as normas fundamentaIS do nosso reglmen, mu- Rubens de Arruda Ramos

dem de São Silvestre",

RealmeFlte; como disse o

vosso intérprete, nós somos,

aqui, uma só familia. Te- '

mos ,os mesmos. empenhos,
as mesmas, preocupações e

visamos o mesmo objetivo:

Aos manifestantes e aos I

deputados que se associa
ram a essa homenagem ófe
receu o Sr. Nerêu' Ramos,
por fim, uma taça de "cham

pagne", abraçando, depois,
todos os seus 'auxiliares,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MariO de Larmo' Caotlçao

_ MÉDICO _.
.

CLINICA' DE CRIANÇAS
ADULTOS e �

DOENÇAS INTERNAS' DR CLAUDIO BORGES
CORAÇÃO _ FIGADO _.!.. RINS _ INTESTINOS "11,

•
' .

Tratamento moderno da S'lFILlS � ADVOGADOS
Consultório _ Rua Tiradentes. 9 .1 J'6ro .m reral, Recurso,! ,e.rute <> Supremo Trfb.

HORARIO: i uI Fede!al • Tribu.al Federal ele R�ur.o•.

\
Das 9 às 11 .� das' 13 às 16

.

horas
,_ I ESCRITóRIOS

Te1.: Cons. _ 3.415 _ Res. _ 2.27G ,_: Florianópolis.\ Florla.6poU• ..L Edifleio Slo iorre, rúa Traja••
'\ ,12 - l° udar - .ala 1

.
'

Rio de Ja.eh:o - Edifício Borba Gato, A'v.. l�
A:at6.io CarIo. 207 - .ala ,1001.

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _

Consultório: �ua JOSE' BONIFACIO N. 92·:_ Fone 2665

'Residêncià: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
--------------.;._---__;_--

CURITIB'P'..j_ -PARANA'
,

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doencas da pele: Ec�emas, Fur6nl!ulose, Coceiras. Man
chas•. espinhas, etc. -" Glândulas. Falta de regra�, Ex

cesso, Flores Brancas,' Frieza sexual. Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento· físicó e mental, etc. _ Do

enças crônicas em geral: ReumatiSmo, Varizes •. Asma,
Malária. crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Con!,!ultas em Blumenau rios dias' 26 á 30 de

'., cada- mês. no HOTEL HOLETZ .

.

-
,

Júão Pinto .

Advocacia e Con'abilidade. p

17
-:-.

Sáb�do .(tarde) -
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fr'egapani _, Causas -- élrmaCla Catarmense -

cíveis e trabalhistas.' .

.

Rua Trajano. "

.

.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -:- 18 _ Domingo - 'Far-
Assuntos fiscais em geral.

'

mácia Catarinense -: �ua
E;difício "IPASE" -- 50 andar

Consultório; Rua Vitor Meireles, esquina. com
Saldanha Marinho.

Residência: Travessa Urussanga 2. _ Apt.' 102. :
._--'.--'''_ ------._--... _ .. _-- ._-

DR. I. LOBATO FILHO

ADMINISTRAÇÃO
Reda.ção e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

Tel. 3022 - Cx. Postal. 139.
- '

Diretor: RUBE�S A.' RAMOS.
,Gerente: DOMINGOS ;F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A•.S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas. 40 _ 50 andar,
Tél .. : 22-5924 - Rio de Janeiro.

. Reprejor Ltda.
nua Felipe de Oliveira. n. 21 _ 61' andar

I.
Te!.: 32·9873 ., São Paulo.

,

ASSINATURAS

tinge. :'os',- ccibêiõS:: instant�neamente
.'

., .

em preto '.f� . �',as�anhc �(

'.:�:'("I�·,A ·.;F I G .\. R ..
-'_'.".

meio século de existência

DR. \VALMOR ZOMER GARCIA
, Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medicina da ,

.

Universidade do Brasil
'

'jEx-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
Médici> do :Hospital de Caridade.

tlOENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS _ OPERAÇOES
,

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16.00 às 18.00 horas.
'

Pela manhã atende diàriame�te no Hospital' -

de Caridade .

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

Na Capital
Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ces' 170,,, ..i
Semestre .... ; ...•... "

.' .. Cr$ 90.00
No Interior

Ano : _ Cr$ 200,00
Semesjre '. Cr$ 110,00
Anúncios' mediantes contráto.
Os originais, me-smo não publica\ios,/ não

serão devolvidos. ,

A direção não se responsabilfza pelo. CDn·

cultos emitidos nos artigos assinados.

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao' Szaniawsk-

Dr. Samuel / fnnsera
CIRURGIÃO DENTISTA

DR. HAMILTON P. STOCCO'

_ MÉDICO _

Clínica geral de adultos .e crianças - Doenças de
Senhoras _ Partos _ Ope'l'ações

.

.

Consultório: Victor Meiréles, 18.
,

Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atelil�-e em seu consulfório das,3lf2 à§ 6 horas,

,
-

-

DR. MAlUO WENDHAUSEN
CUJd••MI 111.... ai.....

_.INdo - a.. , II - '1'01. .. 'fia.
c... ii .....
... 1 a ltaa.r. a. '1'01. .11.

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURlNDO"

DR. CLABNO G. GALLETTI
- J.DVOGADO-

Rua: Vitor Meirelea n. 60 - Fone 1.468 - F1orl••ó,oU..

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

- J.DVOGJ.DO -
.

CaIu r.taI III - I.j" - ..... c........

Lavando ·com Sabão

.X),irg·é'm [5._heciali.da,.. ;de�-.f' , s�6Á�yIRct�,':
da

'

Cla- WITZEt INDnST'BI1L-J8Io'viUe. (marca r8oJítrada) E�I'.EciÃl,Df-1)E
economiza-se temlpo - e dinheiro.·'

.

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

. \

Informações'
Ufeis �

�

.

o leitor encentrarã, nes •

ta' coluna" informações que
necessita. diàriamente e de
imediato: '

JORNAIS Telefont'
-

O Estado ........•. 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tàrde ..• 3.579
Diário da Manhl ... 2.463
A Verdade .;....... 2.01(;
Impr�nsa Oficial 2.68R
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) 2.314
(Portaria)'

.

.••. . • .. 2.036
Nerêu Ramos _...... 3.831
Militar .. .. . .. .... 3.157
Sá'o Sebastião (Casa
de Saúde) . . . . .. 3.15�

Maternidade Doutor
.

CaTlos Corrêa ... 3.121
CHAMADAS' UR-
GENTES

Corpo de Bómbeil'08 3.313
Serviço Luz (Recla-

<, mações) � .. 2.404
PolÍcia (Sala Comi8-
sário) • ; . . . • .. •. 2.038

Polícia «(jab; Dele-'
gàdo) .•...... " 2.59,'

3.700
2.5QO
3.55'3
2.325
'2.402
2.3;;8
2.500

farmacias
de Plantão,

M:F::S DE OUTUBRO

3 __;. Sábado (tarde)'
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto. ';...-:

4 - Domingo _ Farmá
f�la 'Moderna ,-' Rua João .

Pinto.

10 _ Sábado (tarde) -:

Farmácia Santo Antônio _
.

Rua Joã� Pinto.
11 _ Domingo - Farmá

('ia Sa1110 Antônio - Rua,

'Trajario.
24 - Sábado (tarde) _

Farmácia Noturna ..... Rua

�l'ajano,
25 _ Domingo - Farmá-.

c�a Noturna _ Rua Traja-
1'0.

30 - Dia do Comércio -
;�armácia Esperança....,. Rua
Conselheiro Mafra. ...

O serviço noturno será
detuado, pelas farmácias'
Sémto AntÔnio, Modema· e
Noturna, . situadas às rua,

___________ J:1'ío Pinto e Trajano•
/JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Outubro de 1953 '1
.J

: Clube. Doze
..

'

dQ Igosto
.: I GRANDE BlNGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO-

l,CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE
FESA CONTRA LEPRA

.

DIA 4 - A'S 20,30 HORAS - 4a. FEIRA ,

,11 'RODADAS COM 'PREMIOS ESTUTPENDOS E
RICOS.

Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,
oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais 'um TRATAMENTO DAS,
par de sapatos de crocodilo, oferta de "Moda�

, Cliper".
'"

-' , ;An"e,m' ·�,a." ,i Edm'Ae',nsd5 0"B8h�sI'E'N _

2a: Rodada - Um 'abat-jour com pedestal de alabastro, .' ,

oferta da "Casa Cascais" e mais. um estojo de
escovas. ,'. �,(,:.'f�� " PILULAS E XAROPE 'I Jóanne DRU em:

Rodada - Uma enceradeira elétrica,,;_�dbm espalha- .,' 'SINDICATO DO CRIME
doí-"ofert'a da "Caca Meyer". Blanc' rd'l N

Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár- a" ��ri��o;:-�:n��da. Nac.
macia Gatarinense".

Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa
Hoepcke S. A.'" CO'UPRO6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma-, ,i....

,

chado & Cia". A'. 'v'e',7a. Rodada - Um Edredon, duas faces, oferta d'" A u.omo,,' I
Modelar". Compro auto nó .míirlmo 1

Sa. Rod�da - Uma grande Ceia de Cristo, �ferta da para cinco pessoas. Anos
"Casa Galluf". '

, ,50, 51, 52. Bom estado. Pre-
9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta

'1
"

'

d'''A E-letrolandia".
"

ço razoavei. '

10a_. Rodada - Uma grande Elétróla, oferta do sr. ceI-II Tratar curtume Barrei
'que, muitas vezes, vemos

so Ra�os. . ros de Alfredo Lheureux.
certos pares e pergunta- 1la. Rodada - U).TIa balança domestica, oferta de, "Osni Imos: � Como e possível? Gama & Cia."

, /'
-- Pois foi, justamente, a PREMIOS DE CONSOLACÃO

.

�,( solidão, irritante que obrí- 12 Pacotes de Café da Ilh�, com 5 quilos cada um, ofer- .cOSINHEIRA E
- ta do sr.. Ernesto tRiggenback.

gou esse homem e essa mu-
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé-

lher a saírem em busca do

I rica".
amor ... E' um estado de 1 Fruteira de .vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-

espírito 'acflbrunhante e mãos".
'

que, muitas vezes, quando! 1 Raquete de último modêlo.

I
1 Cadeira portatil.

passa, nos faz rir... 2 Litros de legítimo cognac
No entanto, ,o desengano ,II i Abat-jour, oferta' da "Casa Royal".

e .a ,solidão são pontes et-l
Como complemento. .da reunião, o lançamento'

:g�-idas.para os outros cora-
. , . _"

um filme ...

côes , . . Nunca sabemos I ...0 exame pré-natal e o exame da criança sao indis-
,

BINGO E C:INEMA
-

h d pensáveis em tôda parte. Os servicos mantidos pelo De- PREÇO- DO CARTAO: CR$ 100,00.
com quem nos avemos e

partamento Estadual da Criança 'de São Paulo acham Senhas com a direção da Associação, bem como na

encontrar do outro lado da frequêses em todos. os lugar�s onde, penetram, o mes- '1 Secretàri.� �õ Clube Doz�, _no horário das 8 ás llhs.
mesma; é por isso' que os mo acontecendo em todo o pais. Coopere com a Semana Prêmios em exposiçao na Casa Hoepcke.,
rudes têm mais sorte e, são dâ Criança e faça o seu exame pré-natal e -!eve o seu,

invejados pelos cultos e as filhinho.
, feias conseguem uma feli- (Fotá gentilmente cedido pela Johnson & :I0hnson)
cidade que as bonitas Te

cJamam... I
'- (APLA)

��Q'
NO LAR- E ,NA SOCIEDADE

BILHETE DA SEMANA �cher, esposa do sr. Emilio dolino Rosa.
� la.

SOLIDÃO Boetcher, - Sr. José Pereira
,
....e

,O coração sempre se - Sra. Celeste Bedusshi. Carvalho.
I

opõe à 'solidão. Não quer - Sra. Elizabeth Malburg - S'ta.Hilda de Oliveira

nunca estar sozinho. Quan-, - Sr. Romão Machado. - Sta. Lubelia Dutra, fi-

d� ,perde um amor, enche- - Sr. José Pereira de lha do sr. Antonio Dutra

se logo de mêdo. .. parece Carvalho. - Menino Haroldo, fi- 3a.
até que cambaleia, pois 10- _:_ Sr. Feliz Lenzer, fo- lho, do sr. Haroldo Soares

go procura outro 'apoio, tografo da Secretaria do' .Clavan, do comercio local. 4a.
- outro amor, outra compa- Interior e Justiça. - Menino Eudardo, .fí-

'

1 M Ih d G
. L' dí

5a.
nhia. - Sra. A ciomar aria o o .enesto ms, Ire-

.
E por isso que cada, vez da Rosa, esposa do sr. Fri- ter-gerente do INCO.

que' UIl} homem ou uma

mulher se encontram sós

procuram logo a quem

amar. A necessidade de

amor é tão grande e' aguda,
tão proposital e irrefletida

SEMANA DA CRIINea

tira' Tems ClubePELO AMOR DE NOSSDS FILHOS ...
VAMOS JitEAGIR CONTRA :êSTE FLAGELO!

