
Duelo Ca"rtas· Com-· Duelo Verdade

,

RIO, 29 (V.A.) De- Lacerda- na mais estreita Ex-abrupto, porém,. ambos i Adiantava-se que o ex- Quero que esta carta

pro-I
honra criou e que eu não, quais diz a Danton que

pois duma troca de cartas harmonia quando surgiu o entraram a militar em cam- . ministro do Trabalho' acaba duza o efeito dum acicate estou
\
'disposto a suportar'j não pode publicar sua car

Violentas, de baixo calão e chamado "caso da "Ultima poso opostos na imprensa 10- i dentro de vinte e quatro sobre o teu brio. Oxalá que Aguardo a tual resposta até ta na Tribuna da Imprensa
de expressões impublicá- Hora", que cresceu' e to- cal. Enquanto Carlos La- I horas, procurando- o,' so� 0. te�has�'. Segre-�e_ uII?- r: I às do�e, horas, de ,terça-fei- .

-,?orque, como está redigid,a
veis, o' deputado Danton .mou corpo com 'o inquérito cerda aguardava a todo mo- pena de desforço e de di- 'nodo cuja transcrição e im- i ra próxima, dia vinte e se- e..A documento para "UltI
Coelho e o jornalista Carlos determinado pela Câmara mento o fechamento da vulgação da sua missiva. "possível faze-lo, em virtude te .•Até lá conservarei abso- ma Hora", Carlos Lacerda,
Lacerda estão na iminência de Deputados, a requeri- "Ultima Hora", e como era Findo aquele Prazo, a dos termos em que está va-

-

Iuto 'sigilo sobre o conteudo já no ftm da sua resposta,
de bater-se -em duelo. O mente do representante cea- de prever pela citação que querela entre o sr. Danton .

sado, como severas alusões. desta carta, e depois dar- assim propõe o encontro de

"pívot" da questão é o cha- rense Armando Falcão. o mais novo vespertino ca- Coelho e o jornalista Car-, Prosseguindo, Danton Coe- lhe-ei a mais ampla publi- ambos não armados, mas

mado "escandalo da "Ulti- I Denunciando as facilida- rioca recebera do Banco do los Lacerda. caiu h.oje ao lho assim encerra a sua cidade"." desarmados:
ma Hora" e outras das em- des obtidas, por Samuel Brasil, aprarece o deputado domínio publico. E apare- missiva: • A RESPOSTA DO JOR- "Quanto a encontrar-nos,
presas fundadas e dirigidas]Wainer para fundar e man- Danton .Coelho salvando a ceu a carta de Danton, va- "Eu também, Carlos La- NALISTA CARLOS quando você quizer. Mas

'��lo ,grupo Wainer, ao qual' ter suas empresas de publi- situação. sada nestes termos: ! cerda, sei disso e .de muito LACERDA desarmados e veja se lhe é
se associou ultimamente 0.1 cidade escrita e falada, Car- Disse que, para isso, 'em- CARTA DE DANTON 'mais. Pois bem: quero jo- A resposta do sr. Carlos possível, sozinhos. Como
sr. Danton Coelho. ' los Lacerda, para mostrar o pregara todas as suas eco- "Carlos - Atingiste o gar-te à cara todas as ma- Lacerda, que' está publica- sou pobre pecador, confes-
O caso na sua profundi- contraste de tratamento que nomias e mais as importan- limite que marquei á ação zelas de tua vida para ofen- da hoje na coluna onde co- so que gostarei de lhe par

dade, ,tem a do paradoxo. O I
existe no Banco do Brasil cias que os amigos lhe em- de tua. .irresponsabilidade. der-te e provocar-te". 'labora, no "Diário da Noi- Lir a cara para ensina-lo a

sr. Danton Coelho, 'ainda para com as empresas jor- prestaram. Esclareceu que Tens me' caluniado consci- I Novamente surge outro te",: e no seu jornal, é lon- portar-se como homem e

quando ministro do Traba- nalísticas repetia quase dia- o sr. ,09jvaldo Aranhâi
.

ao entemente. Sabes que tudo
.

peníodo impublicável, E a ga. Assim, extraímos do ; não como cafajeste. Desa
lho foi varias vezes defen- riamente.. pelo radio e pelo contrarid do que dissera quanto vens afirmando de

i
carta de Danton assim ter-, seu conteudo' os principais I fiado, tenho o direito de

elido pela "Tribuna da Im- seu jornal que só com a in- Lacerda, fez pressão' contra mim é fruto da tua capaci-I'rniua:' . trechos, q.
ue s,ão os seguin-' 'I' escolher. Esçolho, pois, o

prensa", cujo diretor se li- , terferencia do sr.. Danton. "Ultima Hora". Estava a dade de deformar a verda-
. "Agora que escrevi con- tes:

.
» bom, leal e cantante bofe

gou e chegou'mesmo a am- ; Coelho conseguira levantar questão neste pé quando co- de, de mentir, caluniar. ,A- tra, a tua pessoa as ofensas "Dãnton: pelo visto, seu> tão, sem capanga e sem a

para-lo, obtendo para oves-I aquele credito de dois mi- meçou a circular a notícia gora toca-me falar primeiro mais graves que se' podem género é o epistolar. Pois I facil valentia que se compra

pertino de Carlos Lacerda lhões de cruzeiros no ban- de que o sr. Danton Coe- a ti e depois a nação. "articular contra um ho- seja. Recebi ontem, vinte e no, varejo das armas, Não
o credito, confessado pelo co oficial.

-'

lho havi� dirigido uma car- Rapugna-me as armas de mem, desafio-te para UJ;n cincà, sua carta datada de
i

gostaria de m�ta-Io. Detes

mesmo, .de dois milhões de Nada, portanto existia de-a- 'ta violenta com alguns pe- que lanças mãos para o� encontro a sós, armados, vinte e quatro de- outubro. I to a ideia de tirar a vida
cruzeiros. . nlmosidade, entre o

ex-min'is"
ríodos impublieaveis ao di-' teus combates. Prefiro as onde e quando quiseres, I Em resumo, a situação é a dos outros, e ainda menos a

Estavam assim os srs,
I
tro do Trabalho e o dij-etor retor da "Tribuna da Im- atitudes compatíveis à 'hon- para liquidarmos uma

situ-I seguinte: ,Atingidõ por uma de quem não parece .em

Danton Coelho e Carlos da Tribuna da Imprensa". r)l�ensa",·. ·.ca e à coragem. ação 'que a tua falta de série?e verda,des sobre. a condi�ões de enfrentar a

_,._�-
-----

..()_)....(�-;;;;(�. sua VIda publica e na im- eternidade.

'I�, ' ' ,

I
.possibilidads de demonstrar Portanto, quando calhar,

DIRETOR 10
.

t· D·' que vnâo tenho -razão você podemos dar o espetaculo

Ru.bens d. ;..
mtJls an 1'0 la-

me manda uma carta conten '80S tolos. A murros, se vo-

I
.

,e
rio de S. Catarina -I do i,n,famias contra minha cê respeitar as regras do

Arrud. Ramo.
, , I família e contra a minha vi- desafio. A tiro, se você pre-

�

I I
A" O X/L -

I da privada. ferir juntar ao ridiculo a
JaEftENTE

. , Visa, com ,isto, me levar cieslealdade. Falei-lhe em

DOlnin.,os F.iN. 11.745 _

io desespero, que me iguale tolos, Danton, porque os

eI. Aquino , j I a. vo�ê; �ssim voée se [usti- que não o são tem o juizo
•

Io(��----��---"_
ucaria diante desse desati-. formado. .

-�-.....- ,_.,_.,_.,_.,,_

_L-- �___ �-- -

'.

no e .encontraría uma saída' Lêem, como eu, nas en-
....u.:. d. �''''j.' 8 ...r._ '\ Florianópolis, 'Sexta-feira, 30 de Outubro de 1953 CrI 1.. O f I 'h�o

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

__

•
\ ,:,ara a sua angustia. im. ire in as do seu desespero,

,

S � C
/

Y �
aparente desse papelão que o drama dum homem que

,I' One�a'ça- " a
' ft rn'e' I r' I' .;.�c��a�d�er:°V;�:t:��t�:; ���e��:�d�e���êe s:u����,�

Bolsa, Oliciá) de -Valores '; I. .'.. �.:.' d� vida' v_9.cê sonha que es-, devolverei sua carta, para

U ta DI? Palco e' que tenho que a releia e se envergo-
SANTA CATARINA tempo para operetas. :nhe dela, se alguma paz

FLORIANÓPOLIS I
.z-.

Ora, acontece que a mi-, lhe descer, como desejo, na
,

,

f'V 'It� .

. h t à Ih &.'.
.'., nha família não 'está no seu

I conseiêncià."
-; PRE'GÃO DE CAl\JBIAI�

-

" ,0, - 'ª:m,r �,I ID.I
..

rCQao, ����:;ª.", '�II a l_,,l�.I �1Iil..a ,'l�Q�a-', de·se.�pe
...
:r,
o. A su'a,

q,ue, .t�ve I Essa troca vi�lentá. ,de
____ ..:' .,)01}\ 3�tte.rçà-feil'a) -ás 9·�:ra�.. ..�::: r.•ré8t�>tt,�It,rfill�·llQ�to1Jfll1ltf � �1;T(t�:tiW,,_r;�-;Ql::.�:!, �d��°fs��;ce�ã? f��:1��1�s·entr� u!�I�or::���=

O'···e "a-o" Joa'qu·11 o Prefeita' e até a'· VOI� 'cruzJtlDt-os' braç'os! ,

�:r�no!i�ia.l�c:�t�O��:t��!��I!é\��_�i��:;r�parlan:��ã
� �

.. ,.'

'

A velha t'ática de s�megar Js tubarões da carne verde

I do,
à vista das autoridades �ente uma das,muitas dife- impressionando as �elações

ao c0l11ércio consumidor o entram logo em ação e, có- a quem cumpre defender o lenç�s ent�e nos.
A _ d?s contendor.�s, Dal o mo

.

.

," ". .

.

.

E e por ISto qúe voce n,ao Vlmento que 'Ja se pressen-
". produto, forçando a alta do mo aUJmhos, porqlJe com I flovo. Os cnmmosos, no ca-� conseE'"e me ofender �S' t

.

d
'

d

B
�

'

..1, "ereador que O' dep
,

.
.. "

.
. '. b�_ •. In� e no selO os amIgos os

8IUO",QU ,O, '. custo, torna ao cartaz. Ape- fabulosos preJUIZOS, cota de I 30 os marchantes, amda fI- to-me tao tranquilo ante o desavindos, para evitar o

I d"'" d·
_.

t sal' de constituir crime con- 'õucrifíci_:>. �m benefício. ?O II cam a rir das aut?ridadel", seu desespero que nem me dese�lace sangrento. Os
. I1le IDO IZ Que Dao 811S" era a economia popular, êsse povo, vao a COAP, delxan- que, de braços cruzados, as- cu!po. d<; have-Io provoca- medIadores são o que a gi-
S Joaqul'm (Pelo Cor

f
J."asse que se tratava do sr d' d b

- -

I "1 t
.

.

dA'
do. Apos outras conside- ria carI'oca qua'II'fI'ca d'"

.

- .

axpe lente e tu aroes nao c o para que os 1 us res

I
:.:stem a' to o esse. espeta- d

'"

H I' d S'l R'b'
" , ,ra�'Ões na passagem as "turma do deixa disso",.,

reio) _ Nà ú�tima ,corres- .

erme I�O. a l..va 1 eI-
,JS intimida. Pelo contrário, wembros, com os seUs lumi- ('nlo: .. -

pondência desta cidade pa-I ro, prestIgloso elemento de .:ada ano· que p'�ssa, dêle se ,.!�o'ssuOnStPoa.r.e..�eres, estudem o De qú.em a culpa? _ in-:- O RI·so da CI·dade.· ..ra aÍ! aludimos· ao sr. Her-I Bom Jardim. Para fingir '1struem e, no fil1é�1 de uma � l)<lga o. consumidor, que é o

Imelino da Snva Ribeiro. prestigio e querer despis- ,:érie de consultas, parece- O povo, . no entanto, já povo.
NãG sabemos porque o no- tar, o sr. Enedino precisará es 'e outras cositas más da prevê tudo, aumento do A pergunta paira no. ar.

me saiu truncado, como fazer que não compreende 0u;ocracia coapiana, leva- ,Jl'�ÇO do 'produto. Mas, en-, Ninguem responde, Nin
Ermelino Batista Ribeiro. a verdade. E a verdade é f \ am a meihor ... Apesar de ::juanto a COAP não di� guem se aventura a apontal
Mas, evidentemente, essa ,doloro'sa ,para o deputa?o I 'rime, a sonegação da mer- .im, como noiva que aindéi o responsável em todo êssf

�roca de um nome não dei- das estradas excelentes e I ';il.doria é fato concreto, :sj:>era pelo consentiment( crime contra a coletivida,de,
xou de esclarecer de quem asfaltadas, comó o chamarp cujas provas tem-nas quan- lo pai do noivo, os mar- A COAP, por sua vez, tam-

.se tratava, pois o sr. Her- por aqui. , i:08 as desejarem, por toda _haníes usam o seu já, co bém acompa,nha o Govêrno
-"\ •

, I .

l::nelino é o unico vereador
I )'Iarte. Apesar de crime, a ,1:l€cido expediente, sone- ti não sáe dêsse terra-a-ter-

,c,-'m êsse'nome. Não há ou-
I
COAP acaba concordando ;ando' o produtb! E o cri- :ra de reuniões, expedientes

.tro. Não'podeda, pois, ha�

Com Refra\..'to, .I[I� excele'ntes demonstra- :le .. , êsse lião existe! despesas com a sua manu

ver cunfusão quanto à pes- ç0es de' prejuizo dos produ- O'fato em tela foi, ontem, t�nção.
soa. O sr. Hermelino da

RIO 29 ,(V.A.) _ Foi
tores...

,. �onsum�dó, no� ,açougue"
Silva Ribeiro é o represen-

' . .

,

I
,Ia CapItal e, ate mesmo,

.

Não tenhamos dúvida!
tante de Bo'm JardI'm da :mtem aprovado pelo Sena- O caso da carne verde, ja d 'M d' M- .,

I
.

