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RIO, 23 (Vi A.) - Fo- Presidência da República'r da Rocha e Guilhermíno de re�Hm�nte, havia
I nas con- São

. Pau�o o sr. Antonio

ram afinal, aprovadas, na referentes ao ano de 1951: Olivelra, na defesa do go- tas despesas excedentes �em Balbmo� tltula�' dadPas�a da

sessão de ontem, da Comis- Desta vez, os debates não, vêrno e ao sr. Heitor Bel- ,crédito, afirmcu-ãós o sr. Educaçao, a fIm. e o ser

são de Tomada de Contas tomaram muito tempo, li-I trão, favorável ao ponto de Ferraz Egreja, finda a r�u- v�r naquela caPlt�I,� fun

da Câmara, os contas
.

da mitados aos srs. Brochado i vista do relator, que era nião, que tais declaraçoes cionamento da escola indus-.

pela rejeição das contas, compensavam o esfôrço dis- trial mantida pela ��nda-.
pai' considerá-las ii-regula- pendido em demonstrar ao ção Zerrener, e presídir a

res e ilegais. Votaram com Congresso as Irregularida- solenidade de posse do Con

o relator Ferraz Egreja os des havidas nas contas do selho Consultivo da Inspe-
I
srs. Heitor Beltrão, Montei- Presidente da República. teria Regional da Diretoria

Serví"-O's e O'eservl�o,s
1'0 de Castro e Guilherme Não fôra o lado . politico de Ensino Secundário. Em

Y Y Machado e, contra, isto é da questão' e teria contado, companhia do ministro An-
E' sempre assim: para auxiliar, muito poucos; para pela. aprovação das contas, igualmente, com os votos tania Balbino seguiram os

atrapalhar, muit.os. O caso do aproveitamento �a. e?ergia os srs. Brochado da Ro- daqueles- doi� deputados, srs. Anísio Teixeira, dire-
eletrica no Estreito do rio Uruguai, no mumClplO d.e' .'

N' 11
j..

"h G I P h A ambos do PSD. tor do Instituto acionaConcórdia é típico. A idéia desse aproveitamento veio c a, a eno aran os, r-

d
"

P d
<,

, • Pelo que de exemplos dignificantes, a sua viga,dos home�s decídídos do progressista município do Oes- mando Corrêa, Germano e ,E:tudos e agoglC�s, I quer pÚblica,' quer privada, oferece e pelos serviçoste, para a magna conferência de Blumenau, onde rece- Dockorn, Coaraci Nunes, Antes de se processar a F'lavio Penteado SampaiO,: sem conta que' lhe deve a terra natal, o nome do CeI.
beu o apôio entusiástico das classes produtoras, que a

Francisco Aguiar, Machado reunião estiveram presentes diretor do Ensino. Indus-,' Vidal Ramos se constituiu,' _para a gente catar�nense, co-recomendaram ao govêrno do Estado, aos representantes ,

1 F
. . I A d H ld b d b d família que todos respeitam e ze-Sobrinho, -Vieira Sobrínho, os contabi istas rancisco trial, rman o 1 e ran , mo/que num em e ,catarinenses no 'Congresso 'e aos deputados à Assembléia

.

S dá 1 arinhosamente
.

Fernando Ferrari, Osvaldo Dáurio e Monteiro Carva- diretor do Ensino ecun a- am c 1 .. •

Legislativa.
A

Ad ld J
.

O Governo do Estado, a respeito submeteu um acor- Orico e Guilhermino de lho de São Paulo e Ovidio rio, roa o unqueira Austero: trabalhado!' infatigável, avançado nas so-
do à Assembléia, que o aprovou por unanimidade. A pro- Oliveira. Por onze votos Gil' e Mário Lourenço, do l Ayres e Erasmo Martins lucões que os problemas do 'seu tempo reclamaram, repõslto, o jornal do sr. Iríneu Bornhausen, à epoca, fez

contra quatro. as contas da Distrito Federal, ,que' se o-I Pedro. i publicano da velha escola dos grandes estadistas, oveCampanha demagogica tremenda contra a bancada opo-
Presidencia da Republica fereceram para colaborar, Na capital paulista o ti-', nerando catarinense marcou suas pass�ge.ns pelos �aiss&ionista, somente porquê êsse acôrdo não foi votado

f ,do Códi o dé! tular da .Educação após vi-. altos postos públicos por essas caractenstIcas. pessoais,numa seaunda mas numa terca-feira, Aí começou a po- de 1951 foram' aprovadas, na re orma g
_ t. _ 'Por duas vezes lhe coube o poder executivo do Es-Útizaçáo "de matér!a. Pouco depois, a ímprénsa palaciana ter'minando assim, uma: dis- Contabilidade da Uniao. e: sitar a Fundaçao Zerrener, I tado, Delas se valeu para elevar Santa Catarina e pro

se apoderava do plano, pará apresentá-lo como um pla- cussão que se ,prolongou na estrutura do Tribunal o�de são "mantidos um

g�-I gredí-la a passos tão acelerados, quanto, seguros. Depois110 do sr. Iríneu Bonhausen!
por _vários meses. de Contas, assuntos que de- nasio e uma escola de ensi- de es.q�ematizar os p�'oblemas ImperatIvos,. com a am-

O apelo das, classes produtoras ao representantes I d
. 1 I' d ha dos postos exercidos atacouT d G ilh

. -

r' examinados na no industrial e primeiro p a visao que lle é\ vm, ',-C-f' resposta en o os srs. UI errm- verao se ,
".. _

d dibarrtgas-verdes no ongresso nao ICOU sem '

�
. I ,: _ " . . . _ os de frente. Das suas, administrações atam Iversas

A imprensa governista e os demagogos da marca do .sr. no de Oliveira e Osvaldo � proxima sesao da Comis- CIClo �e Ao'u�ras ���tltUlçoes das estradas- troncos que cortam o território barriga-Marcos de Souza não ignoram a seguinte emenda apre- Orico votado com restri-,: são de Tomadas de Con-I de .asslstencla �p�I�1 e edu-
verde. A elas remontam também � início �o aprimora-.

sentada ao orçamento da União para 1954.
. ções, por considerar que,

'

tas. cacional, presidirá a sole- mente pecuário no Estado, com a importação de repro-
nidade de posse do Canse- dutores das varias raças e espécies. Dêu largo desenvol
lho Consultivo da Inspeto- virnento às atividades agrícolas, com a' iniciativa de

culturas novas e aprimoradas.
" 'o -ensino, todavia, foi o setor que mais 'o preocupou.

As suas reformas, empreendidas por .téenieos 'de São
P::lÍlI�;- a .cuja .frente se achava o nome sempre lembra
do 'd� Orestes.Guimarães - projetaram a instrução pú
blica

.
de Santa ,Çatarina como modelo de organIzação

. .

�:�::::;:lIICel. Vidal Ramosrio de S. Catarina
I
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EMENDA N° 2.109

ria Regional da DES. O re

gresso do titular. da Ed�ca�
�ão' it' Capital da Républ,icFl\" J;

,. • -L:�; dará l\'hlaí<Jhã 'Péla,- lTIlte
nh!.'

ã.· ref'eJl�' t-lJirlltr!!,-4° Sub-distrito -de'-Fr�;iah6�l{s'�ft�i�i;1adtt4'?i��d't
outubro de 1953.

Ilmo. Sr. Diretor do "O ESTADO".
Por obséquio, solicito-vos tornar público por' êsse

conceituado Óllgão, que não participo' de nenhum Dil'e- Temperaturas _ Extre-'Acabem, pois,. com essa demagogia barata e njío tório político-partidário conforme se faz constar, à minha
mas de �ntem: Máxima

Yên'ha'm confessar ao ptlblicQ que o que lhes' interessa revelia, numa lista�convite marcando mya reunião pró-
� politica de feira-livre: artigos deteriorados, bugigan� xima do Diretório local da U. D. N.. 27,0. Mínima 18,7.
gas, quinquilharias. sem tabelamento algum. Rifem o sr. Grato pela atenção que se digqar dispensar-fie, Tempo - Ainda instável,
'Marcos de Souza numa ação entre amigos. (E que o nú- subscrevo-me de V. S. Amgo. Obrgdo.

.

sujeito a ,chuvas e trovoa-
mero premiado, 'mesmo sem mera coincidencia, saia para SAUL LESSA d' aniversário.
o sr. Irineu Bonhausen, Reconheço a firma supra de Saul Lessa e dou fé.,;.

as.

'1
O ESTADO, respeitosamente, rejubila-se com a

Sérá �ais um r.edator cosmorâmico para o jornal Florianópolis, 23 de outubro de 1953. Temperatura - Estave.
grata efeméride, -tão cal'à à illJstre família do 'eminente

das potocas e da demagogia, das petas, dos maranhões Em testo JMPJ. da verdade. Ventos - Variáveis, fres-,catarinense e ao no'sso povo, •

e dos carapetões! João Machado Pacheco Júnior. coso

"Õl.t;;:"""'_�d:'Õl;;;;;;;t�;; ;;;'T�
•
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rd.;;tii:;do';-;:l;;�;;.�=do·:í';ili;:;;i:,;;;;;;"·'--,;_-----------:�t�;Z��i?':��:::!��;:::::áT: :iV:�b:: :: LIVRO NOVO I ::::T:��o��a��:�!:i:::f':::f::�hr:��:E:: OEmOqoHe8IDd'e,bDcraDxOI.aOs \sit'lj-amos em par..tidos políticos diversos. E .isso não obstou talvez, bestomco.
a que apertássemos as mãos em momento de' compreen- Na mesma 2Jágina, afü'ma o pensad01': tudo é rela-
siva tole'rância. De mim: A Vida quer mais dimensões: a 4u. - O tivo. Mesmo a relatividade.

'

Registo o fato, que não é lá muito comum por aqui. Tempo, visto como se mede pela idade; a 5a I o gra'u, E fico cismando: Será absoluta ou ?'elativa e3<la afir- O comaQdante do navio-esOs Fragmentos de Idéias são, segundo alega o au- de calor, da vida material, que é combustão, 40, 43, 37 mação? Se tudo é relativo!
cola 'brasileiro, "Duque detor, a obra "redigida na paixão dos vinte anos". Apesar graus centígrados. Devo andar pelos ,36, e olhe lá! Cal- A melhor qas idéias, no livro em apreço, tmnscrevo-a ,

b 1 "b 'l' . I
d • -.

O b h O
'

1 b d Caxias", capitão, Franciscode tudo, colhe-se alí alguma coisa oa quanto ao pen- cu o a rasI e'lra, com o mstrumento e preéísao nactO- ag01'a: po re san a ser rico. rico 'nem se em ra e

samento, que se exprime em síntese, por vêzes elaborada nal, - o olhômetro. Vide.. mestre Monteiro. Lobato.
, que poderá.ser pobre. Vicente Bulcão Viana, fêz

sob caprichosa meditação. Não há $equência de assun-
. Moacyr, às pags. 11: A primeira impressão é sempre É tod7)verd(ldeira a asserção do texto supra. Já vi hoje uma visita de cortezia

tos em ?narcha lógica e sob diretriz norteadora. São re- 'errônea, assim como as demais que' lhe sucedem. um rico não se lembrar de que poderia vir a se?' pobre. ao prefeito de Hamburgo,alm�nte' idéias fragmentárias, coletadas p�r .simple� ?us�'1 Prossi�o: A primeira impressão é ilusória, nã� pa�- Porque não pensava em. si, nos setrs haveres, no grande
"r. Max Brauer.taposição e unidas por um senso de argucta, maltctU e sa de palpIte. Errar, para aprender. Uma, d1j,as, tres ve- patrimônio confiado à 'sita direção. Pensava 1l,os pobres;,

humor, o� quais, se não revelam cem por cento 'l1:ma per- ;zes, errar sempre, a?rendendo no êrro 'an�eri01', .c�mo aos quais soc01-ria sem cessar, manirrôtamente. Procedente de Estocolmo,
sonalidade original, capitalizam pelo me�os os Juros de ,quem sob�, degrau sob?'e degrau,.a escada mte?'mmavel Eu o servi durante dois anos e tanto. Do subsídio o "Duque,dê' Caxias", de
'uma inteligência frementemente laborIOsa' e posta ao .do conhecnnento. mensal que recebia, nada lhe tocava. Nem um cruzeiro 6,937 toneladas, chegou on-serviço da a?·te de escrever.

. I , , , .

' _ �

, único, Distribuía à mão larga como quem não tinha mais tem a êste pôrto, conduzin-Percebe-se, ao claro, que o sr. Moacyr ten_ta dtzer
I

' La no fIm da pagma, destaco: Aprendemos pela nocão do próprio dinheiro' particular. Não fazia esmolas,A d _.

t' P b
. � ,

.

d d ,. , do 39 oficiaI.·s, 53 cadetes 'e'muito em poucas palavras. rrisca-se a tanto, esprezan- ,mesma ?'azao por que nos ves unos. a?'a enco 1'U' a nu- mas doacões .. Dava aos necessIta os, aos oentes, as Vtu-
do a temeridade da. e-tnprêsa. Com um traço, uma. pena- 'dez em que viemos ao mundo. vas ,aos Jvelhos de��alidos. Aos patifes, que êle bem via 543 marinheiros.
da, esboça um compêndio de filosofia. Prende o mundo No entanto, ouça esta minha símpleza: Num dia de serem tais, nêio' sabia também negar. Aos ingmtos, aos _

na linha fechada de Um círculo. Na palma da mão aber-- frio, entendi a ra.zãó lógica de me vestir ainda mais do ingratalhões, que se ,relacionam, pelo sufixo alhões, a Vendem-se 8Sta, mostrm o' universo em miniatura. Arrôjó/e audácias que habitualmente. coisas sórdidas e cnj'o nO?1ie termina assim, _ ainda a
dos vinte anos .. '. Defi?íição do autor: Chapéu - vestimenta inven- êssesf até a êsses, estendia b auxílio, generoso. P'reclosldades der

I

xxx tada por ignorar-se a finalidade da cabeça. A sua imensa bondade não demarcava fronteims, E
Para corresponde'r à gentileza, não vejo senão um Adicione-s.e um pouco de anedot� caipira, para ex- êsse homem, um dia, çnfe'rmou. Não de cardio-esclerose ex-Hei 'arookmeio: o comentá?'io à margem da obra, á crítica ao livro plica?' a fX:elha: - parte do corpo feita "p'ra ponhá tôco moral. Não de azinhavre da moeda acumulada. Não de

, qite me ofertbu, a colaboração suplementar ao seu tra- de cigarro';.
.

atrabilis em dermme no sangue. enfermou. De pronto e
balho. 'Outro conceito sôb?'e ,a i�norânci�: A �gJuwância -sai pam logo se restabeleceu. FicO:tL mais for.te 'do que nun- LONDRES, 23 (UP)

Diz êle: Recrimino as preferências alheias. Não acei- caro. Custo, o preço de cada erro. (Pag. 12)1 ,',

ca, p1'Osseguindo. no r.oteiro da carida(le. ,

'

A companhia britânica So-taria o mundo em que tivessem todos meu pensar é agir. Eu creio que a sabed01'ia custa mais caro, pois,2JU1·a.
,

., theby & Co" que age naE eu acrescento: Um pensamento e uma ação, sós c:ada cu?,!a verdade que �e conquista,. ergue-s� logo, e I A política deu-lhe pe�railas� dá-lhe _pedradas a!é ! qualidade de assessora dono planeta, gerariam aimon�.to�i�. Como. êsses par,edões, trremedIavelmente, 'uma tmensa barretra de mcerteza. I hoje. Em compensação, bençaos lhe chodem na c01'açao A ••oitões de casa velha, sem os recortes da Janelq. e da por- De Eça de Queiro.t, salvo êrro,
'

" satisfeito, e predestinado à fraternidade benfazeja e cons-
. go:erno eglpclO, anuncio�ta que no mínimo, arejariam o·prédio.' Diz o sr. Moacyr: De certo modo Somos responsa- tante.· ! hOJe que em 12 de feverel-'

Êl�: De uma coisa tenho c.e'l'teza: o. engano. veis uns petas outros. Quem se cuida, fazendo-se modêlo E a que vêm' essas considerações? É q'ue o autor de 1'0 vindouro será 'posta àE eu: Tenho outras certezas,;além dessa: Pois é cer- de saúde, cm'agem, caráter - terá dado sua lição ao Fragmentos de .r.çléias plasmou, num repente feliz e com venda em ,hasta públicato que como, bebo, durmo. Igualmente ce.rto é que estott m;undo.·
_ ., _ legenda lapidar,' o tipo �umaníssim� do rico que «nem, uma-cole ão de ob'etos doescrevendo agora, estou 'vivo, hei de morrer. Eu e não Anoto eu, com emoçao: Dtstmçao, com louvor, sem se lembra de que pO,dera ser pobre. .