CRA' BINGO "SINOS DE NATAL'"

ANIVERSARIOS

ANTE!yOR ,MORAIS
�

-

Jornalista, poeta e escri-

tor, .o sr. Antenor . Morais,
membro da Academia Ca-

poucos que, hoje, vem man-
, I

tendo sua colaboração nos

jornais e revistas de Santa
Catarinâ. Inspetor do Mi-

DR. BIASE FARACO

Ouvidos, Nariz e, Garganta I'
8ANCO de C�f�ITO POPULAR

II� AG,RICOLA I I

RM.a; D''llLlAM 1"1 16 . " ,
, ---d'-'�'

, FLORlANOPOLIS - 51ó..e�ró.rlno,

FAZEM ANOS, HOJE:

DO

Ausente duran.te o mês de Outubro.
Em viagem à Europa.

, ,

TRATAMENTO p�s

A'nemict,s' �

PILULAS E XAROPE '

I
Blanca'rdl

� ,I T Z

Preç: ". '1,60 � 3,50

John

As 8hs.
\

DEREK'- .Diana

LYNN em:
,

.

O, CAVALEIRO DE
. SHERWOOD

No programa:
Noticias da Semana

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

N::.c.

COPEIRA "

'

"JPrecisa-se com urgêncis, 'IPJ' B -(, im:de uma' Cosinheira e 'Co- •

peira à rua Conselheiro As 8 horas
'

,

Mafra 93; Ordenado cr$ '. ',. Thomas GOMES � Do-

500,00 e cr$ 200,00. Tratai" rothy DANDRIDGE e 'os'
no mesmo endereço. Originais Harlem Gloge

Trotters em:

"(JS' GLOBE-TROTTERS"
No programa:
Esporte na Tela. Nac.

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

cen-

marino à rua João

26, com a gerência.

Mooas balco-
'

Distas
Com m�ita prática e

mas referências.
I Precisa-se na A Modelar.

f3Lf)12IA.
EsfreHo

As 8hs.

Ray - Milland -, Isa Mi-

randa em:
.

HOTEL IMPERIAL
No programa.

Esporte em.,Marcha, Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Imp. até 14 anos.

As 8 HORAS
Luiz DELFINO - Van-

A ,.sífilis é curável. Muita gente, porém, �inél.a não

'1_ Dever.á' se ie�liz�r no próximo domingo; 'dia 18, o
_;- _'

. da LACERDA em:

I
sabe dISSO, o q.ue levou o Departamento Nacional .da tao anunciado ,Cha,�mgo "SlN<?,�. :q�, NA{DAL>J-;;:,· "�,� cJ J;0M

.. ;,O.J>.IA�O ,N.'<)"';'Criança a.promorre:- a divulgaç�o dessa
mensa,'gem,' a

to- ' Não há a 'r;1en,0�" so�bra �r.-
. ,

t-'!..�w,�;,�� -' --

à -s-�e-n.:
., - '

do 0\ Brasil, no penodo que vai de 10 a 17 c!,� Optu_Qrv, .cesso q_u�-:���!·�;,.fes�' .

I ,ãtftioPlCOS • en •
- CORPO,

,pre.cis:unénte 'a ·SEMANA.'D-A' CRIA:NÇ:'--'. '.'

a que se dc7tina, deverá' contar o apóio irrestrrto
Por motivo de viagem, .Iohn DEREK _: Diana

So sofre dessa doença quem-quer. So transmite essa da nossa SOCIedade.
.

-

,

.

LYNN em:

moléstia aos filhos, quem não quiser fazer um trata- Aliás, 'vem sendo notado um interesse todo espe-
vende-se o estabelecimento

O ' CAVALEIRO DE
menta que, afirial de contas, ê muito simples, cial pela festa domingueira do próximo dia 18, a qual comercial "IMPÉRIO DAS

As poderosas' drogas, . descobertas pela medicina decorrerá, por certo, em um ambiente alegre e festivo, TOALHAS". Tratar p,sso-
SHERWOOD

moderna, fazem com que a sífilis deixe de ser aquêle : As mesas para o Chá Bingo "SINOS DE NATAL" almente/com (i) proprietário, No pJ;ogra�a:
tarinense de Letras, é· dos fantasma incurável. O diagnóstico moderno é rápido e poderão ser reservadas com a sra. Bulcão Vianna ou na Filme Jornal. Nac.

preciso. O tratamento não tem nada 'de complicado - Relojoaria Muller, a partir do dia 16, isto é, a partir de snr. Walter Alves da Silva,
f

..
R Víscô d de Dur Preços: 6,20 "" 3,50

mas deve ser seguido com rigor até a sua conclusão. O 6a.' eira próxima. ,

a ua ISCun e euro

tratamento interrompido, dizem os médicos, pode ser -até 1 A partir de .sábado à: tarde até domingo as mesas Preto, n. 3.' Irnp. até 14 anos.

pior .do que se não fôra iniciado, porque pode, muitas, poderão ser reservadas na própria séde do CluBe.
vêzes, reativar a moléstia. J O Chá Bingo "SINOS DE NATAL" em boà hor;l _'o_ó_o_o_o';;;",

nistério da ,Educação, 'jun- Quantas crianças sif�líticas há no país? Impossível organizado para oferecer um bom Natal aos pobres da

I.... A C I TE"

:: ::�sC�:��ad::t�:��::;:� ����ns��i�it�::�ªp:���r/::���tâ�u�u:\�fi���r�ran�� ;:�ea:�se 'deve merecer o apôio irrestrito da
�os,sa.

so-

:::
-:0:--

_ i-
mite ao. feto através do organismo materno, e que, na Aindá para maior brilhantismo da reunião de dO-' A G � N C 1 A DE c

prossegúem,. manifestando maioria dos casos, ocorre o abôrto ou a criança nasce'l
mingo â tarde nos salões do LIRA TENIS CLUBE tere�::: PUBLICIDADE ,<O sr. Anteno) Morais !leu morta." ,

"
mos o DESFILE DAS BONECAS, inegavelmêinte outro a -:0:- c

.

interêsse \ em colaborar riO' Tais fatos não são ag'radáveis para ler ou ouvir�.. fmor de' extraordinário sucesso. ' " ,
térreno da cultura barriga- mas afinal é muito mais desagradável constatar a dolo- " O Chá Bingo "SINOS DE NATAL" tem ':::> seu iní-_ 0, ...

REVISTAS I

'rosa r,ealidade da sífilis. Pense em realção ao filho que
I cio marcado para' as 17 horas, prólongando-se a festa até 'e' te,verde. IA I 'QV. espera ter ... em relação às crianças que formarão ás 20 horas. ::: , D O _. JORNAl,

Hoje, dia do seu aniver- o Brasil de amanhã. Necessitamos de cidadãos sadios, I I Aguardemos, pois, o sucesso de mais esta realiza- *
'

"

�'l'sário natalicio, 'fazemos nos- aler.tas e �ã�' c,riaturas nascidas pàra sofrer. A sífilis não ção filant�ópica, em tão boa hora organizada para minc-
..._�--

sas, com prazer, as homena- poupa o mdlvlduo - ela ataca em qualquer parte - rar o sofrImento humano.

,PR�.'Cl'SA',', _":S'Egehs qué receberá dos seus
no '.!oração, cérebro, nos olhos, 1\os pulmões. A sífilis I � ,

ataca e deixa suamarca.' r---------:=--��

amigos, admiradores, dese- Como pais, é nosso dever proteger-nos e aos nossos I 'ACiRADECIMEN'TO De uma casa, para
jando-IHe felicidades. filhos do flagêlo da sífilis. Exames pré-natais revelarão'

'

,

,
sal, de preferência no

imediatamente a doença e o tratamento em tempo pode I trol podendo ser por'
salvar um seeI' humano que es�á para nascer. Leonilda da Silva Dias, já: restabelecida de grave en- trato de 3 anos.

Ajude a divulgar, nesta Semana da Criança, o te- i fermidade, publicamente agradece ao Dr. Isac Lobato
f 1 d 1 D N 1 d

'

Ih
,I A tratar no Cabo

D h
.' \ .

" ma ormu a o pe o epartamento aciona a Criança: 'Fi o, Dr. Lerner Rodrigues, Irmã Superiora e demais
',,- ecor�e: ale, o amversa- Asífilis é 'curável. Tome, você mesmo, parte nesta cam- Irmãs e enfermeiras do MOdelar Hospital Nerêu R;unos

.,�Ó na:tahc1O do, nosso presa- panha: procure ,o Centro de Saúde ou pe Puericultura o muito que fizeram e a con\p�tência dos dois abalíza�
do conterrâneo dr. Biase Imais próxir�lO de sua casa e faça um exame básico �í.le dos médicos que. com dedicação e zêlo tornaram passiveI
Faraco, membro de tradicio:, lhe revelara se o seu ·fuutro - ou o futuro do seu fIlho o seu restabelecImento. .

1 f '1' t'
- está em perigo! Florianópolis, 8-10-953

na amI la ca. annense,e
(N
",. '1�_ d'd 1 J' h J h

.

,. . .

h
'

. , \
oÍlCIar1O genÍlllÍlente ce 1 o pe a o nson & o nson)medICO dos ,maIS umamta� Irios nesta Capital. '�('_()_('_()_()_(_('_O_('�"_

I
'

Ex-deputado à Assem- BR. TOLENTINO DE CARVALHO
bléia Legislativa de Sapta
Catarina,- coube-lhe .então
relevar-se amigo do seu po

vo, defendendó�lhe os in

�rêsses e propugando pa
ra que fóssem concretisa-

das medidas de elevado a�
cance social.
No dia do seu natalicio,

nós o abraçamos, cordial

mente; desejando-lhe' feli
cidades.

ca·

/

ORGANISADO
E_

EDITADO
PO� ';'

.t
,

7XJ!lALl'(?/(J
�
g(J4J([g ,

gE/XAg NlTT()
FLORrANÓPOI,..IS_SANTÀ CATARINA

/

Atençãe:,.-Será favor não �
apresentar-�e serrl êsses re-I,qN�sitos., I

'. RAPAZ
, .

Precisa-se na firma MOEL�
LMANN & RAU LTDA.

I

Apresentar-�e 2a. feira
das 15 ás 17 boras.

ZE-MUTRETA' ...

-\ Sr. Antonio Pantino,
funcionário do INCO I

,

...� Sta. Antl)nieta Gomes.
,

Sra. Mathilde Boete-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHÃ, Á N01TE, SERÁ REALIZADA A ÚLTIMA RODADA DO SUPER-CAMP,tONATO, DEFRÓNTANDO�SE
. ATLÉTICO. A LUTA VEM DESPERTANDO O MAIS VIVO INTERÊSSE, SENDa; DE SE·PREVER UMA RENDA
O AV'AI PARA SER CAMPEÃO NECESSITA DE UM EMPATE'APENAS. ,CONSEGIRÁ?
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TORNEIO Y1\:RZEANO PB;OMlOVIDO
PELO MOR�0 DO GE�1tLDO F. C..

,

. , .,

Domingo dia 11 teve iníci� o Tdrnei� entre Clubes
varzeanos, promovido pelo "Morro, do Geraldo F,r C.",
no gramado do 14 Batalhão de Caçadores,'gentilmente
cedido, pelo seu comando.. ,

Tomaram parte 12 clubes em três Chaves Elimina
tórias; com os seguintes resultados:

PRIMEIRA CRAVE:
.
' ..

,.

A's 8 horas -- Balneáriç KC: x A.rf Ponta do Leal.
Tempo regulamentar OxO, escanteios OXO;-' decisão por
penalts venceu o Balneário por 3 x' 2. ". "

A's 8,40 horas. _!; Uruguai F:C. -x RecÇl:rde:F.C.
Foi classificado o record, pelo não comparecimento do
Uruguai F.C.

•

/. ''',.'
.

f
.

A's 9,20 horas -- Balneário x Recorde F. C.
.

.\Venceu o Balheário por 1 x ·0.' ,
' .: ..

- Ó vencedor da Chave foi o Balneário E: C. que re

cebé� a Taça oferecida pelo sr, p;.efeito Paul� Fontes e

ficou classificado para' disputar o. título de. Campeão no

próximo -domingo dia ,18� ,.�.
.

, ' ' ;. �

SEGuN·Dj\. eRAVÊ: ......

f �.