. ,. .10S o erca o umClpa. quanto ao no,:,o pedido do�
do, -tendo subido. à sanção .) afirmamos, é tipico. Mal A dSerra na Carriar.a Munici- .

I' carne ver e comecou a tubarões: a cárne vai �u·
. presidencial, o projeto' da se fala em aumento de sa-dA' d.pal, .eleito pela U.D.N� Na

A
_

. : I, esaparecer, . . pesar (: mentar e os culpados são

d d
- '. Cam ra que regula a

SltUaf.·llal'iOS
de empregados, do co-

t
� . , '1 'd t

. I
ver a e nao e o represen- _' . . .. '" .,. .:s armos Ja onge a. es a· justamente, O Gov'êrno do
t t·

.'

t t çao dos tItulos eleItoraIS ex- mercIO, da, mdustrla, do .

- .

F t d G Ad'an e: era o represen an

e'J'
. . ,-.' , " ., �ao mvernosa, em que a s a o, o overno o Mu

.

h' d'
. Redldos sem o retrato do runcIOnano publIco Ja ,os d' d d I'

. I. .' .

'

pOlS a las, .renuncIOu ao ". .

I
,_

.'
A sue a o ga o se exp Ica- mcípIO e até a COAP, por·

. deltor e determma que o marchantes estao de sobre. .

. .
- . IPosto, Irrevogavelmente,CO-. .rlllj-ÚS açougues estao mll1- que na 40ra de defender ('

.

d d'
- retrato do eleItor no res- aviso. E não E::speram que o

d d' d'
-,

'

l11umcan o essa eClsao ao
.,

" guan o, la a la, nao po:.. povo contra o� criminosot

honrado -Presidente da Câ- í pechvo tItulo, passara a sêr [Jumento se c�mcretise, co- dendo atender, como acon- lllarchantes, fogem da luta,
mara, sr. CeI. A�tônio Pal-' exigido no alistamento que mo, por exemplo, no caso tecia, a fregu�zia. E' o cri- porque esta dá muita dor de
ma. A cópia da sÍia renún-I se verificar a partir �e 1°

I
dos Barnabés, que, contra

me francamente perpetra-
.1"

,

cia." irrevogável, bem como I �e jane�ro a cargo da Jus- tônas as ex:pectativas,_ Anão
ca :�a ...

os co�provantes de o ofício hça EleItoral.
. passou de verdadeiro bolo ..

·
haver sido registrado nolU' M· J' IdlCorreio, estão entregues a 'olDenagem 80 a)or' a r
pessoa muito con'hecida emI· 'austlno

�

da SUva
.

.

S&O Joaquim e foram vistos' RIO, �9 (V.A.) _' O Pre- . diato, 10gb que compl:-,�elo correspondente desse I .Amanhf, ás 13 horas, no Club� Doze de. Agôsto, sidente dà República assi-:-: mentadas pela aprovaçao I·

Jornal. O sr. deputado Ene-,
reahzar-se-a o almoço �om qu� amlgos� colegas e admi- nou ontem c

um decreto e da' lei, resultam pratiea-
dino Ribeiro quando por radores do sr. MaJor Jaldlr Faustmo da Silva vão uma mensagem ao Congr I

t
. -

d.

. d' 'l:"d homenageá-lo, não só pelos serviços que prestou ao en-
es-

I
men e na ,e,q�Iparaçao os

IaqUI an pu po l.Ücan o por, d' , -'

d I t't t d Ed
-'

1
so estendendo ao extranu- extranumera:r;IOs aos fun-

" .

d
S1110, na· >Ireçao o ns 1 u o e . ucaçao, como pe a sua " I

. \

·
copta os. �ofres .- públic��, átitu�e ao t,;;r �u� abandonar aquele pôsto, forçado pe- I

merários da União tôdas as, éiQná.rios e foram sugeridas
· e� autorn�vel P.G. (Pala- l�s clrcun.stan�Ias en;J. que- � co�caram .elemel!tos do go- I

vantagens asseguradas, aos pelo Dasp" em exposição ,de
ClO do governo), ,dedarou. v:rno" dIvorCIados �� o?ngaçao �e el�varem a �nstru- ,funcionários efetivos pelo I motivos que o Presidente
que ia contestar a existên- cao, aCIma <de conVel1lenClas mesqumhas, .de rasteira po- Esta·tu'to dos� F' . ".

'

dR' bl'
" '.

Ih 'd f I
.

d' . , \ .

. unCIOnarlOS a epu Ica se reservou

cia de vereado .

hca a e ate e ronta e agreSSIVO escupnmento da leI. p 'bl' I
.

.

.

r com o nome �

As listas cle adesão para essa justa homenagem
u ICOJi. I para atender na data co-

de Ermelino Batista Ribei- ach"lm-se no Clube Doze. na Livraria Xavier e no Ins� i As medidas determinjrdas
.

memorativa do "Dia do

Iro, muito embora não igno- tituto, com o Prof. Ald" Nunes, pelo decreto, de efeito ime-
'

Funcionário Público".,
/

xxx

E Barnabé, no seu dia
Não teve nenhum consÔlo,
Pois o AUME�TO,. que viria,
Foi trocado por um. .. B,ôLO!.

Barnabés Mais Felizes Barnabé· sabe da história
·

D�quele BÔLO catita,
Que chamaram da VITO'RIA
E ná:o passa.va de fita!

xxx
· Barnabé sempre oftssaide!
'Barnabé nunca faz golo!
Rois não tendo pa.i alcaide,
Barnabé só ganha: .. BÔLO!

xxx

Barnabé nunca faz rôlo,
Esperando 'no Bornhausen!
Por isso vive de ... BÔI.O

·

E os outros de. " MARMELAUSEN!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma' tra�ição 'no �omércio e na In�ustria �e Santa, Catarina
,M a t r ij z: _. F- � o r i, a n Ó p o I i S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO' FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.
) .-

I

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
,

MARIA, FABRICA DE GÊLO. -

•

/

ESTADO"
--------�------------------------------�----------------------

, .

COMPANHÍAS DE(
.

TRANSPORTE
AÉREO

TAC , 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panàir ..... :":'.-.: ..

:.
3:553

Varig . � . : .1•••••• :. 2.325
Lóide Aéreo ... . . . .. 2.402
Real ......••. _ .. ;. 2.358
Scandínavas ; •. :.... 2.500,

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
" 'HOTÉIS

'

_:_ MÉDICO - Lux
'

2.021

'piplomado pel� Faculdade Na,cionaI de Medicina da

I'
ÇZínica geral de adultos e crianças - Doenças de Marestfc.......... 2.;76

Universidade do .Bra,sil Senhoras - Partos - Operações Metropol : ; 3.H7·

Ex)interno 'por concurso da Maternidade-Escola
_

C 1 '
'

1 LC· jPort. .. . .. . !.�:!
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) onsu torio: Victor Meire es, 18. ac que'........... ;).H'"

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital '1 Residênciâ: Jerônimo Coelho, 16, " Central. •• -. •. . . . . .. 2.,6!1\

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Atende em seu consultório das 3% à§ 6 horas, Estrela........... &;lil

Médico do !lospit�l de _Caridade -----------------,...,-------------'- Ídeal .. .. .. .. .. ... 3.659

nOENçAS DE SENHORA� - PARTOS -,OPER'AÇOES DR. MAlUo' WENDBAUSEN

I
ESTREITO

.

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. CIfId_ I at..... ,DiSqUe •.• 0·_ ••••• , •.

Pela manhã atende diàriamente po Hospital, .,.......d• ..:... .,.. '''' 11,- 'hl. .. til.

de Caridade. Canl_t Bu .....

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. .........., '''i�� a. 'fel. Ia

ADMINISTRAÇÃO I

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
TeL 3022 � Cx. Postal, 139.

.

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

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

Reprejor Ltda.
. .

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 findar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINA;rURAS
Na Capital

DRA. WIADYSLAVA W. HUSSJ '.

DR.· JULIO DOIN VIEIRA!
I , ESPECIALISTA EM DOENQAS nos. OLHOS,. .1,DR. ANTONIO DIB IlUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

...._ Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-j\ ' Olrarc1a-CU.l.. "ral-I'.rt.e
. ·1 r o; na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina;

hut,.....mpl.iG •••p.cl.l!u" ,
••• DO.XQ.U D•••Qo., Rallway e no Hospital São João Batista da Lazoa. Il;"O..... lifto4erllo. método••• clla.a6.U.... ir.ta1ll.....

.

I Curso no Departamento Nacional de Saúde
�LtosoOP'U - IllST••O - IALPDf.OCilluru -

.DTAlIO-1 Consultas di'::;;:iamente das 10 às 12 horas.
I

LISIO .AIIAL .' 3as. e 5as. feiras de 15 às ·18 horas. 1
..... Iosera..l. ,.r ••••• ..rta.-.lab'MM••�'" â.l.. UIUa Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

tl.I.'" .. llI1r. T.rmollao. I horas.
.

. C...�It40rlol a•• Tr.j••••• ' I, 1- ..... ..1ft..... ... Consultório: Rua Vitor Meireles, eAquina com

_h>. Saldanha Marinho.
,.

, ia.rtrlol' Da. .... 11 )lor•• - Dr. ...... Residência, Travessa Urussanga 2.> - Apt, 102.
o.. 11

'

.. II )ler•• - Dra.••ut. -�_._---------_.- -_._--�_ ... -_ .. ;_._�--

Cr$
Cr$

170,o�
90,00

Ano
Semestre .

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre ,....... . . . . . . .. Cr$ 110,-00
Anúncios mediantes contráto.
Os -ur iginais, inesmo não publicados,

serão devolvidos.
. .,

'

·A direção não se 'responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

nAo

DR. t LOBATO FILHO
Deo.� r..... r..llir.t6rl. '

TUB C1:TLO ••DRo A. SANTAELA
. 'orma'. ...1. 1'•••1.... N"'o_1 .. ...I.t.. •• uu",.",

..... d" .raaU).
' 'r, '

."Ueo ,.r �•••,.. •• "ol.te.... • hl..j.... .. DlatrUII
" l

''''r.J
\

.

l1-lJlser 1 r••••tAUI_ l t. 1.lleIarM ••

� ...DIooa.u"u ••ADIOSCOPL\ DO.II PUÚlO" .

' I. Clrud••• T.u
,"..m.do p.1. ".cuIeiad. Nacional .I! I.dId••, Tt.l........ a

.

'rt.iocirurrilo '0 Ko.pitel·M.rl. ..... f
C.no ••••p.ci.Ji••�io p.la S N. T. k-inteno • :b-...l........

:

CIRURGIAO DENTISTA
. Cirurci. do Prof. Uro Pinll.iro Gulm.rh; ("').

.

t
Cons: Felipe Schmidt 38 - Fone 3801 I, . . .

At d
.

h' .:
'

d" I
Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

en e/em Ola marca a
"

. .

Clí G 1 C" '.

B 1 D t d
R . R' S- 'J r' '10 _;_ F 2395

' mica era - irurgia uca en auras -

es. ua ao o ge'r u. . one
, Pentes Moveis e fixas

i Rai� X.e Infra-vermelho:
"

•.

HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
, horas, e das 14 às 18 horas.

\
,

"

Das �,30 �às 12 horas ao_:; sabados.
.

.
'

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

J
•

Dr� 'Samuel' Fonseca
,.. ,n�l "M.r.l. ,

.

�-l.tarno •• Ba... ca.. •• "'n16r'" ..

CU.iA ."IA - D...... H.n_,
CeIia.lUrt.: B'1ffeio 'Am6Ua, x... - ...... I

... .. I.aolr.o

I
I

\ I
�.I.d.t a., hcal.... 1M.

Ceaaaltul Du 11 .. II llena.

DR. HAMILTON P. STOCCO'

Talefo••• fJoít.alt6ne. 1..... ........... LIA,
.�---------------------------------_

DIl. JOSE ..BAHIA S. BmENCO�'f
fi"

• ••• Ice
'

. CUalA'''� - n.ul'lIU
!:...

anIl' •• 1Iaf.. II - ......
rO•.&lc'ULTU.A - nDUT.&lA - OLDOOA ••:aAl.

c...••t6rl. , d. - a..�a1" T.... li. t <Lute. II
� ....) - I'loria u.. ..

.

.

- MÉDICO

CLINICA DR' CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS, INTERNAS
CORAÇÃO -'- FIGADO --: RINS - INTESTINOS

. Tratamento moderno da SIFILIS
Co�sultório - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13.às 16 horas_

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

OLIO.... OUVIDO. - IIdlll ••.ut.AlfTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA \

.poeIaU.ta ..........
....r.. A'aHl),er••··, "

I

"".,••••• 1'•••• - a.fr r - ,.....een 1. (ta
....,.r ,i. C.b > - bttr <le1'J" 1Idra ..

t.....
'

....1.. ·.)ar.' c..loe.

eeu.lt6n. '_ Via Ie Oue l'nIe ... - (� .. ClaIa

, ).
..

,

."'''.da -. "eU... 1a1lII1." la.· - 'fã 1111.

de Larmo C,an!içãol__A_··D_'V_O_'G_'_A_D_O_S_Mário
"

DR.'MARIO LAURINDOO'...IMrl•• Joio PIa.., 11:."
la.. II a. l' tilrtaa..... ...... ... ·IN......
_.......1... 1... r••• · .. 'IC. "

I
!

I e

/ DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS,

•

DR. ALFREDO COEREM
C.nel.'f ....

8J[.=u-...r .. ...,ita) 0e11.1ÍI ·h..

D ;••••no .....

(m Cia Su..l.

"'I\rc em �eral. Recurs,o'l peru te õ Supremo Tr1b,

ui Federal. Tribu.II.al Federa) de Recuraoa.
.

ESCRITóRIOS
Florlanópoll. - Edifício Rio Jor�.. rua Traja.

12 - l0 udar - eala 1
Rio d. J....iro - Edificio Borba "Gato,·1 AV•• I"

Alat6.io CarIo. 20'1 -- .ala 1001.
'

,
.

DR. CLARN{) G. GALLETTI
- ADVOGADO -

Ru.: Vitor �elrelel a. 60 - Foa. 1••68 - J)'lorl••óIIOU�

I•• TIra...... a. t.

o..iI\.lt••••• 11 toa 1. lI.er...

rOD. I. "•.