,

ç
.

J
koutro, a não ser ainda eu, embora, de quando em quan- favor; Rimei, porque isso merece mais que p1'osa, e faz

' '.

xxx tesouro do, ex-reI Farou
do, me 'sinta o1Ltro e diferente. jus a um póem..a.

•

Posso rematar êste comentário, com a cert�za de I, avaliada em 8.400.000 dó-O ãutor: Geralmente, quandô se a'certa, vem em se- A pág. 27, � autor observa: As mulheres quando não I que li um lim'o bom: bom pam quantos preZU1'em, ama- lares,g1{ida a vontade de cometer uma asneira.
•

interessantes, são interessadas. Pintados de bâton, ad-
I
rem e servirem a beletrística, que não se 1'ecornenda só O leilão prolongar-se-á

..

Continuo dêste módo: Justamente, aí é que sou ou- quirem os lábios maneira convencional, artística, de sor- pelos atavios da forma, mas; sobretudo, pelo conteúdot "

h' I d até março, e o go.vêrno egip-ro. .

., ','
nr em sociedade. E o que c amartamos sorriso

batônico.! ideológico,
medula in ispensável aos trabalhos da arteDo livro: A Vida tem três dime'!Lsões: ',comprimento, Vou glosar. Esse sorriso é tal qual mata-borrão: ab- de escrever, .

cio adotará medidas espe-largura, profundidade. ,sorvente! E lembra-me que certos homens' podiam ser BÀRREIROS FILHO ciais de p�ecaução. .;

"Incluam-se Cr$ 25.000.090,00 para,
inicio da construção i da. Usina -do Es

treito do Rio '0'tuguái; .entre os Estados
de Santa Catatnna"'.é R�:;��'''_ SUl.

Nerêu Raritos
-

,

Joaquim Ramos
Leoberto Leal
Agripa de Castro Fa:da."

nacional.
O TEMPO Na política, as suas opiniões pesavam, pela autori-

dade m;ral, como decisões.
'

No Senado e na Câma�a a sua voz foi sempre soli
daria com as 'causas da sua terra e com os grandes mo-

vimentos civicos.
No recolhimento do seu lar 'que Deus abençoou, o

venerando CeI. Vidal' Ramos vê passar, hoje, ·0 seu 88°

Hamburgo, 23 (U.P.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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URA. WLADYSLAVA' W. IlUSSI DR.' JULIO DOIN VIEIR-A,
J

I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS", "

DR. ANTONIO Dm IlUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
.Ma_ Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet-

Olnraia-CII......NI-r...... 'I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
hnl'.....pl." •••p.c1allu" ••• DODOAI D. I_O"" Rallway e no Hospital São João Batista da La:loa.

I"•. �.. _*rao. m.étv4o. 4. 41a••6.tl_ • v.tua.....
, Curso no Departamento Nacional de Saúde

iIOLPOeOOPll - IWIT••O - 1.ALI'D(�8:&U'll - DTÜO- Consultas dit�iamente das 10 às 12 horas.
'

LlS.O .UAL 3as. e 5&s., feiras de 15 às 18 .horas.
."10ieraI'1. ,.r rta.- Ulu. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 'lO

'I.,e", " Infra T.�llt.o.
"

horas,
'

'('_••I*'rl.1 a•• Tr.J••• , •. 1, 1· ..... -:. lN1ftU .. .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina, cum '

...,. Saldanha MariI�ho. I _

_

"

I..rirlo, n••• la 11 lI.on. - �. Residência: Travessa Urussanga 2. -, Apt. 102.
nu 11 .. 11 ur•• - Dr.. -----.---, ---..,...._ ..

"d.'.ü A.".I.. Trul,' ..

DR. I. LOBATO _ FILHO
o...iâa 4••.-r.....r...lr.t6rl.

TU ••• CULOI.
&ADIOOltUU • UDIOSCOPll DOI rULao_

Clr.rd••• Toras

DR. A. _SANTAELAe

I r.na... ,.la I'••w.l x u ......
...... �w .raa1l).
."1.. ,.r .....rao •• .....iI....... ' ......,......

_

........
'",rll), "

1Ix-1Ílie1'll......,'''1 rai,aiatrl.. � - ...1..... ,dIII&IIe lia
_

...,1"1 1'''.raL

lIx·l.*-no •• I.... Ca....
'

...."..r........ ,......

ronDado Pila I'.culd.d. N.donal ••
_
.Üle1... T1aI.�" •

Tl.lGeirurrlio .0 BOlpU.l M.r'. .....
i}wr.... I.p.ciall.açlo p.la 8, M. T. :.z-ln.no ....aata.......

C1ruré1••0 Prof. Uro PiDllllro Guim.rIea (ai.).
Cons : Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada
Res: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

OU.lu I64iea - Doo.... Nen.....
C-.l*'r'., .rule1o Am6Ua '.... - laIII ..
a.aI da'1 aar. ....1 1M.

cU. 1 Du 111.11 ,

.

".leto•• , g....."r1ol '1..... .........ru..

DR. JOSE BAHIA S..BI'PI'INOORT
•••. C.

cu.... "rei - ....U'l'...
a.. ,11 •• 1Ial.. II - ......

Rl.J.UCULTU•.i -:- r.nUT&u - OLJlllQA ,HalL
C4àU....rl.........". - .......... y...... , <LUII U

.. ....1 - J'WiIa.',.ua.
••r'�" I la 11 It.or.i -:- D1ir1aau...

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medicina da

J Universidade do Brasil
_

Ex-interno por concurso, da Mate�idade·Escola
(Serviço do Prof: Octávio Rodrigues Lima)

'I Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hospital' de Caridade

nOENçAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES ,

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horú� ,

.

Pela manhã atende diàr.iamente no I!ospital
de Caridade.

Restd: Rua General Bittencourt n. 101•.TeI. 2.692.

I
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Informações
U'eis

'

I
o leitor encontrar... nes,

ta coluna" informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefon.
O Estado S.022
A Gazéta .......••• 2.656
Diário da Tarde .•• 3.579
Diário da Manhl 2.463
A Verdade ....

'

2.010
Impre!1sa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) •.•.. " 2.31.f
(Portaria) . . . . . . •. 2.036
Nerêu· Ramos .•..•. 3.831
Militar ... .•.•..•. :U57
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .•. 3.121

CHAMADAS UR-
\ GENTES
Corpo de Bombeiros 1l.313.

_ Ü:J.8GADe _ Serviço Luz (Recla-
·Ru.: Vitor Melrele. D••• - Fon. 1.418 _ I'I0rl••'••U.. mações) 2.404

�
Polícia (Sala Comis-
sário) • .. . .. .... 2.038

Polícia (.Gab. Dele. '

gado)
.

.
" 2.594

ADMINISTRAÇ'AO
Redaçâo. e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el. 3022 - Cx. Postal. 139. :
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

, Represen taittes:
Representações A. S. Laia, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
TeI.: 22-5924 .; Rio de Janeíro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 andar
Tel.: 32·9873 - São Paulo. ,

ASSINATURAS
Na Capital

0",.1-0_ �oe,ok ce $./A.
Uma tra�içao no �omércio e na fn�ustria '�e Santa Catarina

M a t r i�z -� F I o. r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO

.

E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PReDU�OS AUTOSCHEL�, FÁBRICA DE PONTAS RITA
., ,. MARIA, Fi\BRICA DE GÊLO. .

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

(cO ESTADO»

\

Mário· ·de � Larmo Cantiçãol ADVOGADOS-MÉDICO -
---------- � __

'�
CLINICA DE CRIANÇAS DR. MARIO LAURINDO

ADULTOS e
DOENÇAS INTERNAS DR. CI.JlUDIO BORGES.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS "" INTESTINOS
ADVOGADOSTratamento moderno da SIFILIS

Consultório - Rua Tiradent'es, 9
.

HORARIO:.
Das 9 às 11 e' das Ü às 16 horas

Te1.: Cons. _ 3.415 - Res. - 2.276 - Florian6polis.

_ Médico do Hospital No�a Senhora da Luz -

Consultório; Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 .;_ Fone 266'5

Residência: R. BARÃO pO RIO BRANCO N. 529'

, CURITIBl _:_ PARANA' ,

DR. ARMANDO VAI·RIO DE t\&SlS
-

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

•••ICO Doenças da, pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, ,Man-

... hn1'" •• CIfalea .., .bIIa...... chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de "!'egras, Ex-

.'''' .. CluI.... cesso Flores Brancas, Frieza s�xual, Impotência, Este-

ClJ..cQOA ••DIOA D. OaldO'" • PUIi'I'B riliddde, Desonvolvimento fí'S1CO. e líllent�l, etc. - Do-

.... AI_. _ enças crônicas em geral: Reu�atismo, Varizes, Asma,

c....I*'rI.1 a I - 1IeU JI,," li Malária crônica, Hemorroidas, etc.

•••• I' .. 17 Ileraa.
- ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

a.aI".elal a•• "rMUJ o.uunu, .. �- ....., ,. cada .mês, no HOTEL HOLETZ
,

-----------------------_ ,-----------
,_,__,,_,.'_""--" '�'''._,.,--'----y--

.. - \'---_...

Lavando com Sabão

'Virgem Especialidade
da Cla. 'BTZEL INODSTRIIL-J8Ioville ... (marca registrada)

.

ecoDo�iza,.,se tempo'.e d,inheiro
-----'---,,_.'--,--------,------------_......_ .._,---:..._-----------------------,-/------

{

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 170,.....
Semestre . . . . . .. Cr_$ 90,00

No Interior
An!> '

, ..•', " Cr$, 200,00
Semestre . . . . . . . . . . .. Cr$ 110;00
Anúncios mediantes centrâto,
Os originais, mesmo não publicados, nãe

serão devolvidos,
-

A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

Dr. Samuel, -

Fonseca'
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residencia:. Rua Fernando Machado, 5.,
Clínica Geral - Cirurgia

.

Bucal Dentaduras-
Pontes Moveis e fixas

.

I Raio X e Infra-vermelho.
! HO;RARIO': De segunda a .sexta-feira das 10 às 12

. horas, e das 14 às 18 horas
" 'Das 8,301às l2 horas aos sábados. .

•. .

".� -CLINICA NOTURNA as quarta �e sexta-feiras das
� 19 às 21 horas.

DR. HAMILTON P .. STOCCO
-

- MÉDICO-
Clínica geml de adultos· e crianças - Doenças de

.

Senhoras;_ Partos - Operações

Consult6rio: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3% à!'i 6 horas.

DR. MAlUO,··WENDBAUSEN
CIIal .....

1'Au - , PIa II - , QI.
CeMIII i .....

'

.....C f , �. a. ''1'''' 11&

J'6ro .io ••ral, Recurso. paruu o Supremo 'l'rU••
.al F.deral I Tribu.al Federal'd. BlCu�"

IlBCBITéBIOS
Florla.ópoU. - Eãiflcio Slo Jor... na t'raju.

lZ � l0 udar - ••1. 1
Rio di lu.iro ...:... Bdif1cio Borba Gato, Anaw..

Aat6.io CarIo. 207 - .al. 1001•

DR. CLABNO G. GALLE'rl'I

Advocacia e Confabilidade
ADVOGADO:' Dr. Estêvam Fregapani - Causas

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

Assuntos. fiscais em geral.
Edifício "IPASE" - 50 andar

Dl. JOSÉ MEDElBOS VIEIRA
- ADVOGADO -

CaIu r..... III - I"J" - .... ea.......
"

,��2Y'Rct�
\ 41 •• ..,

EspECIAlIDADE

Cruzeiro Isto-
. dantll à 'Jaropa
Em ,homenagem 'muito

especial à classe estudantil
e aos professores que por-.

fiam sobremaneira pelo
Pan-americanismo, dedicou-
lhe as "TVRISMO ASSO
CIAHAS" o seu primeiro
cruzeiro à Europa que será

'f
realizado em janeiro pró-.
ximo. Assim procedendo, as
"TURISMO ASS O C I A
DAS" terão oportunidade
de reunir o� e�tudantes e

professores das escolas su-.

periores e secundárias 'do
Brasil, Argentina, Chile e

Uruguai, que, irmanados,
irão promover o intercâm-
bio estudantil e cult�ral,'
sul-americano-europe'u. 'As
inscrições e informações à
Av. Rio Branco," 277, Rio
de Jitn�iro, Loja, "fi", Tele
fones: . 32-4874, �2-1172, ..

52-V874, 52-1888, e, oportu
namente, nas, secretarias
das escolas, faculdades e di
retórios acadêmicos. Preço
mínimo: Cr$ 18.000,00, com
financiamento.

.• PLACAS 8J11'WTICAS.

Ellllr1de -OUlelra
'

....... _uDl.. ,... &r...
&....t. d. "fUla.

.

\'

Lux ••..•...•....• 2.021
Mace.Uc ;.. 2.278
Metropol ...• ,.... 8.147
L. Porta • . • .. .. •. ,a.UI
Cacique ..........• 3.«'
Central .••.•.•.. , .. Z",,,'
Estrela . �

'

3.371
Ideal . . . . . . • . . • . .• 3.659
ESTREITO
Disque .....,....•.

3.153,

COMPANHIAS ,DE
TRANSPORTE
AÉREO

,TAC ,3.700
Cruzej�o do Sul

. 2.500
Panair ........ :::: 3.5ã3
Vari&, •.•.•. ,...... 2.325
L6ide Aéreo . . . • • . •. 2.402
Real • u • • • • • • • • • •• 2.358

.,

Scandinavas ...•.•• 2.500
HOT�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 24 de Outubro de 1953
.

-�-�--.'.'-.--'''''''��--�
\

I � para sua garantia Como F�l!lU o Nov
I � ao substituir a valvula , MinIstroI � de sequrcmço ou a guarnição de

T borracha de sua pa�ela de pressão

00 I}fJ,IJIJr exija somente as

.,

peças legítima!t gravadas
com a marca "PlllleJ('

-o
'NO LAR E NA SOCIED'ADE

no

Elenco: JAMES MA- seu "cfimax" quando o oti

SON; JUNE HAVOC, PA- mo ator de O SETIMO

MELA KELINO, STE- VEU,' arrisca-se a se apre-
25 - Domingo - Farmá-

PHEN DUNNE STEVEN I sentar como cantor de nlu-
.