A's 10 horas -- A.D. Saldanha da Gamá x Vasco da
Gama F.C. Ambos não compareceram ao gramado.
A's 10,40 horas -- Bangú F.C. x Unidos

.
F.C.. Tempo

regulamentar O x O, escanteiros Õ x 10� decÍsão por pe
nalts 3 x 2 favorável-ao Bangú F.C. f>, "

.

,

O vencedor da Chave foi o Bangú F:C."'que ganhou
a Taça �ferecida pelo Sr. Sebastião Neves e:'ficou clas
sificado para disputar o 'título de Campeão no próximo
domingo dia 18.

TERCEIRA 'CHAVE: .

"

"

CONTRA A PARTICIPAÇÃO DE ELE-
, .

MENTOS DO FUTEBOL MAIOR NA

I

NOTICIAS DIVERSAS
VÁRZEA Erasmo, que nestes, peonato britâníco

.

e como fendeu os selecionados de

últimos .anos defendeu, .

a� t eliminat�ria do Campeona-" S�ntà Catarin� ,e �ara.riá -.
cores do Clube Atlético to Mundial de Futebol. I foi um dos primeiros con-

Guaraní, está. propenso a t.
'

. I templádos com o 'Prêmio
defender as cores do ,Bo-I :_ De Porto Alegre in- "Belfort Duarte", acaba de

caiuva na temporada de .. 1 formam que' a, delegação ser investido nas funções.
1954, atendendo ao convite .gaucha ao CampeonatoBra-' de preparador técnico, do

'1ue lhe foi feito pela díre- I sileiro de Basquetebol. já Coritiba, clube pelo qual
(:ão técnica do vice-líder.

.

se encontra em Belo Hori- atuou por mais de 10· anos

zonte, local do importante
I
conseguindo varias :vezes.

- No internacional de certame. que será iniciado

I
sagrãr-se campeão do visi-'

sábado, efetuado em Lon-' dia 23 do corrente. nho Estado. Há poucos me-

dres, a Inglaterra derrotou I ses tivemos o prazer de re-

o País de Gales por 4 x 1.1 -- O famoso médio con- vê-lo defendendo as cores .

\ ,

O prélio valeu para o cam- terrâneo Tonico, que já de- do seleciinado' paranaense
\

de ..veteranos que enfrentou
e venceu o selecionado flo

rianopolitano .da xmesma �a-
tegoria,

.

Pede-nos ,a cÚretoria do I de já confessa-se grata.
Cominente Futebol Clube, Saudações esportivas. (ai)
do bstreito," a' divulgação Sume Medeiros, 10 .Secre-

, .. .

",.la seguinte nota: tário" .

"A diretoria do -Contí- l
�.

(lente Futebol Clube tem a �)c.I(�"
honra de convidar os srs.

-resídentes dos clubes var- REGRESSOU OPRE
zeanos para a reunião que SIDENTE DA ·F.C.F:
levará a efeito amanhã, 5a De sua viagem � á Capi
'eira, ás 20 horas, nos-Sa- tal Federal, onde tomou,
Iões do Clube 6 de Janeiro, parte na grandiosa 'reunião
no Estreito. O assunto a dos presidentes das federa-
tratar versará contra a par

�;cipação de elementos ra

licados no futebol maior
ios campos varzeanos, Con
t:mdo com a presença dos
<rs, presidentes, a direto
,ia do Continente F.C. des-

cõés esportivas, promovida
pela Confederação, Brasi

leira de. Desportos, regres
sou, domingo, o vereador

- i �
.

Osni Mello, digno presiden-
te da Federação Catarmen-
se de Futebol.

'

NOTA OFICIAL DO AvAl F· C.

A proPósi:to dos rece�tes acontecimentos' em que

lO
I'

figurou como pivot o Clube Atlético Catarinense, em
-- O, Campeonato Cata-

visita de sua extranha atitude enviando a campo, do- rinens€' de Bochas e. Bolão,
minjO último, o seu 'esqua��ão d; �spirant:s:. sob ,a. ale,:. conforme 'resolução da F.C.
gaçao de se 'encontrar em precarras condições físicas B. B. será iniciado 'na pró-
nada menos de nove de seus titulares, ao que parece!,.' d f'

j

f ilit tri f' b
.- ,

di A' xima segun a- erra, .com os
para aCI I ar o riun o· oquense � rmpe Ir que o vaI. .

conquistasse domingo o tri-campeonato através' uma seguintes encontros: Socie

vitória ou um empate do trichlor, a diretoria do Avaí dade Atiradores de Floria
fez 'distribuir, ante-ontem, a seguinte Nota Oficial: nópolis. x Granadeiros da

Ilha,' na Cancha'ldo ,primei
ro e Coqueiros Prai� CI�be
'x A.A.' Barriga. Verde, na

cancha do segundo.

/

IOPINE
.

LEITOR E ...

.

Mundial de' Basquete
N_OTA OFICIAL N. 1

A;s 13, horas
I
__ Atl�nti�o F, C. x International F;, C. No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato

Venceu -o International F. C. por 3' x O. 'vlundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-
A's 13,40 horas � Flamengo F.C. x Cruzeiro do Sul F.C. bro, ·16 países.. entre os quais, Estados Unidos da Amé-

Venceu o Flamengo- .gor 1 x O. ..'.
"

rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile; Egito, Cuba,
A's 14,2Q horas -- Internationalr F.C.-x Flamengo F ..C.. Canadá, 'Filipinas, Iugoslavia e Hàlia A ·fórmula do

Goals: O x O, escanteiros: venceu o Flamengo por campeon:;lto prevê a realização de partidas em São
2 a 1. O 'vencedor da Chave foi o Flamengo F. C. que Paulo, e Ri:>, além de um torneio de classificação em
recebeu a Taça oferecid� pelo. sr. Coronel Lopes Viei:a três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau
e ficou clas,sificado para disputar o títu.ló de Campeao _ lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela
no,próximo domingo, dia i8'. '.' .

,
"

. .ma organização' e aparelharnepto material poderá assis-
,Na 'I'aça drsciplina ofer,ecidapelb

_

sr. Voirlei. Colaço tir internacionais' desde que o Estádió "Santa Catarin�"
de Oliveira, �oran: d��sificar1os sete 'cJ�_bes,. q�e, obede- ofereça condições, isto' é, estt!ja coberto;
cendo a um 'sorteIO, saIU veJ:1cedor o Flamengo F.C. -

"

-

,No intuito. dei pr,eparàr desde já um ambiente fa
vorável, ,e consecução' dêste objetivo é que fazemos es

te inquérit9 ao po:vo b�rriga-verde, ávido de ,presenciar
espetácul'1s desportivos de tanta relevância, e airida,
d�stacar 'posso Estado no cenário desportivo mundial.

, i
Nossa quadra como está tem recebido os maiores

Ilou�ores de todo's os desportistas que 'visitaram Flori,a-
'nópOlis; coberta - será o palco seguro de competições' ,a) O Clube Atlético Catarinense, em nota de sua

de singular importância . Sema,nalmente ás 5a. feiras I Secretaria, com atencedência, .divulgada
.'

pela tatística de vitórias é a se..'publicaremos, uma das cartas que nos forem dfrigidas i Rádio Guarujá, notificou ao público esportivo
e� r�s�osta aos três quesitos for;Uulados, concorrendo

I
.que seus titulªres, pÓr ordem do Depar.tamen- guinte: 471 matches de �

'l"prêmios já instituidos por firmas desta Capital. '. to Técnico, não estavam em condições'de jogo; campeonato da cidade, 279
•.

_.

.

. i h) A Diretoria do C. Atlético Catarinense seria in- I "encidos, 74 empatados e

-.---- QUESITOS -'--
.

� capa,z de tal atitude inamistosa para .com o 118 perdidos, com 1.273'Num ambiente da.m'rio� 'I
rá uma das atrações do AVal F. C., do qual sempre tem recebIdo de- .' .

d d C C d 1) D "G A
•

monstrações de lealdade e amizade esportiva',
.

g<;>las pró e 783 contra. Emcordialidade foi proce i.o,. I ampeorlfto.. ataripe.nse e .' evera o. overno do Estado agir, isoladamente' _

� b t d E 'd d S
. c) O Clube Adético Catarinense não tomaria qual- iogos interestaduais, 284/ domingo último, ao solene,' R.emo marc'ado p�ra 15 de para a co er ura O' sta io

,
e anta Catarina?

I
T

I (M'
.

5 (' ) l' h d t'l fd)' quer' atitude que viesse ferir Os padrões dé hon- disputados; 212 vencidos, 38
ba.tismo. d.o primeiro

..

barco Nov
.. ,e,m,.Oro" d,evénd� ser tri-

2)
axuno: -- cmco m a� aI ogrà a as . ,

,
.

_ :-- DeverãQ os Governos do Estado e .MunicípiQ con-I
.

ra e dignidade esportiva 'de seu co-irmão perdidos e 34 empatados,"smgle�scull" ofereCIdo pe- .pulado pelo campeao da es- cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando Bocaiuva S. C., -- que se" sentiria vexado com
.
('omo 1.227 goals pró e 347

.

lo governéldor' Irine\ll .
Boi'-

I �cialidade_M�noel Silveira coiljugadamente?
.'

I
uma vitória pré-estabelecida;

1 b 'N'
. ,I .

h
.

(M' 5 (
.

d) O Clube Atlético Catarinense tem sido sempre
conlra.

nhau.se.
n' ao C u

.e. .autico"I
que tera:.. por . com.pan elro

."
aximo: -

.,

. cinco) .).inhas d.atilografadas).- \Im exemplo de esportividade e jamais descu-
FranCISCO Martmelh. Ao o futuroso Joao Carlos
- ,

.,

f'
.'

Pt'
. ·1 3) -- Deverão os GOVi"rnos do Estado, Munic,ípio e Di- rou da atenção devida ao público, esportivo; �."-�_._. _.........._._�

ato compareceram as IgU-' .ra s. .... ..
'

. i;r ) O· tI 't
. .

t Clubes Boca'.

•

"/' I ret�ia da FAC ,cónjuga:r: e'3forços, para obterem e s a e as que m egram os lUva e

ras mais reIDresentativas eLo ';.'/ o apôio, mais uma vez, "do povo catatinense, no sentído Atlético, são, açima de tud'o, verdadeiros àtlé-
nosso mundb social e es� DIscursou na' ocaSlao· o de tornar o Estádio "Santa Catarina" um' dos -mais 80-

tas e não se sujeitam a papéis menos dignifi-
portivo', entre elas o sr. r:e- dr. Hélió Callado Caldeir;a, berbos Ginásios de eS"porte da América do, Su'l? I

cantes.
.

I (M" 5 (' ) 1 h Diante do expôsto o Avaí F. C., dá uma. satisfaçãoPreséntant.e do s�. governa,. . sendo fartámente '. aplaudi- .

3Xl.mo: --. cinco in as datllografadas). d Ab f f 1.

.

aos esportistas, e so re o assunto az ponto ina.
dor' do· Estado, prefeito do. ...:

A DIRETORIA
Após foi seryida aos pré- PREMIOs.

senteí', em grande nú�ero, '.

1 t' "d b 'b'\d . ''1'ôdas as cartas recebidas serão numeradas, pub.li-au a mesa e e 11 as e /. d'
.

di'
.

d; -

a' .

f'.
.

.
.'

I
cl'ln o-se uma e às em nossas e Içoes e qumta- eIra,

salga��s. 'f
i', dev�n�o. O· missivi�t�, para �dentificação, juntar .à carta,

AbrIlhantou, a festa do o dlshco ,desta crOnIca, envlando-a para o !legumte en

galpão. do ,bi-campeão ! deréço: J' .

banda de música da Polícia
-- O Florianópolis Futébol Marià da Glória Bauer;,

Militar. PEDRO PAULO - Redacão de "O ESTADO" --, Clube, desta Capital, está com 600 votos.
Rua C"ans�iheiro' Mafra -- FI6r�anópolis. . /' realizando com sucesso um

. 3.0 lugar Senhorita
H) dia 30 de dezembro dêste ano faremos,

f'
10 ., . I

�ntetessante concurso para Zenir Machado, com 351
horas, em1nossa redação � sorteio de todas

as.
cart re-, I'cebidas, As firmas que já nós ofereceram' prêmi s são eleição de sua rainha. Na votos.

,_- _

as seglÜhte�: ' '. I. primeira apuração, o re- 4.0 lugar 'Senhorita .•
.

,,' / sultádo foi o seguinte: Terezinha Silveira, com .. .\. PLACAS" SIFILITICA8.
CASA PERRoNE .JOALHERIA MU�FER -

1.0)ugar'· -- Senhorita 2ÓO v�tos '

.