"'.,1 Ih. 8••to. Banl"a, .. - •.,....:.

,

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
------------�------------__----------

DR� JOSÉ ROSARIO ARAUJO - Dr. Meceslaa Szaniawsk·-
cu.._ ....e. - te \

ITr.tam.llto •• BroaQ1llM aI1dte. ). _. Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _;_,.
Ca...lUrt.: Vitor ••lftl••, li - 1· ••Iu.

-

Consultório: Rl'Ia JOSE' BON';FACIO N, 92 - Fone 2665
••r'rte: D•• 10••0' la u "a 1.11 1;11 una.' Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 52�

.:........d.: A....ai•• :Jtio .n III - l.A1. CURITlBl' . ..:.... PARANA"
.

, DR. ARMANDO VAI'RIO DE/ASSIS Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
, . ..BICO?' Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

,
v a. ClfaI_ w.._. chas, espínhas, etc.'- Glândulas. Falta de regras, Ex-

III'" •• ·Cad....
. "

cess'o Flores Brancas,
.

Frieza sexual, Impotência, Este-

OLliflOA ••D1OA D. OKJBç.u • ADUL'rR "rilid;de, Desonvolvimento fí'sico e mental, etc, � Do-

_ .li _ , enças crônicas em geral: Reumatismo,: Varizes, Asma,

eeu.lt6rt "--- I - lU II Ia 1Il Malária crônica, Hemorroidas, etc, ._, DR.. JOSÉ MEDElBOS YIBIRA
- \ 26 30 d - UX.O.Q;Q8 -.'

, ••• II .. 1f .....
.

.

ATENÇÃO: Conftult�s em Blüména9 nos dia� a e

.......d••••• '''racllal Gam.,... I :...- ha�1 ta.'
.

cada' mes, no HOTEL. ílOLETZ
-,-__..- W_·_D_P taI l'_I_-_I"_J_"_._-_"_.,_.._Ca__ItUI_,_u _

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

A.dvocacia 'e [onfabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

,

Cíveis e trabalhistas.
CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

Assuntos fiscais em geral.
Edifício "IPASE" - 5!) andar

I·
! Lavando com Sabão

\?irgem Espetialida�e
. da Cla. IITZIL INDUSTBIAL�J�iDvin8� (marca registrada)

"

. economiza-se tempo e dinheiro
----------�----------------------------

Informações
Uteis

o leitor encontrarã, nes

ta coluna, 'informações que
necessita, diàriamente e d.
imediato:
JORNAIS Teldon.
O Estado '. , , ..• � 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da. Tarde 3.579
Diário da ManhA '" 2.463
A Verdade 2.010
Imprensá Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridade;

(Provedor) . . . . . .. 2.314
(Portaria) . . • . . ... 2.036
Nerêu Ramos· •... :. 3.831
Militar . . . .• . . . . .• 3.U7
São Sebastião (Casa _'

de Saúdé Í: •••••• 3.153
Maternidade Doutor
Carlos 'Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES .'

Corpo, de . Bemheíres 3.313
Serviço Luz (Ílecla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Cemls-

.
sário) . . . . . . • . .. 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) .' . . . . . . . .. 2.594

06

SÃO PAULO
RIO?

1�
'ti

PaÍ'macias
de .Plantão

lVIf.:S DE OUTUBRO

25 - Domingo �,Farmá
c�a Noturna - Rua Traja-
1'0.

30 __:_ Dia do Comércio -
:"urmácia Esperança.- Rua
Conselheiro Mafra.

O serviço notur,no será
efetuado pelas farmácias
Santo Antônio, Moderna e

�cturná, '�ituadas /

às rual

�; Ão Pinto e Ti-ajan'o.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

Dado o contínuo desenvolvimento do seu

comércio de. roupas feitas para senhoras,
cavalheiros e crianças, e o interêsse pe
la sua ampliação cada vez maior, resolveu A

MODELAR TERMINAR com a secção.deSE
DAS cuja liquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

..

•

."

/
I

,

,

Será uma grande pena perder essa valió
síssima oportunidade. E' de íato uma bem

rara ocasião.

..

,

....

I

•

.

ParticipaçãO
I

Azuir Meira e senhora, participam aos parentes e

II·N G L E S A I
r,essôas amigas o nas?imen�o ?e sua filha MARCIA RE·

.

I
GINA MEIRA ocorrido no dia 13�10·:>3 na maternidade

·[tJ-
.....

;,_;
...

,--�r'-t....I--""'II.J-,
...

] I
"Dr. Carlos Correia".

'10 N rCA· A P (R ITIVA1-----:---:-------,CEL. CANTIDO RE'GIS

IParficipação.
'Transcorre, amanhã, a .�aldir Brasil e Ivone Catar)

Jata natalícia do nosso pre- Brasil participam aos pa-
"

zado conterrâneo Coronél rentes e pessoas amigas, ( �:'
, �. .'

CANTIDO QUINTINO RE-' nascimento de sua filha
'

'CIS, da Reserva de dossa IlNDIA MARIA, ocorridc

tradicional Policia Militar'
I dia 25 do corrente na Ma

a qual serviu com todo o ternidads "Dr. Carlos Cor-

\(t�Lrl)
� �

NO LAR E NA SOCIEDADE

A G U A

Luz Nazareno, esposa do

sr. Alfredo Nazareno, fun
da FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

Da Minha Janela
mexa até que se dissolve

NAS CONVALESCENÇASi totalmente,
I 3. Tire do fogo. Ponha o

WaLter ZttmbLick I
'

corante vermelho, e' místu-

Na tarde escura riscada de uma chuva preguiçosa, "l'e. Deixe gelar. Quando

aquele nortista 'vendedor de rêdes, era um contraste a estiver grossa feito xarope

rir, em berrantes ·listras coloridas a escorrer-lhe ôm- I
junte as claras batidas em

bros e, braços abaixo. I ,

I
neve, e logo a seguir, o cre-

O morêno tostado pelo sol da caatinga, o chapeu de

I 'd leit b tid
clonário do' Ministerio

.'. A me e er e a 1 o e a

couro com barbícacho daspretencloso e sem a arrogan-
. >..

Fazenda.

cía dos duros chapelões dos cabras cangaceiros seus essencia de baunilha. Sra. Cora Corrêa, es- espirito de sacrificio de que
rêa",

irmãos de sangue as .sandalias de couro' crú, a nos ,I 4. Ponha para gelar em d'
"

A
'..

C
r .;. possuidor por mais de 30 .Fpolis., 25-10-953

, 1
'

.: >

f d bíbli t d
.

. posa o sr. parlClO or- ,

ç ,

lembrar apos�o .os ,e pro.etas as paragens 1 icas, u, o taboleiros ou, nas bandejas :rêá' ..

: I' . :.:.
"

'" anos. ·desde ,Sargento' ao

era de um diferente gritante ,naquele hom.em do norte, dé gêlo, sem' as, dívisões .
.' �', ;."":.�'- �, >';":-;';_, , .. /."'.:.. ,.:,/;

,

...

?
,." ":

, a mascatear rêdes em nosso meio de habites, trajes e
N h

,... ,_ 1>?-:....:%:'\'�lfetr.""'�a�l'ler..e. .�:naJsh�le..}!�dp �sto." ,.�.a_�or-
, a ora de serVIr corte ., .,

'

.... "

,. ��. -""
-. ,.".C' , \.,' i',"

"

linguajar tão sulinamente opóstos! ; ..' .' Lins, se�etário da' Prefeítu- poraçao, mclusIVe" o de seu

E no entanto dentro á chuvarada que se deitava com uma formínha no fei-
.' d J.' '11

"

_

'

Comandante.
-

:'
. , ,

. a e OlllVI e. í •

vadía pela rua, como efêmero e espelhante verniz, O· tio de pequenas corações. ' :S'A t '",' FI -d'h Militar brioso' possuidor
êd tã

- r. n 0..10 ae c en

'I
. ,

homem e as suas re es me pareceram ser o ser ao es- 5. Sirva 2 coraçãozinhos "
,

1 t lt 1
'

,"'.. < l'hó Id' .omerciarío
r e vas a cu ura gera o

caldante la de CIma, a sorver, .com- o s e creança me-
� <. .' "

'

a cada pessoa. (APL'A) t
briada, essa dáâiva molhada que o bom Jeová derrama - Sr. Mario Jugurta' amversarian e sempre se .-"-�'��
mais a miudo aqui pelos nossos lados! x x x Couto, agente do Imposto I destacou pela elevada so- - A C I TI:" !

O nordestino trazia na tace, �m cóvas e sulcos _á ANIVERSA'RIOS:
de Consumo. 'I ma de serviços prestados i -:0:- .�

mostra, o velho �çoite da sua raça! O dram� �o s�r�ao / I ao Brasil, conquistando des- � AG l!: N C I A DE ,
que esqueceu o 1\lSO verde das lavouras. AVIsa0 tétrica JOVEM LUIZ CARLOS

'

j
, .' I i

dos povoados êrmos, varridos pela desolação das reti- FERREIRA LIMA
DR. ZULMAR ·DE LINS,'

tacado lugar na classe a PUBLICIDADE"

radas. O gado. berrando faminto, a morrer no chão ás- NEVES que pertenceu e agôra goza I�
-:0:-

,-pero e, crestado pela soalheira sem ciração. Mães es- de merecido repouso.
::

REVISTAS ..

queléticas e 'desgrenhadas, procurando enganar, nos Festeja, nesta data, o seu
A data de amanhã assi- Cavalheiro de elevadas, e �

seios, a fome do filho de poucos meses! E as cacimbas, aniversário natalicio, o Jo- tADIO O N •
outróra gargalhantes nos circulos concentricos da agua vem Luiz Carlos Ferreira n�l� o tran.s�urso �o aniver- ! vil��udes, ,o dis�into an.iver- i

_- J R AIS
! IIarturósa, secando sempre, a cada dia que passa. . .

. sano natalício do Ilustre fa- sariante e muito relaciona- -o....04llE)oO_O_O_O.

Mas, o cabloclo mesmo tangído pelas azas da des- Lima, filho do nosso presa- cultativo dr. ZULMAR DE do em nossos circulos so-
I

.

..

�

. , d 1 teri , O d do conterrâneo dr. Arman-
graça, é um. escravo enamora o pe a sua erra. n e 'LINS NEVES dinamico di- ' ciais e culturais, que, nesta

não há mais um resquicio de vida; onde tudo desmo- do Ferreira Lima, do Gabí-
'
I' id d 'Ih Ireter da Maternidade "Dr. oportuni a e, prestar- e-

ronou como batido pelo vendaval que tudo arraza, nele nete 'do sr. Ministro da A-

ainda não morre a esperança, e procura decifrar, num gricultura.
Carlos Corrêa", desta Ca- ão significativas homena-.

céu pintalgado de mil-estrelinhas que dormitam, o co- pital. I' gens
de apreço e reconhe-

digo difícil e quasi impossivel da proméssa da chuva. Nessa oportunidade, os Coração boníssimo, hu-. cim�nto.
salvadora .. Ele, o superticíoso que tivera das três pe- �1miguinhos de Luiz Carlos, manitál'io e consciencioso I

Com prazer O ESTADO

drinhas de sal póstas ao sereno, a terrivel"confirmação
- .'- .

h I
.li 1

no Rio, onde reside, Irao bem aquil.atando l:jS nobres I
se

. a.ssocla as omenagens,

de mais seca, devastauora, crué !
- .

X X X' prestar-lhes homenagens, virtudes do apostolado que felIcItando-o.

Já as 'rêdes do mascate me falaram numa lingua- 2ls quais nos associamos, abraçou, 'O aniversariante

gem, diversa. Tagarelaram como mulheres em 'algazar- com prazer. desfruta, com sobejas ra-
FAZEM ANOS AMANHÃ

ra. Lembraram, nas paralélas de tantas côres, os dias zões, nos. circulos socia,is
- Sr. Francisco Medei--

de bOhança. O nordeste
.

novamente em flôres, com a . ros, do comerCIO local;
nátureza, réssurgindo, viva, alegre, festiva, por todo os

FAZEM ANO HOJE: desta Capital, destacado re-

I d
- Snra. Maria Bernar-

ladps, na promessa �e colheita dadivósa! I evo, sen o, por estas ra-

E, a morêna de 'Olhos quasi coreanamente· amen-! _ Sra. Marionete 'Costa zôes, muitas as homenagens d�s, esposa do sr. Ten. Jo-

doad?s, . que sonha no .balan�o'acariciador da rêd� do da Silva, esposa do sr. Ara-I que lhes serão prestadas.' sé Bernardes Jr.;

terreIro, a olhar a polIcromIa cantante que se ajunta .

d C t' S'l 'l't M 'do d r h'::l -Sta. Maria de Lourdes
. . . . Cl a os a e 1 va mI 1 ar· e ICO e econ eCluos

no poe�te, pa-a a despedIda de maIS um dIa! DepOIS,· .

,
.... . ',' Pereira;'

quando as primeiras estrêlas vêm render o sol na guar-! - Sra. Ema Maurlcl Ku-
I feItos. goza de elevado con-

da rotineira da noite que se aproxima, uma toada en- nitz, esposa do sr. João Ku- ceito entre oS da nobre -lVlenino Walmir, filho! I

_'------.."...---------------

che �e n,ostalgia o ar, entre�ortada de sons de violas' ni!z
'

I classe, sendo ainda muitís,. do sr. Pedro, José Merizio.
"!ll&..... _.�"

DR. NEWTON D'AVILA
atreVIdas, con�race�ando com a voz do hQmem que j _,

Sra. Maria Natalia Ca- simo' estimado por quantos F I CI,ru". ,.1'.1 - Doe.tu t - Pr.........
. voltou a ser fehz.... . - I l' rlquezal, em 9'era .1 IlLAII-

� mlsao Salum, esposa do sr. com e e prIvam. ,

--

"MOUSE" DOSNA�1--1 2 colheres 'das de há de
I Orlando Sál.um. .