.

.

R 'T'"
.

. c.a Noturna - ua raJa-GERAY e outros. Um filme I
sica popular, o que constl-

_. ,
.

PO
REPUBLIC. . tue algo chocante e deplo-I .

:.
UMA ESTRÀNHA MU- 'I' ravel, pois, que pessoalmen-I 30 D' d C

' , .

. .

- la o omerclO-
LHER ontes de mais nada te, pelo menos neste caso, ,

,.

E R, '. _

,
I . ,-, J;"armacla sperança - ua

delxa a lmpressao, de que revelou pOSSUlr uma, gran-
C Ih' M f

JAMES MASON, ao pro-' de dose de.mau gosto.
onse elro ara.

duzi-Ia estaria pa��ando por I O priQ-cipal papel femini-
O serviço noturno' será

uma fase de loucura mo-
I
no é feito por JUNE HA-

detuado pelas farmácias
mentanea, pois a pelicula é VOC, uma atriz s,óbria, pO-.

.

I Sétnto Antônio, Moderna e

de, uma mediocrid,.a.·de a to- rém, totalmente perdida no

Noturna,
. :situadas às ruas

da prova; um verdadeiro

li
meio de. tanta' idiotice, com

Jri'ío Pinto e, T!"ajano."tiro pela culatra".
.

pretensão a
. sobre-natural;

Além de ser o p�'incipal resultando de tl!do um ver-
.

. I d d' "bl ff" dinterprete masculino, o per- a elro u , uma ecep-

sonificador de von Rommel, I ção total.
.

foi ainda o produtor e
_ co-I Como se vê a família ��

laborou no cenario corri' sua son, com a faca e o quelJo
I _

l' besposa Pamela Kelino, que na mao, rea lZOU, uma o ra

por sua vez, é a autora da inc�mtestavelmente perdida,
historia original, intitulada e não se pode atribüir em

DELPALMA, de onde se hipotese alg;llm� esse fra

originou o script.
.

casso, a influencia do cine-

Outro elemento da fa- ma amerieano, que no caso,

mília' de MASON, é ROY apenas forneceu· o equipa
�ELINO, seu cunhado que mento tecnico. Icom WILL,IAM SPIER, te- D. COSTA '.

ANIVERSÁRIOS

Sra, Mm'tinho CaUado
Júnior

(1€ coração boníssimo, rece
berá. por certo, homenagens
do seu vasto circulo de ami

zade, no transcurso desta
data.

O ESTADO, associando
se �I essas homenagens, cum
p;imenta-a, cordial e res

l�t�it(lsamente.

,FALECIMENTO
i

Faleceu, repentinamente,
en I sua residência à Rua

Bocaíuva n. 2, na madruga
da de terça-feira última, a

eXJ�a. sra. d. Albertina d'A

quino Souza, viúva do sau

doso conterrâneo Cantídio
Alves de Souza.

I veira, esposa do nosso pre
zado conterrâneo sr. Renato

I Pinto de Oliveira, funcioná
í rio da Prudência Capítalíza=
çâo, nesta Capital.

.

Aniversaria-se, hoje, a As muitas, homenagens,
exma, sra. d ..Marina Dutra as deO ESTADO.

Callado, esposa do nosso ,,�om d. Áurea Paes de Souza

prezado colega-de-imprensa, E'!(gênio Vi�chetti Filho e residindo atualmente no

Jornalista Martinho Callado Rio r.P. Janeiro..

Júnior, redator-Chefe de A Festeja, hoje, o .seu ani- Era a extinta irmã do Se-

. GAZETA e alto funcionário' versário natalício, o Jovem nador Ivo d'Aquino e deixa

do Departamento Regional Eugênio Vicchetti Filho, �lcvado número de netos.

dcs Correios e Telégrafos, funcionário do TribUIlfll Re- As famílias �nlutadas a

aposentado, gional Eleitoral, a quem pt csentamos os votes de pe-

A ilustre dama, senhora cumprlmentamos. Z31'.

---I

81'0. Renato Pint� de Oli-
. veira A extinta; que, contava a-

I '. ancada idade, era genitora
Ocorre, hoje, o aniversá- do Engenheiro ��:LUiZ .AI

rio natalício da. exma. sra., ves de Souza, ja falecido,
G. Maria do Rosário de Olí- de d. Laura. Alves Ferrare- I

"Narbal Alves de Souza e Família, Carlos Alves de

Souza e Família (ausentes), Arthur Ferraresi e Famí
lia, Ivo d'Aquino e Senhora (ausentes) e Newton d'Avila
e Família agradecem à todas as pessoas que os confor

taram por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra,

irmã, cunhada, tia e avó .

. -

.

ALBERTINA D'AQUINO ALVES DE SOUZA (Bitoca)
..bem assim à todas as pessoas que de qualquer forJ?u ex-

pressaram o seu pezar. .�'.
. Aos demais parentes e pessoas amlgas, convldam

"-�p��� assistirem a missa de 7° dia que será celebrada dia
.27 (terça-feira), às 7 horas na Capela do Colégio Cata
rinense.

Antecipam os agradecimentos.
,.. _� ...,..w.rw _

- -_.•._� , _-.-..

CINEMA
- ..

Dia Estrahh�a Mulher'
ve a coragem de 'assinar es
ta pelicula cem por "Cento

Direção: WILLIAM e pretenciosa -e essencialmen�

ROY KELLINO te ridíêula, devido ao fato

Produção: JAMES Mf\- de não conseguir nunca a-

SON tingir o clima preten�ido
Cenário: PAMELA,KEL- desde o inicio.

LINO e JAMES MASON, I As cenas se sucedem,
baseado na novela DEL sempre de forma falsa e

PALMA, de Pamela Keli- fragilmente construidas; tal

(A Lady Possessed)

estado de coisas a'tinge

I

(Especial para .,"0 Estado").
RIO, setembro de 1953 (por via aérea) - A:p

senca do sr. Antônio Balbino no Ministério da Edu
cão; se por um lado revela, 'como foi dito, o propósito
Presidente da República de assegurar à Bahia a con

nuidade da sua cooperação ·na obra que o Govêrno ve

realizando, naquela. pasta, por outro é signifi�ativa
desejo do primeiro magistrado em colocar alí um d

.

- A MAIS PERFEITA PANELA DE PRE5.SÃO valores culturais e mentais da geração que está tent
do reconstruir o Brasil. O seu discurso de posse é u

documento que deve)ser lido e meditado pelos que/tel'i
responsabilidade na vida pública dêste País, sobretud
no setor' do ensino. Sem quebra da sua lealdade ao pa
tido que o enviou à Câmara Federal e fiel às razões
Chefe da Nação, o sr. Antônio Balbinc : salientou q
"invocará e reclamará o apoio e cooperação dos brasileí
ros competentes, pouco importando as suas idéias 'parti
dárias e desde que reflitam êles a linha de pensament
político que se harmonize com o regime democrático
que devemos servir". Entende o ilustre homem púbJic
que não há mais clima para a proliferação da politica d
perseguições e de ódios, que aos seus adeptos avilta mui
to mais do que prejudica aos que sofrem as suas' injus
ticas.

-'

e 1636 d t
�

t h I rl f' d r o
.

'

O ê1iscurso dó novo titular é uma lição da matériam , um es acamen o o ançes OI e. r -

, I '.

t d
.

t R' F 1 b '1' h que versa, Honra o seu autor, que aos títu os que possua o jun o ao 10 ormoso pe os rasi erros c

e-I
. .,. .

f d 11M ti S M reune o dê professor universitário, pessoa, pOIS, a quemla os pe o va oroso ar im oares or'erro, _ _

h
-

d
. .

E'
.

em 1823, o comandante da guarnição portugue- nlao A

sao d�stran as as questoe�d�' ucdacIOnals. hPreclsosa d M t idé G 1 D AI ;>" d C +, I e1' esse iscurso para se ter a 1 ela e como um orneme on eVl eu, enera . :.\ ..ro a os.a, I
.

l'
. .. -

dei
,

Inã .

d li D"
-

N 1 b I
a quem a po ítica conseguiu atrair, nao se eixou envoi-o consegum o repe 11' a ivisao u ava ra-

_

,

bsileira que bloqueava o porto, entrou em nego- I
ver nas malhas �a' sua _seduç.ao; mas'estu?a os pro lema.

ciações com o General Lecor, Barão da Laguna da sua terra, �st� em dl,a com �le� e, assim, mostra-se a

captulando; •

. , altura das mais Importantes missoes que lhe venham a

em 1826, o' Imperador D. Pedro I partiu do Rio ser co�fiádas. '. A • •

de Janeiro para o Rio Grande dó Sul; ��o conheço" nem de �lsta, o sr
.. A�tolllo Ba�bmo

em 1838, no Rio de Janeiro, faleceu o Brigadel- Mas, hom�m usado nas cOIsa� do e.nsl_n0 , <:_omo dlrl� o

1'0 Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, nas- s�udos? baiano Ernesto. �arnelro Ribeiro, nao posso fu..

cido na Bahia, em 5 de março de 1777; gir �o prazer de o c�mpI'lmentar, �az�ndo votos para que
em 1863, em Pôrto Alegre, faleceu Júlio Prates re�hze��s seus. de:_e]os frente ao orgao responsavel pela
de Castilho' orientação e direção do ensino.

,

em 1877, em Pôrto Alegre, faleceu o Marechal
de Campo Vitorino José Carneiro Monteiro,

- nascido em Recife, em 1816;

O'eu: 1�06, o brasileiro Santos. Dun:OJ;� ganhou 0;
.

premio Archdeacon, correndo. 60 metros em a,�-
'

, roplano, elevando-se a 3 metros do solo;
- r em 1929.' em São Paulo, faleceu o poeta Ama

deu 'Amaral Penteado, nascido em Capivarí, no

mesmo Estado, em 6 de novembro de 1873;
em 1930, terminou; com a vitória dbs revolucio-

REVISTAS. . .nários, a Revolução Nacional, iniciada a 3 do
e

t,' -mesmo mês e ano e chefiada .pelo dr Getúlio
I. ,lA�IO � JORNA�.�. . .;.;.,.._�gsn:n�)les Varg�s;"H"""_.t\'_;'_ "", .�,'S; _.,.�:

.

.'
.

.

""',' :�,�'�:1'l#B2:�41) "g'a:ta-lhao ,dê-:-Cacadol'�<:, sediado.()�()�()�1)"""O4lllll'< '"""'�. ',.,." '- ··tt:1I·-,_;;;a·""'''''>I ... J' '-'e" '.'). '- , '_,-

,"" _ r'-' ;��� �.f,�'�po lfo,�.xe�'li'essou da Revf)lll�ab Com-
Aaaln "O ESTADÓ" ..,-'

.. ', .. /:;mittcionalista do'Estado de São ,Paulo, sendo 1'€-e �'" .f: cebido com grandes homlFnagens;
- j comemora-se hoje o "Dia das. Nações Unidas",

•
instituido em 1945.

Notas Evanselicas
MEDrrAçÃO INão me envergonho do Evangelho de Cristo; por

que êle é o poder de Deus para a salvação de todo aquê-,Ile que crê. (Rom. 1: 16). Ler II Cor. 11:,24-33.
ELA era uma jovem de dezessete anos, inteligente,

.1trativa, caprichosa nos estudos, ótima esportista, muito
popular entre suas colegas de escola.

Certa noite, estava numa igreja cheia, onde se pro
�essava uma reunião de testemunhos. Exteriormente ela
estava calma, mas em sua mente e coração havia uma Hort.encia SANTOS em:

-tempestade, uma batalha entre a fé e o temor. Que di- MULHER DO DIABO
riam suas colegas se ela se levantasse alí para dar s·?u Continuação' do seriado:
Lestemunho, conforme lhe pedia o coração? Assim urna O MONSTRO INVISIVELbatalha se travava no seu íntimo.

",
.

A seu lado estava um homem de cêrca de setenta
No programa:

Êl 1 t
.

t d f d Filme Jornal. Nac.ano�. e evan ou-se e nUlJl om e voz orte e ousa ;)
,

Ideclarou que êle. não se envergonhava do Evangelho d� Preços: 6,20 - 3,50 As 5 _ 8hs.Cristo. Aquêle testemunho foi o ponto decisivo para ela. Imp. até 10 anos.
.

IQuando o velho terminou de falar e sentou-se, ela se 1€-
,

JardeI FILHO - :Angel�
vantou e com voz clara e firme, disse: "Eu também não 1iiiii�.iiiiijiiiiiiiiii"__!III""."._."" FERNANDES , Terezi-
tênho :rergon?a de dizer q�e arrio a Jesus".

'

•.

I Cl !l i » r:.' ! nha AMAYO em:
Nao lhe lmportava mals o que as outras moças (Il- .-_-- - -, -- -- � SANTA DE UM LOUCOúam dela porque no seu coração uma voz' segredava:

"Muito bem". Era a voz do próprio Senhor.

si, casada c�m o sr. Arthur
Yeraresi e dos farmacêuti

cos senhores Narbal Alves

de Souza e Carlos Alves de

SABADO. DIA 24 . SABADO DIA 24
Promoverá 'a grande Festa denominada NOITE

EM FLORES, contando com inúmeras surpresas, não
percam esta grande festa

.

NOTA - Reservas de mesas na secretaria do Clube
.

no Passado
24 DE OUTUBRO

A C I T Jt.

A data de hoje recorda-nos que:

André Nilo Tadasco

-:0:---

AGeNCIA DE

PUBLICIDADE
-:0:-

Vende-se
Em Capoeiras, vende-se

. um ótimo terreno, medindo
fi9,425 m2�,' corri boas chá

_ '.'aras, . água. corrente e pas

tagens, servindo para cria

eões ou loteamento.
Tratar no mesmo, com o

sr.. José Nilocau Ouriques.

,farmacias
de Plantão

M:G::S DE OUTUBRO

o
24 - Sábado (tarde) -

Farmácia Noturna - Rua

Trajano.

PENSAMENTO PARA O DIA
,
'ra

Minha orocão é que eu possa se1· hoje fiel teste
r.1.unha de C1·isto.

. (No Cenáculo)
, CULTO EVANGÉLICO .

Hoje, às 6 horas haverá. culto matutino de otacão à
rua Visco de Ouro .Preto, 61; Escola: Sabatina, às 9,h30,
à rua Visco de Ouro Preto, 75; Conferência pelo rev. Ha
roldo Cook, às 20 hs., à rua Raimundo Corrêa, 239, no
Estreito.

(M9-terial para esta seção, a/c. do rev. Jonas H. de
Oliveira, C. p. 315).

AVENTURAS DO

. Rubens

,

I· SHIELDS-em�RIO SAGRADO .

.. 1- No programa:
, � _ '

.'

I Esporte na Tela. Nac.

Às 2 � .4;30 - 7�30 _ 9,15lis. .

: �reços:
..

7,60 - 3,50
Esmond KNIGHT _:. No-' Imp. ate 14 anos .

ra SWISBURNE Artur
SHIELrlS 'em:
RIO SAGRADO

l?ITZ

No programá:
Esporte na Tela. Nac.