BIII'lr deloDDAlraCASA ROEPCKE - e a T.A.C. -- com uma viagem ""'"
.

de avif,;o. _ida e volta, ao Rio, para assistir Is
_

jogos dos A:r.lete Silva, com 900 votos. 5.0 lugar Senhorita lI"'caçao casIJlar DO tra.
C t M d· 1 ,/ '2.0 lugar Senhorita I Ana Neca, com 110 votos. \ 6_..._t. da _1·U1_.ampeona o un la·, - -.. IN&..!

� \,

PROG'RAMA PARA Q' QIA <18
1-- •

A's·9 horas -- Balneário E.C. x Flamengo, F.C.
A's 9,40 horas - Bangú F.C. x Vencid·o.

.

.

.. A's 15 horas � Disputarão em 9,0 minutos os dqis clas

sificados, cabendo ao' Campeão a 'raça oferecida pelo
sr. Irineu BornhaUsen e ao Vice"Campeão a Taça ofe-
recida pelo sr. Míguel Daux.

. .

"

"

!
...

I:::'

• J

O BATISMO'.DO PRIMEIRO "SINGLE
.

'SCULL" DO C. N. MARTINELLI
'

Paulo Fontes, almira'nte
.

Carlos da Silveir�' Ckrnei-
/.' '.

ro, ç0!TIandante do 56 Dis-

trito Navál e E;urico Hos

tern.o, pre�:;idente da Fede

ração Aquática. de ,Santa

Catarina e senhoí·as. da nos-
. I

sa melhor socie.dade.
O custoso barco, batizado CumprvueBtamos _o C.N.

com o nome de LiPório Martine1li na pessôa de seu

Soncini em homenagem ao presiqente, jornalista Jairo
,

'
I

.

sau�oso esporti�t� que dU-1' �anado, p.o�. !ais
essa �a

rante anos preSIdIU com de- 110sa aqUlslçao, que lIfUlto
dicação ,e

A

inteligência .0
i
coritribuirá 'para o so:rg�i�

lorioso gremio rubro-ne- . mento do esporte nautIco
L '

bartigá-vetUe.

"

A DIRETORIA DO AVAl F; C., reunida em ses

são extraordinária, tomando conhecimento das acusa-

'ções que vários desportistas trouxeram a respeito do
clube co-irmão -- C. 'Atlético CatarineBse por unânimi": Segundo. uma estatís-
dade,

-

desfazendo tais boatos, que não condizem com o

bom nome esportivo de Santa Catarina e_ que desvirtu- tica, em 50 anos de v.�çla o

am as verdadeiras finalidades do esporte, vem· a públi-' GrêmiQ Portóale g r e n se
co declarar o seguinte: venceu 25 v�zes o campeo-.

Que, iIão acredita que o Clube Atlético Catarinen- (Jato de futebol da cidade
se, seu co-irmão de passado. honroso e tradicional no Es- '

de Pôrto Alegre. Sete vêzes
porte de Santa Catarina, tenha tomado qUjilquer atitu-
de inamistosa para com o Avaí F. C., colocando/na par-

levantou o campeonato do
tida realizada, domingo, 11 do corrente, travada contra Estado, somando todos .os
o Bocaiuva F. C., seu ,quadro de reservas com o obje- certames que já venc'eu, in-
'tivo de facilitar a vitória do seu adversário e, aSt?im, cluindo, amadores de fute-
proporcionar uma vit6ria destituida de qualquer valor. .

boI, juvenis, atletismo, bas,esportivo. \ \

�uetebol, voleibol,· ,tênis, .

\;

boxe, tênis de mesa, tiro e

luh livre, nada menos de
54 campeonatos. A sua es-

'_"

Essa convicção do Avaí F. C. decorre do seguinte:

o MELHOR JURO .

5%
RUA TRAJANO. 16

FLORIAN6pOLIS

CONCURSO RA1NHA DO FLORIA-'
NÓPQLIS F. C.

í ,

DEPOSITeS POPULARES

BANCO AGRíCOLA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.

Florianópolis,

Assembleia legislativa
I·

e ,

I
j�i�os: já --���:- de�end�-' os I
snrs, deputados, apreciá-los
impreterivelmente até 15 de

Sessão de 12-10-53

tornar o impasse, no que é

auxiliado pelo dep. Estiva
HORA DO EXPEDIENTE PONTE PARA O RIO DOS let Pires, Iider da maioria,

Novembro, não, terão em

lega; o autor do aditivo re- absoluto tempo para fazê

{Presidencia - Dep. Vol- tirou da. circulação seus 10 criteriosa e pormenoriza-
ney Collaço .de OliveI'ra .

"t . 1.. difí 'd ..

E d
'

trenzmnos mo 1 ica os". . amen e.

Secretaria - Deps. Le- seguiu marcha, somente, o Finaliza, solicitando à Ca-
noir V. Ferreira e Elpidio trem do deputado Masca- sa uma solução para con

Barbôsa'

'Cw'itibanos, onde uma an- que. iria solicitar esclareci

tiga ponte sobre o rio" do mentos, protelou
-

para a

Patos, por forças de cir- manhã a discussão da maté-

Com relação ao projeto cunstâncias, cedeu lugar à ria,

do dep. Enóry T; Pinto, vi- outra provisória. Pretende EMENDA NO ART. 96 DA

sando instituir prêmios a- o govêrno, agora construir CONSTITUIÇÃO
\ nuaís aos campeões de fu- a ponte definitiva em outro

I Na_Ordem do Dia, ocupou
tebol profissional, da capi- local distante do primitivo, a tribuna o dep. Vicente

tal e- d� Estado, a Assem- o. que 9 parlamentar con- S:hneider, do PRP; para I
�léia recebeu ofício do Clu- sidera Sumamente prejudi- discorrer sobre a emenda

be Náutico América, pro- cial aos interesses da popu- ao artigo 96 da Constituição
testando.rde maneira muito lação, apelando, assim, ao que visa conceder emanei

bem fundamentada, ,contra poder executivo para que pação livre aos municípios c·llj.n.

os termos da circular distri-' altere os planos traçados> fronteiriços com a Argenti- I '

bhida pela Federação A- na, s�m ob�decer 'aos índi-:Contra os Depu-, '1
quática de Santa Catarina, LEI ORÇAMENTARIA ces financeiro e populacio- t d ., t d

j'

, " ,em que condenava (a nal �í�imos previstos. a os os DS. h 8D·1 �
FASC) a proposição daque- Solicítou e obteve a má- � �atéria foi ap�ov�da tes de Direito I

le parlamentar. xima atenção da Assem- pOI 32 votos, em primerra RIO, 12 (V.A.)
• bléia, o dep. Oswaldo Ca- discussão, devendo voltar academicos de Direito li-

bral (sem legenda), abor- ao plenário amanhã.

O deputado secretário
.Ieu, para conhecimento da
Çasa, uma longa série , de
vetos do Executivo, a pro

I jetos oriundos do Legisla
.

, tívo.

\ PROTESTO DO C. N�
AME'RICA

..

E OS VAGÕES' DO DEP

renhas.

PATOS que propõe. seja nomeada

uma comissão' de cinco de

putados, afim de verificar
"in loco" os trabalhos da

IOE sôbre os referidos. A
vulsos. A proposição conti

nha 23 assinaturas.

A Presidencia, alegando

Em convincente e longa
argumentação, o deptuado
Siquéira Bello (PSD) ex

pôs a situação dificil em q�e
Se encontram os habitantes
de Leblon Regis, distritode

cenciosamente, os entraves

provocados pela Imprensa
Oficial do Estado à bôa a

preciação da Lei de Meios

por parte do legislativo. Até
esta data, ainda não entre

gou à Assembléia os iavul-

RESTAMENTd

OLIVIO NO'BREGA SAI- dando convincente e cons-

RAM DOS TRILHOS ...
O parlamentar udenista,

Francisco Mascarenhas, so

licitou o apôio da Casa a
I I·

um telegrama que a ser di-

-rigido ao Dr. Raul de Mes

quita, diretor da Rede Via-

, .

Inteiramente dei acôrdo

com as palavras do seu con

terrâneo, o dep. Olivio Nó

brega, da bancada 'pessedis
ta, sugeriu um aditivo ao

referido despacho telegráfi-
. co, no sentido de que a:

LU�BER, caso não se vis
"
se prejudicada,' desviasse
para o porto de São Fran

cisco, certo número de "mo
,

dificados".
Os trens,' começaram a

correr muito... Dispara

.

ram. .. A situação come

, ç,ou a ficar confusa" quan-
.

do, por um desvio da linha

entrou o deputado :Fernan-.
do O. Oliveira. (PSD) para,
com a sua competência de

"guarda-freio", restabelecer
a ordem.

Esq:larecido pelo .seu co-

CAMPANHA DE REFLO-

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

.VIVER! MORRER!
Deoende do ung�e. O !I'angue é ii· vidl

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
'elementos tônicos, tais' como:
Fósforo, Cálcio, Vaaadato e
Arseniato de Sódio, etc.

. O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
TO PARA INFLA-MAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO ,DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

V. sempre vê alguém fumando

Uma preferência nacional

UM P R O O U TOS O' U Z A
, ,

CRUZ
--------.---------------------

Os

Expresso 'São Jorge.
.

- DIARIAMEN',l'E -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

CONTADOR
_,,,,","",,,j...,COM PRÁTICA D� SERVIÇO

PRECISA-SE
Reierêncuis e pretençiies por carta para Caixa

Postal, 5
.

- Florianópolis :-

,['róxima� .eleições,
. _ --- ------------

FraquezlI em geral
Vlnbo Creosotado

,

(Silveira)

. Notas Evan
gélicas
I,

/

MEDITAÇÃO

ção Paraná-Santa Catarina, sos da Lei Orçamentária, o

agradecendo as atenções que acarretará sérios pre

que o mesmo dispensou
solicitações feitas pelo Le

gislativo. As referidas pro
vidências conslstiram no

.

fornecimento de maior nú-

mero de vagões, para aten

der às necessidade do porto
de São Francisco do Sul,
cujos serviços, há meses,

sofreram redução, . provo

cando' sensiveis prejuízos à

economia da cidade e do

Estado.
Ressaltou o referido

deputado, ainda, que o nÚ-1mero de 29 vagões' "modifi-

��:��a:u:n�::o�F::�I·-,--ult·RA SONO'
ràs insuficiente, pedindo as-

I
.

�i:R��:�idências à direção I TERAPIA

deram agora a campanha
que a �lasse estudantil está Ifazendo . contra o aumento,
de �ubsidios Qes,-�plt_tadp:s I

estaduais, Amanhã, os estu-
O dep. perrepista Cássio .1 - -

. 'úantes vao em massa, a pre-
Medeiros leu telegrama a d d d Esença o governa 01' o s-
ele dirigido pelo engenhei- tad f I AIla o orrnu ar um ape o pa-
ro José Carlos Horta Bar- .

t d el1'0. que seja ve a o aqu e·

bosa, sobre a Campanha de ( Iprojeto. Além - disso impri-
Reflorestamento. miram agora boletins com

,02 nomes d�s deputados que
votaram a favor do aumen-

\
.

.

to dos seus subsidios, e a-

cOllsel�am a população -a

não votar nos mesmos nas

"Bendize minha alma a

Jeová, e não te 'esqueças de
nenhum de seus benefi
cios." (Salmo 103: 2) Ler

Salmo 103: 1-13.

Seria uma boa causa to,.

marmos nota, cada- dia, de
tudo que recebemos de
Deus. No fim do 'dia, a so

ma mostraria. exatamente

quando devemos a Deus. O

salmista faz isso quando diz

'que é devedor a Deus, pela
maneira como que sua vida
foii preservada, sua saúde

mantida e suas carências

espirituais satisfeitas.
Pensem nisto: somos de

vedores a Deus pelo magní
, fico ar livre, pela beleza

.

I das flores e �ela doçura do

canto dos 'passaras; pela Bí

: blia aberta, pelo éulto a

I Deus em casa e na Igreja,
i e por Cristo, o Salvador do
I

mundo. Muitos de nos so
,

mos devedores a Deus pe
Ilos lares cristãos, pela edu-

'I cação, pelos bons livros, pe
lo enriquecimento cultu-

I
ral. .

"
,

I Pode um homem acertar

contas C0m Deus, o Divi

no Criador? Nunca! Mas
nós podemos dar-lhe amor

e lealdade, adoração elou

I vor. Podemos, cada dia fa
I

II�r a outros de Seu amor

I maravilhoso .

.

1 ;ENSAM�NTO PARA O

DIA

I' Eu não posso retribuir;
só posso amar e servir a

! Deus.

(No Cenáculo)
. /

........

