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. Ano· xr - um .VUiO I Jato' .

, RIO, ,24 (U,P) - Um INCORPORAÇÃO'
.. 1 1':'. 11.7:-:1.1 I vôo presidencial num dos l DOS JACTOS

ji(���,.. novoscacas a jacto da FABi O sr, Getúlio Vargas,
constituiu a nota destacada chegou a Santa Cruz às

das festividades .oficiais que ;10,30 horas, viajando de a

assinalaram - o' transcurso, vião e acompanhado do che

ontem, do "Dia' do Avia- fe e sub-chefe de sua Casa

dor", Militar, Alí foi recebido pe-
Depois das solenidades de las autoridades presentes,

incorporação dos "Gloster passando pelas autoridades
'Meteors" à Base Aérea de presentes, passando, em se

Santa "Cruz, do agracíarnen- .gulda, revista aos eontin-:

to de autoridades com a Or- 'gentes formados,' Seguiu-se,
'dero 'do Mérito Aeronáutico, então, a solenidade de in

e da demonstração aérea da corporação dos jactos à
nova unidade de caças, o' F, Ao B.
chefe do Govêrno subiu à ,A leitura da ordem do dia

"

Florianópolis, Domingo, 25 de Outubro. de 1953

nacele de um dos modernos 'llusiva ao acontecimento

"parelhos" para uma expe- 'oi saudada pelos presentes,
riência inédita, zomo um marcá no progres-

ICei. Lara Ribas

"Vou

so da aviação militar brasi

leira,

DEMONSTRAÇÕ�S .

Um dos pontos altos do

,

RIO, 24 (V.A,) - Dois queira, o cafeicultor minei-I' café e o seu preço na ec�; I difer:�te esc1areciment�, a"
porm'enoI'es' de alta expres- ro e 'o representante da sua nomia brasileira, suas rami- propósito do mecanismo

são foram registrados pelo classe naquele momento,' ficações no comércio exte- I cambial em suas várias hi

redator do vespertino ofí- deu plena e irrevogável qui- rior e a extraordinária im-; poteses,
cioso "A 'Noite" presente tação ao plano,' como fez, portância que tem para o E após olhar os que mais

ao encontro dos cafeículto- confirmando que as medi- país sua produção, Pois próximos se, encontravam
res mineiros com o sr, Os- das sugeridas forám real- bem, no circulo que se formara,
valdo Aranha, no Ministé- mente executadas e que ás Depois de ouvir todos - anunciou com enfase: "Vou

· rio da Fazenda, ontem à tar- previsões se vem suceden- talvez uma centenã - pedir baixar o custo da vida e de

de. Estava o sr, Osvaldo A- do com realidade maternáti- inforinà�ões, replicar ao;, ar-, flacionar", A veemencia da

ranha de pé no centro do ca. <, gumentos e atender às soli-, exclamação empolgou a to-

grupo de agrícultores, ·cer- citacões, o m.iriistro Osvaldo
I
dos, Logo depois a reunião

I
'

d LAgora, outra nota de '

,'" Ao CeI. AntOnIO e ara

cada. por grande número de- Aranha fez novo, amplo e I estava terminada ,
.

.

maior destaque, E' '0 pro-
-

" Ribas, hoje na reserva re-

les que o ouviam religiosa- .

d
.

S· d· t d 1
mente. Aí, então narra, o [or-

nunciamento 'vigoroso o Confenl,o' en'tre 8S '. 10 ICI O.S· e munerada da Policia Mi i-

ministro da Fazenda, plena- tar, o nosso Estado. deve•

mente confiante' rl6 êxito Jornalistas' e de P.roprietárlos grandes e assinalados ser-

"Em tom de. voz víva e
d did

- .

1 d f 1as l1!e '1 as em oxecuçao. da, J"rIl81.S viços. Ga gan o ao o icia a-

animada pela quietude do-
Será 'interessante oferece, lIv � top elos próprios meritos, o

audl't'o',ri'o, expunh.a o minis- dé d RIO 24 (V A ) A

1-<'
t

'

it d
'

tprimeiramente a/i eia a , ' '.
-'- ca- so er rejei a o, o proje o ilustre militar alcançou ao

tro, mais uma, vez, o_;;eu posição exata do titular da bam de ser concluídos os que fixava novos padrões fIlais alto' pôsto daquela
plano que, diante do suces-

'pasta} da Fazenda no mo- entendimentos que se vi- de' salários para os [ornalls- corporação, cujo comando
so, preferia designar "Pla- ló

, h d t a tasmenta. psico ogico em que n am processan o en re � . exerceu com raro brílhan-
no Souza Dantas" conforme foi lançada a frase destina- diretorias 'do Sindicato dos O aumento será na ba� tismo. Fora dela, varios ou-

acentuou em dada passagem da á imensa repercussão, Proprietários de Jorn�is e de �80Jlo do, est,j�)ulàdp no tres encargos de dificil exe
da exposição. As notícias dos'matutinos 'levistas e o Sindicato dos convenio também, assinado cução, em momentos de a-

Mas naquele momento o
já aludiram ao número de Jornalistas Profissionais, )01' aquelas entidades, em �itaçao, lhe foram confia-

que o sr, Osvaldo Aranha
pessoas presentes e às rei- lJara o reajustamento dos L949, O ato da assiriatura. 'dos,' como a Delegacia de

acentuava- era que desejava, vindicações que foram os salários. da classe dos em- 30 novo, acôrdo realizar-se- : O!dem' PoI1ticà e Social e

ardentemente, atende� a to-I cafeicultores mineiros leva
I
pregados, Esses entendi-I, ii na próxima terça-feira, na .a Secretaria' d'Estado dos

dos. Quer mesmo oUVIr dos
10 ministro da Fazenda e mentos tomaram corpo e, a- sede do Sindicato dos Jor- Negócios da Segurança Pu

Interessados as dificuldade� também são do conhecímen- i final, chegaram a 'bom têr- nalistas Profissionais, Fir- 'blica, nos quais, ainda uma

que estão encontrando. to de todos a influência do; mo, em virtude do Congres- .nará o, instrumento, por yez, deu sobejas provas da
quer colaboração, boa von- parte dos empregadores o' d d d

R
"

d' i1 B
sua caj ací a e, a sua pon-"tade é inic�ativa, epres6ntaD,te& O luoIDercio ra- dr. Elmano Cardim, presi-' deração e do seu exemplar

Dizia entao que o seu pen-

'I·" MI AI ii 'n' 'o'rApa' den:eo �� .,Si��i9�to ��tr�:, .:espi�l.to�-:-p{�Ql!c&"-.",;:,' \�,_,._.sarnento foi o de e,ntregar
�

Sr 81ro ell I�O,_,. '8,...:-1: D."
' ,

nal;'-e o)J,Qrnahst��llz,GUl�. Eleito membro da COluis-
cin.·co, cruze,iro� ao expw-.,.ta. - RIO," :24' (V.A)�- segui-I'

Estado do Ri� Grand.e do marães, pelo Sindicato dos
,

, são Diretora Regional do
, 'dor e',êste .dar ao produtor rão amanhã para a Europa Norte, .

,Empregaçlbs, O .aumento Partido Social Democrático,.

,

,

1
.

'-
�,

d 1 d.J
' '"

D t
� ,

d Foi somente nesta sema-
de café aque a importapcla, os e ega os 1:10 comercIO a I . uran e a ausenCla o �os jornalistas começará a 'f

'

'd lh'd'

d f d C, "
01, em segUl a, esco lOna que a "North American",

Seu_ desejo, porém, o seu 5a, reunião da Comissão E- presi ente e etivo ,a on- VIgorar, a partIr .de 15 de .

d S ,,; "

maior desejo, e.ra de ,dar di- xecu'tiva da Câmara Inter- federação Nacional do 'Co- Qutubro corrente�
para � lcargo

e e;etarIO, r:velbu o imcio da produ.

f'retam�nte a,o pl'odu,�tor "essa naéionál d� Comércio, q':le mércio, oéuJ?ará o eargo o
. no qua tem presta o rele- çao do super-sabre e segun-

- '. ,�.
"

til °
.

d • fel/i ',.v."alÓJ.t�,:'_ �erYl��os a �.ss.,a f�n«,.,' do ·UI.I,l porta-voz da compa-,- qtlantla ..
·.:_ M�s otb.�..; �.�t�l];l:tP� e_;,_re ? ,vice-p::esi ,e�te. ,:,s�'� �Jl;tG.

<

a.gr-etl!l�ção -PoJ.rim'a, .

nhia, paralizará, iam.bém a
guntou .... Assim, dando 'ao 10'.e 30 de rtc;>vembro pró- vis, Arrais Maia, presidente '1� ..,. ·t- �1'eDlaDàrlo de, .

. ?,-ssmalarlao, a d,ata de prod,ução dos aviões F-86,
U li

exportador, acrescenta _que ximo. A delegação brasilei- da Federação do Comércio ..
-

C ,
•

", b d f d
' 'd.o Estado do Ceara', que o'n- hoje, o seu aniversário na- F-880, F-J-2, todos a J'ato, e a lirao produtor esta rece en o ra ao re eri o, certame e

,.
. taliciÇl" justas e significati-, do T-281, apa,re,lho-.de. trei- A 8 ,d,> noven'�bro vI'ndou-cinco cruzeiros por'dolar de I constituida pelo presidente tem entrou em exerClci.o,

-

h .' .

- ,

, 1 'd' C f d
-

N' 1 �----------
vas serao as omenagens de

i
namento a hehc� se conti- to, a vila de Catuíra, nocafé exportave 'I a on e eraçao aCIOna

110,lstro·. da'
'

1 I
\. RIO,' 24 ·(V,A.) - O pre' _ �ue sera a vo, entre as nuar a greve, .1 munI'cl'p'O- d B R t'Uma pausa' seguiu-se às do Comércio, sr, \ BrasHio I

1 . e om e Iro,
'd d S' d' t' d quais,' afet,uosamente, O Es-. O' sindicato dos trabalhoa- '

1°' t
,,'

últimas palavras <:lo minis- Macha�o Neto; Ruben Soa- 818rra Inte
31 ente o In lCa o os comemorara o cen enal'lO

. ..,. B' L' A
' tado mclUl as suas, com vo- . dores exige um aumento de d' ,_, d

-

dtro Osvaldo Aranha, Nesse res, 1° V�c�-presidente da ancarios, sr, UlZ. gostl- I e sua mn àçao, sen o pro-

preçiosó in�tante outra voz. mesma entida�e e presiden. rloo nha de Carvalho Perrinaz.,
tos e abraços de felicita- I salário de 23,4 cents, por' gramados festejos para a-

.

f 1
-

t d ções, I hora. q',uelà data, '

se fez. ouvir incisiva e ela- te da Federação do Comér- RIO,24 (V, A) _ O Pre-
con arme. reso uçao orna a

/

ra', - "Efetivamente, isso cio.VareJ'ista do Estado do na última reunião com os

A d d
'

.

- sidente da República 'assi- •

L;d
'

só aconteceu". Com essa' es-. Rio G\ande do Sul; e Jessé
nau decreto, on'tem, nome- funci�nários do Banco 40 are I o o I erpohtânea e importante de- Pinto Freire, presidente da ando o general de brigada

Brasil ,S, A" enviou ontem ...
'

.

, cl�ração do ��, Haroldo Jun- Federação do Comércio do 'rales de Azevedo vn;s ao Presidente da HepúbH-
ca e ao Ministro do Trabá-

HOJlopolio da iodus'ria do �::s�n;e�r: ;:r�:e:� �::�!� lho um telegrama, defen-
.

TQmulto DO 'CoDgres�o d�s Estudantes
.

, ..aleool pelo Es_ado· Lro dá Guerra, como substi- �:::: d: ir:::�C!:Ç!:ne�í� RIO, 24 (V,A.) - O VII haverem sido aprovados OE da atitude do sr. Carlos
tuto, do titular, general Ci- A

"Congresso Metropolitano estatutos da referida asso- Wanderley'
. d'RIO, 24 (V,A.) - Um, guinte política: .:!os do acordo que devera dos Estudantes Se'cunda'rI'os

.

_'
, Impug.,nan o a

: 1'0 Espírito Santo C.ardoso, CI'aof'a-o com as d t
-

fórgão oficioso publica hoje I 1° � nenhum atacadista �er pleiteado em novembro' 'd'
.

'1 ,_

� .

. emen as a- vo açao, OI agredIdo por
::ltlrante seu imnedimento,

", I prOmOVIa pe a Assoclaçao IJresentadas pela ala d 1 t
'

que o "'Instituto do Açu-
I

de alcool pode acumular as
l!f

pl'OXlmO, pata o aumento

t M t l't d E t d
'

emo- e e,men os comUnIstas que"
. e rapo 1 ana os s u an- crática (a AMES é atual-.

car e Alcool, está empenha- ft,nções de produtor de be- O TEMPO _;eral de salário da classe. . tes em e
- .

I' d'
procuraram cercear o seu

. '

l' I . O TELEGRAMA'
,s ssao rea IZ,a a on- mente controláda' pelos co:. dire�o de palavra, Nesta 0-do na éxecução dum plano bidas; 2° - todo o a coo Previsão do tempo até às

f
'

f d" d
' 'h"

.

d '"" "

I
tem, na ABI, termmou em, munistas) e o sr, Carlos portunidade estabelece'u-seque conduzirá, em uturo para ins omesticos evera 14 oras o dia 25, Os funcIOnanos do Ban-
gr d t lt f d '

.

• an e umu o, em ace e Wanderley' ter 't d'dpróximo, ao monopolio da ser vendido pelo atacadista 'Te�po - Bom, com ne- co do Brasil S, A" reunidos '

.

"
. pre en 1 o um tumulto que. por pouco

ipdústria do alcool pelo Es- deoai�o do eontrol� da fis- bulosidade, neste sentido, pedem a -v, 'J8.0g0 'regres'sa
anular a votação e teút;r não teve maiores conse-

tado, Considerando, entre calização do L A, Aí desna- Temperatura - Estável. E;xcia, mandar sustar provi-
outra faiVoráveI aos seus in- I quênciàs.

0utras coisas,.o d,esdobra;.. turado ou colorido; 3° - as Ve!ltos - Predominarão dêncil\s que objetivam'a RIO, 24 (V.A) _ d sr,
terêsses, --------,,--

,

menta do alcooI em aguar- vendas a serem feitas pelos, O� do quadrante Norte, fres- saída do nosso maior està- João Goular�, que está em AGREDIDO O LIDER Recla,mações
_

dente, como "prática c��i- ataCadistas, deverão ser au- coso belecimento de-�rédito de vi�gem de propaganda po- O estudante Aygo Pires
" Um cano d'água, frente à

!lOSa e impatriótica , o p�a- toriz.adas pelas Ee,legacias Temperaturas - Ext�e- acordos inter-sindicais, que lítica pelo norte, regressará Ramos de Sá, lider da ala

I'
l�esidência n: 192} da Ave-

n,o do 'Instituto visa, em do L A, A. nos d,i,versos Es-
! �,as de, ,ontem: 'Máxima causará d.,escon.ten, tam"ento I

a eS,ta cap'ital na terça-fei-I democrática, quando tenta-
b I d d I "' 1

" nida Mauro Bamos.', se en-
smtese, esta e ecer a se- ta os pro utores ,

I .:>0,8. Mlmma 19,6, da c asse Ja opnmlda , ra, a tarde: va esclarecer a ilegalidade,
- -- - �...,..,..,.�._...- - - - - - - - - - - - - - - ---- contra 'corit defeito, há dias,

;���;::�;;'�:n!:,;}fê�ê,Mã·ii"UíãIãvãÚêõZ1Õhã���������g��· �=�;��::;e:::��:�Meio com meio igual a um, tste um é êle em prosa, I arbitrário os escrevem que 'não será êrro admiti-los hoje
d

.

h
"

'to de 'aventura I Diretoria. de Obras Pu'bll'·em esvergon a eesptrt,
, "

.