Pr�ços: 7,60 - 3,50
Livre.

As 8hs.
Hortencia SANTOS em:

A MULHER DO DIABO
Errol

phrey BOGART erri:

.cARAVANA DO OURO
:. Continuação do. seriado:As 4 - 8hs. O MONSTRO INVISIVEL

, Errol FLYNN - Hum-

phrey BOGART em:

CARAVA.NA DO OURO

No programa:
Cine JornaL Nac.

Preços: 6,20 - :::"150
Imp. até 14 anos.

f;Lf)VIA
Es.reUo

As 8hs.
No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
,Imp. <tté 18 an"s,

Esmond KNIGHT - No
SWISBURNE - Artur

I

DR. -TOLENTINO DE CARVÀLHO

,Ouvidos, Nariz e Garganta

Ausente durante o mês. de Outubro.
Em vlagem à Europa.

ZE�MUTRETA· ...
,
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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razer: O' 'Valias
II II

uerem
/'

,
I
•

•
•
•
•
•

:
,

ESTA�OS �EGURAMENTE INFORMADOS QUE
INTERESSADOS EM TRAZER A ESTA CAPITAL,
DE UM PLANTEL SELECIONADO DE CRAKS DA

OS CLUBE AVAl E, BOCAIUVA, CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO DA CIDADE, ESTÃO VIVAMENTE
PARA DOIS ENCONTROS AMISTOSOS, O FORTE "ONZE" DO CAXIAS, DE JOINVILLE, POSSUIDOR
"REDONDA", ENTRE OS QUAIS. BOSSE, TEIXEIRINHA, GASTÃO, GUInO E OUTROS. AGUARDE
MOS O RESULTADO DAS DEMA'RCHES INICIAD AS ONTEM.

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

iii "O. E s t a d o E s P o r t i 'VO"
-'<_)�)_)_)_)_�14II-04_0()4_�_1H>!_1Iojl�" •••""""""",,".""" •••••••••••�

,

•

, (Conclusão), I
SAULSINHO IIHá dois anos que Saul Oliveira, o popular e queri

do Saulsinho manifestou-nos seu desejo de abandonar

a'lprática do foot-ball, Não fez por muitos motivos, entre
os quais a sua profunda amizade pelo coach Nizeta,
sempre a braços, com os sérios problemas do ataque. E

;

Saulsinho preenche todas as qualidades de um perfeito
atacante, verdadeiro espantalho para os arqueiros con

trários. Quantos tentos marcou Saulsinho desde que
deu seus primeiros passos no, foot-ball é pergunta de di
fícil resposta'i.Mas sabemos que é raro o dia em que
ele não consegue I burlar a vigilância dos guarda-valas.
Várias vezes foi proclamado artilheiro-mór da cídade,
sendo que no certame recém-findo obteve 9 belos ten-

tos, classificando-se em 3.0 lugar. •
E' já um veterano, pois está beirando os 34 anos.

Nasceu Saul Oliveira no dia 7 de Dezembro de 1919,
nesta Capital. Vimo-lo pela primeira vez em 1936, en

vergando a jaqueta do extinto Tamandará F.O., da an

tiga Liga Florianopolitana de Futebol. Um ano depois .>4I�l4II"04I_>04_�_IIoO_IH;""()C.�(�MIIIIIk�
transferiu-se para a Sociedade Desportiva Ban'deiran-
tes, de São Bento do 'Sul, onde disputou o Campeonatos· C .. b' I-

Amanhã, na Cidade de pital, estando o embate po

da Liga Mafrense de Desportos e no ano seguinte pas- egulram OS
.

eSlo' O IS-II São Francisco, será dispu-, larizando as atenções da
sou para as fileiras do Avaí, permanecendo no alvi-ee-

. "as I"a rertaenses tado se��acio�al ,prélí� in-I" . ,', '.leste até 1940. Em 1941 como profissional assinou con- I, ,,-, lu I terrnunicipal de� JUVe,nls. II, hmchada sanfran,cisquen-trato com, o Cruzeiro, de Porto Alegre, onde suas atua- �

ções mereceram as melhores referências da crítica gau- Seguiu, ante-ontem, via-aérea, para Belo Horizon-' I
Defrontar-se-ao Ipiranga, se que superlotara o mag;

cha. Retornando ao Avaí em 1942 permanece até hoje. te, a delegação catarinense que procurará honrar o no- local e Atlético, desta Ca-
I
nífico estádio ipíranguista,

Em 1946 permaneceu três meses no' Palmeiras, de Blu- lne de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de
.

menau.' Basquetebol, cujo início está marcado para a próxima �•••.-..-•••••_..._",","-.-"".-.-.---.""'._"'.-.-".-"" .-.-.""""

Em toda a sua carreira de Ioot-baller, Saulsinho semana. Felicidades, rapazes!
conquistou os seguintes títulos: 'I

.

, '

Campeão da Capital nos anos 'de 1938, 40, 42, 43, I
"'()_>4IIIIW"_",�)'-'(�)_)'-'<)""("""

44, 45, 49, 51 e 53 (Super). Campeão do Estado em 42,
43, 44 e 45 (Tetra-Campeão). Possui vários títulos de
vice-campeão. Campeão Sul-brasileiro universitário de
1950. Títular da Seleção catarinense, desde 1939, com

, exceção. dos anos de 41, 48, 52. O maior extrema canho
to que' Santa Catarina já possuiu.

ftremlo l5Dor�vo Araral�ae��� "., "
' Mundial de Basquete

RI-Campeao da L.I.R�'I.",�, r' "'1 ,
_

, No ano fie 1954 tomarao parte no II Campeonato
. 'Araranguá (De Hamil-j seguiu seu ponto de honra, Mundial de Basquete a realizar-se" no Brasil em' Outu

ton Tournier nosso corres- I logo no início' o que aler- b.ro, 16 países, 'entre os quais, Estados Unidos da Amé-

"I .

'

,

rica do Norte,' Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba. '\

pendente) - Dommgo, em tou os gremistas ,que se Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália' A fórmula d� ..__---- ---J

Tubarão, jogaram Grêmio lançaram com furia ao ata- campeonato prevê a realização de partidas em São

Esportiv/o Araranguaense,
I
que, obrigando o arqueiro P�ulo. e Rio, além de. um torneio de classificação em I Suprindo uma falha, foi

desta Cidade e Comerciá- contrário Luiz a práticar tres dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau- I dit d' tlo Santa Catarina que s t ti
.

d '

1
e 1 a o e encon ra-se em

rio, de Criciúma, em dispu- grandes defesas.

I"
- lhe em pres Igl� o no pais pe a I plena venda o GUIA DE

.

sua orgamzaçao e apare amento material poderá assis- :
ta �o. Camp��nato. da. LIga' . _

til' internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" , �URISMQ DE SANTA CA-
Atlética Região Mineira. I O bl-camp�ao da

�.AR.'�·I· ofereça condições, isto é, esteja coberto, 1ARINA, volume dotado
O match ofereceu duas formou aSSIm: Bubi, Juhao

"
.

., '. da inúmeras ilustrações dos
fases distintas em seu pa- e Oscar' Sarimba Lui e

No intuito de preparar desde ja um ambienta fa-' pontos p:I'to"'esc '

t
.

, , vorá l' -

dê t bi , <

f
• os ca armen-

A.

Ald . W d 1 01
' ve e consecuçao es e o jetívo e que azemos es-

norama, com o gremio co- o an er ey mar ses ab d d' ,

.

' te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
'

. ,r�gen o to os os

or�enado melhor as ações, Agachado, Cha�gal e Bra�-I espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda, mumclplOS de nossa terra.

da� o _resultado de, 2 x O no co. A renda fOI .de apr�x.l-I
destacar nosso Estado no cenário desportivo' mundial. Em descrições bre�es,

primeiro tempo, golos de madamente 30 mil cruzeiros concisas completas .

tI N d'
. , e me-

Branco e Agachado. No se- € na arbitragem tivemos o
ossa qua ra como esta tem recebido os maiores ressantes desd b

,
, I.. . ,louvores de todos os' desportí tas

' .

it FI' I '
.

o ram-se aos

gundo período, lutando JUIZ Bezerra que cumpriu
"

li ,

IS as que VISI aram Orla- Gihos d Ieit . .'

., . I . . _ nopo. IS; cobe:ta - sela o palco seguro de competições . . �. ei �r os OIto prm-
sempre, o Comerciário con- ótima atuaçao. de singular Importância . Semanàlmente ás 5a. feiras

,

CIp81S Itmerarios, cuidado-

,
publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas samente quilometrados pelo

••.,.-_"- ..,••'101 - ,.,••,.,••",,••""'••.,.-"..""'....,_•..,.-
- _.-..-_.-.,.",.,.._" - .., _ -

_ ,.,-.",,-.".,••",-_.,.- _-..,..-'W_...,.... em :es�ost�, �os .tr�s quesitos formulados, concorrendo
I
autor, aC'o�anJlados de ma-

me, o Avaí levou tremendo susto. Mas tudo serenou e
a' premies ja mstltUIdos, por firmas desta Capital P"j' de f '1' l'

\
• < � aClIma elÍura e a-

Pedro, da equipe secundária satisfez á confiança nele ,ee�c�dos de indicações de
depositada. Seu nome por extenso: Pedro Alcantara da -,

-- QUESITOS -
I

Silva. Nasceu nesta Capital no dia 29 de junho de 1921.
sumo interêsse turístico:'

Clubes que defendeu: Escola Industrial, Ritz, Postal Te- 1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente hotéis, postos de gasolina

Alcídio José Alves, o Bolão, que bomanda, o ataque IlegráfiCO
e AvaL Títulos conquistados: Campeão amador I

para a cobertura do Estádio de Santa Catarina,? horário de trens, linhas d�
avaiano é natural de Florianópolis, tendo nascido nO,dia em 1951 pelo Postal e campeão de profissionais" pelo 2)

(Máxi�o: - 5 (cinco) linhas datilografadas). ônibús urbanos e intermu-
27 de Agôsto de 1929. Como Adolfinho, defendeu 'um Avaí em 53.

I
-: Deverao o� Governos do Estado e Município con- "

I
.

E t'd' "S t' C " ,Ulclpais,. principais pontos,
só clube: o Avaí, onde iniciou em 1949. Títulos conquis-

c UIrem o s a 10 an a atarina operando
conjugadamente.?,

' . ('ignos de serem visitados
tado: campeão da cidade em 1949, 51, 52 e 53; vic�- OSNI \. . ,

campeão do Estado em 1949 e 51 e vice-campeão da cip.
(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas) .

nótulas históricas da região,
4iade em 1950.

.

Nome: Osni Hermógenes da Silva.
3)'

etc., etc ..
Data do nascimen)to: 7 de maio de 1931..

- Deverão os Governos do Estado Município e Di:' E tAd I' .

t
.

d FAC"
m o as as IVrarlas po-

Naturalidade: Florianópolis. re .orla a conJugar esforços, para obterem, d
Clubes que defendeu: Flamengo (amador) em 51 e

o apôio, mais Uma vez, do povo catarinense, no sentido i
e Sel' �ncontrado o GUIA

52 e Avaí, em 1953. ".. de tornar. o, �stádio "Santa Catarina" um dos mais so-I �E TURISMO, cuja aceita- ..-

Título conquistado: Campeão .da cidade em 1952. berbos GmaslOS de esporte da América do Sul? CélO tem sido além àa ex-

Substituiu a Barbato quando este, contundido, não (M:iximo: 5 (cinco) linhas datilografadas). �ectativa.
.

poude atuar. �
PREMIOS

A LIVRARIA CENTRAL,
de Albe<rto Entres, editando
o GUIA DE TURISMO pa
ra 1953, prestou assinalado

serviçQ à divulgação do que
é nossa justa ufania de ca';
tnrinense.

Os pedidos de interessa-

LIGEIROS TRAÇOS BIOGRÁFICOS
DOS CAMPEÕES DA CIDADE

MANARA

•
Um valor técnico dos melhores que possui o Avaí

é o extrema Manara. Quando joga, tudo emprega pela
vitória do seu clube. Ardoroso e lutador tambem, Mana
ra teve ensejo de formar, em 1947, um dos' melhores
trio-atacantes da cidade, ao lado de Sanford e Leônidas,
aquele militando atualmente no Atlético Paranaense e

este no América, do Rio. Seu nome: Osni Manara. Data
do nascimento: 4 de fevereiro de 1928. Naturalidade:
Florianópolis. Clubes que defendeu: Caravana do Ar,
de 45 a 47; Paula Ramos, de 48 a 50 e Avaí, de 51 a 53'.
Campeão da cidade .em 51, 52 e 53 e vice-campeão do
Estado em 1951.

AMORIM

José Amorim, nascido no dia 10 de dezembro de
,1.928, na cidade de Biguaçú, ,é outro elemento .de valor
da equipe "azzUrra". Defendeu Amorim os seguintes
clubes: Bocaiuva (Capital),'Comerciário (Criciú�a),
Hercílio Luz (Tubarão), Atlético, Figueirense e I Avaí
(Capital). Possui vários títulos de campeão, pelo Hercí
lio Luz e AvaL O único campeão de 53 que não teve por
torrão natjll a metropole barriga-verde.

BOLÃO

LISBOA,
Osni Lisbôa, a revelação de 52 quando venceu a

corrida dos artilheiros e foi proclamado o crack n. 1 do
Campeonato, nasceU" em Florianópolis.

I Clubes que de
fendeu: Colegial em 1946 e 47; Figueirense, em 48 e 49
e Avaí em 51, 52 e 53. Tít6los conquistados: Campeão

• infanto-juvenil em 48, pelo Figueirense; Campeão de

Aspirantes', em 49, pelo mesmo clube; Campeão da cida
de em 51; '52 e 53; Vice-campeão. estadual em 1951, to-
80S pelo AvaL Tem UIh irmão que é bi-campeão catari

nense de remo (Orildo Lisbôa).

AR!

IJ irmão do técnico Nizeta, chama-se Ari Gonçal
ves e nasceu nesta Capital no dia 24 de agosto de 1921.

'Mjjitou em diversos clubes da Capital, como o Iris, Pau

i,.�amos,. Atlético" Figue!rense, �ocaiuva e AvaL Títu

Jos .conqUIstados: Campeao da CIdade em 52 e 53, pelo
A.vaL Ao que sabemos, Ari nunca sofreu a menor puni
ção disciplinar. Portanto, ao Prêmio "Belfort Duarte",
sr. crack da disciplina!

PEDRO..

'do certa-

"

•

\.

•

Os "fans"do Avaí já es- I NIZETA RECONSIDEROU SUA DEMISSÃO

TE-I
mo o encontro Avaí x Bo- sou o alarme. Agora ao

tavam apreensivos ante os I REMOS O AMISTOSO AVAI X BOCAIUVA caiuva, não amanhã, mas, trabalho que se aproxima a

rumores que corriam pela' .. id N' íd
I possivelmente 3a ou 5a fei- data da extréia do querido

idd'
, íd d

ximo domingo com o Bo- queci o, izeta, reconsi

e-I
' .

.