CULTO EVANGE'LICO
\

Hoje haberá culto de ora-

ção, com pregação do Evan

gelho ou estudo bíbico, nas
seguintes igrejás: Igreja
Presbiteriana Independen

.

te, r. João Pinto, 37, às

19,30 h; Igreja Batista, R.
Nereu Ramos, 102, as 19,30
h.; Igreja Presbiteriana, R.
Raimundo Corrêa, 239, Es:
t;eito, às 20 horas;

.

Igreja
Adventista, R. Visco de Ou
ro Preto, 75, às,19,,30 horas .

(Material para esta se

ção: a/c rev. Jonas H. Oli
veira. Co> postal 315 .L Nes

ta).

lira Tenis' CIU�8I PROGRAMA DO M:€S PE OUTUBRO

DIA 18.-- DOMINGO - das i7 às 20 horas - Chá
Bingo SINOS DE NATAL - Desfile de
Bonecas - Reserva de mesas com a sra
Bulcão Vianna e Joalheria Muller a parti�
do dia 1�. Sábado à tarde e domingo as

.

mesas serão vendidas na séde do Clube.
DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí

__,� das crianças da Creche da L.B.A - Natal.

DR. GUERREIRO CI � 1� �
.

O
.....

�
..

,

CONSULTORIO - VISCONDE DE OURO PRETO \ U e I utu ro- 'ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. '

RESÍ"D1l:NCÜ. - i"ELlPE SCRMIDT N. 11:1; .

.

,

Exames - de - Admissão ao Ginásio
, Preparam-se candidatos para o Exame de Admis

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

OLHOS - OUVlD08 - ftAJUZ • QAllQ.AJf'I'A
.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....IaIIa.... B__aI

:aeee1t. de Oculo. - Exame d. J'uaelo de Olbo par.
CLa••ifieqlo da Pr....n Arterial.

.

.

Moderaa Aparelhal'"m.
c....li6rbt - Viaaoli4. ,. Ouro PreM...

DEBUTANTES - ,CONVITE � .

A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação
I

de. convidar as gentis 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. -

-
. , I'

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

Certos da aceitação do presente convite, antecipa-

I mos os nossos agradecimentos.
Hélio Prtizeres - 1° Secretário

"-_-

na. NEWTON D'AVILA
Clr.r"., ••raJ - -0.. h .

• d ·.Mlca
c.i.••16r1., a.. Vitor ••lnl•••• 11.- T.ler••• 1 .

CeaàaJ&u, .l. U,IO Itor•••• tar••••• 11 Ia.,.. _ ...

•......d.,
.

a.. VI••1 a••N, - Te"'...._.
___-4
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Que Tal
.ARTIGOS PARA HOMENS

Camisas de seda, sport, superiores a

Calças tecido bom, imitando linho, a
Camisetas ótimas - 1 por 10,00 3

por .'.

'

� .

Calças tropical '. . . . . . . . . . . . .. a
\ '

..

Ternos meia lã inteiramente forrado
a seda '. . . . . . .'. a

E mais de 2.000 ternos per pre
ços excepcionalmente baixos!

,

...

PARA CRIANÇAS
Camisinhas de Jersei de algodão a

Camisinhas de seda finíssima a

Vestidinhos '

.. : a '

. . . E milhares de outros artigos.
, I

\
..

O�
.

k'1 I'recos Abaixo �
, \

ARTIGOS PARA SENHORAS
89,00
57,00 Saias de verão, desde '

,

Blusas bordadas : I' a
Blusas Ótimas, xadreszinho -;'. a

43'00

33,00
45,0027,00

95,00
,

,\'

\

Vestidos bem bonitos, côres firmes �
Vestidos em côres não garantidas a

'

Puro linho, igual ao que é vendido
na praça por 120,00 . "'" :. a 98,00

78,00
58,00275,00,

22,00
43,00
30,00

Combinações-de opala com renda a

Ótimas camisolas com bonito bor-
dado '

'

t a

Soutiens , . . . . . . . . . . . . . . a

Etc., Etc .

49,00
9,00

23,00

\
. .(� '.

,

PARA O LAR
, I

Toalhas de rosto desde .- .

'Toalhas de banho desde .

, Colcha para casal, da afamada mar-
"C I bia"

'

ca .o um Ia a

Tapetes, congoleums e passadeiras,
por preços excepcionalmente
baratos!

9,00
39,00

114,00

,/
'"

Só são e' só ,podem/ser da, A Modelar
------------------------��----�------�----------------------------��--�------------------------------------.----�--------�-----------------------

Expls,çãa Interestadual Ó Mundo Em' Sete Dias
I

Alugà-se
I

; ._" ,'" "

I
'

, I Resi�.ênc�a com 8 peças:,
de 4olmBI·'s '�'e Pro'dutos' Darlvadol: O. Governad�r �lIcelino o Nfinistro Aranha, conce- Con�tru?ao recente.

• ;

,� Kubitschek teria dito que deu sensacional entrevista I
Agua fria e quente. Per

,

'

do B,s-tado do Paraná '

I considera impatriótico t�a-I aos j'orl�alistas. - "A'

ce-,
to da Matriz.

..'

-Pi,;;'
. tar se agora' da sucessao . . , -, . ,

bl Rua 24 de Maio, 1240. O SINDICATO DO CR'IME (711 O' n.rive)':!"ft..;,'?!!. -', _-

"

'

•

,?CIm Ja nao e maIS pro e-
"

, '. . cea� JJI
,_tc '

d E d
- As aguas do rio Guaiba, ma" declarou S. Exia. _I Tratar na mesma rua, Um drama policial rodado dentro do incomparável

omemoran o o' 'sta o

I
Bovinos - 20; . , .' .

d
-

d fl
.

d ,., ,

_ , .:
,

, vóltaram a subir. - No A cidade de Ca� iina Gran- .
n. 1180 -:- .Estreito. .pa rao o I me sem1- ocumentárío, e o �ue _

apresenta'
do Panara o Centenário d�. Equinos e Asininos ::-: 10; . '

. "" P i � _

' I este SINDICATO DO CRIME que na direcâo traz a

sua emancipação política" Ovinos e Caprinos _ 10; Senado, foi aprovada a au- de recebeu a visita do -De-

'EXA'MEra I assinatura de JOESEPH M. NEWMANN:
�

,

programou o seu Govêrno, 'Suínos _ 20· tonomía para O Distrito Fe- putado Tenório Cavalcan:-
, "�, ' Edmond O'BRIEN e Joanne DRU, en:cabecam_'-O'"'�

-orno parte Integrante d6S Aves _ Livre. deral. - Os deputados fe- ti ... ..:.: Ó Sr. Qsni
lo

Gama INSTITUTO DE EDUCA� elenco deste filme sensacional, Dorothy Patrick, Ho'- /

. '.
,

derais ,do PTB mostraram-' D'Eça tomou p6ssé do, car-I
'

ÇRO'" ward St. John, Donald Porter e Sammy White.
"festejos comemprativos,' a Os interessados em mS-I . . . . I'

'

O SINDICATO DO CRIME - um filme da Colum-
. - . ' se' insatisfeitos com o Presi- go de Presidente do Conse- ART 91 .,

' .'
_'

'

realização de uma EXPOS1- creverem os seus produtos . .', " bia - e um espetacu lo que nao deve ser perdido pelos
-

I d 1 d
.'

d
-

bter-rnai
dente Vargas. - A Federa- lho d 'C' E A, .

I rÓ» d 'E te d b
.

'

�ao nteresta ua e Ani- poq erao o ter' maiores es- _.'
a aixa conomica

,
meio os' xames aman es o' om cinema,

mais e Produtos Derivados, i clarecimentos na' 'Diretoria çao Baiana de Futebol su- Federal de xsxanxta' �atarina'I __Dia 19 às 18,00 ho_ras. Em 'cartaz, a partir de hoje, no RITZ.
.' I �. J' geriu a CBD que todos lOS .' x x x

nos dias 21, 22 e 23 de No- da Produção Ammal,. em
.,

d
.'

t B E 'b d
• PLACAS tUFILITICA8.) OS GROBE TROTTERS

•. b d t' FI
.

,'61' (C' P t 1 Jogos o campeona o ra- o sa a o manteve a

1'11 I d'N·
.

vem ro o corren e ano. ,'. orianop is aixa os a '.. .... .

. ,_', " "O Conjunto de basquet-ball, famoso em todo o mun-

:84), ou nos .setôres da sl�elro sejam realizados no tra4Iç�0.,A na�urez� voltou" I r, 8 DUelra do, e que já tivemos o prazer _dE( conhe�er pessóalmen-
Para êste certame foram mesma Diretoria, localisa-

RlO... a sornr. A Prirnavéra me- Me4Ilcaçlo 2:lIx1llar DO tra-lte, OS GLOBE TROTTERS, sao sem duvida uma atra-

reservadas para os pecua- dos nas Cidades de Con-
xxx Ihorou de .aspécto, Os pes- i _

ta••to da .Ifilbl.
,

ção insupe��v�l: nesta p�licula �a Columbia que o IM-

istas de Santa Catarina, asj! córdia, Tubarão, Canoínhas O Ministro João Goulart segueiros e as, roseiras es- CAMIONETE- IPERIAL eXI�ma, a parÍl� de hoje.
_ ..

C fl d' C
. I Verdadeiros malabaristas que sao no setor do bas-

eguintes quotas: ' e Lajes., . ,baixou portaria destituindo, ao orescen o...

omen-I", quet-ball, sem' duvida irão oferecer um verdadeiro show
o diretório e o Conselho da 'ta-se que, o Miguelzinho VENDE-SE' uma,. tipo a altura de sua tradição.

'

.

'

I Fed�racão dos Marítimos.! Daux já encomendou as nó-
I Rural, para 12 passageiros, I OS GLOBE TROTTERS ...:..._ a partir de hoje no

-::- N� Câmara, foi 'consti- I vas faixas de campeão, pa-I
marca' Chevrolet em: estado, IMPERIAL. -. .

t�ida uma comissão para ra o Avaí.
,

novo. Tratar: na. Agência! _ ..... . _

apreciar a emenda do Se- E fiquemos por aqui. .. I T.A.C., I'. .

.

.

�:�!i$�t �;i::,d=a�2:i�:L�E Ravia.;Mltor' «Carl Uaepcke» Credito Mutuo
pens�or' '

RAPIDEZ � CONFORTO ---' SEGURANÇA RESGLTADO DO 77° SORTEIO DO PLANO "B",
levar'';'' par'6 5:a residin-' ra de Santa Catarina. Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO ·REALIZADO NO l)IA 30 DE SETEMBRO DE 1953

.

,
ciAum lindo e útil p,.esde: Dessa comissão fazem parte Escalas intermediarias em ltajaí e Santos, sendo I .

umBELIS!JIMO t:!OFREde J4CO eROMADO. os deputados Jorge Lacer-' :leste <

último apenas para o movimento de passageiros. i Prêmio major em uierctuloruis ;-0 valor de Cr$ 6.000,00

AProocur! hoje o NOVO. da Leoberto Leal e Saulo . TINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE I, ',.
I '

N'CO ' G�ICO'L'A. I'R', TA,. ,,'o NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 . iCOÚBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06.640
, ,r<' ,amos. � eve lnlClO a A

. - .

A
'. - .

f
.

'.
, ' . .,. proxtmaçoes superwres ,proxtmaçoes ln erwres

� f'LORIANá� t7�:..:! CA�A:II'IA '

H.�
greve dos UmversltarlOS I IDA VOLTA

.

em me�cadorias no valor em mercadorias no valor

j.'brasileiros. --

,C0menta-sel de Fpolis. de Itajaí '. do Rio - de Santos, ele Cr$ 1.000,00 cada úma de Cr$ 500,00 cada uma

L,-· ,e� todo o.país, o centená:
. 16/10 18/10,. 23/10 24/10 I

•

..... I' 'T A· I no do naSClmento de Jose 27/10 29/10 \ 4/11 5/11 .,

....., , , . A' 8/11 10/11 15/11 ,16/11 Caderne\ta n. 0.6.641 , Caderneta n. 06.639

!
do PatrocllllO.

�
Na C�m�- 19/11 21/11 26/11 27/11 Caderneta n. 32.179 Caderneta n. 32}77

BANCO DO BRASIL S. A. • ra, 0 sr. Meno-ttl deI Ptehla. 30/11 2/12· 7/12 8/12 , Caderneta n. 13.746 Cad�rneta n. 13.744
NCURSO PARA ESCRITURÁRIO-AUXILIAR ,'atacou violentamente o sr. 11/12 13/12 18/12 "19/12 '

Caderneta n. 06.856 Cader:neta n. 06.854 .