' I,? .ESTAD� abraçando-o, Vlnbo Creolotado
I

DOS
.

d b 'lh I
- Sra. Zllda Pmto da felIcIta-o cordIalmente. (Silveira)essenCla e aunI a. �

(Para 12pessoas)' MANEIRADE FAZER: I A'VENTURAS DO ZE-MUTRETAINGREDIENTS: 1. Ponha a galatina para I

2 envelopes (2 colheres dissolver na agua quente ."

d� sopa) de galinha sem sa- (algumas qualidades não!
boI'. precisam ser dissolvidas, 'I1/2 xícarâ dagua fria. usa-se diretameq_te no li-

"

4 ovos, separados. quido quente - siga a bu-.

2 ,xícaras d� leite. - ·la).
�

.

. I
1 xícara de acucar. . 2. Bata as gemas. Junte I1 pitadinha d; sal. o leiÍe, o açucar e o sal.' '.
Corante vermelho para Ponha', no fogo,. mexendo

doce. .

/' constantemente,'até que

2 xícaras de creme dele i- fdrme um pouco de espu-

te, batido. ma. Acrescente a gefatina e
I·

ORGAHISADO
é ...

EDITADO
POR

WllALr'e/(J g(J4f([g
gE/XAg7Y�TTO

AAslnt' "O ESTADO" /'

.: PLACAS SIFILlTICAS, _-o__
o

_

Elixir.de NOGueira
-

>.�l!nJfDltnOMed1caçlo 2:uIIfar! DO tra. �LJU n J
ta.ento da affma. ------"-----

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
/

,

P Centro de "Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.

I� ENTRADA FRANCA �

I
'

BENZOMEL

DR. 'TOLENTINO DE CARVALHO. "\

Ouvidos, Nariz e Garganta . 0\
Ausente durante o mês de Outubro. \
Em viagem à Europa.

c.a..IUrI.1 a•• Vitor .m.l•• a. 11 -' Telef... 101ft.

c. U..: A. �l�'O laoi-••• l" tal't. t•• 11 uni _ ......
a eI.: 'a.. VI••I ".01, - T.lefoa. l!a..

•••

1651 APLA

/
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Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Outubro de 1953 o ESTADO.
/
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O PÚBLICO ESPORTIVO DA CIDADE" TÃO SEQUIOSO DE BONS EMBATESyPRESENCIARÁ, SABADO E DOMINGO PRÓ- ., IIXIMOS, A DUAS PELEJAS INTERMUNICIPA!S DE ENVERGADURA, COM A PARTICIPAÇÃO DO VALOROSO "ONZE" DO I ,e
'

CAXIAS DE JOINVILLE, QUE ENFRENTARA O BOCAIUVA NA SABATINA E O AVAl NA DOMINGUEIRA· NÃO PERCA�! �

-

. '

i
:
;

, .

j I
., ,

I

...

"O E s_p-o 'f t i vo"--()�)-)""'(��'����"04I_Ot_�_IH>_"_.'_'••••"."." "', _�_"O_.-<:Ie��..ó4I_-04_.u._�_�IeI��_OII_004_t();_IH)_
/

•

se-

I Oito ,clubes em oito
s,ensacionais páreos pelo

título máximo do remo barriga-verde

" P�la ��meira vez n� Estado barcos, .do
, tipo 'double-scull" -' O reapareci

mento do Cruzeiro do Sul, de São
,

Francisco c-c O programa.

Oito gigantescos páreos I
constituirão a manhã de 15'
de Novembro, na baía sul,
quando será dísputadd o

,

Campeonato Catarinense de

Remo, promovido. pela ope-'
i osa Federação Aquática f
de Santa Cataripa.

\

mação d�) selecionado na

cíonal.. COlho não podia dei
xar de: ser, proporcionou

: uma curiosidàde toda espe-

I cial para o reporter. E as

'!'lm, aproveitando sua per-

BELO HORIZONTE, 29 73; 3)' São Paulo, 71; 4) manência nesta Capital
"

' íp.ndo assistido ;,los encon-''V.A.) Cestobolistas Paraná, 70; ,�) Estado 'do
B" /B f

I

'nontanheses deram a Mi- Rio e Santa Catarina, ,69; tros angu x ota ogo, ;

Flamengo
'

,x Vasco e Flu- I
las, ante-ontem, o título dê 6)' Pará e Rio G. do Nor- -

•
, / minensc x América, manti- gional de Desportos� Out-1.0 certame concluido _ o te, 58; 7) Goiás e Bahia,canõ de Remo', em Valdivia, Alegre.- o vice-campeonato vemos uma ligeira palestra riggers a 2 remos com pa-

Chile, onde conseguiu um sulamericano da terra dos de Lance Livre. Com efei- 55; -8) Ceará, 51; 9) Espíri- •

trão ':"'_ Classe Aberta -'-
,

d d h S 50 10) A ,�om 'o antigo treinador do
dos feitos mais significati- Andes, e as vitórias .estron- to,

_
e�dnstran o omoge- to anto,; 'mapa,

';ão Paulo, solicitando, de ,2.000 metros. '..

vos ao conseguir o títu�o dosas das regatas de São r.e idade no seu preparo, a 49 e 11) Sergipe 43.
início, suas impressões soo,

5.0 Páreo:"_ Extra
de vice-campeã d� Conti- Paulo e Montevidéu, quan- equipe local, superou os de-l

,ore os valores que 0/ im- Taça "Prefeitura Municipàl;uais concorrentes, entre os INDIVIDUALMENTE
nente. do pela primeira v'ez o

! ' �'re�:sionaram nos três clas- de São Francisco do Sul"
O remo em Santa Catari- Brasil, representado pelos fIuais os favoritos que eram I' A colocação individual

,;iC03 Jev&dos a efeito no
- Em homenagem ao ,ex-" I

,� )5 rep�esentantes do Distri- deu a Mario Nelson" de Mi-
na, guiado como vem sendo ,:,atarinenses, numa prova Esládi" Municipal do Ma- mo. sr. Prefeito Municipal

to Federal, vencedores três nas, o primeiro posto com
,

1 de, São Francisco do Sul �
,'ezes consecutivas, 'nas 0- 19 pontos em 20 arrem'essos.

raC'.I;_.
P d'" h dara IngIr o c oque e J('}e franche a 4 remos com

í'ortunidades anteriores. Em segundó lugar, coloca- d
.

FEOL'\ GOSTOU\D08 ommgo entre Avaí e Ca- patrão _ Principiantes _

ram-se Liert, do Estado do .

f Ih d '

bNOVOS Xlas, oi esco i: o o ar itro 1.000 metros. '�Rio e Zé Luiz de Minas, M I {
, anoe Tourinho. 6.0 Páreo _ CampeonatoA classificação dos diver- com 18 pontos em 20 arre- -

Tal escolha foi recebl'da

'I Como detalhe dos mais - Bronze "Caixa Econômi-
�os Estados, foi a se,guinte: messos. Em terceiro, Ange- 1 Timportantes, deve-se assi- com ap ausos, pois ouri- ea" _ Em homenagem ao
, 1) Minas Gerais, 77 pon- lim, de São Paulo, com 16 h' h

;

I
' nalar que Vicente Feola n o e recon ecidamente exmo; sr. 'Prefeito Munici-

I tos; 2) Distrito Fede!al, lJOntos em �O arremessos. I "ff'" f"A convite da Escola Nor-, mentação, terminou pela Jostou mais dos novos va-I
um

,

re ere� .'

e ICle�te. I paI
de Florianópolis _ Out-

mal/Barão de Antonina, se- .contagem de 1 tento para _,--- iOI'és- do fute'bol metropoli- e honesto, alem de e�ergl- riggers a 4 remos ,co.m pa-
.

guiu dia 16 do ,corrente,

pa-r
�ada bando. Na partida de tanoo. Instado pela reporta- co. AI Presença do n\lmero I hão _ Novíssimos � 2.000'

,/" 1(' Blum:nau, um(!. delega- valei feminino as meninas TABELA DO CERTAME NACIONAL DE
gem OS nomes de Dequinha, um da cidade na dire-ção·1 metros.

ião do Ginásio D. Pedro 3.e Mafra foram as vence- BOLA AO CESTO Joel e Indio, do Flamengo; do intermunicipal de ama- 7.0 Páreo _ Campeonato

/í�, integrante a represent.a- ,

10ra� pela contagem, de 2 João Carlos e Wassil,
.

do nhã por. certo garantirá o _ Bronze "Banco Inca" _

I ção do G. E. Professor Trm- .

1 O. Venceram tambem as
HOJE: de Filiado" a CBB delibe- América; Garrin�ha e Vini- seu êxito. Em homenagem ao exmo.

dade, c<?m objetivos cultu- representantes de Mafra Distrito Federal x Goiás rou não realiiar jogos. cius, do Botafogo;
�

Veludo, sr. Sec�etário da Edu�ação
MiI1as Gerais x Rio G. do DIA 3 DE NOVEMBRO: TIA. d

- �(� ,

S 'd Arais e desportivos. A em- 3m pingue-ponglJe pela con�' e . e e" o Fluminense e e au e e' ssistência 80-
Sul Distrito Federal x S. ,Paulo '

.

'
,

baixada estudantil que es- ragem de 100 a 60. / '

I ainda Alvinho, do Vasco, . cial- Double-scull _:_Clas-

ta':'f composta por Í8' mo� Jogando contra um sele- São Paulo x Paraná / Nlinas Gerais x Paraná citando mesm� corno,! um se Aberta _ ,2.000 metros:
ças e 22 jovens·, estava che- �!ionado de Mafrq. e Rio Ne- Estado do Rio x Ceará Estado do Rio x Rio G. do 'bom "�eia" àri.iíador. 8.0 Páreo _ Honra

fiada na parte cultural pe- �ro, o, sexteto do Ginásio DIA 1.0 DE NOVEMBRO:
.

Sul Bronze "Carlos Hoepcke"
lo professor Rodolfo Guer- Trindade: que já tivemos a

Distrito . F�ral x Estaçlo I
Ceará

-

x Goiás DIA 10 DE JANEIRO, O -- Em homenagem á Fede-
ra e na parte, despor.tiva 'Jentura de vê-lo atuar,; con- do'Rio -.... I DIA 4 DE NOVEMBRO: RELATO'RIO raç�o Aquática de Santa

'pelo professor Edgar S. Ar- �"eguiu, mais uma vez,' de,- i\1in�s Gerais x 'São Paulo ' l\tlinas Gerais x Distrito F. Catarina _ Out-riggers'a 4

ruda. '110nSÚar seu valor têcnico, Ceará, x Rio G. do Sul São Paulo x Rio G. do Sul A reportagem foi ainda remos com patrão _ Class�
\ Em Mafra os' jovens blu� impondo-se ao contendor DIA 2 DE NOVEMBRO: Estado do Rio x Goiás �nformada de que Vicente Abertà _ '2.000 metros;

inenauenses na partida de pela contagem de 2 a 1. Em virtude de ser o "Dia Paraná x Ceará. F.?ola vai entrar imediata- Quem será o vencedor' de
volei masculino venceram ,Extendendo sua �xcur-, mente em atividade, tendo 53? Recuperará'o Aldo Luz,
aos defensore's' do G. E. 'são ao Paraná, foram os es- é:firmado que será no dia 10 'ou o Riachuelo a hegemô-
Monteiro Lobato, pela con- ,tudantes, hospedes do 20 CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL de janeiro' próximo vindou- llÍa do rem� catarinense,
tagem de 2' a O. Na partida R., 1., a conviete do CeI. Foi elaboradá a tabela do I Domingo � Santos x XV, ro, que fará entrega ao Con- há dois anos em poder do

de b�squete realizada, tam- Erastro, Cordeiro, m. d. 2° turno 'do Campeonato de de Novembro de ,Pira6iça- selhõ Técnicq de Futebol, ' Martinelli? E os clubes do
bem �,ontra'

os

normalistas",
Crpt. daquela corporação Futebol a iniciar-se ama- ba, Guaraqí x Portug\l��a da C.B.D., do seu relatório lllteri6r poderão surpreen-

consegl}iram mais um - s�- do Exército Nacional, sedi- nhã. Santista, XV de Novembro sobre suas observações ao ' der? As respostas teremos'
c�sso, \,

derrotando-os pela ad;:t em Curitiba, não tendo, A_ r,'odada inicial constd de .,JaÚ x Ipirarwa-, Linense' mesmo tempo em que fará dia 15 acompanhando o
� ;

. CASA MISCELANIA dlatrl.
contagem de 4:7' a 45. ' Na entretal}to, realizado qual- dps seguintes jogos: x Juventus" �ão Paplo x 3. neces�ária indicação dos

buidora doa Ridloa R. C. A. dE:'sfecho do'maior e mais

»artipa de futebol, depois quer partid�;' visando, 's9-
,

Sábado � Por�ugues�.��'1 C�m,ercial �e Corintians x f(lg�dores que poderão ser Vletor.'Válvulu e Dlac08. sensacional certame emísti-

de dois tempos de movi- mente a parte cultural. Despol1tos. x NaCIOnal. fl.onfe Preta. convocados para os treinos' Rua Couelheuo Mafra. co de todos os tempos.
, '" " ,

"manas de treinamento as

'guarniçõ�s , que ' buscarão,
no .día consagrado á Pro-

, '

.
,

clamação da República, o

título ,máximo do esporte
náutico de Santa Catarina,
E na ocasião, segundó nos

informaram, o grande ,.•..