,

'
'

, ,

com a mesma significação,
"

No que tange à língua portuguesa, é o duplo cam- da ��ghca, a pags, 18,.e q�e'transcr'/;to a51ut vat: -I' Ninguém ouvedize-r: aonde vai Você?, como se1'ia cas providências, apreciável
peão da asneira abi'açado ao triplo da molecagem, ,Consolemo-nos, pOl'em, de que asstm vamos logr(m- cm'reto, e sim: .onde vai Você?'; Etc, etc, "quantidade· do precioso lí-

Já demonstrei, a êsse pateta ofricioso, quanto' é nu e do, quando menos, a democracia nQ mundo intf!lec.tual: (Vel'a-se o'p, c�t" pa'g·. 105),' d'• qüi o estará sendo perdido,
cru em vernatulidade,' todos sabem tud.o e ninguém sabe nada", E LalLdelino

.. l na mesma obra, à pág, 107, afirma que
f d d h '

.. -
,

I Não convem consért�r o ca-Mas' .o batata, a eito a ent?'ar e ga an o f?m va- xxx "Castilho Antônio, nas,'''Palavras de um c1'ente", repete, Irios setores do conhecimímto, insist� no vêzo de .quebrar Quem lê o. catarrino . do Di'ário, logo lhe a.ssinala a nada menos de 'quatorze vêzes, a pergunta _ onde vais
�-,) dágua?,.,

louça em seja qual fôr a loja aberta às suas macacais ciência d� almanaque, .o manuseio das publicacões da li- tu?, na qua� � b�,de ocupa o lugar ,de a?nQ_e", I No entroncamento da ci-
curi.osidades, E assim é que, malogrando no verbo en- vraria Qti.aresma, o trato com as pulhas de· Bertoldo Ouv.tU tSS'p, papudo? Se OUVtU, de. �om as orelhas tada Avenida com a rua Jo-
g.ulir-eng,olir, de que se afastou açoitado e mánquej;mte, Simplício e Pedro Malas-artes, '. .

-'
em cima de umà pedra,· cale a bocarra e va' ao se,l' of:- 'B'

'l d d' b' D'
, , • • se olteux há um boeiro

- voltfl num pé só .r, pula qUe pu a, toma os a ver tOS iz, nos Estudos de Linguagem, Laudelino Freh'e: cio: s-ervir ao Govêrno d-e hoje, Amanhã servirá a ou-
· pronorninados onde e aonde, para matraquear sabedoria "Com efeito, onde significç no lugar elJ1 qúê, e junta-;se troo No futurCh".ainda a outro, de mão' em 'mão. de' tapet� entupido, E, com ás águas
tresandante' "à candeia da véspera''',·· , aos, verbos ,ditos qe quietação; aonde significa 'para o lu- em tapete, de����ore em á1'vore como símio n� ginástica

da chuva que desce dos
Já o Ru'U, cristalino e exato, situou o descôco de tais! gur quê, e junta-se aQs verbos ditos de movimento, permanente cll?i!'âgilidades pitecóides, morro�, forma-se verdadeira

sabedOl'es �e jancaria, no baleio magistral de ,um trecho j' Acaso 1'espeita.m os escritores esta distinção? Não) i J
.,

BARREIROS FILHO lagô&,�

nal carioca..

Im OleVe l2 mil
operários

L.OS ANGELES, 24 (U, programa comemorativo à
P,) - Entraram hoje em data foi a 'demonstração a

greve cêrca de 32,000 em-

pregados .da "North Ameri-
can Avíatíon", ameaçando a

produção dos novos caças a

jato super-sabre F-100, e

dos jatos F-86 qVe na Co
réia obtiveram tanta fama,

"
.

Os trabalhadores, filiados

viatória que se seguiu, por
dois -Esquadrõés de Caças a

Jacto completamente equi
pados, Vinte e dois apare
lhos cruzaram os céus' ca
riocas despertando a curio

sidade . dos presentes,
Por fim, oito jactos, .sob o

'''CIO'' b da a an onaran: o comando do major Rui' Mo-
'"trabalho nas .usinas focais e reira Lima; realizaram ar-

eu: Col�mbus, (Ohio), n.a I rajadas
e emp�igantes ma

noite passada, quando ter- nobres de "tunot" arran
minaram os contratos de cando vivos aplau�os,'

'

tr,ab�lho concluídos com o," Logo depois o s�. Getúlio
Sindicato dos Trabalhado- Vargas fez o seu vôo, num
res na Indústria Automo- aparelho pilotado pelo co

triz, ronel Osvaldo Pamplona
Espera-se que mais L100 Pinto, 'comandante da Base

trabalhadores da .mesma. de Santa. Cruz, O. vQQ" pre- ,

:��a�hia'� ��Q_l;tn��(\�- . si'aênciãÍ. d��o; cêrca d�
trãballío- em'" Fresno, Cali- quinze' minutos, com o Che-
fórnia, à meia noite de ho· fe do Govêrno devidamente
je, paramentado para a expe

riência, Após desembarcar,
sorrindo, o sr, Getúlio Var�
gas declarou que não teme-

ra a novà sensação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• 4- i t a ,'Contra o' Descaso
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA', DE TIJUCAS I '

_.__
.,

Edital de C!!��0'a����t�sp:a��s�:n���1�0��as de inte�es�
d G' Ao.

"e ta r-Inen"s'e PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
O cidadão Carlos Ternes, Juiz de Paz no exercício '.:' O 'o,yern·o' .

. a '

. .
",

do cargo dejluiz de Direito dá Comarca de 'I'ijucas, do I _ A C. S. N. comunícavaos Srs. acionistas que a

"
'Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc'. .. partir do dia 3' de Novembro p/vindo.uro pagará ,n::). 'sua
FAZ SABER a todos quantos interessar possa o

O SR. LEOBERTO LEAL: o meu protesto contra o tado para que afaste êsse sede social à Av. 13 -de Maio, 13, 70 andar, .0 110 divi-
presente edital de citação, com o prazo de trinta dias, •

\

.

descaso do govêrno esta- tremendo empecilho à eco- dendo, relativo ao lO semestre de 1.953, correspondente a

virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de 1

d 100//0 ao ano.
.

'.'

l 'd 1 tã g it ação Wlomia do meu Esta o.João Manoel Jacques, lhe foi dirigida a petição do teor (Não foi revisto pe o ua por ao rave Sl u ,

II _ O p'a'gamento a que se 'refere o presente Edital,
seguinte:' - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar- orador) - Sr. Presidente, fazendo um veemente apêlo ,�ra o que tinha a dizer

será efetuado dentro do período compreendido entre 3 de
ca de Tijucas. João Manoel Jacques, casado, brasile�r�, o Estado'de Santa Catarina ao mesmo Govêrno do Es- (Muito bem; muito bem). Novembro e 28 de Fevereiro p/víndouros.
lavrador residente e domiciliado em Perequê, Munící-

t
'

" .

1 v'ia d'e! III - Para êste fim os acionistas deverão compare-'

Ih L
.

J em como prmcipa .

"pio de P. Belo, desta Comarca e sua mu er uzia ac-'
. I cer munidos da indispensável prova de identidade ê de

ques, de prendas domésticas, vêm 'por seu assistep:_e [u- escoamento para o htoral.�
Oa'oco do_ O' ras··I·1 S-'B.

sêlos de recibo às salas 715/17; dentro do, horário 'de
disiári�� abaixo assinado, intentar, pela presente açao de estrada, por onde se

carrelfll 13,30 às 16,30 horas.
,

usocapiao, nos termos dos arts. 4�4 a 456 do C.P.C;.' no grande parte de .sua produ- . IV _ Para atender, entretanto, ao maior-número de
curso da qual E.S.N. 1) PP. que _conforme se ve da ! 'cão madeireira, que, de La- _ _ acionistas que geralmente .comparecem nos. primeiros
planta inclusa, como doc. n. 1, estao na posse mansa e, �. .'

Pô t d Itai
, ,CARTEIRA. DE EXPORTAÇAO E. IMPORTAÇAO ,'dias, os pagamentos entre os dias 3 e 16 de Novembro

'f' d 'd t di d 204
.

t d ges vai ao or o e ajai, I '
. AVISO N° 320 .. .

t
. ..·paél ica e uma area e erra me in o me ros e,. '

.'

.

, I serão feitos aos .acroms as cUJO primeiro nome COl'1'J:S-
frente que fazem a Leste em terreno� de Marinha, �om passando pela cidade de RlO

I' A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPO�'r�- I ponda às ín iciads da escala abaixo: ,

2.097-ditos de fundos, a Oeste, no RlO Pardo. Extrema' do Sul. . çÃO DO BANCO DO BRASIL SiA., em decorrência
,

pelo lado do Sul co� herdeiros de Elpídio José Rocha í i
das Instruções Ns. 7� e. 71, de 9 e 14 de ou�u?.ro de I j (A ; Dia 3 de Novembro

até uma lagoa, e dai para o mar com terras de Pontes. Essa estrada encontrá-se 11953, da Super-intendência da' Moeda e do Credito, tor- (B, C, D -e E . . . .." 4"
Júnior, hoje da União; ao Norte extrema com o mesmo.

it
- .. ,. ..

I na público que:
'

. (F, G,. H e I •..... :........" 5"
'requerente .João Manoel Jacques; perfazendo uma área, em Sl uaçao pr�canssl��". 1) _ a partir desta: data somente acolherá pedidos (J e K .-.;.

,; ,6-" "

total de 427.788 m, q. Referido terreno está situado em
I
completamente mtransita-I de cota de câmbio ou de licença de importação quando (L, M'e N " 9 " "

Perequê, possuindo os suplicantes como seu, isto é, atrí- i vel, fazendo com que a si- acompanhados do documento original de promessa de <,

(O, P, Q ,e R :......... " 10" "

buindo a si á propriedade nos termos do a:-t. 550 do C.. tuação dos que por-ela: venda de câmbio, dentro de seu �razo de validade �5! (S a Z :....... ." 11" "

C.; além 'disso, 2) PP. que, a posse de tal area remonta I transportam sua madeira e dias), e do, recibo de que trata o item X da Instruçao. (Estabelecimentos Bancários Dias-12, 13 e 16 de
ha mais de' trinta anos, por si e seus antecessores, sendo I • _

'1
.'

d -N° 70 da Superintendencia da M6eda e do Crédito; I Novembro - para apresentação de documentos a
todas mansas e pacíficas na forma do art. 550 do C?di- a �roduçao agrico � � in us-

I 2) c....:.. continuarão a ser acolhidos sem essa

eXigên-1
fim de ser processado o pagamento) .•

go citado; o lapso de tempo legal obedece a seguinte trial do Vale do Itajaí, e que, cia os pedidos relativos a: importações cobertas por
.

sequ�n.çia: Os requerentes estão ha dez �nos na posse, j SãO. quase todos os produtos :1· finiinciam�ntos em m07d:s estr�ngeira o,: sem cober- V - Os acionistas residentes no inter�or q�e. n�o.adquirida por compra de Manoel Furtado,_este por sua do Estado, porquanto a rede ,tura cambial, nas condições previstas nos Itens XIV e_possam comparecer pessoalmente ou por intermêdio ue
vez, havia comprado dos herdeiros de Joao Le�poldo, Paraná-Santa Catarina nã61XVI da mesma Instrução N° 70; .' i procuradores para o recebimento de dividendos, sol iclta-

.Liahares, dela desfrutando durante 5 anos -aproximada- _
.

• 3) - os pedidos deverão ser formulados: os de rão o pagamento por Icarta 011 telegrama correndo as des
mente. Os herdeiros ali nasceram e quando vende.ram dá vasao quase nenh�ma ao

.Iicença de importação, a serem apresentados à Sede da pesas de remessa por' sua conta.' Outrossim, deverão in
eram homens feitos, contando mais de trinta anos; ainda transporte daproduçao nor- Carteira, no modêlo Cexim-170; os de licença de im- dicar o enderêço atual, o número das respectivas caute-
3) P.P. Qúe os suplicantes construíram benfeitorias no te-catarinense até o pôrt portação, a serem apresentados às Agências do Banco las ou títulos e o meio desejado para a remessa;
terreno em foco, como sejam nogueiras, bananeiras. e de São 'Francisco fiquem do Brasil S/A., nos modêlos Cexim-95; os �e cota de,. VI - Pagar-se-á,' também, nos dias correspondentes
hoje estão lavrando grande área de terra com plantio .

d
'

câmbio e os relativos a encomendas" postais nos modê- a ordem do ítem IV, a todos os acionistaaqus ainda não
de mandioca. Nestes termos, 4) PP. Que "data venia" 1

numa crrse e transporte
los CEXIM-160 e CEXIlVI-162, respectivamente; \ I receberam os dividendos dos exercícios de. i948, 1949.

deve a presente ação ser julgada procedente e provada assoberbante.
, 4) - doravante,' somente-acolherão pedidos a Sede, i950, 1951 e 1952, -f icando entendido, porém, que a partir

-

para 'o efeito de ser .reconhecído o domínio dos Supli- -, da Cateira e as Agências localizadas em praças -onde' do dia 1° de Dezembro p/vindouró, o 10 semestre de.,
cantes sobre a área mencionada. Assim requerem a V. Passo a. ler à Casa tele- existem Bolsas de Valores' ou de Fundos Públicos, a sa- 1948 prescreverá em favor da Companhia na forma da
Excia. os admita a justificarem, em dia e'<hora designa- I zramas dirigidos ao' ilustre I bel': Recife,' Belo Hórizonte, Vitória Salvador, São legislação em vigor, e de acôrdo com os avisos publicados
dos e com a citação do órgão do Ministério Público, a' �p id t D t d N _IPaulo, Santos, Florianópolis, Curitiba e Pôrto Alegre; i em vários jornais desta Capital, e nos de grande circula-

.

f A .

Feit '. tifi
-

d t
. , reSl en e epu a e e '.

1" d
_.-

híd
' -

d itaí d E t dposse em re erencia, ei a a JUS 1 icaçao, e ermmara \\'
,

'. ,!: 5) - os formu arros everao ser preenc 1 os aa çao as capi ais os s a os.
V. Excia. a oitação dos interessados

-

incertos, dos eon- rêu Ramos, e a mim

pro-', forma usual, completados, porém, no verso 'das vias Vil - Em virtude do pagamento de dividendos ns

�rontantes, e do Domínio da l!n.iã�, .dand,o-s.e de tudo ci- priõ, os quais dão. co�heci-' correspondentes �os pedidos próprioame�te ditos, (V e transfer�ncias de ações passam a �e realizar no e�pedien
encia ao representante do Mmlsteno Publico, para na mento dessa sitliaçao de" VI e VII do modelo 160 e IV e V do modelo 162), com te de 9 as 11 horas, exceto aos sabados, enquanto durai.'
forma do ar�. 455 c?ntes�ar�m o prese�te pedido, se?ui- consequêndas tão funestas' declaração dos interessados nos, �egui?tes têrmos: o referido pag.amento.

"

A"dos os demaIS tramItes, legaiS, sendo afmal reconhecldos
.

t' I a) quando se tratar de rnatena-pnma para consumo VIII - .FI,cam suspensas as tJ;'ansterenClas de acõe8
a posse e o dornínio dos Supllcantes. Prptestam provar para a econOlma ca armen-

'próprio _:_ 4-10-49, e no item IX ,'da Instr.ução N0 nos dias 19 e 20 do corrente..
.)'" ,

o
. ale�ado, com depoimentos pessoais dos interessado�, se.

. ho" d.e 9-10-53, da Superintepdêncía. da MOeda e� do Rio de Janeiro, 12 de Ou�u.bro"de 1953.
.vlstonas e com as testemunhas que seguem no rol. Da- São os seguintes' os tele� Credito, declaramos serem verdadelros os preços con-I Mano' Gom6s da Silva

se á presente o valor de Cr$ 2.100,00, para os efeitos le-
gramas: "signados' neste pedido e que as nosSas necessidaqes tri- Diretor Sécretário-Interino.

gais. Termos e'm que PP. e EE. Deferimento, Tijucas, 15
E D NereAu Ra'mos'mestrais de consumo são da or.dem de ....