Cl a e" atmentes a sal a o .. . A ra, a noite. clube no Campeonato Esta-
,. N' d filei

I caruva, sugerido por ele. O
t h' P d 1tecníco ízeta as 1 eiras I

rou seu a o e avera mes- ortanto, avaianos, ' ces- l ua!
orientador do plantel do tri-"azzurras"

S d
.

b
. campeão havia feito um en-

egun o sou emos, moti- .

vou a decisão do prepara- tend'imento com a diretoria

dor técnico a recusa da di-l boquense sem a necessária

retoria do alvi-cêleste de
\ autorização da diretoria.

efetuar um amistoso no pró-I .Mas tudo vem de ser es-

Allelido X Ipiraoga, aeiaahã, GUIA DE
em São Francísco TURISMO

OPINE ,LEITOR E ...

Zó
Tôdas ,as cartas recebidas serão numeradas, publi

eando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira
devendo o missivista, para identificação, juntar à carta:
o dístico desta <irônica, enviando-a para o seguinte en

deréço;

F,lquezl. e.... se'll
Vlnbo Cr8810tldo

(SII{eíra)

Nome: J!)ão Batista Ro?rigues.
Data do nascimento: 27 de março de 1932.
Naturalidade: Florianópolis.

•

Clubes que defendeu: Paula Ramos, Lira
Clube, Bocaiuva, Colegial e AvaL

Títulos conquistados: campeão amador em

pelo Colegial e de profissionàis em 53 pelo AvaL

Tênis

1952 PEDRO PAULO - Redacão de "O ESTADO"
Rua Conselheiro Mafra - Fl;rianópolis. dos deverão dirigir-se à cai-

. .. , xa postal 131, Florianópo_
, n) dia 30 de dezembro dêste ano far.emos, às 10 '.

11s
horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-

I cebidas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são

I
as seguintes:

.,

.

.

52 e CASA' :PERRONE - JOALHERIA MULLER
CASA HOEPCKE - e a T.A.C. - com uma viagem
de avi�o, ida e volta, ao Rio, para assistir os jogos dos

Campeonato Mundial.
'

NEREU

, ,

Nome: Ner&u Righetto.
Data do nascimento: 25 de abril de 19.32
Naturalidade: Florianópolis.
Ch,lbes que defendeu: Figueirense em 51 e

Avaí em 53.

Título conquistado:, campeão de 53 pelo AvaL
'.+

"

,

I
'
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.TRUIII ' candi
dato ao Prêmio
Nobel da Paz

'Expresso 'Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH
Tvaneçorte de cargas -em geral entre Florianópolis,

Curitil:>a e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS '

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal 435
End. Teleg:;.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência; .� SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

.

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. TI!legr.: SANDRADE

OSLO, 22 (U.P.) - Em

cil,'cúlos' bem informados se

revelou hoje, que o ex-pre

sidente dos EE. UU., Harry
S.

•

Truman, é o 'principal
�\?:mdidató ao Prêmio Nobel

da Paz, dêste Imo. Entre

os restantes candidatos se

destaca� o sr. Raul' Fer

nan'de;, do Brasil, por su

gestão QO dr. Mário Guima-

rães, o qual assinalou as -'-o-

.. .contribuições do ex-chance- (Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de Trame-ler 'brasileiro à Côrte In-, portes Minas Gerais S/A.)
ternacional de Justiça, de

Haia; Frank Buchman,
presidente norte-america-I
no do Movimento de Rear-,
mamento .Moral; o conde
Coudehove-Kalergi; o.pri
meiro' ministro hindú. Pan- :',
dit Jawaharlal Nehru; o

ex-chanceler francês, Ro- ,'
bert Schuman; o diplomata
f
e internacionalista norte- i

'1'0

, americano, Philip Jessup; o;

ve d u c a d o r suíço-alemão,
/
Paul Geheeb, e o filósofo

aspanhol exilado, Salvador
de \ Madariaga. Afirma-se

que Churchill não se en

contra, na lista de candída-

ULTRAS8NO
'TERAPI,A

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
PARA INFLAMAÇOES E DORES.
TRATAMENT>O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES,
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E G:ARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
tos. CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO

ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESlD�NCIA - FELIPE SéHMIDT N. ua.

ILei Marcial
TEERÃ, 22 (U.P.) - O

chefe do Govêrno, general
Fazollah Z�hedi, procla
mou, hoje, a lei marcial em
oito centros pet,rolíferos
iranianos, a fim de impe

I dir a concretização da ame-
I

aça de sabotagem por parte
dos comunistas.

Notificou-se, ainda, que

I
foram prêsos três antigos
funcionários do govêrno, de

I alta categoria, e que: foram
despedidos 50 professores

I
,

: primários de tendência es-

I querdista. Os três funcio
nários detidos são acusados

Sindicato dos r
Eceaeenstas

E-D I T A-L

rem, ou .dêle tomarem co

r.hecimento, que a segunda

te às eleições- a serem rea

lizadas no <lia 4 de novem
bro de 1953" no Sindicato
dos Economistas de Santa

Catarina; no edifício IPA

SE, , 10 andar, foi a seguin
te;

Para a Diretoria e Con
selho Fiscal

I' \
Os.nar Cunha'
Paulo Otto Scheidernán

tell,
Sebastião Bonas;is de Al

buquerque.

Suplentes
Elias Mansur Elias.
Mário Laurinda,
Waldir Albaní,

Conselho Fiscal

,.

A écio Cabral Neves.
Ivo Reis Montenegro.
-Alvaro de Lima Veiga.

VENDE-SE EM óTIMO ESTADO, f
de apoiarem ó ex-primeiro
ministro Mohammed Mos-lsadegh,

RUA JOSÉ DO VALE PEREIRA (PRóXIMO
AO COQUEIROS PRAIA CLUBE).

'0 Chile Protesta
"

'

WASHINGTON, 22 (U.
P.) - O Chile ,protestou
1unto aos EE . UU;, pela
perda do mercado grego

para seu salitre, ante a co

colocação do produto nor

te-americano.
O embaixador, Anibal

Jara, estêve no Departa
mento de Estado e fêz en

trega da nota diplomática
ao secretário adjunto para
assuntos interamericanos,
John Moors Cabot, com

quem manteve uma curta

entrevista.
,

Jara pediu uma confe- Vende-se um á rua Altamiro Guimarães
A' ,

'

, Brusque), com 530m2.
,_rencla Chl�eno-.norte-ame:l-I Tratar n.o escritório Sala 4 - Edifício São Jorge,

r na, para dIscutir a ,questao, '

"

,,',

' '

---__

dec1ara��o,. p���e�iorm��- AUTOMOVEL
te, aos JornalIstas, que

�oors Cabot aceitou a reu

nião, a qual se realizará no

próximo dia �. I

TERRENO

Vende-se carro NASH 1950,
Tratar com Dr. Renato Gutierrez, Rua

Barbosa ri. 5'7. Motivo: receber outro carro.

(antiga

Ruy

'Ameaçado de 'e�
cbalento o 80s

.

pital das Clinicas
s. PAULO, 22 (V,A) -

Falando à imprensa, o ve

reador Anselmo Farabulini
informou que o Hospital
,das Clínicas está ameaçado
de colapso. Numerosas ope-

....,__;._ -- ----

• 'Inaugurada Uma Linha de ODI�BS
-

- Ligando Lajes, a
'

Varitlba
Segundo correspondência Vargas", recentemente da

de Lajes pa�a o "Correio I da ao transito podendo-se, '

do POYO",' �e Porto. Ale- agora, em UJU só dia fazer

gre, dia 3 do corrente, foi] o percurso de Curitiba a

\
O presidente dô Banco do Brasil

i'>r De acôrdo com o disposto
. ,R10, 22 (V. A)

.

- O! .

I gulamentação de cambiais.
.

80 lí "b" di'

�lZ'
Augusto Moura da 5a'I dito pa,ra

ser pago ao clube I Fm vista disto o juiz decla- no artigo a inea , '

as
,

c, I
'

. ,

1 "

'

"Instrucões" baixadas comV ra lve, ameaçou, ort- esportivo lUgOS avo Estre- ra pertemptoriamente, ao
- ._, •

\,. ,

d
. -

'

M 1 V Ih " . . ri Portaria ministerial n. 48,t m, e prisao, o sr. ar- a erme a, em virtude sr, Marcos de Souza Dan-, \

r'os de Souza Dantas, pre- de' sua atuação na "Copa tas que, "se o mandado não
de � de março de 1952, faço

d d B d B R" I saber aos .que o presente vi-si ente o anca o ra- ia rea ízada em 1951. fôr .cumprido dentro de 24'
sil caso 'não providencie, horas, contadas da apresen-
dentro de 24 horas, a entre- O Banco se negou, reite- tação dêste ofício, expedi-

d h d d d chapa registrada' concorreu-ga do
,

in eiro eposita o Ta, amente, a cumprir a de- rei mandado de prisão con-

pçla C13D em nosso princi- terminação judicial, álegan- tra V. S., como depositário
pal estabelecimento de cré- do o que dispõe a nossa re- infiel que se terá tornado".

- ,

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

Cerâmiéa São Caetano
TIJOLOS PRENSi\aJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

-

TARIO
PRONTA ENTREGA,

OsnyGa'ma &'Cia.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa, Postal,

239 - Florianópolis
'

DIsTRmumoREs

CADILLAC

Segundo o noticiado, o

i deputado Aliomm' Baleeiro,
ocupou, na semana passadà,

Swplerdes J, tribuna da Câmara Fede-
Jauro Dêntice Linhares. ral. e, alegando que falava
Nicolau Haviaras. em nome do líder da ude-

Ary Kardec de Melo, I nilda nacional, com aquêle
,

, I')r. I ianópolis, 10 de outu- I seu palav1'ó1'io todo 1'espiga-
bro de 1953. I do de urzes e 1Lrtigas, pro-
ilcácio Garibaldi S. Thia-I nnnci01L um quilométrico

tio - Presid'ente em exer- � discm'so criticando as medi
cicio. I dns adotadas pelo Ministro

da Fazenda, sr. Osvaldo A�
I ranlui, a respeito da regula

;�açâo _ d� comérciQ, e�i!
rior 'e da -política' cambial
do govêrno. Como do seu

t

'A �O·.' Aranba'

feítio, o deputado da boa ----------...., J

I
terra não analisou as ino- '.,��nlf�ltnD I Ra Vêmar.

IlilMiíliiilMiliiíl.iIi"IiiiiI�'" vações e, �uito menos, pro- �LJU .

J
;,Jus' .(lU indicou 'soluções pa-; I

1."a equacionm' as restrições.
Encheu todo o tempo com

críticas, limitou-se a discor

Jar, cont1'ariar apenas, co

PiO semp1'e, pelo PU1'0 e ob
secado desejo de fazer 'opo
siçao sistemática e exibição
circense. \

I
Mas no melhor da festa,

no justo momento em que

procurava polarizar a aten-

ção do plenário da Câma

.
ra, cada vez mais empolga de convocação, limitou-se odo pelo timbre da voz e das

.

,.' .
. preSIdente a marcar a data,

proprws palavras, recebeu O Centro, de Irradwção h
.

"f' .

1h d d l Mental "Amor e Luz'" realiza' que oJe sera o ICla mente
um pun a o e sa na mo- .

'

I' dleira. E' que o deputado Ar- I sessões Es?téri�as, todas �s se- comUlllca a ao ministro.
. I gundas feiras, as 20,30 a rua

. _tur Sant.os, presldente do
i Conselheiro Mafra, 33 - 2°' CASA MISCELANIA dlltrl.

seu pÜ1,tldo, saturado com a andar. ,� buidGra doa RAdio. R. C A
verborJ"arJia e resfriando o ' ENTRADA FRANCA I Victor, Válvula. e Dt.e�••
entu�ia'smo do vigilante, em I Rua C,olllelhelro MafrL
incisivo aparte, advertiu
s�us pqres ,q�e o discurso
do Ajax Baleeiro não repre- ,

sentava o pensamento da
bancada udenista e muito

ze,r do qtie déixar a triburaçõe� urgentes, segundo o
na, cabisbaixo, de nariz toredil paulis_ta, estão sendo .

l' d N- h' t' 'b'"
c1do e orelhas quentes, peloéJma as. ao a an I 1Oh-

'

f·
.

I"
'

I
quinau com: que fôra hon-

CDS, nem soro IS10 OglCO.' ,

rado momentos antes do
,ACljantou o sr. Anselmo

I próprio chefe.
Farabulini" que a clínica Fui por_ certo" um carão

pecíj�trica encontra-se na (:11. regra, que bem me1'e

inlinêhCi�- 'de ficar sem lei-I eendo �stão aiguns udenil
te, uma vez que os fornece-' das destas terras., I

dores há vários meses' não l Que o exemplo frutifi-
_recebel!l um centavo sequer que. são os nossos votos pes-
3(IS seus haveres. I sedistas _ , .

inaugurada a nova linha de

r-nibus que liga aquela Ci

dade à Capital paranaense.
A nova emprêsa que se de-

, nomina Empresa Rcdoviá-
* A UDN., partido de a- ria Rio .Negro Curitiba
* .:: ristocratas' sui-generis, Ltda., faz o transporte de
de muitos recalcados, de passageiros, em confortá
p"ofiteurs da velha política' veis e -Iuxuosos carros

rló crê ou mor-:e, de desti- "Pulman" com lugares pa
ladores de intrigas e de pe- ra 33 passageiros. O trajeto
-çonhas, de propagandistas da nova linha é feito pela
da escola da vida, num con- rodovia, federal "Getúlio
glomerado heterogênio e

disforme, não perde ocasião

de oferecer notas pitorescas
entre os' seus próprios mem

bros, a mo�tra1' a desorien

tação e a ganância,que im

pera na' grei, pela vigília I
original que a empolga e a I.1Jasta' das massas popula-
r es, "I.

Ainda agora, o Palácio

Tiradentes foi palco de mais

caso glosado por tôda a im-

1J1'ensa _do país, com ezces

são, é claro, dos caneteiros '

'p1"Ofissionais, pois que êles

só escrevem sôbre aquilo
que lhes amolece antecipa�

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

500 quilômetros ou sejam
130 quil. a mais. Após a no

va empresa ofereceram aos

presentes ao ato', um coque

tel no Café Bar Marrocos.

damente a mão.

Porto Alegre. Tambem os

menos o do partido.
1 Não é' p1'eciso salientm'

que foi água na fervura,
pois que o,advertido des

concertou-se, esqueceu o fio
da meada, pe'rdetL a empá
fia e nada mais têve de fa-

residentes nesta cidade tem
a facilidade de chegar a

Curitiba, que dista apenas

370 quilômetros o que pe

la antiga estrada, via Jo

inville eram necessários ..

•

Cdm êste va.ldvo V. S.
4.b..i..Á urrnt. conta. que
lhe ..ender.i jul'O com,

�:r:�-ilWM.!!::_ pef'lsc.do.. e _

lev6..';' p6rbo SUbo residin-

,

eie, um lindd e�til presente:
um BELíS!1/MO eOFREde AÇO CROMADO.

NCO AGRícjOLA
1?MA r7�, 16 '

FLORIANÓPOLIS '- SA.NTA CATARINA
H.D'.

OLHOS - OUVID08 - KAIUZ • 8.A118.llftA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
",.elaUata .......al

Receitá de Oculo. - Exame d. :ruado d. Olbo para

Clu.1fie.o ela Pr...lo Arterial;
,

1Iodena Aparelba.em. ,

C._-.It6n. ...:.. Vi••o.d••• Oure PnH...

..