"coach" Rudolf- Keller, pre
parador do Clube de Rega
tas Flamengo 'e que será
contratado pela F.A.S.C.,
fará o selecionamento dos

remadores, que representa- com notável capacidade e'

.rão o Estado no próximo rara inteligência por uma

Campeonato' BrasiJeiro de plêiade de verdadeiro ex

Remo, marcado para o dia poentes do popular esporte
� 7 de janeiro, na Lagôa Ro- dos fortes, tendo á frente a

drigo de Freitas, onde 8an- figura simpática e querida
1'ta. Catarina, pela fibra e in- de Eurico Hosterno, atra-

telig.ência - de Décio Couto, vessa f�se promíssora, sen-I
SANTA

Hamílton Cordeiro, Wal- do considerado como um 1
mor' Vilela, Manoel Silvei- dos mais técnicos e perfei-
ra E: Sadí Berber foi pro- tos da América do Sul, gr.a

�l�ma�� vencedora das eH-I, ';as aos feitos. �e�entes, c.o
minatórias, tendo represen-, mo as duas vitórias nas eh-,
fado o Brasil no Sul-Ameri-' ,"Ilinatórias do Rio e Porto

J�i��ille (C.achoeira e ,A- maior impurso ao remo, r�-I da rega�a. , �el� primeira
.Iântíco) , dois de Blumenau I solveu fazer seu reapareci- vez na história do remo bar
(América e Ipiranga), e mento, após mais de 10 anos -riga-verde veremos uma

um de São Francisco (Clu- de inatividade. ' disputa em barco desse ti-

De Náutico Cruzeiro do A prova de "double- po,
Sul). Este último, para dar scull" será a atração maior

"- O PROGRAMA

Têm, portanto, duas de caráter internacional,

I presentados
na grande pa

conquistou sua primeira vi- rada náutica de 15 de No
tória além fronteiras em' vembro, sendo três de�ta
"efgh.t". I Capital (Aldo tuz, Marti-
Oito clubes estarão re- nelli e Riachuelo), dois de

IMPESSIONADO FEOLA COM OS NOVOS·
DO FUTEBOL CARIOC�

remador do Aldo Luz, um
,

dos heróis de Montevidéu

'\INDA LIDER DA TAÇA "EFICIENQIA"
O FLUMINENSE

RIO, 29 (V.A.) _ O Bangú em 6.0 com 102, o

Fluminense continua lide-: São Cristó�ão em 7.0 com

�'aT,),do a taça ,"Eficiência",' 94, o Bonsucesso em 8.0

;�m 182 pontos, seguido i eóm 83, o Olaria, em 9.0

pelo Botafogo, com, 1651 com 76, 'o Madureira em

pontos. O Flamengo está 10.0 com 73, a Portuguesa
em 3.0 lugar, com 153; o' em 11.0 com 50 e em Ólti
Vasco, em '4.0 com 134, o I mo o Canto do Rio com 42

\mérica em 5.0 com 131, o pontos.
i

RIO.29 (V.A.) _ A pre- da representação nacional.
senca do técnico Vicente! 'Fe'ola' será assistente do
Feola, na Capital da Repú- '·técnico que vier a �er es

blica, depois da divulgação colhido para dirigir o sele
de seu nome como uni dos. cíonado ao

.

Campeonato
primeiros

.

escolhidos para' Mundial. '

um posto de responsabilida- :
, -

de com relacão a partici- ..O....C,._.O....O.....O_'-
d B :'1 C I :

paçao o rasi no ampeo-

T
·

b'
•.•

nato Mundial de Futebol, oorlo O dirigirá
qual seja ", de a�resentar I, A ., I

C
·

uma
_

relação de JogadOI:es I
V81 X aXIIS

de Sao 'Paulo para o for- .

1.0 Páreo _ Campeonato
:..:_ Taça "Govêrno 9Q. Esta
do" _ Em homenagem ão

,

, i,
'

exmo sr. Governador do
Estado - Out-riggers a- �_

remos com patrão _ Clas
se

.
Aberta :._ 2.000- metros.
2.0 Páreo _ Campeonato

- Taça, "Sulacap" _, Em
homenagem ao

' exrno, sr.

Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado _ 10-
le franche a 4 remos com

patrão -:- Estreantes' _ :.
1.000 metros.

\
.

3.0' Páreo _ Campeonato
,_ Bronze "Adolfo Konder"

r ..,-- Em homenagem ao ex

mo sr, Presidente da Câma
ra Municipal 'de Florianó

'polil;i -,- Skiff ::. Classe A�
,

,

berta .� 2.000 metros.

SADI BERBER, o notável

CATARINA EM- 5.01 LUGAR NO'
, -

l
' ,

LANCE LIVRE 4.0.. Páreo _' Campeonato
_ Taea "Conselho Regio-�

-

nal de Desportes" - Em

homenagem ao exmo. sr.

Presidente do Conselho Re-
.

".,/
-..:.�

EXCURCIONOU A.MAFRA E CURITIBA O
'GREMIO 'ESPORTIVO PROFESSOR

0

, TRINDADE, EM MISSÃO CULTURAL"
DESPORTIVA

CLASSIFI<;AÇÃO
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Afan�a e a SuaPoliticaJ inanceira I

ram sofrer trezentas famí- -and Colonization Company.selvicolas 12m 30 de Setem-
d

lias operárias, muitas com Enviarei a V. Excia. Sr.!
bro de 1814, quanf? deffi serviços prestado! há mais Presidente, requerimento '1-

'

guarda a estas a ama as. "
'

, ,i de trmta anos: Quero -

na de urgência para díscus- ,

termas"; I
CEU SOBRE O PANTANO (Cielo Sulla Palude)

1857 'h d oportunidade ressaltar a são e votação do referido \
- em , c egou e .

_ ." ,

\H b \'..
t

atuação dos Senhores MI- projeto de lei. Nenhuma vicissitude de nossos tempos, é tão rica
am urge, com imigran es

.

t O ld AI''. nrs ros � sva o ra-' I em motivos religiosos e sociais, dramaticos e poéticos,
de Negreiros e Fernandes alemães para a Colama de

G 1 S
.

terêsse geral., '. . nha, enera Espírito an- Era o, que tinha dizer. i corno a 'de MARIA GORETTI, a humilde pequenina
do Vieira, sendo .guarnecída Blumenau, o brigue dina- que sacrificou a vida para salvar a honra.'2° - Na execução. I

, com 47 canhões de bronze marques !.!Courier"; A tragedia aconteceu na tarde de 5 de julho de ..

seu plano financeiro, virão I'

di '" d'
tomados aos holandeses; - em 1860, os selvicolas 1902, em Cancadelle Ferrieri, nos Paúis Pontino.

me mas e conjunto, para ',.
' MARIA GORETTI, morreu perdoando ao seu as-

,

le-' -. "e,m ..1762,,"" a Y,.raça,.. ,_ da atacaram varias casas de
. atender aos interêsses . _- -,." _ _ . I sassino Alessandro Sereneli-

,

, d dos c
Coionia 00., Sacramento 'j:!a� colonos, no mumcipio de, .

� ,., .

.;' Foi canonizada: em junho de' 1950,' vivos ainda. variesgítímos e to os os setores, "

I f d
' ,

pitulou ,aos hespanhois, que B umenau, azen o varias personagens do drama: a mãe, duas irmãs, dois irmãosda econômia. .
.

a bloqueavam' desde 6 de vitimas; e Alessandro Serenelli.

Junho de 1761, sob o co- .,._ em Ul98, em Bruns- O'ftlme CÉU SOBRE O PANTANO, conta a singu-
,,"',.:,,8':::'::,:

.•

:,
••..: mando do General D. Pe- chwig, Alemanha, faleceu o

'lar aventura terrenal de Maria Goretti, desde a chega-

�l,::;:.,::,; P::' ::",;., dro de Ceballos, com 2700 Dr. Her�ann Bruno Otto ��:Jlad�oJ��l�o�t�afiT;:t:x1�i: s:O d��r�� �;sf:���l:o�
\:t; =: d,

•

"

, -v ,

homens de tropa regular e Blumenáu, fundador da ci- desenvolvido entre notáveis dificuldades, de ordem téc-
,-:

'< ,." :-. 5"
I mili_ciais e 1200 indios gua- dade de Blumenau neste nica, sobretudo referentes a reconstrução da aisagem

liA' Estado. Nascera na mesma palustre, que há tempo. desapareceu.

'I ] II
rarus,

Os interpretes são camponeses escolhidos no próprio

OR', ," I ,- em 1801, o bravo cs. cidade em 26 de Dezembro I sitio da tragédia.

O I;
.

Dã
..

5 .

"

�.: ronel Manuel Marques de de 1819;
, AUGUSTO GENINA, o diertor viu recompensado

'. Souza, comandando apenas - em 1860, faleceu ITho- - seus esforços, com os lauréis que CÉU SOBRE O PAN-
o. :'; j:} 'c:'� /::; 800 soldados tomou o For- maz Cochrna, Almirante, - ------- - TANO recebeu. CE'U SOBRE 9 PANTANO - a par:'

H'" :}':' te hespanhol de Serro Lar- nascido em Anasfield, La- de ho'je, com Inês Orsini.

�:I:t:��:;:��;i�������tJI��������; ;:� ;::a�:��os�elocCaladPais-1 �10:00rkC�:oin�d;,'e7j5,ade:4.DtedunenddoDosn�a�.elod�;�a �, .1.t a, Idebjlif�d<>$.W&. 4�(q�.. jij�� ";al��
_ em 1814. nas W � � AMANHÃ:

_.:tA �:n::�:::�:.i�:�;;�:!::· m:-.;;:: ::,,:;;�ed: '0;;: BANCO DO BRASIL S/A A CARNE E A ALMA (The Comp.ny ,he Keep')

t�btlw.o oJ ª,�M#í�õo P9ro g�zaf o da uma placa' com os dize-' pregado no Comércio".
CONCURSO PARA ESCRITURA'RIO-AUXILIAR I E' a histórIa ç1e uma jovem mulher, que luta para

y·ida. Milhar8td�;'8ssoas �'�fre"; essas res: � "A me�ória dos' André Nilo Tadasco
I esquecer o passado' e conseguir um casamento, 'depois

dOtes, quando poderiam evitar, de vez, O Banco do Brasil S/A comunica aos candidatos de ter cumprido pena na Prisão de Mulheres da Cali-
tais' padecimentos, tomando os Pilulas

to
inscritos no concurso para Es<;riturário-Auxiliar, que as

fornia.

De Witt poro os Rins e o Be�iga. �..,... provas dêsse certame serão realizadas a 8 e 15 de No-' A· �ARNE E A ALMA DA R. K. O�, uma história
Especialmente prepo.rodas poro

p�'1.1 0'.1
vembro próximo, no seguinte horário: dramatIca e comovante, com DENNIS O'KEEFE, LI-

combater os distúrbios renais, 05

C
I Dia 8-11-1953 - DOMINGO SABETH SCOTT, e JANE GREER, . direção de JOHN

Pilulas De Wil! aliviam os dores ,

•

$ Português - das 8 às 10 horas CROMWELL.

prontamente, restau,"anda o vlgor
'

.

, I
Francês - das 10,30 às 11,30 horas

•.••""d"'" •••,...,mo, 9"'<" ',- i/ fII �ag�:nátiC�a�C1���r�iaI17 30di:)4 às 16 horas A CARNE E A ALMA - a partir de amanhã. \\�.

Q slra ,magnifico oçóo tonificante, .......
- ,s, oras,

_ 0UIIAIfTE TODD mA Dia 15-11-1953 - DOMINGO

/ '" nos 1/4FlFJOI:., Con.tabilid�de Bancária - das 8 à� 10 horas Viage.m com segur'l.1Dl'.8I " "ftl<L J DatIlografIa - das 12 horas em dIante U Y
, �,

_

ft,.'t
Para cada prova só haverá uma chamada. Os que' e rap'd'M'"D'

'

/_ � não se, �presentarem a. tempo serão considerado�, desis-
' 1 ez

�
;; � §. tentes, flCando sem efeito o� exames porventQra Ja pres- SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

-;' � iIl
.. � � � tados, e, sob nenhum pretexto lhes será permitida' a

840100 "SUL.'B,RASILDIRO ....,�J7"
. entra�a depois. de iniciadas as. provas. . C .." D "

,
. , Fwam, pOlS, os srs. candIdatos convidados a com-

_.

p�recer - ATE' 30 MINUTOS ANTES DO INÍCIO DE
CADA PROVA - a.o Clube Doze de Agôsto à rua
João Pinto, onde serão realizadas as provas.

'

Os senhores candidatos devem estar munidos do
cartão de inscrição e lapis-tinta rox6-cQpia comum
caneta-tinteiro tom tinta côr azu� .,comum.

I

mente com as classes pro-
nos que:
- em 1647, ficou terrni

dutoras, com as quais vem
nada a bateria de Santo

RIO; 28 (V.A.) - O mi

nistro da Fazenda récebeu
em seu gabinete a direto-

.

zia da Confederação das

Indústrias de São Paulo,
lendo à frente o sr. Antônio

Devisatti.

Os representantes indus
triais paulistas vieram de

bater com o sr. OsvaÍdo
.

Aranha as bases de um pla-
1,0 de auxílio do Govêrno
fi indústria em géral e, em

particular,' à São Paulo.
O Sr. Osvaldo Aranha

manifestou o propósito de
'.

arnparar e fomentar a ln-

dustrialização naélonal, di

zendo considerá-la um pro-
I

blema vital e, ao que se

poúde verificar, aqueles re

presentantes estão satisfei
tos. com o resultado das

conversações.
O gabinete do Ministro

da Fazenda distribuiu, on

tem, a. seguinte nota:
,

,"O Sr. Osvaldo Aranha.,'
Ministro da Faz�nda, na!
reunião, que semanalmente i

promove com as classes
produtoras, ontem, realiza

da, expondo sua política e

conômico-financeira, mani
festou os seguintes pontos
de vista:

1° -,-- Pe�feito entendi-

mantendo contato perma

nente, de modo vantajoso
para a solução dos proble
mas de sua política, no in-

,

Pílulas
DEWITJ
para os ,Rins e a Bexigcr
EII Yldros de 40 e 100 pilulas t
O 9rude é mais e<onõml<o

......_.

VARGASIRA'A
ERECHIM,
O PRESIDENTE DA RE

PÚBLICA DEVERA' AS

SISTIR À FESTA DO
TRIGO EM ERECHIM.

RevelaQ.do que o sr. Ge
túlio Vargas já foi promo
tor público em Erechim,
um vespertino carioca di
vulga que o presidente da
República está vivamente
interessado 'em visitar a-'

I
,

quela comuna gaúcha por
ocasião d� Festa Nacional
do Trigo, no mês de novem
bro (SET).