' (volJ.lme, •

b d 53 M
.

h 'fl "E d't
.

t'
- xmo.· r.

I Ide 'setem ro e 19 .' ann o .uaus. mal a pe lçao .'.
C

A físico) ;
.

- - - - - - - - _ ' _ , _..'_._ _ _ _�
foi exarado o seguinte despacho: - "A., como pede. Ti- DD. Presldente da amara

b) quando se ·tratar de ,mercadoria pam revenda

Ijucas, 16-9-53. (a) Clovis Ayres Gama"., Feita a j.ustifi- dos Deputados. "Cientes do disposto no Art. 9°, § 1°, da Lei N° 842, de PRISÃO DE VENTRE.
.

cação foi exarado o seguinte despacho: -=- "Faça-se as 4-10'-49, e no item da Instruturação N° 70, de 9-10-53,

pESILToUMALAGOS -nOFIGADABOQADIN1'ESEMTOINSOSScitações requeridas na inicial, sendo que a dos interessa- .pil?-dicato Oondutore, au- da Superintendênc� da ,Mqeda' e dftl Crédit?, declara-
dos ausentes e desconhecidos será por editàl, com o pra- tônomos de veíc,ulos iodo- mos' serem' verdadeiros .os preços consignados neste pe-
zo, de trinta dias. Tijucas, 20-10-195'3. (a)· Carlos Ternes . lido e que é de Cr$ ... ; nosso capital registrado, em .. , Agem directamente s6bre t!
- Juiz de Paz no exei-cício do cargo de Juiz de Direi- viários de Rio doSul vg so-

10.: .. ";
,

I o aparelho digestivo, evitan- �to. "E para que chegue ao, conhecimento de todos man- licita a vossência levar co- 6) - Os pedidos formulados até 31 dêste mês _ se cio a 'prisão de ventre. Pro- �dou expedir o presente edital que �erá afixado na sede . nhedntentos, essà Câmara e )S interessados ainda não tiverem comprovado seu re- porcionam bem. esta.r geral, �dêste Juizo, no lugar do costume, e. publicado na forma
poderes competentes !lue �istro no ramo dé importação - deverão trazer no ver-

,

facilitam a digestão, descon-
�da lei. Dado e passado nesta cidade de Tijucas, aos vinte 1 E "t ;0 das vias il\ldicadas. no item precedente qI.ais a seguin- .

gestionam o FIGADO, regu-
�d 1 c asse m.otorista nosso s a- -I

I 'I' .

f õ d' t'e um dias do mês de outubro do ano e mi novecentos ':e declaração: '
'. ' arlzam as unç es 1ges 1-

ie cincoénta e três. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, do principalmente vale Ita� "Cientes do disposto no item_10 da Instrução N0
t

vas, e fazem desaparecer as
o datilografei, conferí e subsc;reví. (a) Carlos 'ternes - Jai acham-se totalmente 11, de 14-10-53, da· Superintendêncià da Moeda j e do I enfermidades do EST0MA-

���� ��n�;:��o oe�:�;!�i:l, d�o�:�g� ���u�ed;ep�::;ito� irej.�d!ca�o: �g .m�tivp .�:- r�.séd��,���::;os(o�u�:��oJe i���:dO�l�an�:g�:�:)-I' � <;?Ó:'IGADO e INTES«'I- _

_.:_ idou fé
..
Data supra. O Escrivão Gercy dos Anjos. ',:e7Ir:d:vi: ��;:_;t:�::l:� ������ ��o���::�::;�o�ea :p;:s;�t�f:o r��p���::: a�:��)

UOI.a-o·
....

B
..

OIIII.····d
...

O-·S··�·C·UhUaUUu··'U"e·urs---------------�--------_. acarretando incalculáveis jdão no prazo de 10 dias da data de emissão da licença
.

.

MI·s·s8,de' ,.7· ·0-18 ;1·.�m:i:n:h:o:.esos�:_c'a�r:g;a:.:e�n:l:tr�aCv�,�al:n:d:'·O: ::� :)c:::::�r:;: ��!!: 1: ;�::.t:b:: �:ÓX\��n�:do��
..de Sanla Catarina"

- mportação, ficará condicionada a· prévia comprovação,
)elos interessados de seu registro no ramo de importa,-

ALBERTINA D'AQU NO ALVES DE SOUZA exportaçao mIlhares taboaf ;ão, conforme dispõe o item TO da Instruturação N0 71 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
pinho diários' vg impedindo' la Superintend�ncia da Moeda e do Crédito;

Narbal Alves de Souza e Família, Carlos Alves de emparqu� diversos navios 8) - por fôrça das novas disposições relativas ao

Souza e Família' (ausentes), Arthur Ferraresi e Famí-
Cáes Pôrto de-ltajaí pt Inú-' ntercâmbio comercial com o, exter'iqr, serão arquivados

lia I�o d'Aquino e Senhora (ausentes) e Newton d'Avila
. tI] ;odos os pedidos, referentes a importáção, apres�ritados'

, .' 'd f meros motol'lS as no . oca
e Famlha agradecem a to as as pessoas que os con 01'- 1,0 regime anterior, exceto:
taram por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra, I sofrendo fome ao ponto lan- a) os Ca$OS de importação coberta por financia-
irmã, cunhada, tia e avó çarem mãos gado redonde- nento bancário em moeda estrangeira, que serão so

ALBERTINA D'AQUINO ALVES J2>E SOUZA (Bitoca) zas a fim se manterem en- ucionados com observância das normas' estabelecidas
bem assim à todas as pess0as que de qualquer forma ex-

quanto perdu.raJ estado de 10 item XIV d:il Instituição N° 70 da SuperintendênNa
pressaram o seu pezar. , la Moeda. e do Crédito;

Aos demais parentes e pessoas amigas, convidam' coisas pt Rogo vossências
b) os casos de importação sem cobertura cambial,

para assistir�m a missa de 7° dia que será celebrada di� tomar cophecimento dentro
lue serão submetidos, pela Carteira, à decisão do Con-

27 (terça-feira)" às 7 horas na Capela do Colégio Cata� espírito acolheder. e justi- ;elho da'Superintendência da Moeda .e' do Crédito; .

rinense.. ' ceiro pt ers. Sds. Osvaldo 9) '- serão examinados os pedidos de pror�ogação
Ant�cipam os agl'adec4nentos. Manoel de Oliveira, presi- le cotas. de câmbio e de licenças de importação nos ca-

iOS em que haja câmbio fechado (contrato em vigor)
lU liquidado e nás hipóteses previstas nos in<;isos do
item anteriQl,\

.

Rio de 'Janeiro, 16 de outubro de 1953,
ADÃO PEREIRA DE FREITAS -:- Diretor
PAULO JANN -'- Gerente

'Companhia SiderúrgicfQ
Nacional

Cerâmica
.

São·· Caetano
TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
JRRONIMÓ COELHO" 14 - Caixa Postal,

,239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

C o N V O C A ç' Ã O
I

Nos têrÍnos estatutários e por deliberação da Dire
toria, ficam convidados todos, associados quites; para a

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30
do corrente, às 19,30 horas, na sede social.

Ordem dO. Dia
.

.

Discussão sôbre os telefones da União colocados
nos pontos de autos' e outros ·assuntos.

Florianópolis, 20 de outubro de 1953.
(a.) FRANCISCO NEVES - Secretário.

dente.

\ /

Hoepcke»
RA-PIDEZ - CONFORTO _:._ SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediáriàs em ltajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de.passageiros.
ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

Navio-Motor «Carl.

Expresso 'São Jorge·�
;_ DIARIAMENTE -' ,

'FLORIANÓPOLlS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

-.,. �ACIQUE
.

HOTEL-

ótin).a opprtunidade trans

mitir seus pares apelando
altos poderes a fim solucio�
narem estado calamitoso a

cha-se Estrada'Lajes Itajaí
trechos intransitáveis pa
rando cêrca de mil cami
nhões impedindo exportação
embarqu� dezenas navios

pôrtp It�jaí vg incalculável

'._ . prejuízo laboriosa classe e

progresso _nação pt Crs. Sds.,
Josué de Oliveira.

Sr. Presidente, deixo aqui

Deputado Leo'berto Leal
- Palácio Tiradentes - Rib
-DF. '

Loler.ia do· Estado
,PAGAMENTO DE PREMIOS

'Na Administração da Loteria do Estado foram pa
gos os seguintes prêmio!!: Bilhete 7.728 com Duzent?s
mil cruzei'ros, dois décimos ao snr.,João Lazaro Rebêlo,
mecanico; um décimo ao snr. Alvino Finqer, operario;
um décimo ao snr. João Dias, operario; dois décimos ao

snr. WalterScholz, comerciante; um décimo ao snr.

Ademar FeliciQ. Xavier, comerciário, todos residente na

cidade' de JOINVILE. Duzentos 'mil cruzeiros ..bilhete
pumtro 1.734, cinco décimo ao snr. Mateus Cãnela, Co
merciante. residente da cidade de Pôrto Upião.

NO ULTIMO T�IMESTRE DE 1953

IDA VOLTA
de Fpolis. de Itaja,í do Rio - de Santos

27/10, 29/10 4/11. 5/11
8/11 10/11 15/11 16/11
19/11 21/11 26/11 27/11
30/11 2/12 7/12 8/12
11/12 13/12 18/12 19/12
22/12 24/12 29/12 30/12

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

Para mais inforIl'\ações dirijàm-se à
EMPR:t;:SA NACIONAL DE �olAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua ,Deodoro ""'" Caixa Postal n. 92 - '.I;'elefone: 12,1.2Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO'LAR E NA SOCIEDADE'

_ Snta. Ligia dos Santos, Cesar de Menezes, Conde - em 1614, a expedição MEDITAÇÃO

filha do Sr. João Alcantara de Sabugosa, qúe foi o 4° comandada pelo Capitão- O Senhor pelejará por vós e vos calareis. (Exodo

dos Santos. Vice-rei do Brasil, havendo mor .Ieronímo de Albuquer-
14: 14). Ler Rom. 8.35-39.

Guiados por Moisés, cs israelistas haviam deixado
_ Snta. Ocinoé Silva, fi- governado de 23 de Novem- que _e que fôra mandada E' d do gl�O e eman avam a terra de sua esperança' a

lha do sr. José Joaquim da bro de 1720 a 1� de Maio de combater os francezes esta- Canaa. Encontraram dificuldade na sua fuga do

Silva, comerciante. 1735; belecidos no Maranhão, che- Egito e muitas privações na caminhada em busca da

_ Snra. Candida Nunes - em 1789, nasceu Car- gou a Guaxemduba; ter'ra prometrda. Alguns dêles acusavam Moisés e con-

�ires da Cunha, esposa do los Maria de Alvear, filho - em 1637, a' Capitania c�t,avam seus companheiros a retonnarem ao Egito.
. .

Grande era a agonia do lidero Entretanto a fé dêste ho-
sr.> Antonio Francisco da de D. Diogo de Alvear, Co- de Cametá foi doada a Fe- dDf'mem e us, 'oi soberba no momento da prova.

Cunha. missário da segunda par- liciano Coelho de Carva-
_

Haverá alguma vida Se1).1 lutas? Em todos os tempos
_ Snra. Laura Carriço tida de demarcação de limi- lho, por Carta,régia de Fe suas próprias fôrças, então deve. desistir em deses-

de Oliveira, esposa do sr. tes de 1° de Outubro de -lipe III; pero, Mas quando Deus é o motivo da nossa luta e

quando estamos nas suas hostes tudo é diferente.
dr. Vania de Oliveira, mé- 1777; - em 1749, em Santo A- Se nosso coração, encontra e mDeus a fortaleza
dico residente em Timbó. - em 1824; vitima da in- maro (Bahia) nasceu Mi- )oderosa que Êle é, podemos levantar a cabeca e com

.

_ Sr. Walter Yps.ten. disciplina que fomentava guel Calmon du Pin e AJ-, eSl2eJ;ilftça� alegria e-ação- de- graças 'depositar tudo nas'

" --:: ,f.?nr�:•. .Geny. Barbose=- nos Corpos, -foí 'assassinad07 'meida, que veiu a ser Sena- mãos do Senhor Jesus e levar a vida sem . ódio ou te- ,

C
,. idênci d M d Ab mor, ou derrota.

.

_ apitão Piraguay 'I'a-: em sua propria resi encia, 01' e arques e ran-

vares, da nossa 'Policia Mi- na Bahia, o Coronel Felís- tes, falecendo em 5 de Ou- PENSAMENq;O DO DIA

litar..
. I

berto Gomes Caldeira, Co- tubro de 1865;
,

Colocarei tudo nas mãos de 'Deus e assim viverei

FAZEM ANOS AMÀNHÃ I mandante das Armas da- - em 1821, em virtude l sem ódio, sen! temor e sem derrotas.

_ Snra. Júlia Medeiros'll quela então Pr�vincia; da convenção do Beberibe,

I
(No Cenaculo) .

esposa do SI'" João Medeiros - em 1844, um corpo de de 5 de Outubro desse ano,
.

atacado industrial residen- insurgentes do Rio Grande foi eleita a Junta Provisó- H' d
CUI_:.TO EyANGELICO

i.; oJe, e manha havera Culto de oração à R. João

em Blumenáu. do Sul, comandado por Ber- ria do Governo dé Pernam- PlOtO, 37, as 9 horas; Escola Dominical versando a lição
_ Sr. José Valentin Gon- nardino Pinto, foi derrota- buco, cabendo a Presidencia bíblica sôbre O FUNDAMENTO Dâ VIDA CRISTÃ

çalves Mamão. do pelo Tenente-Coronél a Gervá,sio Pires Ferreira; baseada em S. Mateus, 7: 24: 47 nos seguintes locais e

_ Sr. Joã� Trancoso. I da. Guarda Nacional Anto- - em 1868, o então Te-
horários: R. Visconde de Ouro Preto, 61, às 9,30 horas

� dR,. Nereu Ramos, 102, às 9,30 R. Felipe Schmidt 114
_ Sr. Hercilio Vaz Vie- I, n.10 Fernan .es; . . . ,nente-coronél Manoel. Deo- 9 30 h R J

'

as, oras; . oão Pinto, 37, às 10 horas; é R. João

gas, Fiscal diFazenda. em,1860, dois oficiais para- doro da Fonseca, com uma Cruz Silva 60, Estreito, às 10 horas.

_ Snra. Rosalina Kope, guaios atacaram, .no Chaco, ala do 24° Batalhão de 'Vo- A no_!te, �averá c�lto, com pregação do Evangelho,

esposa do sr. Silvestre Ko- nas' proximidades de An- luntários, e o então Tenen- na R. Joao PlOtO, 37, as 19,30; na R. Visconde de Ouro

pe, residente em Itaiópolis: gusturra, ao Alferes Fra- te-coronél Tiburcio de Sou- Preto, 61, às 19,30 horas pregando o rev. Haroldo Cook:

S D'
.

zâo Gomes de Carvalho. De-l za,. com uma ala do 160 de
R. Nerêu Ramos, 102, às 19,30 horas; R. Vis;onde d�

., .

- r. ario .Jeremias Ou- Ouro Preto; 75 às 19,30; R. Raimundo Correa 239

IJIP.arlmeote bAle.,.
------------ rrques, comerciante. pois de renhida luta foram . Linha, derrotaram os para- Estreito, às 20 horas; R. João Cruz Silva 60' às 1930

11 " U, -.
- - - --- ...

� I - Sr. Elesbão Leandro mortos aqueles oficiais; guaios emboscados em Vu- horas.
. , ,

"

.