CONTADOR
COM PRÁTICA ·DE SERVIÇO

PRECISA-SE
Ref�rências e pretesiçôes por carta pam Ca.�xa

Postal, 5
- Florianópolis -

:- ,

sidente da Câmara dos De-'

putados designou o dia 30

RIO,22 (V.A) - O pre-

I do 'corrente para o compa
recimento ao ministro Os
valdo Aranha, a fim de

prestar esclarecimentos, sô
bre a reforma cambial. O
sr. Luís Viana Filho havia

requerido a presença do sr,

Osvaldo Aranha, mas, co-

mo êste se prontificasse a

comparecer independente

Viag�m co.m segurança
� ,e rapidez, .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO «SUL-B,BISILBIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

-
• ...".,,<;b � ••

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Ern�regada
Precisa-se de, uma boa empregada. Paga-se bem,'

Casa de família, à rua Aracy Vaz Callado, 113; Bairro
Nossa Senhora de Fátima, no Estreito. .

... IIII"''''lId DI040,,,"4,. ;•••""'" ·'-:.0,:)0 • 10HE�.. .t...IU ..LI........... (.
CURITIIIA rlUCRA.,.. , Pllon.�

""-- J:;..
•

�--��., �__...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será um� grande pena perder essa 'valiô
síssima oportunidade, E' de fato uma bem

rara ocasião.

\

I

Dado o contínuo desenvolvimento do seu
•

comércio de roupas feitas para senhoras,
cavalheiros e crianças, e o interêsse pe
lá sua ampliação cada vez maior, resolveu A
.MODELAR TERMINAR com a secção de SE-

.

DAS cuja liquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

\

\

i
I
.'

-'

'.
,

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

I'

• « i t _I Agonisa a (scnla Miliciana
JUIZO DE DIREITO DA COMAR�A �E TI�UCAS .

�'}'�:'''.�''�.
Edital de citação, com o prazdo de thrm�da dias de interes-

. I -_

I
cões, criou' o seu C.URSO inexplicado de escolas. Foi

sados ausentes e escon eCi os. . >
.

•

° cidadão Carlos Temes, Juiz de Paz no exercício Para onde vamos? Esta- PRO'Pl:U01 afim de formar por isso que ao perceber-
do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Tijucas, do mos fech_ando as portas das'los seus oficiais no próprio mos os primeiros sinais que-

Estado de Santa 'Catarina, na, forma da lei, etc. .. ' nossas escolas enquanto que ambiente onde vão atuar. iriam liquidar o C.F,O. da
FAZ S�BER a .tod?s quantos interessar

. possa. o
outros, com: alviçareiras no-,' fLemos no últimç número NOSSA P. Mó

1
em janeiro

presente edital de' citação, com o prazo de trinta dias, ,. '. .

'1'"
" .

virem cu dele conhecimento tiverem, que por parte de tícias, anunciam a abertura de M.� itia, revista ,que e de 1952, dia' 8, por êste
,

João Manoel Jacques, lhe foi dirigida a petição do teor

I
das suas.. Assim é que o pofta-voz da progressista, jornal, lancámos o primeiro

seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar- "Correio da Noite" do dia eficiente 'e culta, Fôrça

PÚ-1
grito de alarme: "Consta

ca de Tijucas. João Mano�l, �açques, casado, Abrasile�r�, 2 do r;'_ês p. findo, dá a aus- blica de São Paulo;'que a que será extinto o Curso de
- lavrador, residente e domiciliado em Pereque, l':1umci- piciosa notícia da instala- Paraíba reorganizou o seu Oficiais para ser feito fora;
pio de P. Belo, desta Comarca e sua mulher Luzia Jac-

ques, de prendas domésticas, vêm por seu assisten�fi [u- ção, em Niteroi, do Curso C.F.O., .paralisado desde não cr�mos que tal medida

diciário, abaixo assinado, intentar, pela presente açao de de Formação de Oficiais da 19:42 .. ° acõntecimento foi seja tomàda, ,Pois importa-
usocapião, nos termos dos arts. 454 a 456 do -C.P.C., no Polícia Militar Fluminen- motivo de jubilo e assinala- rá em clamoroso retrocesso, 'mente para demonstrar nâo mentário melhor fundame1t
curso da qual E.S.N. 1) PP. que conforme se 'vê da se. No outro lado da Gua- do com· cerimônia \ sole- além de arrebatar da nossa havermos ésquecido a pro_.1 tado uma ve:z que já sebe
planta inclusa, como doc. n. 1, estão na posse mansa e

b P M dó 'D' t it Milícia o seu florão princi- messa e perguntar aos res-.I mos haver de' permeio. mui-pacífica de uma área de' terra medindo 204 metros de I na �ra a
",'

o is 1'1 o l\es�
frente que fazem a Leste em terrenos de Marinha, com I Federal possue �.F.O." �o:

i No Paraná, no fim 9.0 paZ. Saberemos lowoar, dé- ponsáveis se falta à oficiali- ',tas subtilezas mascaradas

2.097 ditos de fundos, à Oes.te, no Rio '��rdo. �xtrema I rém,
a .Milícia fluminense, corrente ano, formar-se-á a ·sapaixonadamente, 9s atos dade ·da nossa Polícia Mi- para acobertCJ)'em as verda

pelo lado do Sul com herdeiros .de Elpídio Jose Rocha numa demonstração elo- primeira turma de oficiais . que. oerdiam. melhorar, mas litar capacidade para prepa- deiras razões
.

porque está
,
até uma lagoa, e daí para o mar com terras de Pontes I

quente .do seu desenvolvi- preparados no seu CURSO haveremos_'de profligar a- rar os seus sucessores e se sendo solapado o Curso de
Júnior hoje da União; ao Norte extrema com o mesmo

d
.

t
-

�RO'PRIO. E' interessante tes auecomo
êé \ t -

h ,..

F
-

d Of'" d' .

- , f d 'mento a sua m egraçao que es que, como esse, a l'a-' nao ac am que e uma att- ormaçao e tCw,tS' a
requerente J060 Manoel Jacq,ues; per azen o uma area'

_

.

,

total de 427.788 m. q. Referido terreno está situado. em dentro da evolução pela esclarecer que o C.F.O. pa- zum, deprimem e estiolam" tude bem deprim.ente essa nossa Polícia Militar". Nes-

Perequê, possuindo os suplicantes como seu, isto é, atri- ',qual estão pj!.ssando a maio- ranaense inspirou-se no de "Assirp dissemos e

aS�iml'
de ir mendigar às po,,:tas de sa altura, a pressão já era

.buindo a si a propriedade nos termos do a;t. 550 do C. ,ria das Polícias Militares Santa Catarina que está ex- procedemos! No O. Estado outra Cooperação o prepa- bem' forte; avisos de ami
C.; além disso, 2) PP. que, a posse de tal area remonta

do País da capacidade dos tínguindo as instituicões de 4 de junho'de 1942 abor- ro 'dos futuros óficiçLis que gos, que eram am.eaças,ha mais de trinta anos, por si e seus antecessores, sendo : ... . .'

,J

d
t d

.

'f' forma d art. 550 do Co'di seus oficiais cUJO preparo que aos outros serviram e dámos o assunto e reportan- irão atuar aqui e não lá. SÔ- mandavam que silenciasse-
o as mansas e paci icas na o. -

I
. � ,

go citad.o; o lapso de ÍErmpo l:gal obedece a seguinte I tecni�o_-profissional e.s�á em mod:lo. '"
do-nos ao que haviamos di- bre o lamentável caso dos mos. Foi aí. ..

sequ�n.cia: Os requerentes estao ha dez �nos na posse, condições de ,transmitir co- ,Nao nos e possível supor-,
to em janeiro, acrescentá- cursos estamos 'colhendo da-

.

adquirida por compra de Manoel Furtado, este por sua nhecimentos as novas gera-I tar calados 0- fechamento mos: "Aqui estamos l·e(ll�. dos segu1'OS pam um co-I �""'." !. S. SURI
vez, havia comprado dos herdeiros de João Leopoldo _

•. _

Linhares, dela desfrutando durante 5 anos aproximada
mente. Os herdeiros ali nasceram e quando venderam
eram homens feitos, contando mais de trinta anos; ainda

3) P.P. Que os suplicantes construiram benfeitorias no

terreno em foco, como. sejam nogueiras, bananeiras e

hoje estão lavrando grande área de terra com plantio
de mandioca. Nestes termos, 4) PP. Que "data venia"
d�ve a presente' ação ser julgada procedente e provada
para o efeito de ser reconhecida o domínio dos Supli
cantes sobre a área mencionada. Assim requerem a V.
Excia. os admita a justificarem, em dia e hora designa
dos e com a citação do órgão 90 Ministério Público, a

posse em referência. Feita a justificação, determinará
V. Excia. a citação dos interessados incertos, dos con

frontantes e do Domínio da União, dando-se de. tudo ci
ência ao representante do Ministério Público, para na

. forma do art. 455 contestarem o presente. pedido, segui
dos os demais tramites legais, sendo afinal reconhecidos i.

a posse e o domínio ,dos Suplicantes. Protestam provar I
o alegado', com depoimentos pessoais dos interessados, I
vist,orias e com as testemunhas ..

que seguem no r?l. Dá-Ise a presente o valor de Cr$ 2.100,00, para os efeItos le
gais. Termos en: que PP. e EE. Deferimento, Tijucas, 15

I

de setembro de 1953. Marinho Laus. "Em a dita petição
foi exarado o seguinte despacho: -;- "A., como pede. Ti
jucas, 16-9-53. (a) Clovis Ayres Gama". Feita a justifi
cação foi exarado o seguinte despacho: - "Faça-se as

Icitações requeridas na inicial, sendo que a dos interessa
dos ausentes é desconhecidos será por edital, com o pra
zo de trinta dias. 'Tijucas, 20-10-1953. (a) Carlos Temes
- JlIliz de Paz, no exercício do cargo de Juiz de Direi
't�. "E para que chegue ao conhecimento de todos man

dou expedir o presente edital que será afixãdo na sede
dêste. Juizo, no lugar d� costume, e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de TijuCji.s, aos vinte
e um dias do mês de outubro.do ano de mil novecentos I

e cincoenta e três. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão,
o datilografei, conferí e subscreví. (a) Car.los Ternes -

Juiz de Paz no exercício do cargo de Juiz de Direito.
Está conforme o original, sobre o qual me reporto e.

dou fé. Data supra. ° Escrivão Gercy dos Anjos.
._�._------ ------�-----

Expres$O São Jorge
- DIARIAMENTE ..... ___

FLORIANóPOLIS- BLUMENAU
- AGENCIA -

_- LACIQUE HOTBL -

I CONV'ITE
I, A Diretorla do Clube Recreativo Llmoense,

convida os Srs. Sócios e exmàs. tamílias, para a'
soirée que fará realizar no próximo sábado,
com início ás. 21,30 horas, como sempre animada
pelo maravilhoso jazz do ZE'QUINHA.

.

A DIRETORIA
.

. � ..

Da. NEWTON D'AVIIA
Qn'.... ,.uaJ - DMatu ,u .......... - Pr.........

.................
c.u••t6d.1 ... VI.., ••1n1M .. 1. - T."'•• l..ft.
c.u..... 1 Aa 11." Mi..• l ..* ... 11 _ .......
.......... , ... YI••l ...... - T.w••• 1 .

ECONOMIA absoluta'
Grande' CONFORTO

..CONFORTO'íbiõlútô,1
I 'Grande ECONOMlA1

I

•

t"...�.

V·
....

..

v:

,--
.,

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

-

AQUECEOOR",.eLttR,I�--CENTRAL '

"_""_

Capaci�Qe: -,

:, :
100 ii 1.000 litros. \

AQUEC�OOR

ELÉTRICO;

"���
.IMERSÃO (J, CHUVE'RO-=,�..........

Capacidade 30, LITROS

• ConstruiCio inteiramente qe
cobre, '

• Construção sólida,
-

sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (fã de vidro).

• . Aquecimento ultra rápido. -1
• Játo abundante na tempe·

r.tura desejada.
./

o MISTURADOR OÁKO, de regu· • Resistência do tipo. tubular, inteiramente blindada .

• Controle automático de temperatura por.' Tj_RM05-TATO�
,

que proporciona gróllnde �QNQM.IA. .'
. .. ....

,

. q----
1

GARANll O QUE FABRICA

• lagem instantanea, permite a'
maior e"ala d. graduações. de
'TEMPERATURA,

-
...___

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

V. IAIOS S/I .....Comérclo 8 'aenolas
Rue João Pintol ,••Fpoli••·St•• C.tarin,

I
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis,. Sábado, 24 de Ou).ubro de 1953
_____-----------------�-------�---------r.------ _

Dic do Einpr�gado.,
.

'no' Cemércío
pleijeia Bum'enfo de salário ProgramaRIO, . 22 (V.A.) --:- Os, tade por merecimento ej tem seu prazo de vigência

DIA 27
funciqnários do Banco do

I
metade por antiguidade, até fim do corrente mês. O

A's 20 horas _ Apuração final do concurso "Miss Co- .

,Brasil terão, hoje; uma aumento do abono familiar, 'Sindicato já está, ativa- mércio de 1953". Local Séde da Federação dos
reunião com os diretores' �posé.ntadoria,s, Íicença-prê-1i mente.,

trabalhando nas ba- Emprpgados no Comércio � Rua "Tenente Sll- :
.do Síridícato dos' Bancários, mio, horário etc.

.

.

ses do novo ajuste, e é seu veira - Edifício Paternon' - 2° andar. /

.' J,
.

. DIA 28
J

�

para estudar sôbre se fica- propósito que nenhum es-
A's 10 1 J' ·V·o• -'t' "A;l d M dícid d .

.'
. 10ras -'- .

ISi a ao SI o e en ICi a e corn
rão excluídos -do próximo NOVO ACORDO I tahelecimento bancário fi- , distribuicâo de brindes em homenagem ao pro-

I

acôrdo' coletivo inter-sindi- O acôrdo que aumentou I que de fora; daí _reunião fessor Flávio Ferrari, DD. Presidente de Hon-

cal, como decorrência' de o salário' dos bancários, fei-I com os funcionários do, .

_

ra do GCFêmkió dIosf Comderciálrios. d C -
- ---- '_-.e-....-uma interpretação ao acór- to em novembro de 1952 Banco do Brasil hoje.- Ns 1,7 horas - oc tai o ereci o a mprensa _

esta a- -
_, "

pital. Local Bar Netuno - Edificio IJ;!ASE. �
- -=--..::-

.1_ � ao .. "I

dão dó Tribunal Superior I A's 20 horas - Refretá no Jardim da Praça 15 de No- .

pr � �assc � �;I:ela 6dadc; ftUI'I

{-o�';�do Trabalho.
- -.----,.-

I
.vembro, pela, banda S. M. Come�'cial em ho- • -r do QUIKõJV _..L. �... � ,.'

-"

, .