, I

Sr. Presidente, há um to Cardoso e João Goulart I3° - Que a sua política da Indústria, Agricultura e ano, presumivelmente, des- pelas providências oportu
não pode e não deve ser

I

Comércio, tôdas, econômi- ta tribuna; eu, como tantos nas que culminaram com a

mal interpretada no senti- I camente, interdependentes. outros representantes do aprovação pelo Presidente
do de qualquer .de�enten-' 40 - E tanto assim é que meu Estado, temos aborda- Vargas, da abertura de cré-

nimento à proteção da in- medidas serão tomadas de do o desajustamento de tre- dito especial, de Cr$ .

dústria nacional, sem a qual pronto para a solicitação ao zentas familias de trabal6.�- 6.500.000,00 e ainda para o
_. - .. ,

ela não teria sucesso eI;:1. Congresso de uma lei de dores, que sofrem, fome, adiantamento.por conta dês-

benefício dos almejados re- tarifas aduaneiras, que [ul- rmserra e pauperismo, por se crédito da sorna de Cr$
sultados gerais, pois não ga satisfatória e que deverá não receberem os seus sa- 400.000,cfo .P�t1Ç;,� 'pagamen
podem existir, em um pla- vigorar, provisóriamente, láríos, já agora com treze to imediato dos salários de

no de conjunto, medidas I 'até que sobrevenha o defi- meses de atrazo. vidas Congratulo-me com

qu� desprezem o interêsse
I
nitivo e novo regimetarifá- Refiro-me aos oper�ios as altas autoridades do

de cada uma das atividades rio". da. Companhia Lumber-Três País, 'fazendo votos que
Barras em Santa Catarina volte o bem-estar social

que tendo sido incorporada para aquêles tr�dicionais
30 Patrimônio Nacional atu- trabalhadores 'da -,

antiga
almente está sob a [urisdi- LUMBER, hoje transfor
cão do Ministéri� da Guer- mada em ,campo militar
� .,
ra. Existe, nesta Casa, Co- Marechal Hermes', e, ao

missão parlamentar de In- mesmo tempo, formular ve
quérito para apurar irre- emente apêlo para o Inqué
gularidades havidas nas I rite Parlamentar instaura

transações feitas com o a- do prossiga até final escla-
cêrvo daquele patrimônio. I r�cirnén'to d-; transações I_------------'.....-�-----

O Ministério da Guerra cuja- legalidade está sendo I
foi colhido nas malhas da-II posta em dúvida pela opi-] Expresso São Jorgequelas equivocas negocia- nião pública.

-

-

- DIARIAMENTE -

,ções, que deram e estão I Sr. Presidente, enviarei FLORIANóPOLIS _--o BLUMENAU
dando vultosos lucros a en-

I
a V. EXGia. reqUerimento _:_ AGENCIA _

'tídades privadas, com pre-
I �egimental, solicitando ur- \.!l\.CIQUE HOTEL -

juizos marcantes �o erário' gência para o projeto de tl �-'--_------------
público, e o mais grave de lei número 3.731-53, 'que

tudo, é que em consequen- autoriza o poder executivo
cias dessas negociações, que! ao pagamento da remune-

- _I -

d d dnao mereceram aprovaçao raçao os servi ores a

do Tribunal de Contas, vie- 'Southern Brasil Limber

,
.

"... II.,••hol D..... W-....)..!1....., 1!lJU.....�_� ,........
CUIllT", /

.

Ta.GMI04, PROSU":"
__ ���� I-

"""".,.._,.��

OS OPERÁRIOS DA LUMBER

Discurso do Deputado Saulo Ramos

•

� para sua, garantia
� ao substituir a' valvula '

� de segurança ou a guqrnição de
.

,I;lorracha de sua panela de pressão

00 'PRlteJC exija somente as

peças legítimas, gravadas
com a marca "Fklte,K

_ A MAIS PERFEITA PA�E�A DE PRESSÃO

Hoj,e no "assado
, .

30 DE OUTUBRO milicianos d'EI-Rei de Par-

A data de hoje recorda- tugual, aqui mortos pelos

Antonio Novo, na margem
do Capiberibe e construida

por determinação de Vidal

CADILLAC
Vende-s� completamen,te equipado. Aceito, terreno

em Coqueiros ou Barco de Turismo de valor até .

Cr$' 50.000,00, como parte ,do pagamento.
.

Tratar com Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe-,reira (próximo ao "Coqueiro� Praia Clube".)

PROVA DE DATILOGRAFIA
f

. A prova de Datilografia será reali�ada na sede da
Agência na Praça 15 de Nov�bro. ..

Florianópolis, (SC)', 27 dê. outubro de 1953.
pelo BANCO DO BRASIL S/X - Florianópolis (SC)

Edgard da CU;'h�\iMde - Gerente

Theodoro MirosUi - Contador Int.

OLHOS - OUVJD()8 - ftAluZ • 9.A&9.unJ.

DR. GUERREIRO DA FONSECA·
...lalJIIta ..........

-

:aeeelta.e Oculo. - Eume .e rualllo .e Olho .-ra
Cl....1fleqlo da Pr...ln Arterlal

lIodena Apanlba..em.
c.ua1&6r18 - VlHo.4. 'e O\1l. Pr.... L

f
·1
I Eu Era. do CON1RA

...hoje não! Desdeque
passei a fazer o regime J
Eno âiariamente - "Sal de
Fructa" Eno ao deitar e ao
levantar - sinto-me bem hu-
morada o dia todo. A írríta
bilidade, o nervosismo, a fal
ta de paciência provinham
de má digestão, da prisão
de ventre, da azia. Não se

ja "do contra" tome ENO.
Antiácido, laxante e es

tomacal eficaz e seguro.

"Sa1 de Fructa"

EN'O

HOJE:

xxx

Flor�anópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba
-

Agência': Il.ua Deodoro esquina da'
Rua Tenente SlIveira:

•

Com êste VAloV' V.S.
a.bl"i ...õ. uma. CóFlta. que
II?� ".ende� jut'O cam

pens6.dol"
t e

levól"Â pól"ó sua. residin-

,
cia. um lindo e titil p,.ese,.,t'e:

um BEL.'S!1/MO eOFREde J4CO aROMADO.
:, AP�ocul"e hOje" NOVO

NC�c7' ,G�iCÇ>LA
...---- f'LORIANÔPOLIS �""TA CATARI!'I� -_!!!!e_ii

,

_.
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E

HOSPITAL DE CARIDADE
Fundada em 1765

FINADOS
De ordem do Snr. Irmão Provedor convido os Ir

mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insignias (ha:'
Iandraus e fitas), assistirem à santa Missa que será re

sada pelas almas dos Irmãos falecidos, no dia 2 de no

vembro, às 8 horas, na Igreja do Menino Deus.
Após á Missa, a Irmandade fará a visitação ao Ce

mitério.
Consistórío, 28 de outubro de 1953.

Luiz S. Bezerra da .T?·indade, Secretário

OPINE LEITOR E .. ,

\ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

(

.�)J

\

AQUECEDOR

ELÉTRICO

���.
IMERSÃO e C,HUVEIRO

---�..........

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

togem instanlanea. permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

• •

nlmalS
(Patrocinada pé la ASSOCI�CAO �URAl Of' LAJES)'

Em 21 e 22 de.Novembro de 1953
• Bovinos

• Eqüinos
• Asininos
.·Ovinos
'. Suinos
• Avicultura

,- ,_-=- ,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA;

"

I "'--�I8!" ,-mt, , ''''''ili"�
\ <,'�. � ,

)�,
_,_

.

AQUECEDOR EUTRICO' CENTRAL

Capacidade: ".
1 00 a I ,000 litros,

"

-\
i��:oclOs nos tipo, \."hori""\,,ntol e vertical.:

\\' • Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

,.(
,

revestida ,de material alt�",ente ISOLANTE (lã de vidro),

J ., Resistência dó tipo tubular, inteiramente blindada.
.I • Controle automático de temperatura por;' TFRMOSTATO,

que proporciona grande EÇONOM.IA.

GARANTE O QUE FABRICA

�also cavaleiro, que a hipo
crisia e o engodo defende,
c âs�im botar 'em fragorosa

Idebandada os mercenários
da _'falsiddde.

.

.

1II1?ttlQNa nossa insignificância,
sentimo·i1os agigantados e

fortes ao percebermos que
sôbre nós arremetia a ira

de poderosa fôrça que não

sentiu bem e, enfurecida
ante a verdade humilde

que exibimos a luz do dia,
-

agrediu rancorosámente.
Aliás. ,. Não foi essa a pri
meira vez que o fechamen-

'

to. de escola solicitou, .qual
dama antiga, a defesa da
nossa decisão: �Quando; J0-
sé Boabaid, no exercício do I
govêrno, estrangulou o Cúr- '

I
so de Habilitação de Pro- ftllllll
fessores de Educação Físi

ca, embota estivéssemos
exercendo as funções' de I'Chefe da Casa Militar e de .

Inspetor 'Geral de Educação I
__MiiliiiiilWiJ�"iIIi'::-'5a:J:

F:'ísica do Estado, não ficá
roos indiferente;;; como a-

�--()..-<� .

I
Mundial dé Basquete Não percam os ln t e ress(ld()� e st a excelente

No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato 'oportunidade de edqutrtr bons Repro(luto,es paraMundial de Basquete 'a realizar-se no Brasil, em Outu-
hbro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé- .. melhoramento dos seus Re�éln os,

rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
Ra��S U:lrl'ad:lS . nrOrlUIOS Sele"I'On:ldOs . ihlVOS nre�o.sCanadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A formula do
lIu�u u uUu r U II uU Uu n p 1,1campeonato prevê a realização de partidas em São

Paulo e Ri::>, além de um torneio de classificação em L'
,

.

A'JES SANTA CATARINA' As 8hs
três dias, em outras cidades que não o Rió e São Pau- '===

, -." / ,'. - .' .

. _daDFrcLk�PMOINWGELeLm':- Rhon-lo. Santa Catarina que se tem prestigiadeno' país pela
_sua organização e aparelhamento material poderá assis-

.
GOLPE DO DESTINOtir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"

.'

Iofereça condições, isto é, 'esteja coberto. I

Navl·o-Molor
'

«Carl Hoe-pcke' A'g·ODl·sa' a' Escola- Dennis O'KEEFS - E-
No intuito de preparar desde já um ambiente fa- . '», ' velyn KAYES em:vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es- RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA MI-II-CI-ana I AVEN�UVRIASTAIM\PRE-te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE �i\.NEIROespetáculos desportivos d'7\ tanta relevância, e ainda, Escalas intermediárias em .Itajaí e Santos, sendo I No programa:destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial. neste último apenas para o movimento de passageiros.Nossa quadra como esta' tem- recebido os maiores I � II - I clero, na época guindado - Fí�me Jornal.,Nac.lTINERARIO DO ,NAVIO MOTOR CARL HOEPCJ$:E10uvor�s de todos os desportistas que visitaram Fioria- Foi aí ... que veio ao lu- em rigoroso juiz de oonsci- Preços: 6,20 - 3,50nópolis; coberta - será o palco seguro de competições.. NO ULTIMO 'TRIMESTRE DE 1953 t' me o 'nosso comentário in- ências. Preso" em conse- Imp. até 18 anos.de, singular importância . Semanalmente -ás 5a, feiras

I
.

titulado -ascor.x DE PO- quência de um ardil, foipublicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas IDA' VOLTAt trê it f 1 d d .

. LICIA", denunciando, com submetido a julgamento pe-em respos a aos res quesi os Orm\l a os, concorren o
. de Fpolis, de Itajaí _ -. do RtO - de Santos I

•

t
,. 1- trib 1 d'

.. _a prêmios já instituidos por' firmas desta Capital.
'

I '29/10 4/11 5/11 'argumentos irre orquiveis, o rr una a mquisiçao.
-- QUESITOS --, I 8/11 10/11 1.�/11 16/11 : a deliberação velada de ex- Lida a sentença que o de-1) - Deverá o Govêrno do Estado agir <isoladamente' .

19/11 21/11 26/11 27/11 tinguir o ,florão. principal I clàrou herege e o condenoupara a cobertura do Estádio de Santa Catarina'?

1 30/11 2/1':!'
'

7/12 8/12 da nossa "Polícia Militar - a morte pelo fogo, não se(Máximo: .,.- 5 (cinco) linhas datilografadas). . 11/12 13/12 18/12 19/12 I2) D
-

G d E t d M'" a s.ua escola de preparação pertubou Giordano Bruno,

._-

e�erao os o�e:n�� o s a o � ,�mclplO con- 22/12 24/12. 29/12 30/12clUl:<em o Esta�lo Santa

catan,na, operando

I Horári,o de .§a!da: de Fpolis., às 24 horas de oficiais. que, de pé" em pleno tribu-
conjugadamente?

. do Rio as 7 horas O estilete da verdade to-
.
nal apontou ao� juizes que.

(Máximo: � 5 (cinco) linhas datilografadas). <
'

Para mais informações dirijam-se à cou o nervo' afetado provo- acabavam de ditar a sen-3) -- Deve:ão os Governo� do Estado, Município e Di- ! EMPR�SA NACIONAL DE :-lAVEGAÇAO HOEPCKE cando imediata reação. As tença máxima, ]UlZ dos
A ret�ma da fAC .con]ugar esforços, para obterem" Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 '1'

-

t d próprios juizes, altivo e se-o apoio, mais uma! vez, do povo catarinense, no sentido '

' represa las, nao ar aram: '"

de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so- coacções arbitrárias, um li- reno, pausadamente falou:
barbos Ginásios de esporte 'da América do Sul? .... ,belo de caráter oficial, con- - Eu, não temo amorte à(Máximo: _::\{)' (cinco) Iínhas datilografadas). tendo inverdades, numa qual nie condenais! Vós,.