" DIGIRI BEM' I
da Silva, come.r.ciante.

- em 1869, quando da elta de Angusturra, no pes- 01'
(Material palra esta seção, a/c do rev. Jonas H.

TORTA DE MAÇÃS I I
--- Sr. Hercilio Luz Cola- guerra contra Solano Lo- tilento Chaco;

-

.
lvelra, c. posta 315).

� DIGIRA EM PAZ! , I ço, desportista no Rio de pes, no Passo Itá (ou· Ipa- - em 1876, em São Pau-

� ., I Janeiro. né), OI Major da Guarda lo, faleceu o Conselheiro

..... _ _- N 1 F
. '"

_ _ _ I _ Menino Renato-Luiz, aciona, rancisco Anto- José Bonifacio da Andrada

filho do sr. Norberto Silva. nio Martins, derrotou um e Silva, que foi Senador do

_ Sr. Antonio Corrê ia destacamento paraguaio; Império, grande orador e

Lenz. -:- em 1883, diante da Re- poeta, tendo nascido em

1_ A todos os aniversári- partição 'da Polícia, no Rio Bordeus, a 8 de Novembro I

antes as felicitacões de O de Janeiro, foi covardemen- de 1827. Era filho. de Mar-'
tESTADO. .'] te assassinado por um grupo tim Francisco e neto de Jo- i
_......I�_..-"...

de homens ar�ados, o reda- sé .Bonífacío Caldeira de

I
A C I T. ! tal' do Jorhal "Corsário", Andrade e Silva - O Pa-

-�o:- , Apulcro de Castro, que era triarca de' nossa Indepen-
-

A G a N C I A DE

1-
"bahianos de nascimento;

,

dência - nascido em San-

PUBLICIDADE -"- em 1886, no Maranhão, tos a 13 de Junho de 1763 e

t -:0:- I;;
na,sceu o insigne p o et a falecido em São Domingos

I
REVISTAS

c

Humberto de Campos Ve- (Niterói), eIp. 6 de Abril sil aceitou o estado de guer- ves á nossa S�be�ania, o a,.

eras, que veiu a falecer em de 1838,' 1
.

,
_ ra, imposto pe a Alemanha. fundamento de cinco navios

j .�ADIO - JORNAIl"
1

5 de Dezembro de 1931. - em 1917, no Governo Motivou, além de outros in- mercantes.

.o._.o...,_o._.o._.o._.o,
Pertencia a Academia Bra- de We'riceslau Braz, ó Bra- cidentes, considerados gra- I André Nilo Tadasco

_---
_,

I

,..""�-���-.._-----

I

vestido muito inte7'essante em tecido listntld, co"n

trabolh» em diversos sentidos; decote aberto para os

ombros e mangas, bufantes. (APLA)
....-..--

O C\onfo,rfo do: Dor·
,

"

D0Us, oh! .meu .Deus; eu disse então ''um díà
Que elevou-se ás, alturas de alvo abrigo
A minha filha, eu disse e sempre -digo,
Pois só êle conforta na agônia.

Na tenebrosa noite imensà e fria
De uma paixão mesmo em qualquer perigo,
Quem fé pura por êle . traz consigo .

Ergue os olhos aos céus e se confia.

Porque a vida terrena, esta exquisita
Jornada, justamente necessita,
Que. a gente sofra e sofra sem clamor,

E' que a gente conhece, a cada instante
Que Deus é grande e que o seu filho diante
Do mal do mundo, não fugiu da dôr.

, ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Fpolis., Outubro de 953.

INGREDIENTES:
Massa para forrar e co

brir uma forma de torta

6 xícaras de fatias de

suco de limão

1 colher das e sopa de

lar o uso da Magnésia
Bísurada, que propor·
ciona imediató alivio

nas digestões dificeis,

maçãs muito finas.

1 xícara de açúcar

,1 �olherinha de canela em Ipo
1 pitada de noz moscada.
1 pitadinha de sal
1 colher das de chá de

por ue neutraliza II

hiperacidez esroma

cal e as fermenta.

çõee gástricas.

manteiga ou margarina

.,MANEIRA DE FAZER

1 - Pr�pa;'e a massa de

torta seguindo a receita ,de

sua preferê�cia: Forre com

ela o fundo e os lados de

uma forma para torta. Dei- de especiarias e limão.

xe um pouco da massa para 3 -' Ponha a manteiga

cobrir.) Arrume metade em pequenas porções
das maçãs no fundo da for- 4. - Abra o restante da

ma de torta, forrada com massa e cubra a torta. Fa-

massa.

2 - Misture Q açucar, as

especiarias, �al,' e suco ,de
limão e espalhe metade so

bre "a camada de maçãs.
Arrume outra camada com

o restante das maçãs e por
cima a metade da mistura

ça uma cruz com a faca no

centro para sair o vapor

quando cozinhar. Apare as

bordas com o cortador de

pasteis.
5. - Asse em,iôrno quen

te, de 45 a 55 minutos.

(APLA)

I
I'

{

Para 1:1 barba de AMANHÃ
compre HOJE esta sensacional

I Centro ,Icad. XI de Fevereiro
I _

-

Asse·mbl·éla Oerll Extrao·rdloArla
,

I
/

Novidade Gillétte: O Presidente do Centro Acadêmico XI {ie--Feverei:
1'0, da Faculdade de Direito de Santa Catarina, convoca
para o dia vinte é seis (26) de Outubro de 1953 se

gunda feira, às vinte 'horas; na salão nobre da mesma
Faculdade, Orna' Assembléia Geral Extraordinária, para
deliberar sôbre os seguintes assuntos:

a - Inauguração da quadra de Basquete
b - Academia "Urbano Salles" ....
Florianópolis, em 22 de outubro de 1953

Acácio Ga1'ibaldi S. Thiago Presidente

I
ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

I .
- Sr. Fulvio Luiz Vieira,

i bacharelando em direito e

alto funcionário do Tribu

nal Regíonal-de Contas.
- Snra. Vicencia Neves

Torres, espo,sa do sr. Olívio
Alves Torres, chefe de ma

quinas, aposentado, da Ma

rinha Mercante.
-Sr. Ari Kardec de Mel

lo, funcionário público es

tadual.
- Menino Adalberto J0-

sé, fi1ho do dr. -Luiz Cam

pelfí, abaliza<;lo clinico resi

dente eIl?- Tubarão.
.

.

- Snra. Carmelina Sou

za, esposa do sr. Pedro Sou

za.

(

UBALDO BRISIGHELLI
MISSA DE 6° ANIVERSA'RIO DE FALECIMENTO

Maria das Dores Lisbôa Brisighelli, Sônia Beatriz

Brisighelli, Geraldo Gama Salles e Romilda Brisighelli
Salles convidam os parentes e pessoas amigas para assis

tirem à missa que será celebrada no dia 29 do corrente

quinta feira, às 7 horas, no altar do Sagrado Coracão de
. Jesus, na Catedral Metropolitana, pela alma de seu

saudoso esposo, pai e sogro UBALDO BRISIGHELLI.
A todos que comparecerem a êste ato de fé,. ante

cipam os seus agradecimentos

Contém 10 lâminas
perda de tempo - Protege
o fio das lc1minÍls - Possui

dispositivo para as ldminas
usadas - Custa 0_ mesmo

que o pacotinhu de 10 lc1minas.

PassadoHo;e'noMenino Fernando J0-

sé, filho do sr. Agenor PÓ

voas, telegrafista.
- Snra.-Matilde Santi.
- Dr.Doulgas Grozewz,

engenheiro ..
- Meni�a Nisia, filha do'

sr. Hugo Amorim.

sileira de Letras, ocupando
a Cadeira nO 20;

26 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos

que:

25 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1741, em Lisboa,

faleceu Vasco Fernandes

------------ .. - ...-T--------·------

Notas Evangelicas

•

".re,., .
." 1·....

-· • • •

Com êste vaploll' V. S.
a.b.. i .... uma. Cldnt. que
lhe ..enda'" juró com·
pens�doll'

.

i'

I.v",..';' p",..a. sua. residin:

,

.

eie, um lindo e útil presente:
um BEUS�/MO eOFREde 14CO eROMADO.

NCOAGR;CbLA
_ _ ,.�c7�,16 .

�____ FLORIANOPOLIS :':f
-

S';'NTA CATARII'IA ..

ZE-MUTRETADO •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Domingo, 2t de Outubro de 1953 o ESIfADO

Pa-rte:llnal do Troféu Joi·ovilIe
, _,_Hoj,e a

r' HOJE, NO: ESTA'IHO "TTE.-CEL· NILO CHAVES" SERA' EFETUADA A 3a. E: ULTIMA 'SE'RIE DO TROFE'U

·i I
c

i HJOINVILLE", CONCORRENDO OS MAIS CREDENCIADOS "ASES" DO ESPORTE 'BASE BARRIGA-VERDE. O INICIO
. I ,ES1'A' 'MARCADO PARA AS 14 HO�AS, SENDO 'F�ANCA A ENTRADA NAQUELA PRAÇA DE j\TLETISMO DO

'., I .1.· 14:0 B. C.; � NO ESTREITO
I

......_------�,-�-----------------

Esp
••••••••••••••••••••••••••••••••••••���������..oe..04..�..�..WM..�..�..

-------_ .. ---..;._

Estado
! '

_)�I�)�)�J.-.<�J.-.<·�

I �
I ,. �

I I

r t i vo".
/ /

1i'O�àlll coroadas de ê�ito No prélio da sabatina se- SABADO, FRETE AO BOCAIUVA E DO-
as riegociações processadas! são adversários Caxias e ,MINGO FRENTE AO AVAl, OS JOGOS DO
'entr� .as diretoria do Avaí I Bocaiuva, os quais prom�- ALVI-NEGRO JOINVILENSE _._' DESFILE
e Caxias, para uma tempo-l telh, oferecer uma luta eqUl-. ,DE CRAQUES �

,

rada do clube joinvilense, librada e sensacional.
,

"

'

.

\ nesta-Capital, �pado e do- No dia.' seguinte O alvi- guinte domingo no Campeo- dr� formará.assim: Puccini,
.tningo próximos, enfrentan- negro do norte conhecerá o nato Estadual.

'

I Fioravante e Ivo, J.oel� Hé

do os conjuntos .do Bocaiu- poderio do tri-campeão. A A equipe Caxiense é das

rliO
e Hoppe; Simoni, Tei

va e do S�per-Campeão da luta, servirá de teste para o I mais poderosas do Estado. xeirinha, Didi, Euzébio e

.

Capital.
.

Avaí que v�i extrear .no se- Segundo colhemos, o qua- Gastão. Possui' o Caxias

,
.

mais os' seguintes valores:

I
do já atuou no América' Vemos acima que o Ga-

, ' , I , ,

Bosse, Thiago Rubens, PI�- Joinvilense; Yege� e Qastão � ,xias' é' possuidor de, um

cido, _Yeger" Den. e C.had�- já pentenceram ao Olímpi- i pla�tel de autênticos "ase�".
'co, Fioravarite e Simone co, de Blumenau. E quem I Assim estamos certos que a

pertenceram á Portuguesa; não conhece Teixeirinha, o I temporada do famoso clube
Joel já ,a�uou �o Fluminen-I e�tra�rdinári� atacante

'

�a : da "�ancheser" Catarínen
se e Hélio veio do Monte Seleçao Catarmense? Euze-I se ira constituir um êxito
Alégre que disputa o Cam-I bio é considerado o melhor I completo. -

peonato Paranaense. Pláci- meia esquerda do Estado. Aguardem!

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

INGLATERRA'4 X I_
-

ESPANHA ESPORTE CLUBE

Inicia-se,; Hoje··. o -Campeonato .... (sta�ual :��F��;�;;���,c:=::iN�,tE:::��:�::��:���E,POrtiVadO"ÓE,tad�"
. � '. match entre a seleção ingle-} Vimos pelo p'resente comunicar a V.S. que na<-A�sem-A Federação Catarrnense JOAÇABA E BLUMENAU; O� LOCAI·S.. versáríos os esquadrões do

> .

I
sà e a seleção da F.i.F:A, bléia Geral ordinária de 20 de outubro do corrente o

de Futebol marcou 'para a DOS JOGOS DA la RODADA Clube Atlético Cat.los Re-
o 900 aniversário da criação Espanha E. C. - equipe de basquetebol elegeu a' 'sua

tarde o início do Campeo- naux, Caml')�ão ,da Liga do foot-boll "associatíon" nova Diretoria, que ficou assim constituida:
nato Estadual de Futebol do o mundo futebolístico.' va Oeste' Catarinense e' Blumenauense de Desportos Presidente dê honra - -Iorge Boabaíd

- (. I pelos britânicos. Presid AI dN.a cidade de Joaçaba de-
I
Vasco da Gama, camp_eâo e do União, Campeão da Li- resi ente - exan re Ev;mgelista

. O resultado foi um em- 10 Vice Presidente - José Mussifrontar-se-ão Cruzeiro,' o
.

,da Liga Serrana de Despor- ga Ríosulense d� Despor-
, pate de 4 tentos, placard 2° Vice Presidente. - Jorge Michel

Campeão da Liga Esporti- tos. Em Brusque serão ad- tos. .

Secretário Geral _ Telmo F"'ttum. tanto exagerado, não '"

1° Secretário - Zanzibar Cândido da Rosaresta dúvida. Os jornais in- 2° .Secretário - Hercílio sManoel Kíquío .

1° Tesoureiro '- Patrocínio Vieira
2° Tesoureiro - Mário Abreu

de 1953.
<

pois encontros estão pro-

gramados, ambos empolgan-
\,

,

---��------�------�-----------------------

gleses, segundo informa o

NÃÓ HAVERA' JOGO HOJE NO CAMPO, IRIS X IPIRANGA, SENSAÇÃO DE HOJE United Press, consideram

DA RUA BOCAIUVa EM SAC ODOS . LIMÕES
.'

injusto o resultado, confes-
Mais, um domingo "em ri.éc�ssárila ,autorização da J, sando'que o. selecionado' da

branco".. O pú�lico . aman:; diretoria dó alvi-celeste que,
. O encontro marcado para tinho, os jogos decisivos do FIFA deveria ter vencido

te do esporte-rei hoje não assim, vetou·.a realização -I:
a t�r�e de hoje, na ":ila_ Ó� I certame d� 53 serão. di::pu- por uma diferença' de três

terá a sua habitual díver- do encontro hoje, perana de Saco dos Limões, I tados somente pelos COI1Jun- tentos. O goal!io empate

são, pois nenhu� jogo foi! 'A". .• I d,irá se o Super-C�m�eona-I tos �o.Colegiai e Postal Te- f�i r�sult��o de '�ma. pena
marcado par:a ter lugar no, Mas, paciencia, esportís- I

to de f Amadores sera por IlegrafIco. .

.

:'; lidade maxima inexistente

estádio da F,C.F .. Chegou- tas, que as próximaspelejas dois ou três clubes. Joga- Portanto, para o rubro-
.

no último minuto da refre

se a propalar um encontro
I
que terão por local o está- Irão Iris e Ipíranga e se o' negro da Avenida Tram-I ga. 100 mil pessôas compa

do· Avaí com o �B�caiuva, qio da: rua Bocaiuva,' se-
I
primeiro perder um pon-: powski, a vitória ou nada! receram ao encontro 'que

tendo este dado entrada na, Tão das. mais empolgantes: teve por local o estádio de

F.C.F. um ofício solicitado I Hoje, em Saco dos Limões
�--

Wembley.
. I ,a devida licença. O acôrdo teremos um embate pelo

I O CAMPEÃO DO ESTADO DISPUTARA"O _

porém, ficou sem efeito, certame amadorista e no, CAMPEONATO BRASILEIRO
-

"pois foi tratado entre a di- Rio e em São P�ulo as pe-
f
.' \,

P
.

dosv Inz

.

CAMPEONATO CARIOCA
reteria boquense e o tecni- .lejas merecem ser ouvidas

I
/ F.C.F.