.comunicamos que, por motivo de força maior, o,' Ademar de Barros. _ E o 22/12 24/12 29/12 ,30/12
_ ncurso para Escriturário-Auxiliar que seria tealizado iA' .

t B
. Caderneta n. 15 550 Caderneta n: 15.548

18 e 25 do corrente, ficou adiado afá' novo avi.so. A I �al empa ou com, o 0-
Horário de saída: de Fpolis., às 24horas I

.

-

a' data para a realizacão do referido certame será cal'uva
.. :', .o, I?r. Osmar I

.

do Rio, às 7 horas O _resulta�o acima � do sO,rtei? do mês .de Setembro
nciada oportunamente' pela' Imprensa.

.

I Cunha regressou de Stam- Para mais informações dir:ijam-se 'à .' t d_: 1953, extrmdo dos cmco pnmelros premlos. da extra-

Florianópolis, (SC), 12 de outubro de 1953 "

i buI.
.

EMPR1l:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÁO HOEPCKE
\
çao d� �OTERI� FED�RAL d; 30 de �etembro de 1953.

Pelo BANCO DO BRASIL S.A. - Florianópolis I' \ '

xxx.' Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 __ Telefone: 1.212 O proxt�o �ort�tO realtzar-se-a no dta 31 de Outubro
Eelg�rel ela Cunha Cielaele',- Gerente N P}" S'" J

.' FlorIÇinopohs, 1° de Outubro de 1953.
Theodoro Miroski -- Contador Interino

o � aclO ao oaqUlm,

Cera
A

ml·ea Sa-o Caeta'DO
VISTO: Orlando L. Seára - Fiscal de Rendas.

,
,

'no Rio, o sr. Nerêu Ramos Crédito Mútuo Predial.
'

:recebeu das mãos do Car- Alcebíades Dias - InSpetor Chefe de Agências'.

,Viagem com segurança:
e rapidez,

NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO ' ,�SnL-BBISILBIRO)
'"

Drianópolis _' Itajaf - Joinville - Curitiba'

TRAILER

Predial

deal Câmara, a Grã-Cruz

ela Ordem de São Silvestre.
i
_ Enquanto' isso cheg-ava
ao Rio o Governador Lucas

, Garcês, para se entrevistar,
, rápidamente, com o Presi
dente Vavgas. _: No aero-

pôrto o Governadbr paulis
ta declarou: "Não sou e

ne�n tenhq çandidato à Pre-

,
sidênéiq da República". -

,A .•

genC1a:
B.ua Deodo.ro esquina da '

Rua Tenente Silveira

\

TIJOLOS PRENSA;t)(}S, TELHAS, LADRI· ExamesLHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA�
,

··TARIO·
�PRONTA ENTREGA

Osn',Gama leia. DR�GUE=��õN:Ec�
J ERONIMO COELHO

.. 1""-,.CaiXa 'Pos��l, "I
_'

:aee.1ta d. Ocu·lo. - Bum.' d••u�40 d. Ollao par.
239 _ Florlanopohs Cl...jfje�lo da Prua4o,ArterlaI.

;
" \', 1 Modera. Ap�lha••m.

, DISTRIBUIDORES, .

"

C?-1I,l&tn. � V1Ho�4... Oaft �me, �,�"""""",",_�,,�, "

de Admissão ao Oloásio
Preparam-se candidatos para o Exam!" de Admis

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Outubro de 1953

----------::-----------
----------�--- _.-

--- -'
-

._---�-------

Edital ,

BANCO DO BRASIL S. A. .

CONCURSO PARA ESCRITURARIO-AUXILIAR I.

o Banco do Brasil S. A. comunica aos candidatos

inscritos no concurso para Escrituário-Auxilíar, que as

provas desse certame serão realizadas a 18 e 25 dêste

mês, no seguinte horário;

. DIA 18710-953 - DOMINGO

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

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

-Contabilidade Bancária - das 8' às 10 horas

Datilografia - das 12 horas. em diante.

Para cada prova só haverá uma chamada. Os que
'não se apresentarem a tempo serão considerados desis

tentes, ficando sem efeito os exames porventura já pres

tados, e, sob nenhum pretexto lhes 'será permitira a

entrada depois de iniciadas as provas.
Ficam, pois, os srs. candidatos convidados a com-'

parecer com a devida antecedência no Clube Doze de

Agôsto, à rua João Pinto, onde' serão realizadas as

provas.
Os srs. candidatos devem. estar munidos do cartão

de inscrição e lapis-tinta roxo-cópia comum jou caneta

tinteiro com tinta cor azul comum.
A prova de datilografia será realizada na séde . da

Agência à Praça 15 de N9v,�mbro. ',.J. ','

Florianópolis, 6 de'�utubro de 19!3 ....r.J

pelo BANCO DO BRASIL S. A. - Florianópolis (SC)
Edgard da Cunha Cidade - Gerente
Theodoro Miros1ci - Contador Int.

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua Joio Pinto, 9 Fpolil

_'.1·\.,

':Ravio-Motor «Carl :Hoepcke»
". RAPIDEZ - CONFORTO·- SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

"
Escalas intermediárias E.m Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
\

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
,

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

-

VOLTA
do Rio - de Santos
23/10 24/10
4/11 5/11

15/11 16/11
26/11 . 27/11
7/12 8/12

18/12 ,
19/12

29/12 30/12

IDA
de Fpolis. de Itajaí

16/10 18/10
27/10 29/10
8/11 10/11
19/11 21/11'
30/11 2/12
11/12 13/12
22/12 24/12

Horário de saídf-; de Fpolis., às 24 ho:t;'as
do Rio, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE,
.'

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

AVISO IM,PORTANTE . 'luradeciDlento
I A Firma ANDRADE & KOERICH proprietária do ! ' .

-

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS, torna público e avisa I
A família Tancredo, pro-

não ao COMÉRCIO ENf GERAL desta Capital e das

demais'i'
fundamente consternada

PRAÇAS onde mantem AGENCIAS, que o Sr. :REY- com o falecimento· de sua

INALDO PACCE ex-sócio gerente da AGENCIA. DE inesquecível Nicolina, vem

,

.

-! CURITIBA_ não é mais .colaborador do EX�RESSO externar seu agradecimento
- A senhora: aceita o sr. FLORIANOPOLIS, achando-se afastado e desligado da

h
- .,. 'do D

IF' . d d di 10 d t b t
. ao umanítárío me ICO r.

noiva de, 18 anos de idade José Ferreira dos Santos irma es e o la
. «:.. ou u ro corren e. . ,

•

h
, I.

.

•

-, .' i Florianópolis, outubro de 1953 Homero, q':le. a acompan ou' . I

causou ontem no pretórío como seu mando, por livre PeJo Expresso Florianópolis durante' sua longa enfermi-

certo embaraço aos seus pa-] e espontânea :,ontade? .," SANTINO ANDRADE dade, ao Dr. José de Ler-

rent:s quando, :m presen- Ao que a. noiva surpreen-I
. r Sócio-Gerente da Matriz.

1 ner Rodrigues, q�e lhe deu

ça destes, do nOIVO, dos pa- dente respondeu: .

Expresso florianóp'olis' assistência nos últimos mo-

drinhos e demais circuns- - Não! 11ue11tos, bem co�o ao Sr.

tantes respondeu negativa- - Não, perguntou o juiz de Farmacêutico Moacir Sil-

mente com tranquilidade Ferreira Cunha, para con-

mas decisão, à pergunta do firmar. ANDRADE & ·KOERICH
va.

d
l

. Outrossim, esten e sua
. 'Transp01·te de carqa« em gera entre Florianópolis,

juiz Plinio Ferreira Cunha. - Não, confirmou com, Curitiba e São Paulo sincera gratidão ao Revm?

sôbre se estava casando, absoluta tranquilidade a Com viagens diretas e permanentes Vigário Frei Silvano, ao Cô-

"por livre e absoluta von- noiva contrariada. . Matriz: - FLORIANóPOLIS '
1'0 "Santa Cecília", aos qué

tade". I . Cinira, que é uma línda ' Rua Conselheiro Mafra; 135
.

I.
'
,.

fl
"I

enviaram coroas e ores' e
I

Mais tarde, depondo em; noivinha tem 18 anos, tem', Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

, ' '. d' I 148 h I' I
End. Telegr.: SANDRADE 'a acompanharam até a últi-

cartório, a noiva ec arou, .

oras para vo tar atras Agência: _ CURITIBA ma morada, por tudo o que

que o casamento quase efe- nas suas declarações, como Avenida 7 di! Setembro 3320/24 l'fizeram para confortei espi-
ti.vado não era da sua con- I. concede a lei, Se a_té segun-I Fone: 847 (Linha.Paralela) I

f '1 1 d
I ritual da arrn ia en uta a.

veniência mas da dos seus da-feira resolver fazer. a End. Telegr.: SANTIDRA

país, por' isso dissera não vontade do pai poderá a-'
R "ifên�a:

- SÃO PAULO ,
-

"

,mt� a tradic�onal interpe- proveitar ainda os mesmos I u�Fo�e: ���i�9�·124ltende Rápido RIOMAR 1',$'!('SUlfRICnnl��:..ao ..do .rna6)s"E·ado. proclamas, o mesmo enxo- \ End. Telegr.: SANDRADE
'

� '.

J
NOIVA SOB COnçÃO ! vaI e o mesmo noivo. Se I '-0-

Cinira Rodrigues Pontes não, .está tudo perdido.
v . (�gências /1.0 Rio, de_ Janeiro. e em Belo �orizonte com •

( 'd_ t 'E t d d
� tmfego mutuo ate Sao Paulo com a Empresa de Tvans- II

Tr:s1 Re�
e

1a18
s ra a os

I
'

.

I porte» Minas Gerais S/A.)
.

I
.

res lOS, ,em Jacare- ---- ---,--;-,-

paguá) declarou ao 'escri- I ' �
_

\
.

t: i.�:uF:::::e�:e'eo:IVende-se R�linião, HOJ-.e 1Jase Ferreira dos Santos,! I· "
..'

(residente também em Ja-I Uma sala de jantar de
I

d (C
'

.

""d' 8ôl
' .

carepaguá) não era inicia-: imbuia: OS orretores a", sa de Valores
tiva sua. O pai é quem es-I 1 balcão; 1 cristaleira; Por um dos aviões da car-. Nessa ;�onferência, jUJ}.ta··
timava o rapaz, e sendo pre- ..

mesa' elástica; 2 poltronas; reira, seguiram, ontem, pa-, mente com "1lc,direção d:,

potente, hou,ve por �el�or: 6 cadeirás.
. ; ra o. Rio de Janeiro, os s�.. Superin:endêncl<r,d� Moeda

a moça duvidar da [ustiça
' Quarto de casal de tm-

I
EUrICO Hosterno e Joao r- do Credito e do :Btl'l'-}CO -do

doméstica e aguardar a pre- buia: -, Gonçalves Jr., respectiva- Brasil, serão tratadosvas-

sença do juiz .. E assim foi 1 cama; 2 mesinhas; 1 ar- : mente, Presidente e Vice-
I
suntos de relevância respei-i O C

. de I, d' _

d
.

I d 3 Z
,.

d 3 l'
.

P id t d" Bôl Ofi l' , '
entro e na iaçac

quan o o titu ar a a. 0- marl? e portas; cami- resi en e a o sa ICla, to a nova política cambia' Mental "Amor e 'Luz" realiza
na (5a. e 6a. circunscrição) seiro,'

. I d.e V�lores de Sa�ta Cata-' t.nmciada na s,emana pas- sessões Es?téri�as, todas as se-

fez-lhe a pergunta de pra- Rua Lacerda Coutinho n. rrna que, a convite do sr. I sada pelo Ministro Osvaldo gundas feiras, as 20,30 à rua

xe: 9, das 9 às 18 horas. I Ernesto Barbosa T'omanik, !'\ranha. . Conselli�rg Mafra, 33 - 2°

Presidente da Comissão Na-.i '.: r

andar.
., RANCA 'lo

-�-_\-.---
.

.

.- --.--' I c.cnal deBol�aê deya!Qr�s, I O �ssunto P}·ll1(·,;r.�.1 s,�!·a.,,}. ENTRADA·f....__,"�_�.....

C re'O'�1.-tO···, '�M''''-u't<"'U"""�O' �-p'r-e--d 1·"8,1- ! �:a::á :.::;: ::�e��: : ;' �:!:�u��Ç::l��:,:r::e,:;� I

CAMIONETE'
-

" ! 10 horas, estando 1 ambém, ; .I\...) da perfeita execuçao

RESi.j'LTADO DO 77° SORTEIO DO PLANO "B", rep.rese�tadas "Íõda� as de"l nas instruções qll� l'teter:ll:l: I VENDE-SE, uma, .tipo
REALIZADO NO DU... 30 DE SETEMBRO DE 1953 -nais Bolsas do PaIS. . nam, a ven�a. de cambiais

I Ru_:al, para 12. passageiros,
,

. .