PREMIOS
'

Dr. Romeu Bastos P-Ire's tentativa de infamar-nos e sim, temeis as verdades queTôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi- . . I
'

t
, "

cando-se uma delas em nossas edições de 'quinta-feira;

I'
desmoralisar-nos perante a eu prego e pelas quais me

devendo o missivista, para identificação, juntar à carta, _ M É D I C O _ classe, desligamento das ca- condenam. . Magnífico
o dístico :desta crônica, enviando-a para o seguinte en- deiras que lecionavamos ] exemplo! Se milhares e mi-derêço;' COM PRÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO no Curso e, finalmente, pri- lhares de homens baixam a

rPEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO" DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE
Rua COQselheiro Mafra _ Florranópolís, "JANEIRO' são. Colocaram-nos, assim" cerviz fazendo calar pró- Forrest TUCKER _ A-UJ dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às 10 em situação semelhante a pria personalidade afim de: dele MARA em:'hor-as, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-' CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS de Giordano Bruno o gran- não contrariarem os capri-] CALIFORNIA TERRAcebidas. As firmas que j:'t nos ofereceram prêmios são de pregador da doutrina chos dos poderosos, basta DA COBIÇA

-

as seguintes: Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - ,BIGUAÇU. naturalista, partidário da um apenas, impávido e ou- Robert ALLEN em:
.CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 3S 11 .

h 1" A •

d h dCASA HOEPCKE _ e a T,A.C: _ com' uma 'viagem horas,' �,' '. teoria e iocêntrica que, sa o, para, empun an o o CONQUISTA DO OUROde avião, ida e volta, ao Rio, para assistir os jogos dos I Residência: Hotel CACIQUE, Fone: 3.449 _ Flo- antes de Galileu, tão indí- gládio da verdadev abrir Continuação do seriado:Campeonato Mundial. rianópolís. gesta se fazia ao poderoso Lrecha, com .um único gol- O MONSTRO INVI&IVEL, .. '

--------

pe, na falsa armadura do

gora, sensíveis ao apêlo, co
lócamo-n.os em pé de ,guer
ra .. Bai:llada a viseira, .em

riste a lança, à ilharga do

corc�l' cravámos o acicate e

fI,<remetemos. Que nos im-

C. RAMOS SIA.-Comércio "gênolas ... \
porta se o fizemos, quixo-

'" tescamente, dando lançaçoRue João Pintol '••Fpolis.�S't•• Cif�
. ..:I!!::.:)J�'_J.\ _:___""_:""';_ Le_m_m_o.:..:.in.....h�o_d_'e_v__en_t_0..j.?_A_d_o_r.:,__ ....__..;..-'..:;;s;.;...=SU=R;;:...I _

... , '_'\._!

o ESTADO

....(}.-.(l.-.<l....(l....<'...

'l?ITZ
, As 2 - 5 - 7,30 - 9,15hs .

Giovani' MARTELLA -

Ines ORSINI em:
CÉU SOBRE O PÂNTANO

.

Filme inspirado na vida
dê Maria GORETTI.
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

As 5 - 8hs.
James ,MASON - Aya

GARDNER em:

PANOÓRA
No programa:
.Atual. Atlantída. Nac.

'Preços: 7,60 - 3,50
. Imp. até 18 anos.

I-��
'� ..

,-

As 8hs.

J

No programa:
, Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Dennis O'KEEFE

Evelyn KA-YES em:

AVENTURA IMPRE-'
VISTA

No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,00 .; 3,50
Irnp, até l�--anos.

física que a queda provo
cou, foi supe�ada pela sa

tisfação íntima de haver
mantido intacta e tr'anquila
a consciência e alto e ima
culado o penacho.
Martir ... '
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Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Outubro de 1953
--------------------�--------------------------------�----

7

-,
___--

,_J__

c

Clube 11 de Agosto:
GRANDE BINGO �OCIAL EM BENEFICLO DA SO- i
CIEDADE DE ASSISTENCI:A AOS AMPARO E DE-

I, FESA' CONTRA LEPRA
'

DIA 4 - A'S 20,30 HORAS __: 4a. FEIRA
11 RODADAS COM PREMIOS :ESTUPENDOS E

1 R d d U 'bRItC:?S. d 1 d I b
..A pobre e pacata cidade- adquirir pres,tigio e não sa- essa pantomina Bornhau-Ia. o a a - m a a -:Jour ,com pe esta e a a astro,. ' .

'

,

oferta. da' Casa '"A Eletr�técnicaw e mais um I zm�a de Imarui, pertencen-, bre ou o ,fUZIl. Com seme- sean_a. " '.
,par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas' te a comarca de Laguna, lhante processo, o governo Nao e com vinagre que

Cliper". 'I est.á sendo teatro de uma só decairá no conceito pu- se pega mosca. E não será

2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro, torpe e mesquinha perse-I blico não' só de Imarui co' abaixo de carabina e de
f t d "C C" " .

toidi'
, r

I' O er a a asa ascais e mais um es ojo e, guição politica autorizada mo de .todo Estado. E Pe- processo que conquistará a

escovas.,
" I \ '.' .,...

3a. Rodada _ Uma enceradeira elétrica, com espalha- pelo sr. Governador Irmeu .dro Bittencourt saira mais simpatia do povo de Ima-

dor, oferta da "Caca Meyer". I Bonhausen. Acostumada á
1 prestigiado,

mais acatado e rui.
,

4a. Rodada -:-- Um �stojo �e perfume, oferta da

"FáJ:.-1
uma tranquilidade centena-j mais querido de sua gente, (Da imprensa, de Tuba-

macia Catarmense . ria, Imarui jamais sonhou j depois que terminar toda rão).
5a. Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa " d

• ,

H ke S A" I
ver em sua praça, ezenas '

oepc e .,
, --__,.------- _

6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma- de soldados, armados, sob o
'

chado & Cia". comando de oficiais e Secre-

GREMIO DOS COMEftCI1RIOS7a. Rodada - Um Edredon, duas faces, oferta d'" A tario de Estado. Vivendo a

,

.

IIModelar". vida cal�a de uma cidade
8a. Rodada ,- Uma grande Ceia de Cristo, oferta da 'f' d 'h

"Casa Galluf". pacmca, e uma ora para.. A Diretoria do Grêmio dos Comerciários, no sen-

9a. Rodada _ Um aparelho de Rádio Receptor, oferta I outra Imarui foi transfor- tido. �e organizar a dis.tribuição .de ingressos para as

. d"'A Eletrolandia". mada numa praça de guer- festividades comemorativas ao dia do empregado no

10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel- Ira. A população- desapare- comércio, �oliciüi a todos o's comerciantes desta Capi-
so Ramos .'

'

d d 1 g
tal, a especial gentileza de entregarem na Federação dos

"

.

'

.
ceu as rua:; para ar u ar E d C" ..'

lla. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osm
I d

\

ld d j n;p,r:ga os no omercio, Rua Tenente Silveira _;_
_

,

Gama & Cia." ,

re uzentes e so a os e EdIfIClO Paternon - 2° andar, nos dias 25 e 26 do cor- •

PRENHOS DE CONSOLAÇÃO oficiais que para ali' se I rente, das 14 as �8 horas, uma relação com os nomes de I '

12 Pacotes de Café da Ilha, com 5, quilos cada um, ofer- transportaram com intuitos seus en;pregados que queiram participar das festivida- �
ta do, sr, Ernesto Riggenback. perverso�.

I des, a' �Im �os mesmos- fazerem [ús ao recebimento dos: �
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé- , I respectivos mgressos. ,

i
,

râca", .'
" Esclarece, outrossim, que a distribuição de ingres-

!

1 Fruteira de vidro oferta de "Pereira Oliveira & 11'- Que pretende eles com sos será feita pessoalmente a cada. comerciário, não' se
mãos".

' todo esse-aparato belicoso?

I' admitindo"
em hipótese alguma, a presença de pessoas

1 Raquete de último modêlo. Simplesmente proeessar a extranhas a, classe.
'

,

1 Cadeira portatil. ,

I
Pedro Bittencourt. Acusam I

Florianópolis, Outubro de 1953 '

2 Litros de legítimo cognac g d h f d' t' I IVO GANDOLFI - Secretario Geral
, '"" o ran e c e e pesse IS a

1 Abat-jour, oferta da Casa Ro��l .

dI' d f
. _I

Como complemento da reumao, o lançamento de e marui, e ter leito ne

1---------um filme. .. gocios escusos de terras e

BINGO E CINEMA outras bobagens. Por isso, ULTRA SON'OPREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00. "mandaram dezenas de sol-

'

Senhas com a díreçãorda Associação, bem como na
d d 'C d li

"

'

Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 'ás 11hs.
a os e um capi ao a po -

TE'Prêmios em exposição na Casa Hoepcke. cia, inimigo pessoal do acu-
, RAP IA �

.sado, para a instauração de
um inquerito no qual fique

Dia do Empregado ::o;::::ri::u:::�,�:g:::11'O
no Cemércíc nuncia partiu do sr. Wal- SINUSITES
P.

,ter Francisco da Silva, E INFLAMAÇOES, DA CABEÇA E GA\RGANTA.
. rograma com o concurso do dr. �oão I

TRATAMENTO COM, HORAS MARCADAS.

A', 6 hor�, D��a��a de 30 ti;os em .homenagem a As- r ;����:e����;og:::::;.,�:.DR'GU E,RREJI"ROssmbléia 'Legislativa 'e ao Dr. Paulo Fontes, I. ' ,

P d' Bit
I .,' -

"

DD P feit d C it 1 ' comprar o sr. e 1'0 1 - ' '- .. - - .

� re elO, a apl a . 'T
'

A's 7 horas .;_ Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilha, tencourt para a sua grei
. CONS!1LTóRIO - VISCONDE DE DURD PRETO

em homenagem -ao 'dr. Aderbal Ramos da Sil- politica, se utilizou da' de-
- AL;OS DA CASA", I}ELO HORIZONTE.

va e a todas os comerciantes desta Capital. nuncia para inutilizar aque- RESID1l:NC�A, - l' ELIPE SCHMIDT'N. 113.
-- ---

I
·

M t C I H k
le prestigioso politico.

naVIO- O or « ar ' ,oepc e» A verdade é que Pedro

C I'
'" Nos têrmo:e?ta�tYri�s � �'Vçd�i�ração da Dire-

Bittencourt está sendo vi-, O OCaçaO
'

'

f d d,

RAPIDEZ _ CÔ,NFORTO _ SEGURANÇA toria, icam convi ados todos associa os quites, para a

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO tíma de uma nefanda e
,

' .

_
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30

,

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo ignobil perseguição politi- OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDúSTRIA do corrente, às 19,30 horas, na sede social,

neste último apenas para o movimento de passageiros. 1 ca e Imarui está vivendo Para chefiar operarios, almoxarifado, depósito ex-
. Ordem do Dia,

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE horas de sobressaltos e de pe?ição, produção em serie, escrituração, redação' pró- .

Discussão sôbre os telefones ,9.a União, colocados

, pria, sendo tâmbém motorista profissional. _ i nos pontos de autos e outros assuntos.

� Organisado e com longa prática, dando amplas re-
I Florianópolis- 20 de outubro de 1953.

I Ierências do seu passado profissional (a.) FRANCISCO NEVES - Secretário.

,IDA VOLTA Se o sr. Governador pre- Pretensões modestas,
de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos

I
tendia desfazer o prestigio Resposta (cartas) na portaria deste jornal. .

.

29/10 (4/11 5/11 de Pedro Bitencourt, que
8/11 10/11 .15/11 16/11 dasse jrara Jmaruiv nã
19/11 21/11 '26/11 27/11

man asse para marui, nao

30/11 2/J� 7/12 8/12 uma força armada de sol- Expre,sso
11/12 13/12 18/12 19/12 . dados, mas uma turma de

22/12 24/12 29/12 30/12 trabalhadores para fazer es-
Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas tradas de rodagens, cons-
do Rio, às 7 horas truir hospital, Centro, de

Para mais informações dirijam-se à

E,MPRmSA NACiONAL DE :-lAVEGAÇÃO HOEPCKE Saude, escolas, etc. Esta é

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 a arma indicada para se

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN·
PARA INFLAMAÇOES E DORES. \

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 intranquilidade.

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

I

Florianópolis
de

'

ANDRADE & KOERICH
Transporte ,de cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
'

,
.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Uafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal 435
-End, 'I'elegr.: SANDRADE

'

'Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

"Agência: . - SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
\ End. Tdegr.: SANDRADE

-o-

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo' Horizonte co��';
,tráfego -msüu o até São �aulo com a Emprêsa de T1'ans'l•

."
portes Mmas Gerais S/A)

�\.o
�"';),'-";,

"H/III ....�() "''-'\._<=.��

"''''''''''''''''''''''''"�
T(;rr_!J�

•

TBANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A�"

Presentes de Real Valor Sim 1
"

'

"
/', ,

,

Doeis, Pulseiras _Diversas, Relogios, Canelas Parker,· Porcelanas Decoradas NaCional
Japoneza e Chineza, Faianças e MuRas Oulras Novidades.

'

....... , ..
'

., to,
�." ..

Pistribuldor
,.-

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporte.
Rua João Pinto. 9 FpoUI

" ';,::,,'

"

,'\

Dr.�·Romeu Bastos Pires
-MÉDICO-

COM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO' RIO DE

JANEIRO

CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS

Consultório: Av. Getúlio Vargas; 2 - BIGU,A,ÇU.
-

Horário: Segundas e Quintas-felras, das 8,30 às 11

horas.
'

Resuiência: Hotel CACIQUE:' �one: 3.449 - Flo

rianópolis.

União B. dos Chauffeurs
.- �'-de Sátltt·: Ctlarina .1

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

\

Cer,âmica São Caetano
TIJOLOS' PRENSAtJOS, TELHAS, LADRI.

-,

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
-

�

.

TARIO
'

PRONTA ENTREGA

OsnyGama ICia.
JERÔNIMO COELHO. 14 r: Caixa Postal,

239 '_ Florianópolis
DISTRmUIDORES

Preferir NOfJsa Casa, é .. · 'Preferir
OTICA M()C:,EL.O

"

a Melhor
FELIPE SCHMIDT -

..