' ..esclareceu 'o

se-I
reços EOS d,nglredssos Em prosseguimento ao rodada: Fluminense x A-

co avaiano : .Nizeta, sem a pelo rádio. Nas instruções ás ligas, a ::;uinte: para o' sta ua e Campeonato Carioca de Fu- mérica, tambem no Mara-
, "O quadro que se sagrar" Futebol 'I tebol, serão jogadas hoje canã. Os outros cotejos se-

--------------------------�-----�--------�� :a���C�ari�ru��y� Pma�j���Cam�� cinro ���, sen� a � _ .
.

BANCO O:á representar Santa Cata- nato Estadual de_ Futebol,,' maior importancia que co-
rao dl�putados entr.e C�ntoD .

riria no Campeonato Brasi- vigorarão os precos abaí- J

1 '

f t
'

f t
. I do RlO e Madureira, no

., ocara ren e a ren e, no, ..'

'eiro de Futeb01, ficando, xo: C 11 d M' . -

1 I campo
do prrmerro; P.ortu-o osso o aracana pe a .

.

.

'

sntretanto, obrigado a res- Cadeira - Cr$ 50,00 manhã, os esquadrões. do guesa x Olaria, no estádio
Arquibancada - Cr$ Vasco da Gama e Flamen- de Campos Sales e Bonsu-

20,00

'Novo Campeão Mun- (\.SSOCIAÇÃO
dial dos Médios I

' .

Nova York, 23 (U.P.), -
I Recebemos e agradecemos o seguinte oficio:

O pugilista Carl (Bobo) I 'Florianópolís, 20 de outubro de 1953.

Olson, norte-americano de Ilmo, Sr. redator do "O Estado Esportivo".
Honolulu, derrotou ante-ôn-' Nesta

tem à noite por decisão Ij Prezad� senhor
.', ,

, '! ComunICO-VOS, com prazer,. que a 15-6-1953, fOl
num match de 15 assaltos,. fundada nesta capital a ASSOCIAÇÃO ' ATLE'TICA
o britânico Randy Tu�pin, I BANCO DO BRASIL AAB.B. de' Florianópolis, '

-

conquistando assim o títu-I'
sociedade de carater �ult,u:al - 'recreativo - :sporti

lo' de campeão mundial dos vo, que reune os funclOnarlOs do Banco do BraSIl S.A.,
A 'd'

. 'agência de Florianópolis.
'

pesos n:e lOS.
.,.

I' Outrossim, informo-vos que'. para
Turpm, que Ja fOI cam- I nos da AAB.B., no biênio 1953/1955,

peão mundial em sua cate- J seguintes!
.

,
,

goria, mostrou-se quase

completamente sem defesa
cada'· vez que Olson, que é

quase calvo, o encontrava'

nàs cordas.

o- match foi assistido por
18.869 pessoas.
A renda da bilheteria as

cendeu a 167.651 dólares.
A fraca defesa d� Randy

quando encostado -n� cordas
foi a causa <ias knock-dows

infligidos pelo adversário
� cuja pegada não é dás
mais fortes - no nono

décimo rounds:
O britânico" cuj� pêso de

157 libras, foi uma surpre
sa. 'para a torcida, foi salvo
iPelo gong ao terminar o no

no assalto, quando a conta

gem do juiz chegou ao cin�

ATLE'TICA
BRASIL

a) submeter à apreciação
:la F.C.F., todos os' atos, a
serem praticados;
b) solicitar á F.C.F.

"Borboletas" no Cam

po da F.C.F.
No

.

estádio da rua Bo-

)eita� o seguinte:

Meia Arquibancada
Cr$ 15,00

.

Geral - Cr$ 15,00
Meia Geral - Cr$ 10,00

que disser respeito a trei':'

os

re�orços necessários para
sua equipe, a critério da

F.C.F;;
dirigir os desti- c) ficar sujeito ás ordens
foram eleitos os emanadas pela F.C.F. no

DIRETORIA
nos e jogos para o Campeo- caiuva, no portão das Ge

nato Brasileiro de Fute- rais, já' foi instalada uma

bol.' I das "borboletas "adquiridas
-------------- - pela F.C.F., para melhor.·
SÃO PAULO X facilitar o movimentofinan-
.' 1-

CORINTIANS ' ceiro das partidas. Parahens

I
No Pacaembú, hoje, à: ao sr. Osni Mello,' maioral

tarde, jogarão os velhos ri-I efecefeq_no pela iniciativa,
, vais do futebol bandeirante, esperando-se que a outra

.

..

; São Paulo e C.orintians, de-I venha a ser instalada para

I cidindo a Taça "Prefeitura os jogos do. certame esta-

Municipal de São Pau}o". I dj.lal.
.

Presidente - Nor)valdo de Freitas
Vice-PTesidente ....,.... Laércio Lisbôa
1° Secretário Nivaldo Miguel de Souza
2° Secretário - Aymoré Gevaerd Bridon
1° Tesoureir,o - Washington L.- Valle Perreira
2° Tesoureiro - Arnoldo Leal de Meirelles
Diretor C'ultural - Eugê�io Doin Vieira
Diretor Social --.,... Edú Marques
Diretor Esportivo - Yvany Lentz elos Santo�

e

Carmelo Mário Faraco
Walter Kuenzel'
Armando Sabino
Ned· Mund
Carlos Moritz
Valho-me do ensejo para apresentar-vos,
Cordiais saudações i!
NIVALDO MIGUEL DE SOUZ1\ - 1° Secretário"'''''� -, ...... " • c"

•

CONSELHO CONSULTIVO

Joãa Batista Rod1'igues
Theodoro Mirosky.
Osmar Cupha , �VAI EBOCAH!VA, ?a. FElRA 'A

·NOITE
, .'

COMISSÃO FISCAL
"

Já foi marcada a data pa- peão' e o vice-campeão de
ra a realização de uI? a- 53. desde já disperta a a

mistoso entre Q Av�i e o ;tenção do público esportivo
. Boc�iuva. Será na pr6xima i florianópolitano, esperandoterça-feira, ,à luz dos refle-

I
se uma assistência numero

. tores do estádio da Praia' sa à praça esportiva da
de Fóra.

'. .

.

.

I F:C.F.. .

O embate entre o tri�cam� Aguardemos!

CONSELHO' FISCAL

Miguel Hermínio Daux
Mário Ernesto Kuehne
Amaury Bôtto

.

Guimarã..
Fausí Miguel

.

Luiz Silveira de Souza
I

TECNICO
Alfeu Mimoso Ruiz.
Saudações Esportivas
ZAMZIBAR C. DA ROSA - 1° Secretário

• ALEXANDRE EVANGELISTA - Presidente".
/

go. À', tarde será efetuado cesso x São Cristovão;
-I outro cotejo atraente da 'Teixeirade Castro.

em

Viagem com segurança
..

,e rapid'ez',
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO �(SDL-BBISILBIBO))
Florianópblis --- Itajal - Joinv!lle - CuriUb.

'f" Jit# �

. 'A'ge'"n··
..

cl·a··.• Kua DeodoJ'o esqu,tna. da,
.

• Rua Tenente' Silveira:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fabricava Cartei
ras de. Dàhlli
,·tação

s. PAULO, 23 (V.A.)
Foi detido, ontem, e enco

minhado para a Delegacia
de Fiscalizações o individuo
Roberto, Alves de Lima, 30

anos, casado, residente nes

ta Capital, o qual vinha sen-

, do procurado pela policia
devido as queixas sôbre
falsificações' de documentos
e outros delitos.
Segundo ficou apurado

Roberto Alves, que foi fun
ciónário do Serviço de Trân
sito de onde foi exonerado

pela prática dos mesmos de

litos, há algum tempo re

cebe.u a quantia de 10 mil
cruzeiros na cidade do Am

paro de Sebastião dos San
tos para conseguir-lhe a car-I
teira de motorista, tendo

desaparecido em seguida. I
Roberto estava também sen-

Irdo procurado pela policia
pelo fato de ter falsificado '

em certa época a assinatu

ra da ficha medica do mo-
I

torista Bernardo Pinto San- J
tana.

Além desse fato Roberto
•

também estava envolvido
no caso, de falsificações de
selos, ocorridos ha algum
tempo na cidade de Mogí. ,

Após ter prestado declara-

ções na Especializada de

Costumes, Roberto foi re

movido para o presídio do

Hipódromo.

,

$ 50 POR
MÊS

COM MENSALIDADE TÃO ECONÔMICA
v; rOOERÁ ESTUDAR.EM SUA PRÓPRIA
USA, UMA rROFlSSÃO lUCUTlVA.

(o".�·"o - fUMÃCI. - IÁDIO - (onUIA
10JN'UIMO -, OU1011A _ "DlimIIJ.

• IlNCUIO. ne, iii:
, rE(' 'O,"UOI 'lAti! �
AS. EDUCACIONAL

589S. PAUlO·CAIU:
NOME

, ••••••••••••••••••••: .

lUA .

lou�;iÀDi':::::::::::::::::::::::·.::·.:�.-.-.·.·.·.:·.:
ESTAIU ." , •••••••__ ..

».

Teotoo 8uicidio
a Rainha
\ Paris, 23 (UP) - O ad-

vogado da rainha
.

Alexan

dra da Iuguslavia, Raymond
Chaise Martin, informou

,que ela tentou suicidar-se

ante-ontem à noite, cortan
do um pulso, por terem' fa
lhado seus esforços para
convencer seu marido, o rei
Pedro, a desistir da ação de 1divórcio. Chaise Martin re

latou que a certa altura da

discussão ela tirou do bôlso

u mpequenp canivete; e cor-Itou o pulso. O informante"
o rei Pedro, e os advogados

Idêste aproximaram rapi�a
mente e seguraram as maos

I
de Alexandra antes que ela

pudesse cortar uma veia. O

pulso foi imediatamente ve

dado até chegar o notável

médico francês dr. Louis de

Germes, chamado com ur

gência. Depois do exame,
De Gennes declarou que o

estado da rainha não ofe

rece o men?r perigo.
Alexandra tem .31 anos,

e Pedro tem 30, casaram

em Londres no imo de
> 1944,

Ambos compareceram ho

je �eparad�ménte ao tribu

nal, e um porta-voz do rei

declarou ser irrevogável a·

decisão dêste de prosseguir
o processo de divórcio.

O juiz Jean Ausset, se

pronunciará na segunda
feira sôbre a objeção da rai
nha de que é ilegal a de
manda ápresentada.

I

/

'\

planejada
" �.

para eres�er
e prosperar•••

'.
,

_,

consCruç40 tü "'" AotM
dotado tü G{IU4 mcallCldG,
lu elarl«& ti. "tloto" IM)

prazo ". 1 IMO,'

.ENFEITORIAS GARANTIDAS
POR CONTRATO

construçtJo de um edilkio
para a éscola púbUca. 110

_ ,�o �. 2 a'R�':

Entre as 'grandes obras' de expensão socla]. e' eco.
nômica que estão propiciando a onda. de prosperi
dade que impulaíona o N-OTte do Paraná, destac8:se
o grandioso empreendimento da COBRASA, planífí
cando e construindo uma moderna cidade, CAFEEI-

. ROS, na região do Brasil que mais �resce-u nos úl
timos dez anos. CAFEEIROS .não nasceu ao acaso...
está sendo construida com método, senso de previsão
e de acordo com as moderaDa exigencias urbaníatícas.

CláusulaS colltra,tuais garantem, entre outras, as seguintes
. benfeitorias: energia. elétrica no centro comercial em 6 meses;
hotel com agua encanada, luz elétrica e esgotos em 1 &110;
agua encanada no centro comercial em 1 ano.

o QUE É A COBRASA construçtJo de um campo
de pouso para avi6u, com
pista de 1.200 metros, no
prazo de 1 ano:

,

Vá ao encontro ela fortuna adquirindo
-#'

"",enos em CAFEEIROS I

A COBRASA -Companhia Sul Brasileira de Colonização S.A.
é constituída de conhecidos e experimentados homens de ne

gocios de Curitiba, e tem como principais acionistas a SAlC
Sociedade Anonima (Imobílíaría e Comercial) e a ILOPI Iwersen,
Loyola & Pierri S. A., ímportante empresa construtora. .

EXCELENTE lOÇALlZA"ÇÃO TODOS PODEM ENRIQUECER
EM CAFEEIROSCAFEEIROS está situada no municipio de Peabirú, 11.·11 qui.

lometros do patrímonío oficial do Estado. denominado "Cruzeiro
do Oeste", ligantlo-se por estradas de rodagem às seguintes
cidades: Porto de Guaíra, Campo Mourão' e Maringá. A estrada
T-6, do Plano Rodovíarío Estadual, passará rente a CAFEEIROS,
•

_

excelente
.
aeroporto

_

está selldo construido junto à cidade.

,

instalaç40 de energia. .U·
triea no centro comercial,
no prazo ele 6 mues.

Â ra'rtir . de Cr' lO.(J()(),OO, V. pode comprar um terreno

(data em CAFEEIROS. E existem varias planos de Pagamen
to a prazo para facilitar a sua compra .

"=".'
. �_,

� ... '

,:" �

II,

INFORMAÇÕES E VENDAS ___ '. o""!''I_.�.- '.
:

0:;. -'---_------IIIIIIi--·-I-IiIIIIil_..

GRATISr OE-4

Curitiba: Rua 15 de Novembro 396/398
Londrina: Av. Paraná, 1374 • 1.· and.· Tel.: 711 • C. P., 635
Maringá: Praça lodoviaria (ao lado do Hotel Bom Delcanlo)
BI.umenau: lua 15 d. Novembro, 1035

Procure, hoJe mesmo, o Agen.te da S�'C na sua cidade,

,.....---.....,
--

-_
Escreva-nos aindo hoje para receber, ,em quolqvePr

.

compromisso d. compra, um folheto ilustradGI (ontendo
informações sobre CAFEEIROS.

.,

GOBRASA 'Nome , .

. . --

Endereço ....••••••••• t ••••••• I,' ••••••••••• ;••••••• 'O' .....

Marco ele fvnelaça. eI.
...... ea...._' Cidade: Estado

-

••••••••.••••••••• ' ••

COm&lanhia Sul Brasileira de Colonização
r

I-..a Jose Loureiro, 51 (Ed. Mauá) • Caixa Postal, 1505
'el•. : 124, 2792, 3162 • 3423 - Curitib,o • Paraná

"Regi.trado .ob ° n.' 15(, 'iYn� 8. do Resistrv Gera' d. 'movei.
da Comarca d. Foz do iuaiú em 20/4/53" \

a-s-C-Ias-se-'sPr-Od-ul-or-as-----a-··Induslria H.de- Aulomoveís C.R.«DeiiaDlsso»
O Clube Recreativo "Dei

Em princípios dêste . mês; põe de um estoque de peças xa Disso" fará realizar,
em virtude da falta de ma-' e acessórios que lhe basta-' hoje, em Costeira do Ri-
téria- prima e da crescente rá até março próximo. beirão, suculenta feijoada
escassez de energia elétrica,

' * A Ford dispõe de esto-, Icomp eta, à qual compare
inúmeras grandes organiza- que que lhe bastará até f,e- cerão seus associados e

ções fabris, especializadas vereiro. convidados.

na montagem de veiculos· e'! * A International Har- _Gratos ao convite que nos

motor, preparavam planos' vester reduziu sua produ- endereçou sua diretoria.

para o encerramento provi-
I

ção 'diária de' 40 caminhões
sório de suas atividades. r para 30.

Eis a situação de nossa
* A Varam Moto'res está

linhas doe montagem, segun-
'

práticarnents paralisada.
do a revista VISÃO em seu

I

* A Wil1ys Overland, que
número de 30 de outubro: pode produzir 40 jipes diá-
* A General Motors dis- rios, não está funcionando.

oeuaram-se a' homenauear I M. do Trabalhe

* A Distribuidora Venag,
que está apta a montar 40
veículos diàriamente, igual
mente paralisou sua linha
de montagem.