',_)ur intermédio d i, correto- marca Chevrolet em estado
Prêmio maio?' ern uieretulorias no valor dê Cr$ 6.000,00

-
'

res oficiais, em p":biico pre- : novo. Tratar na Agência
I

gão r.as Bôlsas de Valores.. T.A.C.

Diss
" ãa"'!

E O casamenfo
se realizou....

RIO, 12 (V.A.) - Uma

COUBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06.640

Aproximações superiores
em mercadorias ,'no valor

de Cr$ 1.000,00. cada uma

Aproximações inferior�s
em mercadorias no valor
de Cr$ 500,00 cada uma

__
' --�--------------�-------------------

�_. DUIlAlfTE TODII DItA I

;-r-,\ nos \lAPr-JOS <

%.1" <D},'r" /_A.�,�,'_.t-

� "..., 1'11'" ��
'/ "lI �

.

. . 4

Cad�rneta n. 06,639 I
Caderneta n. 32.177

Caderneta n. 13.744
Caderneta n. 06.854

Cad��rneta n. 15.548

Caderneta n. 06.641
. Caderneta n. '32.179

Caderneta n. 13:746

Caderneta n. 06.856

Caderneta n. 15 550
,

O resultado acima é do sorteio do mês de Setembro
de' 1953, extraído dos cinco primeiros premias da extra

cão da LOTERIA FEDERAL de 30 de setembro de 1953
b próximo sorteio 7'ealizar-se-á no dia 31 de Outubrõ

Florianópolis; 1° de Outubro de 1953.
VISTO: Orlando L. Seára - Fiscal de Rendas.
Crédito Mútuo Predial.

.

Alcebfades Dias - lu&petor Cl').efe de Agências.

Cerâmica. São Caetano
'fIJOLOS PRENS1\tJOS, TELHAS LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL

'

REFRA.
TAIÚO

PRONTA ENTREGA

, . OsnyGama aeia.
J ERONIMO COEtHO. 14 - Caixa Postal,

239 .- Florianópolis
DIsTRmumoRES
, .

��,,:
"-).,�"<..""

'<;>�() "'\."L'õ��

\�

'TBANSPORTES AÉRç:OS CATARINENSE S/À.
_-

Presentes de Real' Valor ,Sim/ 1�
.

. ", .

Aoeis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canela$ Parker, Porcelanas Decoradas Nacional
Japoneza· e CIIineza, Fai.nças

-

e, Muitas -Outras Novidades. ..'

.'
.

JPreferir No,.a C.asa, é
� '. .

.TI.CA·MO"CELO
Preferir a Melhor
FELIPE' SCHMIDT - FONE 2280Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

nem�, Vencerá o Povo Já Sabe: Os Marchantes ...
,

Da COAr,a «(bomba», desta leita, vai estourar nas mãos de outros...
.

.Há precisamente um ano. Das, àquela época, 14 cru- as esperanças dos marchan- OUTRO .PEDIDO
, tribuidores da carne verde de não. cheira hem... E' to.s os estudos que acabarão.

_ Outubro. de 1952 - os
'

zeiros e a bo.ndosa COAP, tes ... por momentos, O ple- No. dia 3 do. corrente, con- "o. consúmídor. j preciso. que saiam todos des-I com uma Portaria da Coap:
marchantes desta Capital' -num [ogs de mágica, con- ziário, finalmente, julgou o. sagrado às comemorações da O requerimento. por êles sa batalha com honras de à vista das informações e

movimentaram-se para co.nJ (;edeu-lhes 16 cruzeiros! Foi caso e concedeu o. aumento. 'eleição. do Presidente Var- assinado, conclue que o. pre- general, Então, o. que fazer? dos estudos procedidos pe·
seguir, da COAP, órgão que uma- luta., que, durou dias. J!'o.i além - deu, aos mar- g�\S, criador da COFAP, juizo. que vem sofrendo é Procurar alguem para ,des- las autoridades competen
muito. pouco. ou quase nada A pressão. 'exercida, junto. citantes, mais dois cruz�-: COAPS, -etc., os marchan- de dois cruzeiros, em quilo. cascar o. abacaxi. Alguem tes, a partir destá data, o

tem realizado, em beneficio. ao.\plenário. coapiano, deter- :os Em quilo, do. que fôra i tes, srs. João Santos Silva, Desta feita, .não pedem ma- que possa suportar o. pêso preço. da carne verde, no

do. povo.,' co.m medidas que minou-lhe 0., esfacelamento, requerido! José Bernardo. da Silva, Pe-
.

oração. de preç9. Apenas da, responsabilidade. AI- varejo. passa a ser: de pri-
tendam, pelo. menos, estabí- Alguns membros, não. satis- O povo, 'êste, que ainda dro Vieira 'Vidal, Abelardo. adiantam que estão perdeu- guem que venha sentir o meira, Cr$ 18,00!
Iizar o. custo. de vida, um

I Ieitos,
demitiram-se. Os es- não. havia perdido a sua' Santos da Silva e Elyseu Di do..,.. Prejuízos, n a d a fracasso e acabe ficando. 11 QUEM VENCERA?

a'i,l,mento-mignon )10. preço. tudantes vieram para a pra- confiança no. órgão contro- Bernardi, deram entrada, mais .. , COAP, de fora, de cama 'Está aí Uma indagação,
da carne verde aos co.nsu-I ca pública. Instalar� alto- lador de preços, ficou per- na COAP, de requerimento "';A MÃO DE ALGUEM .. 'Ilote,.. infantil. Desde que o. reque-
mídores. Pretenderam, ape-I falantes � Praça 15. Cairam plexo, tendo. até manifesta- solicitando. éstudos para que Mas, a COAP não. quer Esse plano. está em exe- rímento chegou àquele ôr
,_' .Io a sua repulsa à política seja tabelado, na fonte pro, 'jue a "bomba" estoure, des- ução. O processo chegou gão, o. povo já propalou: vai

-ontra os seus interêsses. du tora, o preço do. gado em 'd vez nas suas mãos. Para ao, plenário. e logo começou ser aumentado o. preço. da
'icou, entâç, com a prova, I c';_. porquanto, o. atual, 'não .la, já chega de cm·taz ... a andar. Decidiram dirigir carne verde. Os "tubarões"

1 COAP é, de fato, a Co.-I :14 margem alguma de lu- Para os membros desse ór

130.
sr. Governador do. Esta- da carne já desejam mais.

.níssão de Aumento. de P'!"{'-, "'(,' para êles que são. o.S dis- gão, fi questão. da carne ver lo, a� sr. ,Pr:feit�.da Capi- Estão. com prejuízos, Pre-
ço.s e não. C�missão. ue .. I '-- ,- ial e a própria mat COFAP cisamos conceder-lhes al-
bastecimento e Preços. . . TIM • •.

"

.

um pedido. de Informações guns cruzeiros mais. Coita-
Isso, há um ano.... para que, depois, sejam fei- dos, estão. perdendo ...

A' vaia, o. apupo, a assua- disfarçar ..�s.I{lparê:ncia�. _.",..
I

,la, a zombaria, a matraca, _Pq,r.q.H!! tanto, tão 'pouca Folgamos em registrar, I De par com o profissional,
.

Importantes estudos sôb,re a lepra o motejo, a corrimaça, a-ve- gente? Essa pergunta foi na data que hoje ocorre, o. devotado, que faz da sua

zea-ía, o. di���iô�-� troça, a feita. A resposta os jornais aniversário natalício. do. nos-II vida a 'L'ida do seu jm:nal, o
MADRID, 13 (-D. P.) -,

cional de Leprologia, que dem ser cuidados por esse aE:3o.I,,��.T�� a mofa, à chufa, oficiosos esconderam. De- so prezado co.nfrade---Jai1"O distinto nataliciante conta
Foi encerrado, hoje, o. Con- começou seus trabalho.s se- 'neio., mas o.S resultado.s são.

,2", /':ch�laç'�, a' chaco.ta - é' Bd' C II d d' d A GA
. .. .

__.--./.. u _u pOIS ... em epOlS. . . a a o, treto.r e - com 1u8tas stmpattas e amt-
gresso. Internacio.nal de Le- gunda-feira passada, na ci- nais rápido.s e açe�tllado.s tudo. a mesn.a co.isa. Ho.uve aquilo. de que fala- ZETA, desta Capital. Anti- zades nos no.ssos meios so-
Pro.lo.gi�, em que se exami- dade Universitária de Ma- la fo.rma lepr,wní'ato.sa. Os A vaI'a, dl'sse-o. Ruy, e' a

A

O d l d d d dmo.s no. co.meço.. . . epu- go i a ar a i1!1'prensa, a dais e espo1·tivos, os- quais
no.u o. aspecto principal do.s drid, to.mo.u' co.nhecimento., Irs. J. Gater e Ro.usset, de lei de Linch! Menos preciso., tado. Braz Alves viu e o.U- que tem dado todos o.s seus hoje re'ceberá significativas
tratamento.s e cura desta até o. mo.mento., de 65 co.-l §,Q'!l, ?x;useram o.S resul-

mas mais filo.sófico., deÍi- viu. Se go.sto.u, não. sabe- esforços, Jairo Cállado., fi- homenagens, pela grata efeenfermidade. municações sôbre a

clas�!;VI"tado.s
e as pro.priedades do. niu-a Washingto.n Luis: E' mo.s. Que não. desgo.sto.u, sa- lho de jo.rnalista e irmão de

I
méride. Entre essas de-

O medicamento. pro.cla- ficação., o. trata�g�()--; a ·:mico. antígeno. cuja apre- o. aplauso. do.s que não. go.s� ben1o.s. S. Exa.,' o. sr. Bo.:t;'-' l' t t t
-

d A
� Jm'na ts as, em o seu,nome I mons 1'açoes e apreço e es·

mado. co.mo o. mais eficaz imuno.lo.gia dã' lepra. No. ;entação estava prevista na tam! nhausen, que antes via tu- estreitamente ligado. ao. jo.r- i tima estarão o.s aQraços"fo.i 'a sulf�na e seus deriva- que diz J;'espeito. à classiÍi- )rdem-do-dia do. Co.ngres- Lá em Brusque; quando. do. tudo azul, arco.iriso.u-se! 7i.uli.'lmo da Capital e à elas-I muito cordiais, dos seus c_o-
elos que vêm sendo. usádos (!aç�9� 'os relatório.s mais in- ;0.. Trata-se do. no.vo. antíge- da visita do. sr. Bo.rnhau- Fico.u pálido. Depo.is róseo., se, no Estado, legas d'O Estado.. '

uesde 1341. /, I �í'essantes fo.ram apresen- lO. pela irmã Marie Suzane,
sen, tudo. co.rreu bem. Isto quase a'marelo.. Em seguida

Os po.nto.s de vista de to-

'I'lado.s
pelo. dr. M. L. Mo.n- 1 religio.sa francesa que Co.n- é, enquanto. sua ,excelência 'ro.xo., encarnado., vermelho..

dos o.s co.ngressistas co.ihci- tel, Co.mo. fruto de suas o.b- ,eguiu iso.lal' um o.utro. baci- ando.u no. meio. das auto.ri- ,E'! Nem tudo. são. flo.res,
diram a respeito. do.s ,\ efei- c;ervações sôbre a lepra na lo. que não. o. clássico., dos t;!a- dades e das classes co.nser-' fo.guetes, e banquetes. S.
to.s favo.ráveis dest ;' dro.ga, ::o.chinchina, e pelà Asso.- so.s de lepra, servindo.-se de vado.ras. Gente fidalga, que Exa. co.mpreendeu que o'

que �elho.ra" C:!�hicamente,,1 :iaçãb Japo.ne�a da, Lepr�. uma vacina feita co.m o. mes-, ,faz da ho.spitalidade brus- seu 'pôsto.·é de sacrificio.! De
o. do.ente e s'Jbretudb pro- I

Os co.ngresslstas examI- mo.. Reco.rda-se que' a des-
quense uma virtude tradi- muito. sacrificio.... para o.

:::=;:::::::�::;::�":;�� ��lc. 'melp,ora surpre-
\
aram, em seguida, o. trà- I �o.berta dessa vacina fo.i a- cio.nal, e quali-quantitativa. Po.vo! Depo.is ho.uye fute

endente do.s órgão.s vitais. .amento. da lepra pelas sul- ,1Unciada no. recente -Con- Brusque é uma sala de vi-. bá!. Jogo. de Brusque! O fu-,
Fico.u rec?nhecido., ta�-I fo.nas, peias tiD-se�i�carda� gresm I�ternacio.nal de Mi- sitas. Um encanto. de cida-,I teból deu em ·futebó!. Co.m

bém que as sulfo.nas são. fá- zo.nas e pelo.s derIVado.s do. .:!robiologia, em Ro.ma. I de. O seu povô - flor dos' bo.x no. meio. Um do.s qua
ceis de administrar pela sua

i
ácido. iso.nico.tiilico.. Os drs. Os do.is médico.s france ..