P d d
� \ivre. \onge

,

de� °

,,"'_
f' �", ,;Essa reunião está .marca- DR NEWTON D'AVILA menagem ao sr. Ivo Gandolfi...,... resi ente a I

� recanto "",."" °

. "" ).'·I·�'
da para às 18,30 horas, na t'!lrulri. lr.r�1 - DMIItU � - Pr......... Fede���02;0 Empregado no Comércio. ,," ::Vos ene�

II \áci\ C ,����:' ,'-" "":�'\
sede do órgão classista, na .- .l.tdd li.... .i.::'-?:�'.: \rito \he ser

nte CftOtof·

MAv. Presidente Vargas,
l
C.... l"rI.1 )tua Y,ttor ••I:rele••• li - 1'eJ.ef••• 1.1". . A's 21 ho;as' .: Tr�dicional so.irée no Clube 1� de �- i

..
' ;.0 eJUl'ÜiO de

UITI"POSS8MS/a
"

'

c....l&u: .oh lÍ,1O laora•• l tarC••a. 1l,llon. _ ...... gosto, gentilmente cedido pela sua Diretoria, _

502-21° andar.
_ ....·_·0.'e' 1 �-. e�. homenagem ao' Exmo. Sr. Irineu Bornhau-

JO
a..I....d.: Itu Vid.) ....., & __ -

sen DD. Governador do Estado e dedicado, ao
CONFUSÃO

-

'sr. Charles Edgard Moritz, Presidente da Fe-
H O R S I :.I

.

,

' deracâo do Comércio de Santa Catarina. I!!' .. •

O B::mco do Brasil não •
J,'

O
.' S ti; � •

p.DR. ROMEU BASTOS- PIRES DIA 3 " í
-- /"De 2.� a 22 H••

ficou alheio ao acôrdo de 6 'A's 6 horas - Salva' de �O tiros em homenagem a As-", !-'.
de novembro do ano pasa-

_ M É D I C O _

'- sembléia Legislativa e ao Dr. 'paulo Fontes, /.

do, cumprindo-o até com, DD. Prefeito da Capital.
-

,

A
. A'� 7 horas - Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilha,vantagem para seus' servi- Com' p?'ática no Hospital São Francisco de. ..ms e na

•

Santa Casa do Rio de Janeiro em homenagem ao dr, Aderbal Ramos da .Sik
va e a todos os comerciantes desta Capital.

-.",.,.,
.

�AI'.I<�$eO�
*� fA--OURAIITE TOO6_

/, l'" .' ,

nos \lAf)�JQS O Sindicato dos Empregados :0 Comércio 'de Flo-

�,

ti i*
rianópolis, avisa ao comércio em geral, que embora em-

•D"
·

�,
.

presta seu apôio moral, não terri representante junto a
. z;; '",

a comissão organizadora das festividades' do DIA DO
, � �, iIl

-

� � � .� ':

fta,OMERCIÁRdIO que o "<;Xrêmio dos Comerciários" es-
\ � ��, .•

. -

prom.oV,en o.
, "". '" 'j Amancio Pereira Fúho

..

Secretário

Navil-�8tor «Carl Hlepcke» Clube 12. de Agosto·RAPIDEZ, - CONFORTO - SEGURANÇA GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO-Viagens entre FLORIANÓPOLI� e RIO DE JANEIRO cmDADE DE ASSISTENCIA ÀOS AMPARO E D�-.' Es�a�as inter�ediárias em .Itajaf ç Santos, �endo FESA CONTRA LEPRAnestel:lltlmo apenas para o mOVlmento de pass.agelros. . "
, , ,.'

ITINERAR'lO--f)'O��N�'Vf0-MOT0ltvC1\RL l'IOEPCKE 4. � _., DiA,A: r-::. AS 20,aO_HORAS .,- 4a. FEIRA
. - 11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

RICOS� -

la. Rodada - Umabat-jóur com pedestal de alabastro;
ofertá da Casa "A Eletrotécnica" e nlais um

par de sapatos de crocodilo, oferta ge "Modas
. Cliper".

2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,
oferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de
escovas,

3a. Rodada - Uma en,cer.adeira 'elétrica, com espalha
dOor, oferta da "Caca. Meyer".

la .. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár
màcia Catarinense".

5a. Rodada - 'Um Lustre de Cristal, ofe�ta da "Casa
Hoepcke' oS. A."

6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de '''Ma-
chado & Cia?'.

-

I

7a. Rodada - Um Edred�n, duas faces, oferta' d'" A
Modelar".

.

8a. Rodada - Ul{l1a grande Ceia de Cristo, oferta da
"Casa Galluf".

9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
d'''A Eletrolandia".

10a. Rodada - Uma grande, Eletróla, oferta do sr. Cel-
so Ramos.

,

11a. Rodada - Uma balança domestica, oferta -de "Osni
Gama & Cia."
:PREMIOS DE CONSOLAÇÃO

12 Pacbtes de Café da Ilha) com 5 quilos cada um, ofer
ta do sr. Ernesto· Riggenback.

2 Depósitos de matéri,a plastica, oferta da "Casa Amé
rica'):

1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir
mãos".

C O N V O C A ç Ã O 1 Raquete de último modêl6 .

. \ 1 Cadeira 'portatil.
Nos têrmos estatutários e' por deliberação -da Dire- 2 Litros de legítimo cognac'

i:ol'ia, ficam convidaqos todos associados quites, para, a 1 Abat-jour, oferta da "Çàsa Royal".
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-sft no dia,30 Como complemento da reunião; o lançamento, de

.

do corrente, às 19,3Q horas, na .sede social. um filme ...
.

Ordem do Dia BINGO E CINEMA.
Discussão sôbre os telefones da, União, colocados. PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,011-

.

'1"(>��
)10S pontos de autos e outros assuntos.

,

I
Senhas com a direção da Associação, bem como na

TRANSP()FIT"ES -AÉREOS CATARINENSE S/A. 'Florianópolis; 20 de outubro de 1953. Secretal'ia do Clube Doze, no horário das 8 ás 11hs.
,;'''

"

. : . . (a:) FRANCisco NEVES - Secre'tário.' Prêmios em exposição na Casa Hoepcke.
--------------------------.-----------

Presentes d� Re�l Valor, Sim 2
Ileis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas Parker, ,Porcelanas.Decoradas Nacional,

Japoneza� e Chineza,' Faianças e· Muitas OHtras . Novidades.
Preferi, a Melhor

--- FELIPE SCHMIDT - FONE 2280

o Funcionalismo do B. . do Brasil

clqres,' pois aumentou os

quinquênios, além da base

percentual e do máximo de

mil e duzentos e cinquen
ta cruzeiros,

'

,

Entretanto, 'o acórdão do

'1'. S T., que homologou o

convênio, tem uma redação
confusa, li qual deixa en-

trever a" possibilidade de

exculsão daquele estabele
cimento de crédito fora dos

·{utúros arranjos salariais.

Com o propósito de' debater IRMÁNDADE DE N.S. DO ROSARIO e S. BENEDITO'
o assunto é que a nova di- Fundada em 6-6-1750

ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORDINARIA

Clínica geral de adultos e crianças

retoria do Sindicato convo

ca os funcionários do Ban

co .do B1-�sil. '

.

.

,

Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - Bíguaçu..
Horário: Segundas -e Quintas-feiras, das 8,30 às 11

horas.
.

Resid�ncia: Hotel.CACIQUE. Fone: �.449 +. FIo;,
rianópolis. '

-Oorrvíte
Festividades de N. S. do Rosario

A Irmandade de N. S. do Sosario e S. Benedito,
-por meu intermédio tem 'o' grato prazer de convidar os

,� Irmãos e os Fiéis em geral, para as festividades que em

ENTENDIMENTO louvor de N. S. do Rosario se realizarão no próximo do-
l�t Ós -representantes sindi-'mingo, 25 do corrente, constando do programa Misa �e

cais solicitaram do sr. Mar- Comunhão Geral às 7 horas para os Irmãos e demais

eos de Sousa Dantas, pre-. fiéis; Missa solene às 10 horas com sermão .ao, Evang!'l-
..

", .-;_. �.- .. -.

Imo e PrOocissãd'às"16°.horás, .

'o',

�;del�te do Banco do Bra-
I A's novenas tiveram início no dia 10 às 19,30 horas.

. Eil, uma audi�ncia durante! O Irmão provedor solicita o comparecimento d� to-
'a qual.o "assJ,lnto foi venti-i dos os Irmãos para. esses atos.

.

lado ao lado de outros Consistório em Florian�polis, em 18 de outubro de
!

' ,

mais, como o aumento em 1953.

perspectiva, promoções me-

�'

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

VOLTA
do Rio - de Santos
23/10 24/10'

29/io 4/11 5/11
10711 15/11 �6/11
21/11 26/11 27/11 .,-

2112 7/12 8/12
13/1,2 18/12 ,19/12
24/12 29i12 30;12

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

Pava mais informações dirijam-se �
EMPRE:SA NACIONAL DE �.JAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua Deodoro _:_ Caixa' Postal n. 92 - Telefone: 1.212

IDA

Érico Rosa, 1° Secretário
d� Fpolis. de Itajaí .

27/10
8/11
19/11
30/11
11/12
22/12

GREMIO, DOS ,COMERCIARIOSfarmacias·
dOe PlantãO
24 ,_ Sábado (tarde) A Diretoria do Grêmio dos 'Comerçiários, no sen-

Farmácia Noturna _ Rua t�o' de organizar a distribuição de ingressos para as

festividades comemorativas aO' dia---do empregado no

comércio, "solicitá a' todos os comer.ciantes desta Capi
tal, a especial gentileza de entregarem na Federação dos

EmpregadOos no Comércio,' Rua ,Tenente Silvgira -

Edifício Paternon - 2° andar, nos dias 25 e 26 do cor-

,

30 _ Dia do Comércio _ rente, das 14 as 18 horas, uma relação com os nomes de
seus' empregados que queiram participar das festivida...

F'árinácia ��perança .-- Rua des, a fim dos mesmos fazerem 1ús ao recebimento dos
onselheiro Maf'ra. respectivos ingressos.
O ser�iço noturno $erá Esclarece, Ooutrossim, que a distribuição de ingres-
fetuadQ' pelas farmác.ias sos será feita pessoalmente a cada comerciário, não se

.

A
A'� M' d' admitindo, em hipótese alguma, a presença de pessoasanto ntomo, o ema a t' 'h 'I'

'

.' .. ex ran as a c asse.

aturna, situadas às 'ruaf I Florianópolis, Outúbro de 1953
cãOo Pinto e Trajano. I I IVO GANDOLFI - Secretario Geral

Tl'âjano.
25 - Domingo - Farmá

cia Noturna - Rua' Traja-
-,------"--�------ ------

'Expresso ,São Jorge
-,DIARIAMENTE - -

FLORIANóPOLIS _,-_' BLUMENAU
- AGENCIA --' ,/

� - �ACIQUE HOTEL -

União B. dos Chauffeurs
/' de Sanla Calari'D·a

Preferir NOiJs•. Casa, -é
OTICA' MOD'ELO

\
"

7

<

,
, ----------'e"e � .�'�:- °

j

,Distribuidor

,c. RAMOS s/A

Comer.cio .,.... Transportes
R�a Joio Pinto. 9

.. Fpol�....x.1h-
-----------------_._--.--

Aviso
SINDICATO-DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO

FLORIANÓPOLIS

"

j

•

. ,
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I

o Prefeito Gaspari09· Zorzzi,
...

evitou
.-

o 'aumentollda carne-verde.
A COAP não fWlcionou... 'felizmente

pretendido pelos· marchantes ..

!
CAMPOS NOVOS, 23 (O qui, pretendem elevar o Gasparino Zorzzi, Prefeito Chefe do Executivo Muni- Novos, o problema da carne

Estado) - Os açougueiros, custo de 15 para 20 cruzei- Municipal, não permitiu cipal reuniu, em seu gabi- uerde se apresenta idêntico
desta cidade, sôbre o preço ros.,Ontem, ,I;leixaram êles que o povo viésse a sofrer nete, os marchantes e, com ao da Capital, aqui a COAP
de carne-verde,estão usando I :t população sem êsse ali- J 0.<: efeitos dessa política des- êles, entrou em demarches. se reune, estuda, procura
o já célebre expediente de

I
mento. Há dois dias vem os honesta dos açougueiros. Do resultado dessas provi- soluções que o povo, de an

sonegar o produto do mer- marchantes procurando Manifestando boa vontade dências temos a assinalar te-mão j4 conhece, que é"
cado consumidor, afim de

I
meios para que consigam e pulso firme na solução que o preço da carne-verde eempre, a de atender aos

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

1Florianópolis, 24 de Outubro de 1953 se verificar a sua falta. A- êsse objetivo. Mas, o sr. Ce. dos.dnterêsses coletivos, o pão foi majorado! Perma- marchantes. Aqui, a ques-
_________

_�f �------------------ _

rinense.

Sbbmetldo à sabatina das classes produtoras, aote-ontem, na Faculdade de Direito, Pr!::�o pr�:!�ên�::::ri:�
alto funcionário da VEIIM · Intosiasmo, ontem, na Bolsa de ValOres Zorzzi, serve de ;exemplo harmoniosamente os inte-

dignificante, porquanto não rêsses dos marchantes e do
;., O próximo leilão. terça-reira conseguiram os marchantes povo. Aqui, os mareiuuües

A nova política financéí- ções de produtos necessã-,' v�rdadeira sabatina, para I toi o seguinte, satisfatório; .1" categ01·ia - Lotes de aumentar o CNStO de vida vãa à COAP, acompanha-
ra, preconisada pelo Minis- nos à vida nacional. Em tô- que as dificuldades sôbre o I Leilão de Cambiais ;�.ooo dólares - 10,00; .

de para a população. Tal fato, dos de advogados, e, depois..:.
tro Oswaldo Aranh.a, vem das as Capitais do Brasil, o

.

assunto, que é exatamente i Resultados do leilão de. 1.000 dólares - 12,00. vem atestar o zêlo, o inte- de discussões acaloradas,
movimentando o comércio i ambiente que ora se está! o da, no-Va política financei-

t
cambiais procedido ontem IV - Dólares sôbre o Chile, rêsse daquele administra-: acabam convencendo o ple-

brasileiro, 1).0 que se refere respirando, da franca líbe-] ra do Ministro Oswaldo A- na BÔLSA OFICIAL DE pronta entrega dor, eleito pela legenda do nário de que não é· possível
i-1S modalidades da aquisição ralídade da consagrada lei ranha, fossem presentes e VALGRES DE SANTA ia categoria - Lote de PSD, em defender a cole- a!}uentar fornecendo o pro

de cambiais . para importa- da "oferta e da procura", rogo solucionadas. Assim é CATARINA, segundo 0S 3.0tlO dólares - 10,00. . tividade contra aqueles que duto pelo preço vigorante.
base de todo o comércio, dá- que, ante-ontem, às 20 ho- dados colhidos peja reporta- -- Para as demais catego-I procuram, a qualquer pre- Lâ, uão precisa COAP. A

nos a convicção de que es- ras, na Faculdade de Direi- gem: fias e-lotes não houve lici- ço, dificultar, ainda mais, a reusüão é entre o Prefeito
taremos, em breve,' usufru- to, presentes representantes 1- Dólct'l· ameriçano, pron- 1::mtES. vida das populações. I e os marchantes e acabam

indo os resultados satisfató- das classes produtoras e in- ta entrega V - Dólares sõbre a Holan- N. R. - Está aí, para e- êstes atendendo às-razões a-

. rios do esquema Aranha. íeressados, entre os quais os Com a oferta inicial de da, pronta ent.1·ega xemplo, a atitude firme e cresentadas que são as do
Não me sobra tempo, in-

r-

Aqui, em Florianópolis, êsse srs. Edgar Cidade, gerente Cr$ 10,00. nas diversas ca- Foram os que tiveram resoluta do Prefeito Gaspa- uiterêsse público: Aquí,
felizmente, para frequentar

fato constitui mesmo fator lo Banco do Brasil, Oswal- tc·gorias, foram obtidos os maior número de licitantes, rino Zorzzi, de Campos No- essas razões não existempa-
o Legislativo. De quando L

preponderante para que o
. do Machado, Presidente da re-ultados que se seguem: lances francos. l.'OS Enquanto lá, no longi- Ta os srs. membros da

em quando, todavia, por lá comércio se possa desenvol- Tunta Comercial, Osmar Ja categoria - Lote de
.