Recife, 23 (V.A.) ,....,. In
forma-se que as clas'ses pro- Da. NEWTOr D'AVILA

.

dutoras do Estado se recu-
: i
� anrll. leral ... 0....... . r.. - hee.......

saram a oferecer um ban-
.',.

...art _

quete ao ministro do Tra-
.,

I
c.u••"rI., ....YI.r ••mles �.l. - 'f.IeI 1.1n.

balho, hoje esperado nesta
.

-

c....u.. ::&.. 11," )l.ra••• "rile .... 11 u iii ......
.......cI�: ••a VI••l "••• - 'l.leI... 1 ,

capital sob a alegação dê
que o sr: João Goulart vem

agitando as mesas trabalha
doras contra as classes,
tronais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



25 de Outubro de 1953

\

Clube-12 de Alo5tO�$-;' _,

I

GEANDE BINGO SOCIAL EM BENEF�dO DA SO:- -

'

, f�nJfRI�nDCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- JU
._

J
o

'FESA CONTRA LEPRA
'

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

U RODADAS COM PREMIOS ESTUPE�DOS E
RICOS.

la ..Rodada _ Um abat-jour com pedestal de alabastro, '

oferta da Casa "A Eletrotécníca" e mais um,

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

- . ,

Sua origem se' remota a' varies seculos atraz e não
2a. Rodada _ Um abat-jour com pedestal de alabastro, perdeu nada de sua força de atração.

oferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de
.

Por is.so, .quando o "mago 'do desenho" pensou 'r>a-escovas, lizar esta película, usando unicamente seres vivos a
3a. Rodada _ Uma 'enceradeira elétrica, com espalha- exemplo de A ILHA no TESOURO, cujo exito foi

dor, oferta da "Caca Meyer". completo, não mediu sacrificios, nem fez economias.
4a. Rodada _ Um estojo de perfume, oferta, da "Fár-

.
Preferiu filma-la corri toda a pom,pa, luxo e grande-

. macia Catarinense". za, de acordo com a epoca em que 'transco�re a sua
5a. Rodada _ Um Lust�e de Cristal, oferta da "Çasa narrativa, rsto é, no ano, de 1190, seculo XII, portanto.

Hoepcke S. A."
,

-Os locais escolhidos foram a propria Floresta de
6a. Rodada _ Uma panela de pressão, oferta de "Ma-

O . C
.

dI' Sherwood, e o castelo de Nottinghan. '

chado & Cia".
' "entro e rradJaçãO Para-encarnar o papel de.ROBIN HOOD, a figura7a. Rodada '_ Um Edredon, duas faces, oferta d" A' Me�taJ "A�o.r e Luz" realiza lendária do leal amigo db rei Ricardo, Coração de I,..eão,Modelar".

"

�soes Es?ten�as, todas :5 se- selecionou o excelente ator britanico RICHARD TODD
8a. Rodada _ Uma grande Ceia de Cristo, oferta da gundas f�lras, as 20,30 a rua Sua arriada; a meiga ,. Marian, é interpretada,' por

"C
. Gall f" ,ConseJhetro Mafra, 33 ...... 2° JOA""T R'ICE f 1-asa a'1 u .

da" ,

,

H
, uma new- ace reve ação do cinema inglês,

9a. Rodada _ u'm aparelho de Rádio Receptor, oferta ,�nE�TRADA FRAN que Hollywood acaba de conqúistar..
d'''A Eletrolandia",'

'

. CA '

Com um "suporting-cast" formado por excelentes
Hla. Rodada _ Uma grande Eletróla, oferta do �r. Cel- , atores britanícos ROBIN HOOD, O JUSTICEIRO foi

-

so Ramos.
.

, ; , ,
, dirigido por KENETH ANNAKIN, ri constitue em 'ver-

lIa. Rodada _ Um� balança domestica, oferta de '�Osni I'V"
.

d. '

dade Um espetaculo maravilhoso, valorízado cem por I" Gama & ;Cla." "

en e-se cento pela magia deslumbrante do TECNICOLOR.'

'PREM�OS DE CONSOLAÇÃO 'ROBIN HOOD, O JUSTICEIRO
12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer- I

Em Capoeiras, vende-se
ta do sr. Ernesto Riggenback.'/

.
I

am ótimo terreno, medindo
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa' Amé- 1)9.425 m2., com boas, chá-

rica",
,

.

, 1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-. 'aras, água corrente e pas-

mãos". .agens, servindo pará cria-

I Raquete 'd� último modêlo. cões ou loteamento.

,
'

1 Cadeira portatsl.. , Tratar' no mesmo, com o

2 Litros "de legítimo. cognac , sr. José Nílocau Ouriques,
-'

1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".
Como complemento da reunião, o' lançamento de

um filme... \,
'

BINGO E CINEMA

PREÇO DO CARTÃO: CR$·lOO,oo.
Senhas com a direção da Associação, bem como na

'Secretaria do/Clube Doze, no horário das 8 ás llhs.
, Prêmios' em exposição na Casa Hoepcke.

ROBIN HOOD _ O JUSTICEIRO (Story of Robin
Hood)

Um filme de WALT DISNEY 100% com artistas
reàis:

' '

ULTRA SONO /.
..TERAPIA

o �AIS l\{ODERNO E EFICIÉNTE TRATAMEN.
ro PARA INFLAMAÇOES E DORES.

_

TRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DAS

-----_---

SÃO PAULO'
RIO?

i

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

�GRaNDE OPORTUNIDADE·
Otimo negocio, exigindo pequena atividade diária,

com possibilidade de recuperação total de capital em
pregado, apenas em elois mêses.

Base _ Cr$ 70.000,00.
_

Informações com Dr. Estevam. Fregapani, Edifició'
IPASE; 5° andar.

O�inema s
. ,'" .'

,

I� I T Z
As 2 _ 4 6,30 _ 8,45

horas
ROBIN HOOD Q

JUSTICEIRO
No Programa:

da Semana. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50
As 10 Horas

MATINADA

No Programa Noticias da
Semana. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50
o,

.
As 4,30 _ 7 '_ 9 hora's

SANTA DE UM LOUCO.
.No programa:

I
Filme Jornal. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50

SINUSI·TES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS

DR.'·GUERRE I RO·'AMULiIER �O DIABO

CONSULTORIO - - VISCONDE DE OURO PRE10 O MONSTRO INVISIVEL
A'LTOS DA CASÀ BELO HORIZONTE. ,- ,7 e 8 eps.
RESID�NCIA FELIPE'SCHMIDT N� U3. No programa:

Cine JOrnal. .Nac,

Dío do -El11p,regado
no, Cemércío

.

Programa
,

. DIA 27
A's 20 horas _ Apuração final do concurso "Miss Co-

'

mércio: ele 1953". Local Séde da Federação dos

Empregados no Comércio _ Rua Tenente Sil-
veira __:_ Edificio Paternon _ 2° andar. i

DIA 28 I
A's 10 horas _ Visita ao Asilo de Mendicidade com ·"'-.'tf6 '

distribuicão de brindes, em homenagem ao pro- I
__�_'_.:: ::.,...--_" .�

fessor Fí�vi? Ferrari, DD .. ::esidente de Hon-) Carmaêl·a'5ra do Grêmio dos Comerciários. j 1
"

'

,

A's 17 hoi:9:s.,- Cocktail oferecido,a Imp�:�sa desta Ca- de Pia'ntão'

pital. Local. Bar Netuno _ Edifício IPASE.
" ,

'

'

A's 20 horas _ Retreta no Jardim da Praça 15 de No-I,
vembro, pela banda S. M.· Comercial em hO-j
menagem ao sr, Ivo Gandolfi _ Presidente da I

Federação do Empregado no Comércio. IDIA 29 ' ,
.

I
,

�..f
i

.A.'s 21 horas _ Tradicional soírée no Clube 12 de' A., I c.a Noturna _ Rua TraJa-l- _ s==...... ":-:;;'�"::='
gôsto, gentilmente cedido pela sua Diretoria,' 1'0.

_

"

'" � , � de � eo��_.: :
em homenagem .ao Exmo, Sr. Irineu �ornhau- 30 _ Dia do Comércio +'. �=', �assc eeUS

bu\ic;io da �e, C1JIlft ;' 4 oi
_

sen : DD. Governador do :Estado- � dédicado ao ;"armácia Esperança _ Rua -- \1vre, \onse
do

de onde � .', ' ,� r:i�1
sr', C�arles Edg�rd. Montzi"-Pre,slden�e. da ,Fe-

, Conselheiro Mafra. ôpráZNd� ",.e

d COf'I
' ,.-\ ::'�t

deraçao do Comércio de Santa Catarina, ::, I .

'novas energ1as. c· � e O\Jfedáv ",�",-

DIA 30 " .,'

'

.

, \he será faCl
otor' "'_

" ' 'O·'
, sto < assentem

MA's 6 horas _ Salva de 30 bros em homenagem a A,S- i" serVIço noturno será . �
� de um P

Osembléia �egislativa, .

e ao Dr. paulo, Fontes,

1:'IE:t�ad,o, pelas,
farmácias .o

OHM5'
DD. PrefeIto da Capital. Santo Antônio - Mode:rna � 'JA's 7 h.oras _:_ Monumental' Pic-Nic a Ribeirão da 'Ilha, "T t �"t

'

d' ,

" , '..' d' A'd b 'I R d S'l ,,'10 urna, SI ua as as rua!

R S li!
em homena,�� ao ,',�'.; er a

, amos. fi 1-
l-,;" '. '

: ." - ,

'H O Si _.

va e a todó:s:�os éOrh'erci�ntes desta ÇapItaL �,ao Pmto e TraJanQ- 'S E A •

.

'De 2,!:) ii 22 H.R
.

,

Noticias

As 2,horas
,A MULHER DO DIABO
O MONSTRÓ INVISrv��' i
7 e 8'esp -.J.;',f" . �

RIO' SA(}RADO
No Programa: Cine jór- �,'

":; -,

'nal Nacional
"

• t· '..,.'

Preços: 6,20 ,,_ ;::,5,0 .. � =,
eensura 10 anos'..�-_- I' '

. As 8 horas
.

..

_"

SANT{\, DE UM LOUCO
" RrO,SAGRADO

-

'e

. I ",

No Programa:' "
-

.

Esporte na Tela Nac. ,

. Preços: 6,20,....:.. 3,50
Censura 18 anos -

, .
, "

SHORTS

DESENHOS
COMEDIAS
No programa:
Esporte na Tela. Nac. '

Preços: 3,50 - 2,00 ..;_

Livre. /

As 3 _ 5 _ 8 horas
ROBIN HOOD O
JUSTICEIRO

No Programa:
.Noticias da Semana Nac.

,Preços: 6,30 � 3,50
Censura Livre

r

(

Á� 2 HORAS

COM O DIABO NO
\

.

CORPO

As 2 .horas

<, MATINADA
SHORT

DESENHOS
COMEDIAS
No Programa:

I
Esporte na Tela 'Na'c.'
Preços: 3,50 _ 2,00

I Livre .

['

OLHOS -- OtrfJDOl!l- KAIUZ. fJ.&.a8�j

pR. GUERRE.IRO DA FONSECA
...............-.1*.. .

Ree.ita d. Oeu'loa - Bum. d. J'u.ll••• OUIO "'a
Cl...fffeAflo ela Prudo A11vJa1.

Mod.na Aparelha.tm..
Ceulllt6r1e - VIu.ade t. Ollt. Prete; I.

Comercio _ Transpor�ea
Rua Joio Pinto, 9 FpoU.

.� ,

,

- Distribuidor

C. RAMOS S/A

, I
.�b':;'l

��
"-��"'-<;,

....�o�'-"-��'X_

\� ,DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Ouvidos, Nariz .e Garganta

Ausente durante o mês de Outubro.
\ '. ,Em víagem à Europa.!BANSPORfi:S AÉREOS CATARINE�SE 'SlA.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 1Q anos.

- As 7,30 horas

RIO SAGRADO
, MULHER DO DIABO

, No programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Imp. até 14 anos.

As 2, horas
ROBIN HOODp
JUSTICEIRO

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

Presentes. de Real VaJo-r, Sim
ftneis,·Pulseiras ·Diversas, Relogios, Canelas fa,ker,. P�rcelanas D·ecor�das· National,

Japoneza e Chineza, Faianças e Muilas Oulras Novidades./"

I
!

Preferir NOfJsa Casa, é

OTICA MQOEL.P
'refer,ir a,Melhor
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Florianópolis, Domingo, 25 de Outubro� de 19§3��- ---�,,--�----..��-------------

\

RIO, 23 (V.A.) .Foi
..

após o' que o presidente sub�"
votado Ontem no Senado, meteu à votos a emenda.

',-
'

finalmente, depois de ingeri- Dada como rejeitada o sr.

',tes esforços do lider, da Hamilton Nogueira' pedíuI maioria, o projeto que cria I verificação e esta confirmou

I car�os no Ministéri� d�s �e-l a_ rejeição por �4 vot�s co�-
laçoes Exteriores, inclusive. tra 7. Em seguida fOI apro-

I os de Mi�isfros para"Assun- I vado _o projeto. Por l!ltimo
tos Econômicos. Anunciada

id t
.'

I
"

"

o preSI en e anuncIOU um

I
a matéria, o sr. Hamilton, .'

t d d t' "

requenmen o e es aqueNogueira foi à tribuna para f ito 10th M dA ei o pe o, sr. on a er
se manifestar de acordo

I ' da expressão "Ministro pa-
i
com' a emenda supressiva

ra Assuntos Econômicos".

',I do artigo, 3°, de autoria do
O sr. Alvaro, Adolfo com-

sr.
IAlencastro Guimarães ' , I

bateu o destaque, dizendo

'I Esse, artigo é que cria os

, tais cargos, de Ministros

I para Assuntos Eé�nômicos.
Seguiu-se com a .palvra o

10 srAlencastro Guimarães, Filho também combateu o HOMENS FRACds ,'GUIA, DE" TUR'I�MOque justificou a supressão destaque, o mesmo fazendo'
�
HOMENS. NERVASOS '

,,.. ,

I
' , ,

Ai
..

d C Ih HOMENS ESGOTADOS Suprindo uma falha, f,oi
,

do artigo. 3°, -acrescentando Q sr. 'OISIO e arva o,
HOMENS, DESMEMO-

',que os ministros para assun- .por julgar a matéria preju- RIADOS �ditado e encontra-se em

tos econômicos eram ver- dícada com a rejeição-total Fatores decisivos' para o plena venda o GUIA DE
dadeiros paraquedistas e da emenda Alencastr,ó Guí- � êxito. na vida a'tual. TURISMO DE 'SANTA CA-

, que' já 'estavam todos es- marâes, a fàvor da qual' GOTAS.. TARINA, volume dotado

I colhidos. Falaram ainda os aliás, havia votado; Rejeita-
MI,I1D'LIN I.S,

de inúmeras ilustrações' dos
81'S. Joaquim Pires. Atilio do o, destaque, o projeto su- 1ft fi 8 pontos pitorescos; catarinen-
Vivacqua ,e. lvo de Aquino, biu à sanção presidencial. "A' Fonte da Juventude". ses,' abrangendo todos os"

São nervos fortes, idéias munícípíos de nossa terra.

claras e saúde perfeita, aos Em descrições breves,.
fracos e acovardad�s, cedo concisas, completas e inte
envelhecidos pelos nervosís- ressantes, desdobram-se aos-

A Diretoria do Grêmio dos Comerciários, no sen-
I
mo.