, bons. Grande centro. indus- dro.s saiu de campo.. Dis

po.uca to.xidez. Outro.� ��di- Laviro.n e Jardin, do. Insti-
I
"es revelaran� que a té:ni- trial. Número.' eno.rme de cussão.. Vo.lta ou �ão. vo.lta.

camento.s co.mo. a cortiso.na, fúto. Marcho.ux Sa-Mako.su- ca desse antIgeno. co.nslst� o.perário.s. E, o.nde há traba� Argumento. respeito.so. para
estrepto.�icina, hidrazida dão., apresentaram particu-I em injeções intradérmicas, lhado.res, o. sr. Bo.rnhausen a vo.lta: _: S. Exa. está' pre
do. ácido. iso.nico.tínico. e o. larmente um reiatório. sôbre I �or série de 3 a :,5 d�as, co.m não. devi(;l tentar demago.- sente. Não podemos fazer
ACTH, enco.ntram-se em o.s resultado.s o.btido.s após mtervalo.s vanaveIS entre gia� A clksse já está cheia isso! Respo.sta: - S. Exa.

perío.do. de experim�ntação., três ano.s pelo. trat_,aÍnento. a� séries. A dose é de 1/10 do. seu go.vêrno.! Das pro- não. perde nada!'Não. pago.u
sem o.ferecer perpecti:vas da lepra po.r injeção. espa- de cm3. messas impo.ssiveis! Da fa- L5 mangos da entmda, co-

tão. favo.ráveis co.mo. as sul- çadas de D. D. S; no. chal- Entre as raras' reações ro.lagem vazia! Da paro.la- mo eu!

fanas. mugrato. de etila. pro.duzidas pela vacina, 'sa- gem da bo.ca para fo.ra! E Co.mo. se vê, o. tempo. das
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Segundo. esse médico., to.- lientaram: Reação. lo.cal in- fo.i po.r isso., que na sua a- amoras ho.je é diferente ...

d f d I .ensa, linfangite, necrose .

d "t
.

O Sexto. Co.ngresso. Interna- as as o.rmas e epra po.- \ 'nunCIa a VISI a a um sm-

cicatrização. len1:a, ataques dica to., à sede co.mparece- I

febris de 40°0, erupções do

tipo. lepro.mato.so. o.U sim-
, Acy' Cabral Teive'l

Senado apro.vo.u o. substitw· plesmente eritemas po.limo.r-
O do.mingo. não co.rres- to. q\,le permite o. in�ress.o. fo.s. Os resultados do antí-

!
po.ndeu.' - ,Não. fez so.L -: de mulheres na carreIra dI- geno. fo.ram muito. pa:rticu- !

Choveu a maio.r parte do. I plo.mática. - Chego.u à Li- !armente salientadós ,pelo.s
dia. - Em São. Jo.sé do.s ma o. Presidente So.mo.za, drs. Gate e Ro.usset. Desa-

Campo.s �stivet�m reuni- da Nicaragua. .. parecirriento. completo. da

do.s, numa festa religio.sa, o. xxx erupção. em um só caso. de

Go.vernado.r Lucas Garcez, Chego.u ao. Rio. o. sr. Jâ- fo.rma indeterminada, en-

o. Mal. Eurico. Dutra e o. nio Quadro.s. _L Pro.cllrado. fraquecimento do.s lepro.
Gal. Canro.bert Pereira da pelo.s jo.rnalistas, o. prefeito. I

mas e atenuação. Imeno.S \
Costa. - No. Cairo., divul- paulista declaro.u que "são. marcada das leprides' na

go.u-se que o. Go.vêl'no. co.h- imo.rais as co.ntas de Ade- fo.rma lepro.mo.to.sa, ataques
fisco.u o.s bens imoveis do. mar". - O sr. Artur Santo.s co.ngestivo.s do.lo.ro.so.s do.s

ex-rei Faro.uk. - E o. Vas- 'reafirmo.u a linha po.lítica ne!vo.s, I�m aparecimento.
co. co.nseguiu ganhar afinal! da UDN, dizendo que, "cul- de atro.fias musculares la-1

O Avaí (co.ntrariando. o.S pa não. no.s cabe do.s dias tentes, depo.is estabilização
pro.gnóstico.s do.s no.sso.s terriveis que vivem as no.s- �: regressão. da irite, após
cro.ni�tas espo.rtivo.s), co.nti- sas po.pulações". - No. Rio. uma fase de agravação., na

'núa vencendo.. - Reassu- Grande do. Sul, após gran- fo.rma nervo.sa; regresso.

miu as funções de Delega- des enchentes, o.S rio.s co.- muito. rápida das hipertro.- los.i.uto de Apo!Jenfado-:do. Regional do. Trabalho., m€�aram a baixar. (No. Rio. fias nervo.sas na fo.rma tu-
I Ir r.-'a e Penso-es, dosem Santa Catarina o Dr'l

!-.á falta de água). - Na berculo.ide.

Raul Caldas... Câmara do.s Deputado.s fo.i Espera-se ago.ra com vi- I'ome'rc.-a'r'.-osxxx :�pro.vada a redação. final vo interesse, no.s meio.s do. " ' ,

d I 1· Congresso. um relatório. dá DELEGACIA EM SANTA CATARINA
O deputado. Cássio. Me- .0. pro.jetQ que regu a a 1-

CONCURSO PARA PROCURADOR
,deiro.s, falo.U: na Assei:nbl�ia berdóde de imprensa. � próprià irmã Marie Suzan-

, A V I S O
so.bre a falta de energia Cheg:ou à Recife, o. 'co.men- ne sôbre o._estudo. de um ba- O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTA-
elétrica em Jo.inville. O de-I tadissimo. deptuado Tenório. �ilo. ácido.-resistente, iso.la- DORIA 'E PENSÕES DOS COMERCIARIOS, NO ES·

Putado. Mascarenhas não. Cavalcanti. - Fo.i abso.lvido. do. de um lepro.ma humano.. TADO DE SANTA CATARINA, chama a atenção. do.s
!' interessado.s para o. edital publicado. no. Diário. OfiCial,go.sto.u. - No. Rio. o. "filé- o. tenente Luiz FeHpe de' N. R. - Está presente a

dêste Estado., de 20-7-1953, refe-.:-ente ao. Co.ncurso. para
migno.n" fo.i vendido. ao. prê-I Albuquerque, o. criado.r das êsse Congresso. o. dr. To.len-

a classe inicial da carreira de Pro.curado.r, dêste' Insti-
co. de 50 cruzeiro.s o quilo.. "Eelipetas". - E a calma tino. de Carvalho., direto.r da tuto..

I

:_ Em Recife, fo.i assassina- ":olto.u a reinar em São., Ja-I Colônia Santa Teresa, a
.

Esclarece, o.utro.ssim, q_ue �s inscl'jções par� o. refe-
.

d I d
' .

O ' J
-

S'lva I qual seln du-'vida' muito. lu-I
ndo. co.ncurso., encerrar-se-ao, as 18 ho.ras, do. dIa 29 do.

do a tIro. e revo. ver o. e- nuarlO. - sr. o.ao. I

I'
,

A ( t b ).

.

, ; b mes em curso. o.U u ro. .,

putado. petebista Jo.sé San- retiro.u' o.
,

seu pedIdo. de
I
crara co.m o.S estudo.s o. ser-

Flo.rianópo.lis, 13 de .o.utubro. de 1953.

tana: - A v�ima �e dirigia I renu��ia. . ,
i vado�, no., �o.ngresso. pelo I Francisco .Câmara Neto

ao. cmema Sao. LUIZ. - O' I.Contmua n11 ()a. pág � seu Ilustre dIreto.r.
, Delegado.

��........--"- ",,' " - '" -y, "-" '

....._

, Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Outubró de 1953
,

���----------------------------------------------------- o TEMPORE, Ó MORES

No
.

Congresso de Madrid

o 'Mundo Em, Sete I Dias

ram voluntàriamente 17
oessoas. Os diretores, para

--------------------- ----,-,---

.... BUM

SENADOR GALLOTTI
Enco.ntra-se, desde on

tem, em Flo.rianópo.lis, che-
�ado. via aérea do. Rio, o·

no.sso prezado. co.nterrân,�o.
Senado.r Francisco. Gallo.Ui.
T...!e, desta feita, perco.rre-.:â
Santa Catarina, a co.me.:,;:,r
pe1� zo.na sul.

O ilustre c�tarinense tem
Isid\l grandemente cumpri-.!

mentado. pelqs seus amigos
e correligio.nário.s.

o ESTADO deseja-lhe fe- i

liz estada em sua terra 1'1=..

tal.

. Jairo- Callado

FV0Gllanie,
"PROIBIÇÃO: fica pro.ibida a entrada, na par'

te interna desta redação., do.s srs. Alcides Ferreira,
Carlo.s Salflanha Diniz e Gustavo. Richard' Neto.
(ass.) Medeiro.s do.s Santo.s, redato.r-chef�". , íEra isso o. que, até ante-o.ntem, se lia eIll vário.s �bo.letins afixado.s nas paredes do. Diário da Manhã.
Ontem esses aviso.s fo.ram 'alterado.s: co.laram uma

tira de papel branco em cima do. no.me do. sr. Al-
cides Ferreira.

,

A explicação é clara: o. sr. Alcides Ferreira é
intimo. do. Palácio. e pesso.a da co.nfiança do. -Go.ver
nado.r na Cespe.

O Radar, pro.ibindo.-Ihe a ertr�da no. jo.rnal do.
go.vernado.r, estava avancando. o. sinal.

Ainda há po.UCo., pa;a desfazer uma calúnia do.
Professor de to.do.$ os catari'nenses, invo.quei o. tes
temunho. insuspeito.' de o.utro. funcio.nário da co.nfi
anca do. sr. Bo.rnhausen - o. sr. Waldir Grisard. S.s.
de> pro.nto,

-

co.rreta e ho.nestamente, pôs o. caso. nas

suas verdadeiras pro.porções. Ainda assim, o. Radar
continuo.u a intriga, aliás uma intriguinha pobre e
sem atitude.

'

Parece que, à vista disso., o. sr. Medeiro.s está
querendo dar, 'o. go.lpe: pôr a sua co.nfianca' acima
da ,confianca do. go.vernado.r! >, .. ,,'

Nós, p;udentemente, avisamos que iss� ia �àn
tecer. Esses penetras são. sempre abusado.s. Dar-lhes
a mão. sem avisar, que não. devem tentar pegar o

braço. também, é perigo.so..
O Senador Ferreira agiu bem, fazendo.-o EN

GULIR a pro.ibição. de entrar no. jornal.
x x

x
,

Co.nta o. Diário da Manhã, de o.ntem:
O POETA E ,O IDEAL

"Davino. Caetano. Fernandes, "escritor de po.e
sia", co.nfo.rD}e pro.fissão. alegada na Delegacia Re
g�o.nal de Po.líeia, chego.u a' esta Capital, no. dia 27,
pro.cedente de São. Paulo., e aqui veio. realizar seu
so.nho. de amo.r, po.is que pretende casar-se IÍmito.
breve, co.m uma senhorita de no.ssa so.ciedade. Ho.s
pedando.-se no. Ho.tel',Ideal, situado. nest,a

-

cidade,
co.mpunha naturalmente seus po.emas e co.nstruia
os castelo.s no. ar, quando. na no.ite de 7 do. co.rrente,
depo.is de ver a no.iva e que ia reco.lher-se ao. quar
to., deu co.m' as malas arro.mbadas. '

Prejuiso.: 4 camisas brancas, 1 c�teira do. Ban
co do. Brasil, diverso.s do.cumento.s, um pa�abelum
alemão, da qual po.ssuia licença especial do. Exér
cito..

,A Polícia entro.u em ação., para descobrir o.

malfeito.r'que desmo.ro.no.u em parte co.m o. ideal do.
Po.eta ..."

Meu caro. Davino.. Tú estás ro.ubado., no. duro.!
ODelegado. da Capital, teu colega escrit01' de poesia,
não. desco.brirá o. ro.ubo.. Ele não. admite co.nco.rrên
cia na co.rte às Musas.,

Aqui, enquanto êle po.eteia, a gatunagem avan

ça. Queres um palpit�? Vá lá:

O' seu Davino Fernandes,
O Del�gado. Oliveira,
Teu co.lega - e dós grandes
Não. cuida de ro.ubalheira!

Meu conselho., ilustre po.eta,
Quero. que lo.go. tú to.pes:
Não. sejas nenhum pateta,
Vá dar 'queixa lá na DOPS!
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