1<' categoria _ Lote de quo município de Campos COAP.,.
apareço. Da última vez, ou-

vi o nobre deputado Eneéli- ver melhor, com a moraliza- Cunha, da Carteira de Câm- 4.ÚOO dólares - 25,20; de 5.000 dólares - 10,00; dê

no perder feio para o ilus- ção dos processos de impor- cio do Banco do Brasil; ;!,.OOO dólares - 31,50 e :!.OOí) dólares 10,50; é

d d c,
.

M dei loção, que outro não é se- Charles Edgar Moritz, Pre- 19,30: de 1.000 dólares também 10,00, de 1.000 dó-
tre eputa o assio e e1-

não êste - facilitar a aqui- sidente da Federação do Co- :?(;,�O. lares - 10,00.
ros. O assunto era ingrato

siçâo de cambiais e os mé- mércio e da Associação Co- :;" caieqoria - Lote de 2:1 categoria - Lote de
todos por que se devam em- mercia!,· Eurico Hosterno, 3.00G dólares - 25,00; de lú.üUO dólares - 11,00;. de
pregar para mais fácil en- Presidente da Bôlsa de Va- 2.UOo. dólares - 36,00; de 5.000 dólares - 11,00 e

trosamento das medidas in- .ores,
.

Prof. Henrique Rupp �.. 000 dólares, 30,20. 10,00; de 3.000 dólares

dispensáveis à troca de Ir., Diretor da ':'aculdad( ::la categoria - Lote de 10,Oú; de 2.000 dólares
moedas. Daí porque, nestes :l.e Direito; Carmelo Faraco Z.OUO dólares - 32,50;· de 11,00 e 10,00,· de 1.000 dóla-

va mais do que o motor do .

últimos dias, tem sido razá., !stes constituindo a Mesa 1.IlUO dólares - 33,00 e res - 10,00....
carro P.9. em que, há dias,

para contentamento do co- oiretora dos trabalhos, o sr. .12,50. 3:' categoria - Lote deandou lá por São Joaquim,
rnércio brasileiro, que, des- Jorge Alois Schermann de- �a éq,tegoria. - Lote de !S()(l(J dólares - 10,60,· de

para dar um jeito nos seus '

'ia forma,
.

poderá respirar bateu o assunto, detalhan- 1.000 dólares - 15,00. 3.(:00 dólares<-> 10,00,· defuturos 4.000 votos. Mais
melhor, removendo tôdas as 00-0 quanto possível, pro-. II - Dólares americanos, a I, 2000 dólares - 10,50 e

uma viagem daquelas e o
dificuldades que, antes, se curando esclarecer 'os pon- 120 dias \ , 10,1)0,) 10,90 elO,70.Palácio fiCta cOb�

um vedículo lhes apresentavam come' tos duvidosos, Dissertou sô- 1a categoria - Lote de 4(1 categoria _ Lote de
a menos e am em um epu- .

I

t d S· E di
<verdadeira montanha. � . bre o roteiro da licitação dr 5.(;i)Q dólares - 14,00; de 3.000 dólares - 14,70; lote

-

a o. im, porque G ne 1-
_

1 I O leilão de cambiais, a cambiais, expondo, com ela- 3.000 dólares - 14,00; de de ?OOO do'lares 15 (\'1·
no vo tou com os nervos em .

A

-
- ,J_,

•

d d b I
qui, por isso, foi c assunto

J
reza, toda a marcha do pro- <:.000 dólares, 13,00 e 10,00. lote de 1.000 dólares - 20,00

pan arecos, e tanto uraco
.

-"
-- �.

_,

d t t t t' t d
de ontem, em todas as ro- cesso, desde o leilao ate }J f: ainda 14,10, para lotes de EC 1!:'.50.

Ie e an o a u na es ra a.'
.J

.

1
. f' li

-

b ,. '1 000 d '1
MI' d d d cas, mesmo naque as cUJO':; rsca 1zaçao ancaria, V:·l- . I o ares. 5u cateqoria - Lote d·�
a avisa o, o eputa o

I
-

h 1·
.

dores esti
, a .

L d
c,

. f'd'� ementos nao ten am iga- nos ora ores estiveram com ·i ctüeqoria - ote 2, .

, ) d '1 2810
assio tocou na eri a: as _

�.\),II o ares - , e ... !
. ,...-- d P ções com o magno assunto. 3. palavra, procurando colo- ;í.íIi)O" dólares - 12,20; 0.E �d:(lO.mIseraveIS· estra as. am

NA FACULDADE DE DI. car em discussão d t lhe: 2.000 dólares - 40,10,· +� !
? T d' , O E d·

e a e�
. Não houve licitantes para Ique. e tg,o. me mo

REITO, SABATINA A que lhes parecessem não dE' t.O(lO dólares - 31,00, 30'::;' '1 Yugoslávia.pulou de vereda, Nãà qUEl/- CONTENTO d él d \ - r

() 00
.

l to O és areci os .. :... reuniac :>!.. . V! -_ Dólares sôbre o l;t-l'ria discutir. Queria brigar.,
f. d"

Conforme êsse jornal jf esteve seleta, despertand�) :1Ll categoria - Lote :.1::. .

'_JGO, pronta entregaDesa IOU o conten or para. ..

d J AI
.

.
I notIcIOU, o r. orge 01, em todos vivo inlerêsse. 3.IJOO dólares - 15,70; d.:: :�úida houve na primeiracipagar um rISco. E começou I S h 1 f

., 'h' � 00 d'l (dc ermann, a to unClOnç" Foi! não. a negar, vercla· t:. I) o ares - 25,0 I; !� categoria, nos pregões ,J?
a se coçar, como que ataca-

.

d' B d B ·1 d � 1 Ab • or � d '1 23 1 2 I
_r:' r:o o anco o raS1 e a [eira au a so re a nova po·

;
,.11-'\, o ares -

" O, 2 )�\. 5,3,2 €1 mil dólares.do ue já-comeca! d
A b' -,

f
M d··' d

. . Carteira e Cam io, veio a J.tica. inanceira que o Brél- e ::0,50. ._!l categ01·ia - Lote
as o lreIto e CrItIcar ...

. ? N
esta Capital afim-de, aqui, �il inicia, sob os melhores L!a categoria - Lote dE" I OI) d '1 '000existe ou não eXIste. e-

I
...�l, o.ares - .1., •

gar ao adversário êsse di-
com as classes produtoras e f.:uspic!os. 2.(J(10 dólares - 17,50;· de :�a categoria - Lote
'mtros interessados, ferjr I LEILAO DE. CAMBIAIS, 1.(\00 dólares - 17,50. 2000 dól.arés _ 10,00.reito não será negar o mes- '

.

I
ONTEM

.. Sa categol·ia - Lote (k�
mo direito de' revidá-Io? Se- �_____

4" categoria - Lote de

Da • t Ia Nocati· Na BÔlsa de Varores d,� ;.1)::0 dólares - 50,50. ;uot dólares - ]0,00;. ..1 e II I Santa Catarina, ontem, com IH -- Dólares sôb1·e a AtLs- 2.000 _ 10,00; de 1.000

Bitt8ncO'urt iníci� às. 9 hor�s� teve inífk tTia, pro�ta e?J,trega Iv.UO.

No Hospital de Caridade, ú. �rIme1rO lel1a� de cam-I" ?a ca��gona
- Lote rie

�
.

Até aqui, o leilão ficou
. bIaIS nesta CapItal. Fato iUlOO dOlares - 10,00; de

Perguntei isso e me respon- onde se achava em trata-
·l'e'dI·to despertou 1·ntereAs- ".COO do'lares - 10,00,· (j.�

deram: - "Não! Não é isso. mento, faleceu, às 21,45 ho-
'. ,

c.

:;e. não só do comércio e da 1.000 dólares - 10,00.
O seu Irineu deu ordem pa- tas de ante-ontem, após pro-
ra. não deixarem o Cássio longados padecim�ntos, a

:falar. E co�o êle tem razão, exma. sra. d. 'Estela Noceti

o jeito é levarem. o caso pa- IBittencourt, 'virtuosa espô- 'ocial.

ra a desordem". Indaguei se s� do :posso' pr��ado cont�r- O resultado dêssé leilão, nãG {oram licitados:

o Presidente não devia cha- râneo sr. Heitor Bittencourt,
mar a atençãó para o caso. proprietário da Fábrica de
- "Quem? O Volnei? Pois Café Otto, desta praça.

-

Alcançou (xito �01lJ1l18tO o II leilãO �e Cam�iais

TIM., .
GOLPISMOS

para o joaquinense, pois era
assunto rodoviário. EIT\ pou-
co tempo o Enedino

,
estava

metido num atoleiro dos
diabos e para sair dele bufa-

1 .

c�

rã que o regimento do Le
gislativo faculta aos derro-

,
ne

tados
.

da razão usar amea

ças e pistolas tenoríficas?
[)do valor da oferta inicial.

5' categ01·ia - Lote d�

U,:l(j dólares - 16,50, 16.20
indústria, como, também, de . - Os l.otes de 2a categ:)

pessoas do mundo político e ria-(2.00Q dólares) e 2a e 4u

categorias (1.000 dólares)

e �O,(\O�,
VII - Libras sôbre a Is-

lândia
:.:" categol·ia - Lotes cll'

UIlO libras - 28,00.
Loles de 400 librasInstituto de Aposentadoria .,

• Pensões dos Indostliários
CONCURSO PARA AS CARREIRAS DE ESCRITU

RÁRIO E ESCRITURÁRIO-DATILóGRAFO

-)
Em ambos os casos os va

[('re5 igJalaram a oferta ini-
a idéia é dele?"
Lembrei-me, então, de

·que o Enedino, certa vez,
falara de que ali ia correr

umgue até pela meia canela
dos deputados. Olhei para o

J .ecian e calculei: - "Para
tnnto sangue,· o Enedino vai

precisar de empréstimos ex
ternos":
E fui saindo ...

A extinta, que era filha
do sr. Rômulo Noceti e de
d. Orlan<Ünà Gonçalves No

ceti,
.

era irmã do sr. Sidnei

Nocetl, diretor do Banco A

grícola e desfrutava, na so

·ciedade c,atarinense, de vas

to círculo de amizades.
O ESTADO apresenta à

exma. família enlutada a

expressão do seu profundo
peSé),r,,,

/ -

Comunico aos candidatos inscritos nos concursos

supra, que a.relação das :potas da prova de Conhecimen
tos

.

Gerais, estará áfixada na Séde desta Delegacia, a

partir do dia 26 próximo. .
.

Os candidatos que quiserem pedir vista e revisão de
suas provas; poderão fazê-lo dentro de 2 dias, a contar
da data da afixação, por telegrama ou por intermédio
de um representante, na forma das IT. 16/50.

Florianópolis, 24 de Outubro de 1'953.
/TeLmo Vieira Ribeiro

..DeJegado

VINGANÇA. .

Em represália, o govêrno abandonou as estra-
das! Na de Rio ao Sul - Lajes, 400 caminhões ato
lados e 1000 parados. Os motoristas, a produçã(i), o

escoamento, a economia, enfim, do Estado, que se

lixem! Para consumir o excesso de renda já foram
nomeados 2.340 novos funcionários e mais uns 100

VIa, Japão, Noruega, Polô- que recebem sem a existência legal das funções .. :)
llia e Uruguai, no prazo d� $;.;:0\ _

E viva o estadista de Massaranduba! .1" �
120 ü�as.. ,.-';;

." G.uILHER.",�"M,."",=E_""",A....L=- "I!I"'"

�ial.
-0-

!� <' próxima terça-feiili,
dia 27, serão apregoados os

lotes de dólares sôbre a Fin-

15ndia, Dinamarca, Chih,
Grécia, .Holanda, Iugoslá-

BUM

nece no mesmo preço, isto tão vem para os jornais, to
é, 15 cruzeiros, corno vem ma vulto no seio da massa

sendo pago em Capinzal,
-Curitíbanos, Joaçaba e ou-

tras cidades do oeste cata-

e, acabam os- "tuborões"
oencetulo . .. Lá, em Cem-

1)OS Novos, o Prefeito reune

GS açougueiros. Prova a im

procedência do pedido. Pl·0-
cura solução que consulte

FUMANDO ESPEREM.

O tempo vai dizer uma porção de verdades pó!
ra o sr. Marcos de Souza Ania, pois êle, apressad
em fazer demagogia' em riba de O Estado, não e.

perou pelo. efeito de Um oficio remetido a nós. Peli
tempo, êsse oficio, antes de chegar ao destino, já
tinha copia em poder do jornal do Gove(nador a

companhada de um artigo em que o sr. Marquinhc
lavava a egua! O único sincero, nêsse episódio, foi
o sr. Atilio Fontona, que acreditou nos altos pro

.

pósios do seu Secretário. Mas, essa crença não foi
respeitada. O que o sr. Anta queria era movimenta.

. Nós, por aqui e pelo Norte, não acreditamos no mais
objetivo dos governadores que Santa Catarina já
teoe! Acreditamos que a redenção do Oeste, se 'feí
ta .por êle, será igual à redenção eletrica do Norte,
que deu com os burros n'água.

Os que acreditarem ... fumando esperem!

DESILUSÃO

O jornalista do Diário Oiiciol. da Manhã ende
reçou seu interesse para Imarui. Ficamos descon
fiados. Imarui, entre os municipios catarinenses, é
dos de renda mais modesta e está sob a orientacão
de um prefeito do P.S.D .. Esses dois, fatos, ob;ia
mente, não são de molde a despertar inter�sse no
metálico escrevedeiro. Mas o caso se explicou. O
cosmorâmico deitou manchete, há dias, informando
que a renda de Imarui era de 5 milhões! O interes
se, assim, nasceu do' enganô. Tão logo o biógrafo
corrija os números, Imarui ficará em paz ...

EXEMPLOS COSMORÂMICOS

Lá na terra do Mossadegh, anunciam os jornais,
o velho' carrasco dispensou seus honorários no en

farcamento de ;3 condenados. Acontece que o car

rasco era mossadeghista. Derru.bado o homem for
te, o carrasco aderiu aos vitoriosos .e já está enfor
cando os antigos correligionários, de graça! O Me
deiros, convenhamos, é pelo menos, mais práticô.
Segue a outra escola: a de Judas. 'l'rái e enforca
mas. na ficha!

. ,

PRESTIGIO COSMORÂMICO.

O sr. Governador quer que as classes indus
triais e comerciais lhe peçam o favor de aceitar um
aumento de imposto de 20%, para a redenção rodo
viária: O pedido saiu do Palácio e 0& pelegos se en

carregaram de arranjar as assinaturas das classes
produtoras. Mas houve estrilos. Joinville negou!
Blumenau, idem! Criciumf' Rio do Sul e outros,
também. Em Lajes, uma Assembléia foi convocada.
54 presentes. Dois oradores a favor. Votação: Pró
Irineu - 2; contra - 52.

!
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