_ . . _

I
cihos do leitor os oito prin-tido de organizar a \ distribuicão de ingressos para 'as Não, tem contra-Indicação. ',' iti

rÓ,

id d
'

festividades comemorativas a� dia do' empregado no I
Nas farms. e drogs do crpars 1 me:-arlOs, cm a i)

comércio, solicita a todos os comerciantes desta
_

Capí- Brasil. Pelo' reembolso C.
,

samente quilometrados pelo
tal, a especial gentileza de entregarem na Federação dos _

\ ! autor, acompannados de ma,-
Empregados no Comércio, Rua Tenente Silveira,

-

I p�IS de facílima leitura e a-
Edifício Paternon - 2� andar, nos' dias 25 e 26 do cor-' ! crescidos a� indicacõe� derente, das 14 as 18 horas', uma relacão com os nomes de l

.

terêss t·' ti / '

'. i, , 'd' festivid sumo In eresse uns ico: .__-----�-_,___--Jseus empregados que queIram participar as estívi a_.- "". '

'

, ,

des, a �im �os mesmos ,fazerem -jús ao recebimento dos hOt�l�, ,

postos de �as�lma\ I
A LIVRARIA CENTRAL,

respectivos ingressos. horário de trens, linhas de de Alberto Entres editando
, Esc}ar�ce, outrossim, que a distribuiçã.� ?e ingres- ônibus urbanos e intermu- 10 GUIA DE TURISMO pa-sos sera feita pessoalmente a cada comerciário, nao se

nicipais principais pontos ,'" 1953 . .

1 dadmitindo, em hipótese alguma, a presença' de pessoas ,.'.., Ia , prestou assm� a o

tr h '1 ' : ignos de serem VISItados, serviço à divulgação do queex I an as a c asse.,
,_ " ,�

Florianópolis, Outubro de :1953 ?ótulas históricas da região; é nossa justa ufania tIe ea-
lVO 'Gl\.NDOLFI - Secretario Geral • 'etc., etc .. ,

' 't�rinense.
_

"o;"� .i.:'.Em tôdas as .liv.r.krias. po- :.'. ",2., ... , '

,

ãé se,!' encontrado o -GUIA' 'f' "Os pedidos de interessa
""';' -'1"';"- DE 'rURISMO, cuja aceita-' dos deverão dirigir-se à cai-
,

.

çâo 'tem sido além da ex- xa postal 131, Florianópo-
, pectatíva. 'Iis

,�.

1

,i"
M, SOARES

.

copatas, Departamento de

Saú�e, Abr,i!?o .de Menores, I
,o_s-,;gd'ppos modêlos das re-Idondezas da capital etc.

gerações atuais, compara
das' ao dinamismo do pas
sado.

,

E, as obras ,do presente
foram, unia a uma; ,v.isit�
das.
Colônia Santa- Tereza,

Preventório, Colôni� de'Psi-
,

, Mais' Carg-o's
'

Cria'dos no: Mi
l

óísterio do Exteríer
, "

que, se o mesmo fôsse a

provado, o projeto ficaria
mutilado: O sr. Bernardes

GREMIO DOS COMERCIIRIOS

'REP�ES,kNf�ÇAO NO. RIO, D� JANEIRO
_

').

•

f '
'

I I I
,.

•

'SR. INDUSmIAL - PRODUZÁ QUE VBNDEREI
,

,I'
,

Confie a venda .de seus produtos á firma_Mo ALVES FILHO, que possui'
�m fichário acima de 25.00'0 :f1c.has de firmas come�ciais e industriais do,Dis
trito Federl:\l, ac'ompanha diár iaménte todos os protestos de títulos, concor-'

datas e falências sôbre as mesmas,

. Ror falta de um
--

" f

1

\' .

Examine os paredes,' o teto, 05

armários, as cortinas. l<epGlre, 'estão
I

cada ,dJa mai� escuros. Séio ,os vapores'

gordurosos que sobem das' frituras e

que a tudo S9 agarr'lm e encardem, Evite êsses

prejuizos com um Exaustor., Contacto éusta
"

, , \ \

7
�._--�

CARLOS HOEPCKE S. A.

Secção de Máquinas e

Eletricidade Rúa Deodóro '

Fones: 3.039-2.300

Mautém+um grupo de Hl veridedor�� e um chefe de vendas para cada se

ção Está aparelhada para desenvolver negócios de grandes emprêsas.
,

'

\ '

'Informações em São Paulo: Barbuy, Bailo S; �,
Fone: 36-1.369; das 13,30 ás 15 .horas,

, .Jcão Alves da Silva - Fone: 32-4885, das 13 ás 14 e das 17 ás 18 'horas,

-----i�'��----�------------�----�----------------�----�---------

Nicolau Haviar,as.
ti\, "" ..•

Ary Kard�c de'Melo�
, 'I

< l· Jerianõpolis1 10 de outu-
bro d� 1953:

;, I

. '. .' -:-0- .

.

-

' A:các�o 'Caribaldi S. Thia-.(Agenc2as no Rw de Janell'O e em Belo Honzonte com .
.

tráfego mútl.lo at' São Paulo CQm a Emprêsà de Trana-) ;7;' .

� Presidente em

E, tes Minas Q_eraisS/A), ClCIO.
.. , ..

_ �

, I

Sindicato 'dos
Economistas

Conta-nos, Monteiro Lo- etc...

bato; que nas' antigas rodas Tudo corria muito bem,
literá-rias co' : "habitat" nas o conceito de Santa Catarí-

'

gerêncías dos' grandes [or- na subia, Pêlo valor de suas

nais paulistas, .havia, e por obras de assistência, em
,

si' agia, um tipo de intruso marcha vertical.
conhecido por. "sapo". O hoje mono e ex-tri-se-

1 '

Era uma. ecpécie de apên- ,cretário, ,transbordante de
,

dice do meio, :� sempre esta- euforísmo, não cabia em si

'la ao par dos F:lYmenores e Tudo eram alegrias e flo-
, das' tricas da roda. . res ...

Nos meios políticos o nú- Quasi no, fim, no ocaso

'mero' dos "sapos" se multi- do convescote educativo,
plica acJ, infinitum. uma da� perspicazes alu-

Lisonjeados êJes dão' com nas, viva e. inteligente, di

as, línguas nos dentes, e a0S rigiu-se flo ilustre secretá

profanos da gcVel'l1ança, são rio:

C:3Cl.;l'; I,onhe..: ,r as longas "Estamos en�antados co�
jt,cubrações d0� grandes p 'l_ a clarividência, dos gover-
líticos.

.

nos catarinenses ...
,

I Cada um deve ter

inSCri-]Sl,las vacilaç0<'S, seus -::"'- to uma página de glórias,
,mores, suas ';�lconseq'L�,êr'-1 à mais; na história de San
ci<JS que a ll1prensa I'à�,. ta Catarina.

'::',�Hj('él e os cS,)�digioná!';::;s i Bstamos profundamente
r,ao ouverr-, des'cem à I gratos pêlo que V. Excia,
r,tas

,I democráticanlénte, nO� dé-
Com a prese�ça, entre! l110nstrou dós gov�rnos an-

nós, da ilustI'e caravana do
I teriores. ,

histor�ador Gustavo Barro- Vamos pois as obras do
so, passou-se, segundo uni') gov�rno atual, de quem é
"sapo;"

I

cdtegoriZado, int'e�! V. Excia' um dos mais di-
,

\

ressante palestra: nàmicos colaboradores ... �'
Baseando-nos em :;;uas a- O sorriso cio Secretário R'eslr'l·,'IU-S,e 1. 'Expres�O �Io'ria�6p'Olisfirmações a histórià, teve o anuvioU:.se! O homem per�

de"
.

seguinte desenrola!: ,I deu a fala. Amárelou, e. . .
O "Satosin" é eXG1llente

o ilustre Prof. Barroso, a quedou silencioso! I, para, combater as conse-
ANDRADE & KOERICHpar dos fatos hisiorieos da Seu sHêncio foi tão' pro": �u�nci�s dos resfriad.os:, T1;a�lsp01·te de' carg.a� em geral entre ..Florianópolis,nossa Terra, preteride� mos- fundo que roi escutado no Irrltaçoes dos bronqUlos; 'C1mttba e São Paulo, '

trar aos seus cpnspícuos dis- Palácio Rosado. tosses, catl;trros. Peça ao seu I Com viagens ',diretas \e permanentes
cípulos,' alguma coisa da a- Para lá correu pélas es- farmacêutico "Satosin ';� in-' Matriz: - FLORIANÓPOLIS

.
, ,.

.
"

' Rua Conselh,eiro NEafra, 135tualidade. tradas asfaltadas,' peles fIOS dlCado, nas

traqueobron-I" F . 2534 C,·' P 1 435.' . ,.. .' , one. - - aIxa osta,Alguma obra, 'palpável das' usma,s hldro-eletrlCas,' ��ltes e s�as manlfesta-
_

End. Teleg,..: SANDRADEprofunda, cuja proficuidade as gran�es obras do, govêr- çoes. Sed,atlvo da tosse e Agência: - CURITIBA
não desmeresse o valor das no atual. expectorante. A1,enida "'7 dé Setembro 3320/24

Fone: 8.47, (Linha Paralela)
End. TeJegr.: SANTIDRA

'Agência: .- SÃO PAULO .

Rua Ri,o Boni10 n. 1247'
'

Fone: 9-31-96 - Ate!lde Rápido RIOMAJl,
End. Tt'legr . .; SA_N.DRADE

" ,OLHOS - OUVlDOB _;_ JllAaIZ • e�.llftA
'DR.' GUERREIRO DA FONSECA

,

"

•.-IaIIatá .........
>

Reeeltf. de ' Ocul�. _: ]!lum. d. r•• to t. Olla••• '

Claa.1fle�lo da' PrUllo :AnerlaL
'" I,

Modera. ApaHlha,.m.'
C...lIIt6rt.,- Viuoa4. t. Oure .,......

1

EFEITO
'SENSACIONAL NA

,ASMA
Remédio

, REYNGATE,(
De acôrdo com o disposto "A Salvação dos Asmáticos"
'r 80 u "b" d � As gotas que dão alíviono ar IgO a mea

,', as imediato nas' tosses 'rebel-"1, t -" 'bai d' ,

. w-, ruçoes aixa as com des, bronquites,' crônicas e
a Portaria ministerial n. 48, asmáticos, conqu,eluche, su

de S de marco de 1952 faco focações e ausilj,s, chiados e

l;aber aos qu� o �resm:te :1- dores no peito" Nas drogs, ,e
í ,farmácias. Pelo reembolso
rem, ou dêle tomarem co- C. Postal 3.685 _ RIO �

Lhec(mento, ,que a segundâ Potal 3.685 _ RIO

EDITAL

cht.pa registrada concorren

�e às eleições a serem rea�

lizadàs, no dia 4 de novem-

bro de' 19?3, no Sindicat? I r••••dos Economistas de Santa

tCal8rina, �o edifício IPA- ••••

��' 10 andar" foi a

I se,guin;; IPara a Diretoria e Con-
selho Fiscal ila;iillilM1��i::lt)�

--

DJRÉTAS
rLunlllnurULIS - RiO ÁS 3d'
fPOLlS.-S. PAUlO--RIO " 4",
FPOllS.':' CURITIBfi-RIO AOS SAB)

SERViÇOS AÉREOS
r,.,. ,-,.rl

OSlnal' Cunha
,Paulo Otto ,Scheideman-

te�ebastião Bon'assis d�'A� rarmacias
buquerque.' de Plantão

Suplentes
Elias'Mansur Elias.
Mário Laurindo.
Waldir .Albani.

M�S DE OUTUBRO
)'

24 - Sáb�do (tarde) _
Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

C01ís{?lho Fiscal '

Aécio Cabral 'Neves:
" '

IVQ Reis Montenegro.
,

Álvaro de Lima Veiga,

I

2,5 - Domingo .:.._ Farmá
c�a Noturna - Rua Traja-
'1'0.

'.

Sutlentes
Jauro Dênfíée Linhares.

30 :- Dia do Comércio' _
17'armácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

(> serviço noturno será
f:'I",tuado pelas farmácias
Sélnto AutôiIio, Modema e

Noturna, "situ;,ldas às rua,

J;�ão Pinto e Trajano,
_"",""'""""""":"�D1if"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



decer o sr. Voh1ei e por um
golpe anular o poder sobe
rano da Assembléia. Resol

veu, por fim, oficiar ao Pre
sidente, pedindo instruções!,
E, foi feito a consulta-ofi
cio: ou 7 membros, como

::J.ueria o Vol�ei, ôu 9 como

1ecidira a Assembléia?
O Volnei, de p,QSse do ofi

cio, respondeu que não ti

nha conhecimento de q�e o

número fora' aumentado

para 9 e que o ato não era

perfeito e acabado! Não lei

tores, não duvidem! Foi

bem assim! Se o Volnei
amanhã não t_iver conheci
mento' de que a Assembleia!

LAURO MULLER, 24 I
rejeitou um projeto ou a-

I ,

1 d provou um veto - o pro-,O,sr. Júlio' Wetze es- - Com a recente
jeto estará aprovado e o ve-

frutava na sociedade join- transferência da CAP dos h
t

to recusado! Sem o con e-

vi�ense d� sólid� prestigia' ferroviários da E. Teresa �imento de Sua Excelência
I

e, cÇlmo mdustrIal, soube Cristina para o IAPETC, fos �tos não '"São per eitos. e t
grangear a estima e o TeS-j será extinta nesta vila a A- acabados! O que dá acaba-
p€ito daquele laborio�o po- gência da Caixa, que será mento e perfeição à sobe
vo, pois soube ser sempre substituida por uma Agên- rania do Legislativo é a
cidadão prestimoso, ele- cia do IAPETC. Reina, en- ciência do sr. Volnei. A pa-
mento de primeira grande- -

tretanto, certa inquietação lhaçada é essa! No caso u�CONCURSO PARA AS CARnEIRA� DE PROCURA-
za no desenvolvimento da nos meios locais diante do dueto de picadeiro! VolneiDOR, OFICIAL ADMINISTRATIV E CONTADOR
"lnanchester catarinense". b 't d ii Ag� cia doDO INSTITUTO DOS COMERCIARIOS oa o

,
e que en

aos pinotes e Marques ali,
Adoentado, procurou re- IAPETC seria instalada na

t t' d d'?F , '

. I. _.
ren e, repe In o tu o o que

O Delegado do I.A.P.C. faz saber que continuarão cursos na SUIça, depOls de cidade de Orleae_s, que dIsta -' d , Osb 28 d d 'b -d (d f') ,

,-

. I "
seu mestre man ar.

a ertas até e ezem 1'0 e 1953 segun a- eIra, tenta-los no BraSIl e, apezar 16 quilometros desta vila, d t d d C
. _

as inscrições para o cargo de Procurador dêste, Institu- ,do inteJ:'êsse de ,todos em
I
numa manobra política do ePt

u ,a os a

omMlssao,
no

to, nesta Delegacia. ,'. 'I {ln ).lnto, com o sr. arques
Estão igualmente abertas inscrições para os cargos salv�-lo, velO a sucumbir

I
sr: Manoel Bertoncini\ que,

'I
a reboque, instalaram a Co-

de' CONTADOR e OFICIAL, ADMINISTRATIVO,' en- ante-ontem, conforme co- inexplicavelmente, e a ser . -
-

d
. _'

"

.
ffilssao como man ara o

cerrando-se estas últimas a 10 de dezembro próximo. mumcaçao telegraflCa rece- verdadeira a notícia, se cO-, 1
,.

-

9 b' EQuaisquer informações, inclusive programa e ins- , bida por sua família.
.

locaria contra os interesses
I

� �narI� m;.m
ros. -

.os
truções, poderão ser obtidas na s�de da Delegacia local, ,O ÊS'l'ADO apresenta à do seu maior reduto eleito-

OlS ,pa aços Icaram tns-

durante, o horário destinado ao expedienW:' '_
- " if's ...

Em 24 de outubro de 1953. _

�' exma. família en�utada sin- ,'ral, que � precisamente 'êste
�.....-..-...-"",..... Fm,ncisco .Câmam Ne,to -,,--,- Del�gado _ ce_r�s c{)ndQlê�cias. ,distrito. -I- I

,

--:-------------------�-
.... ��

• - - --"'....... _- ,--<,;o_��_·_' �-,,"
'_

,

. Entre o militar brioso e honesto e o ex -diretor, acusadQ alé de 'esoleslo,
o governicho bornhauseano ficou &om êsle

.

\ �I�i;; .--
O sr. Irineu Bornhausen, I Esse educandário, o maior Jaldir Fausti��o da Silva. passou a direção da esco- Entre o militar dígníssíme, cos, dosjmais mesquinhos,

.�

Contra o sr. Sullivan, par-
em tudo quanto prometeu do Estado, começou cedo aJ Recuperação mO'ral e .1a:.. ao sr. Sullivan! Os disciplinado e disciplinador, trouxeram, já de combina- tido de uma brilhante e hon-
fazer, fez justamente o con-

I

sofrer, as injunções da P?li, I ,eco1;ô.mic� professôres, bem com_? os just�ceiro, ,
amigo ,dos pro-

I
ção coI!!. o govêrno, uma de- rada figura do Exército, pe-

trário. Assim foi quanto aos ticagem rasteira. Das maos' So� essa direção o esta- ,alunos, ao. saberem e�t�s ,feJSor�s e dos estudantes, núncia contra o sr: Pedro' sam acusações gravíssimas.'
impostos; assim foi quanto hábeis, enérgicas, justicei, belecimento�começ?u a vol- dos fatos, deixaram o Insti-

I
cumpridor dos seus deveres, Bittencourt, o sr. Irineu Porque o govêrno não as

a som.;n�e aplicar os di�he�-I ras e disciplinadoras da �au, t,ar ao �ue �ora, at� recupe- tuto,. no qual .perma�eceu recuper�dor das tI�-adições Bornhausen apressou:se e� apura? A resposta está na

ros públicos em obras úteis dosa Professora Antometa lar-se Inle�ram7(l,e, tantc ,apenas, rep�dlado por to- do I�sb!uto .e aquele, que mandar proceder um mque- boca de todos: porque êste
à coletividade; assim foi

I
de Barros veio a cair nas r.a parte educacl:ru�l, como, dos, o novo d��e�or! O ,afas- n? dlre�ao foi u� elemento rito cercado de tôdas ás vio- govêrno está caindo aos pe

,quanto a governar acima do sr. Milton Sullívan, o me- na mo.ra� e. eC0'1:0mI,�a.. 'I' !amento:
dramático do �Ma- .díspersívo, deSIntegrador, .lências, contra o acusado, a daços ... de podre!

dos partidos (se eleito, a1nosaptoeomenosindicadr. A dlsclph�a ;! a Justiça J,or Jaldlr provo.cou.cenas,queJevou,o.est?b�lecimento ,quem negou até o direito de Campanha
U. D. N. perderá um corre-Ipara dirigir um estabeleci- voltaram a Imperar. Resta- de comovente solidariedade ao caos, a índisciplína e à- defesa. ' Em defêsa do ensino ca-

ligionário para que Santa mento daquela natureza. 0 i beleceu-se a harmonia entre, à 'sua pe�sôa. Professôres _e I ana�quia, �nclusive -na 'par-. .' tarinense estaremos vigilan-
Catarina ganhe um gover- I novo diretor, em pouco tem' o. corpo docente. As ,:,erb�s alunos nao puderam escon- .te financeira, o� governícho fo.t.vldades' di.. teso O Sr. Bornhausen -e o

nador); assim foi quanto a po, virou macado em case I tiveram sempre aplicação der sua. _profunda re�o!ta �ornhauseano fez a escolha: tiO, ,�seu famoso Secretário Fer
pavimentar as nossas estra-I de louça. O Instituto come- certa e acabaram�se mutre- pel� decisão

.

do governo. Íl�ou com o jôio e repeliu o II S do -.RosáriO nando Melo não tripudiarão
das, das quais a principal çou a sofrer as eonsequêi, t�s. Bem de v�r que o ex- Muitos e muitos choravam, trigo. 1'. ·

impunemente sôbre um pa-
está entulhada de cami- cias dolorosas do direto, dI�etor, mordl�o. pelo des- A�ora '. P?rqu,�? ' ,i. I ;!I!'-; ; trimônio que tantos cons-

e nhões atolados e imobiliza- que nada dirigia, que relé!' peito e pelo preJUlZO, corpe- Agora ...• e o que se vê! Quando Interesses políti- Realiza-se, hoje, na Igre- truiram com sacrifícios _ os

dos (400 aqueles e 1.000 ês- xou a disciplina, preocupa Ç?U a tra�ar éontra a dire- ja de N. S. do Rosário, as mais ingentes.
tes); assim foi quanto a re- do em perseguir proféssores çao moralizada do seu su- festividades de sua' padro-

.

tirar o ensino da influência e a fazer [arollces políticas cessor. 8010"10-- da Cr'118da política, e entregá-la a' para agradar os poderosos Estourou a bomba

TIM � eira que obedecerá êste ano ,,'
um técnico de renome _ do dia. Incompatibilizado, Na sem<tna última"estou- � ao programa seguinte: Mis- Visão, em seu número de

promessa feita solenemente ao em vez de ser afascado, rou a bomba. O govêrno, ou '

• • • �,_,,__,
• sa de Comunhão Geral, às 30 dê outubro; infor�a que

na sua primeira mensagem lá ficou prestigiado até qua- melhor o governicho que aí
_i 7 horas; Missa solene, às 10 I a Grã-Bretanha pretende

a' Assembl 'l'a se levar �o estabelecir tento a' está, voltou a prestigiar o Ae .

h.o.,r�s e às 16,30 .sairá a

pro-,
por

em. execu.ção u,m pla�oNunca a .ínstrução públi- garra. Quando a situação antigo diretor em detrimen-
_

__

ca foi tão dependente da po.. ficou ínsustentáve'. e o go- to do digno militar que é o
TRISTES PALHAÇOS I

sidente da Ass�mbléia, o li- cissao com as Imagens de de desenvolvímento eeono-

lítica, ou melhor, da polica- vêrno viu 4ue (' Instituto Major Jaldir Faustino. Este, der do P.T.B. pelo menos N. S. do Rosário e São Be- mico 'na Guiana Inglêsa
lha como sob o seu malsí- iria à completa dcsmoralíza- há dias, pedira um inquéri- Os atos, segundo um dos não se deixasse cabrestrear nedito, que obedecerá O se- com-.o fim de s�lucionar a

nado govêrno, Um exemplo ção, fez um ato .. cóntragos- to para apurar irregularida- primeiros pregadores da Sé passivamente, a serviço das guinte itinerário: Rua Ma- crise que depôs o Dr. Ja�
está no to: entregou-lhe a direção des nas contas do seu ante- de Braga, revelam os ho= f,alcatruas v-olneianas. A- h 1 G ilh P Til

-

f' t·
Instituto de Ed1.tcaç�o' ao ilustre militar Major

I cessor! Ao em vez disso, o
rec a UI erme, raça gano a so uçao 01 apon a-

_': I conhecidissimo e atrabiliá- mens. - Ouvindo essa cita- guardava-se, assim, que o Pereira Oliveira, Rua San- da pelo Banco Mundial, o

I rio Secretário de Educação, ção, ouvi também de vá- Marques se revelasse! Mas tos Dumont, Rua Dorval qual preconiza um'. plano
determinou que o sr. Sulli- rios deputa�os, �s doloro- qual. O homem tem com- Melquiade�, Rua Nerêu Ra- quinquenal' de desenvolvi.;
van volvesse ao seu cargo sas impressões que lhes cau- plexos de engavetamento. mos, Avenida Rio Branco, mento qu� ,ficará para a
de professôr, sem determi-

saram as atitudes do Ao ato d' 1
-

d R E G
-

B h 3
nar o, inqu�rito solicitado. sr.,

_

a Insta açao a 3- ua steves Júnior, Rua ra- retan a em 1 mi-

Demite�se o Major Jaldir Paulo Marques, por ocasião ludida Comissão, lá se ilpre- Vidal R:;tmos, Arcipreste lhões e quinhentas '-mil li-
Essa decisão, a mais des- da solene in&tala-ção, na As- 3entaram os seus compo- Paiva e Igreja. bras .

.noralizante que um govêl'- sembléia Legislativa, da nentes. A presidênCia cou
no póde tomar, porque com Comissão de Divisão Ter- be -ao sr. "Marques, que se
ela se tornou conivente com

um acusado de falcatruas, ritorial do Estado. (Quanto elevou ao p�sto pelo crité,;-
deu no que tinha que dar io, meu Deus!) Ninguem rio da idade - único jeito
� no que- o gove�nicho que- compreendeu a subserviên- de se projetar. Essa Co-

(AZ�' ao foodar' O' 08'1·0 �,Dnldo) áa qae desse:, na demissão cié! do sr. lVÍarques ao sr. missão fora criada com 7
li u � do 'ilu�tre e brioso militar. Volnei.

-

Esperava-se que, membros, por decisão da'

Desde quinta-feira última, . do perdida' grande parte do Reunindo os professôres,
I ontem, o 'sr. Major, Jaldir diante da campanha que o Assembléia. Posteriormen- /

o navio UNIDO, de fir- cereal que abrigava em seus'
I b IhI _. _ leu-lhes ciência dos fatos e, jorna tra a ista A Evolu- te, o plenário. - vale dizer',

ma carioca, encontra-se an-j poroes.
-

f d ( b A blçao vem azen o em oa assem éia - elevou pa-
corado em um dos trapiches. As autoridades locais ti-

hora e com grandes aplau- ra 9 os seus membros. Mas
da Cia. 'Florestal, lado do' veram ciência do fato.

sos) ao golpismo do Pre- ) sr. Marques, ,obediente ao
Sr. Júlio W.,tzel

No Instituto 'de Educação
------

•

'Florianópolis, Domingo, 25 de Outubro de 1953

Excesso de Carga

Continente.

'Desta feita procedia da Hospital de-
Lag�na, onde recebeu usma_'Carl-dade '

carregamento de 5.000

cas de farinha de mandio-

possivelmente com o. exces

so de carga, acabou afun

dando, naquele local, fican-

,r. Volne-i_, quis e teimou

lin instalá-la com apenas 7

componentes. Exibiram-lh.eondeEm Zurich, �UIça,

Uesastre em

Lauro Müller'
LAURO MULLER, 24 (O cusável, o sr. Marques fi

Estado) � Quando regres- cou aflito. Cumpria-lhe obe-

a prova -'a d,ecisãp do ple-;e encontrava �l}l' tratamen

to, fal�ceu, ante-ontem, o sr.

Júlio WE:tzel, diretpr-presi
'dente da conct:!ituaóa Cia.

Wetzel Industrial, de Join-

nário - de os membros se

rem 9. Entre a prova irre-
IRMANDADE DO SE
NHOR JESUS,· DOS

PASSOS

ca, além, farinha de trigo
e outros cereais, aqui se en:'
contrando para receber ma-

deita. O�movimento de' assistên-
. .

d' t d t ville, onde fixára residên- 3ava çle uma festa que s�
Na madrugada de ,ónt�m, Cla aos In Igen es uran e .

o vapor, depois de adernar, os meses de agôsto e setem- cia há longos anos. realizava' na Igrefa Batista,

bro do corrente ano, foi o O exánto, elemento des- da loca)idade de Rio Novo,

seguinte: Consultas, 2.892; tacado no comércio e na in- tOl11bou espetacularmente

Injeções,11.896; Operações, dústria de Joinville, era ca- numa grota o caminhão dE

254; Exame laboratórío, ;ado com a exma. sra. d. propriedade do- sr. Francis·

439; Ondas curtas, 244; Erna Walter Wetzel e deixa co Machado, resultando a

Raios Infra Vermelho, 197; os seguintes filhos: Sr. Ge- morte da sra. Fani Toppel e

Assassinado I
Raios Ultra violeta, 29; Me�' raldo_ Wetzel, ex-Prefeito; ferimentos graves em vári�f
tabolismo basal, 11; Eletro- daquela cidade e valoroso passageiros, fato ,este ocor

a paUladas, ;ardiograma,' 11; Radium, procer pessedista naquela rido dia 18 do corrente, cêr

�; Radioterapia, 158; Oxige� 'lOna; d. Hildegard, casada ca das 15 horas.
-

V A)
;.

18 An t' com o sr. Gustavo Grossen-BELEM, 24 (.. noterapla,;, es eSla pe-
,

d 1 57 El 1 backer', d. Ruth, esposa do I
-

Pox: motivos ain a ignora- os gazes, ;. etrocoagu a-

dos, foi assassinado a- pau- ção, 31; Bisturi-elétrico, 1; sr. WernerQuadri, residen-

M '-h . I't"ladas, no municipio de Ou- Transfusão sangue, 16;!,:;:. ���:�. �:m!i�:tz:l,a I ,aDO ra PO I lea
rem, o sr. Waldomiro Oli- Inhalações c/penicilina, 46; 10 sul do Istado
veira Dias, presidente da Tubagem duodenal, 1; Cor- .hoje com 101 anos de idade, I. .

UDN do referido munici- rente elétrica, 10; Bronco- residente também em Join

pio. A vítima era cunhado cospia, 6; lonisações, 2; ville.

do sr. Aldebaro �ala�tau, Raios X, 235; Fórmulas'
presidente da Ordem áos

I aviadas,
10.742 e Curativos,

advogados. 4.315.

Aviso

/

o dia que o povo tiver conhecimento do custo
real do real palácio astronômico e agronômico, o sr.

Irineu Bornhausen já terá deixado o cargo. Antes
de deixá�lQ, o preço daquela obra suntuár;a, de fa
chada, será segredo d'Estado, guardado com tôdas
as chaves!

,

Para construí-lo, os orçamentosl· até agora,
consignaram verbas despistatórias, que não atingem
a 2 milhões. Por outras, o dinheiro córr� grosso e

farto! A jóia, completa, irá a mais de 20 milh.ões, se

já não foi. .. '

.

Mas, não há-de ser nada. O povo, nas futuras
eleições, lembrar-se-á daquele candidato que can

tava assim:
"Saberemos enriquecer ô Tesouro, serl'!- os

aume.ntos constantes dos impostos --:- .é' só apli
carriws os dinheiros públicos' em obras úteis à
c;oletividade, e então o pouco se tornará muito".

xxx
Os postos de saúde _.;" até as crianças sabem

disso - devem �raviÜlr em tôrno dos centros de
saúde. Estes, são as grandes matrizes; aqueles, as

pequenas filiais. Os últimos postos, construidos pelo
"atual 'govêrno, não obedecem mais à exigência de
serem pelotões -de uma companhia. São construidos
isolados, ,pelo' interior, sem a eficiência que lhes vem
de estarem presos a um centro. Ainda assim, não'
I}egamos, prestam bons serviços. Custam .

Cr$ 150.000,00. ,

Poi,s bem! O que o sr. Bornhausen já gastou e'
ainda vai gastar no Palácio da Agronômica, sobra-'
ria p�ra fazer DOIS postos de saúde em cada um
dos municípios de Santa Catarina! �sse dinheiro, as
sim aplicado, seria aplicado em obras úteis à cole
tividade. No Palácio, não. Alí, está se�do esbanjado
em luxo, em mármores, em fachada, em coisas su

perfluas, em ·ostentações de milionários'.. AQS �i-
lhões.. .

.

,
xxx

Enquanto isso, na principal estrada -de escoa

mento da produção catarinense, jazem 400 cami
nhões atolados e 1.000 paralisados... porque não
há dinheiro para conservá-la!

-

E bem pertinho dali, as máquinas do Estado se

esbaldam no serviço particular de uma fábrica de
papel, pertencente ao sr. Governador!

Será que, com tudo isso, êle não percebe o pa-
pelão que está fazendo? .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