FONE 2280
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.' ;� )
"

e generosa família dos comerciários, nesta Jes(i!a
comemor�çõe� nesta Capital. Oàtras Dotas

.. -

"

Na data que hoje trans- sua responsabilidade no e- i�dustriais do interior dp alheia aos anseios dos pa- Mendicidade Irmão Joa- ração do Empregado no ÇO-'I em homenagem ao' dr. A
corre - DIA DO COMER- xercício das suas atívida- Estado. No pla��\�ducaCio-1 trões, ne� �ão pouco isola- qU.im,' com .dístribuíçâp de

' mércio. Às 2� hOI�,as, no Cl�- ,

derbal Ramos da' Silva e a

CIÁRIO, essa honrada elas- des. Nêsse particular,' não nal, o comerciário conta' da dos direitos que, mitras brmdes, em homenagem ao I be' Doze de Agosto, tradi- t�dos os comerciantes desta
,

se que,' no' Brasil, tem sido há 'negar que a classe já Com escritórios modêlos,
I classes têm garantidos. Hoje

i
Presidente de

J
Honra do

I
cíonal soirée, em hoÍnena: -Capital.

elemento' de progresso da muito tem conseguído.. Aí nos -diversos munícipios de em: �i�,_ o com�r:iário te� I ,Grêmio ?�S Come:ci�rios, gem ao si. �overnad?r, 'do
•

CONCURSO,
economia nacional, desde o estão os .ambulatórios d,9 Santa Catarina, sob a res- atribuições 'deflmdas, obri- Prof. Flávio Ferrari; as ,17 Estado e dedicado ao sr, Eleita, Rainha dos Comer
humilde balconista ao mais IAPC, ontem pertencentes ponsabilidade do SENAC., gações determinadas e de-I horas, cocktail ofere�ido '� Charles Edgar Moritz, Pre- dá'rios a Srta. MARLEI
.graduado comerciário dos ao Serviço Social do Comér- A classe comerciária, des- veres que sabe cumprir Imprénsa desta Capital, no sidente da Federação do Co- RIBEIRO MATQS, [umcio-
escritóries, será alvo de me- cio, para lhes .dar a assis- fruta, no Brasil, de assis- honradamente.

.'

" i Bar Netuno, edifício IP�SE mércio de Sahta Catarina. nária da TAC

,recidas homenagens, _ tência médic� e hospital�r. tência que as classes produ- Muitas serão as' festivida- e, encé,rrando' essas come-I Hoje, às 6 horas, salva: de', No Concurso 'para Rainha
O comerciário é, hoje em A_í estão os.meios de recreá- ..t��as, insp�rad�s p,or princí- i de� ,que assinalarã� � efe-I m�ra?ões, retreta no Jard'im 30 tiros ,�m' ho.men.agem � dos Comerciários foi eleita,

dia, um agrupamento de cao, sendo de ressaltar nes- pIOS <te solídaríedade huma- ( méride. Nesta Capital, no, Oliveira Belo, pela Banda Assembléia Legislativa e ao pela' expressiva votação de

empregados do comércio, te particular, o Jardím d; na, 'lhe .deve, I Por isso, n�o I dia de ontem, foram marca-j de Música • Com'�rciélJ, em dr. Préfeitp Municipal e'"às 15.862 votos, a gentil senho
com reivindicações assegu- Infância "Murilb Braga", é mais nos dias correntes, I das -as seguintes: ·Às lO, ho!' homeha�em ao sr, Ivo Gan- 7 horas, partida para um rinha Marlei-Ríbeiro Matos,
radas, No plano social, os sob a inspiração dos que di- uma cla�se <;lesamparada, ràs - Visita ao Asilo de dolfi, Presidente da Fede- pic-níc em Ribeirão da Ilha, funcionária da TAC, desta
seus gremios, as suas asso- rigem o SESC, em Santa , • Capital. Em 2° e 3° lugares,
ciações de classe, norteiam-I Catarina ..e que,' em breve, ,A.semb I 'e';' I·,a 'Le "1·,5 Ia' t·1va, as senhorinhas Teresinha
lhes rumos certos por onde' será também realidade nOE

, &
" ,

Sa',105, comi 8.608' votos e,

caminl;ar, todos seguros da I demais centros Jcomerciais e E);za Simas, com 7.350 vo-

MANIFESTAÇÃO DE SOLIDAIÚEDADE AO MAJOR JALDYR B. FAUSTINO DÁ SILVA E TELE
GRAMAS AOS SES. MINISTRO DA. GUERRA E\ GOVERNADOR IDO ESTADO' - FINALMENTE,
DISTRIBUIDOS GS AVULSOS DA PROPOSTA O EÇAMENTÁRIA PARA 1954 - OUTRAS NOTAS.

",I sôbre a
�·���;�t.�:·r·5��;��:,?��!��

dala.
'

!

D., no interior, está aderin

,do. Mas' ninguem ader)w,
exceto dois ou três funcio-

\

/

tos, a, primeira funcionária
da -A gência For-d e a segun
da, do Salão'Record.

. �

Sessão de 29-10-53., .Exrno. Sr. General Ciro' gradecer esta Assembiéia ara,' Presidente da Assem- Com essas expressivas
Presidência - Volney C. Espírito S:mt1'j Cardoso. /

IV. Excia. os serviços do b]�ia. solenidades, o DI4- DO CO-
',e Oliveira.

. '

,

I DD. Ministr o da Guerra, ,brioso e .brilhante oficial do, f?<ila das Sessões, em 29 '.vlERCIÁ�IO .é assinalado
Secretaria - Lenoir Var-

'

Hio de Jaueíro, DF. , ,'nosso .glorioso Exército, hí- ele outubro de 1953.
,,

F
'

\ 1 íd B I I
' nest I Capital, de maneira

;as erreira e E PI io ar-, Assembléia Legis ativa potéca a V: Excia. e ao ci- WILMAR pIAS, deputado ,,',
c

, l'

Dosa. ' I Santa 'Catarina, por propos- ta�o oficial a sua solidarie- I _
. .digna e honrosa.

4. demissiio do Diretor do ta d' putado Wílmar DI'as "dade e o seu apôio pela .- - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - -.,. _.,.;._.,.._ -w._.,.,,� ....
.." ",. \1•.-' , U Q. ••• - - - ••�, - • _ ••••• - - » �- • •

"

, CoLégio Estadual [lamentando sinceramente I c:,mpanha de 'r�cuperação I

'

,

. I

I O dep. Wilmar Dias, após nv,vos que determinaram moral e patríétíca em tãoF
I

b',tecer considerações em tôr- da�·t<1mento ilustrado Major I boa hora empreendida e tão -neG a; 11.0 da atuação benéfica e Jaldyr Bherir.g Faustinó da I desastrosamente interrom- I � .

·

I salutar do Major Jaldyr Silv a da direção do Instltu-' pida pt Atenciosas sauda-I' . ,_'

,i"austino da Silva:, à frente, to de Edtlcélcão DIAS VE-
I

cões ','
CANTILENAS meçou a preparar às ele i- Jo Instituto de Educação e LI-lO, de Flo�janópoli!'s, vem I' Volney Colaço de Olive:i-I' OUTRO TELEGRAMA

Em, abril de 1951, o de� I uma comissão especial de C('l,�,giO Estôdual "Dias ':�- dgradecer,. em

no�,
e povo 11'a, ,Presidente Assembléia". Concórdia _ (Radarpress)_ _ Os telegramasL'

putado Marcarennas jurava fiscais de fazenda. e ma�dou lho e das graves ocorren- cciturmense, seu acertÇldo e I Exmo. ,Sr., -" falsificados que o Diário da Manhã está publicando
que antes do fim do ano a :acompanhar no,Turvo, com cLu:, que culminq_ram com o o['o!tuno ato que permitiu i . Governador Irineu

Bor-, têm causado hilariedade no Oeste. Compreendendo
l�edido de demissão ,daquele cibele OfiC'ê[l dirigir nosso nhausen. ,', ,que campanha d' O ESTADO foi',vitoriosa, pois ,

bancada do P.S.D. estava ordens secret�s. Hõuve re- b' "l't 't 'l 1 I t't t d N t1'I"�0 mIl ,ar, a?resen ou o nl�I,S e e,:a: o ns 1 u o e 'es a.
,.

,_ t. obrigou jornal governista confes�ar
-

publicamente
dividida. Era coisa certa, p�lsa a essas ordens e al- sf'gmp.te req,ueru:nento, que ell""DO oflCwl pt I 'AssembleIa LegIslatIva que grandioso plano aproveitamentq ,Estreito partira
que o corce,l negro ,dos fa- guns funcionários foram re- ['e�ebeu aprovação unam- Major Jaldyr Faustino, S�nta Catarina, por propos- de Co'llcordia,' e' não do gó,vernador Irineu Bor-

tos, como diz o, deputado colhidos. Pará preencher me:
.

'

durante tempo' dirigiu refe- 'ta deputado Wilrrtar Dias, õhauseú, que apenas queria fazer farol à custa es-

'd
"Exmo. Sr Presidente: i rUo 'Instituto, contribuiu de : rpela para Vossa Excia: s'en- for'c'os' e tI'aba�lh.os o'utrem, varios ,pedidos de assina-

Enori; traria na garupa,' A a lacuna e evitar a errota R
'

l' I di' -

,
' e<;,ueiro a V. 'Excia. na lliodo decisivo e inigua ave j�do envi ar seus me hores I turâ foram dirigidos aquele vibrante órg�o da opo-.

divisão, todavia, não -veio. foram 'dadas outrás provi- ·forma regimêntâl que; ouvi- para 'restabelecer não' só esforcos para fazer retornar . sição. Quanto Diário da Manhã, que :,até':agora' en{
Depois, os udenistas e os dêçciàs, tendentes a frau- 10 o plená>:io, I sejam ende- ,Vrincípios- sadio ,patriotismo' à dir�ção do Instítuto de I distl'ibtlido. gratuitamente, e '�,ue -teJ,ltou cobrar as-�
seus jor:fiais"�udaram as çõés municipais em 7 mu- l'eçados aós exmos. srs. Ge- e brasilídÇlde que haviam Educação Dias Velho o bri- !

sinaturas, obse'rva�se geral repulsq, sendo devolvi-

profecias: _ A bancada nicíj:>ios. No Sul organizou mnl1 Clro,yo Espírito San, ,sido postergados, COl�O, par- )hant� ej brios? Major Jal- das circul�res impressas' com 'chorosos pédidós pa-
, ' " , to Cardoso, Ministro da ht'ulal'mente,- .. renovou a dyr Behring Faustino da

ra, que quem 'até agora 'Yecebeu dito 'jornal de gra-eontin,ua unida, mas o P. S. darem o pleito. Para os ou- '-' '

I B h f' d d 1 S'l d d d lt
'

..l'Uerra; l'meu
�
orn au- ('on lança o povo e as a ,;, I va, e uca 01' e a os me- çà passe ,a assiná-lo. O fato_de O Estado obrigar o

tros �nuhi<;ípios foi despa,- :,;en, Governador do Estado tas autoridades federais no 'ritos a quem, em' hora de Diário da ,Manhã a confessar que o plano do apro-
chada a máquina oficial, -; Major .; aldyr Behring ensino,ministrado no citado feliz inspiração a<;lministra- veitamento do Estreito PARTIRA D� CONCÓR-
com a gaita, com a polícia, I<'austino da Silva, o� se- (�tabel�cimento pt i bva, V. Excia. entregou' o DIA - 'e não do Governaqor, como queria o �u'
('om os fI:sca'I's, c_9m a pres-,

�uintes telegramas: 'Por êstes m6tivos, ao a- govêrno da nossa maior ca-' jornal - encerrou o assunto, p'óis veio, esclarecernários públicos, para salta- , , , ' '

d
.-,ão contra os candidatos'

,
' , sa e ensino pt que, jornal oposicionista ,apenas quís fazér ju!?tiça

o,cssedistas. O Secretário V,et,os
�

'ReJ·eitados.' ,Ontem aos verdadeiros batálhadores J?elo progresso Oeste
Recuperação moral e pa- e evitár sr. Bornhausen continuasse fazer cumpri-

da Segurança reservou Taió Na sessão da manhã de ontem, ,na Assembléia Le- triótica empreendida, ,refe- nientos com chapéu alheio. Uni viva ao O Estado.
para fazer a sua àfrica, �islativa, o Govêrno fo�, em mais u'ma vez, derrotado. E' !'ido 'educador e que tão be."

,

'_"',
.

'

qtte 'foram rejeitados mais 3 vetos: nefic,amente repercutiu no� FUMACINHA.
'

lhe mais uma esperança,: a qual no'\7o von Rommel. Le: 10,.... Ao projeto do Dep, Antônío Aln:teida,,-criando jcirculos educacionais dêste
' Lá da '<;haminé da Secretaria da Agl'icultúra,

organização dos novos.dire- vou a polícia" especial, mo- um Pôsto de Saúde em Tangará --;- Rejeitado por: 24 'a 5! IEstado e do país, são servi. 'que há ppucos dias festejou o primeiro aniversário,
tórios do P.S.P., do P�D.C. torizada. Com tudo isso es- 2° - Ao projeto do Dep. Bahia Bittencourt, que ços que não podem ser obs ' surgiu afiiial- uma fumacinha. E' que, segundo cór-

'

e do P.L Novo desastre pa-! perava o sr. BornhauSen, conce'de- attxíLío df 2'milhoes de c1'uzeirbs a Jtajaí para' curecidos e
'

interrompidbs re, já está nomeado para o cargo de Secretário o
.

I d
' 1 instalar luz em dive?'sas �ocalidades - Rejeitado por: 25 sob pena de' refletir danosa- dr. Vitor Peluso. Esperemos a confirmação.-

1'a a .!l,.D.N, .! O deséontenta- ar uma sova inesqueclVe.' 5'
" \

"

.

ROUPA SUJA
,

a .

'
"

\' mente educação futuras ge- ,

mento e a decepção pela no P.S,D.! que nunc� maIS 3° -! Ao projeto dêsse .m,esmo representante de lta- lações de professores pt O sr. Pedro_ Sales, 'presidente do Instituto do
eterna 'vigilância eclodiram I'

l(cvantaria a, cabeça: ,enver- ja'í, concedendo -auxiiio' ao Hospital So"nta Beatriz, aa- Acredita Poder Legislati- Pinho"'e criador 'da célebre firma Mal'melada Ltda.

nessa ocasião. Os diretórios 50nhado de eleger so'um ou quela ci�ade - Rejeitado p(h·: 24 � 3!
'

'vo que V. Excia. saberá de- o 'sr. Hermenegild�" Corbelini, vulgo Papa-Tudo e

pessepistas, democ r fi tas -:lois vereadpres.. Veio 'o

L'
--- -, , mover referido educador de o sr. deputado Waldemar Rupp ,eram amigos: Ami-,

.

',' Olerl·'a d'O Es-Jado 'Isua
deéisão, c�m o qúe 'se císsimos. O escritório �rapuca destes últimos era até

cristãos e ,iib�rtadores, fi- aleito e'; descontados os que,
'

dif" dI' D b- ,:crj:!denciará à gràt,idão dos no m�smo e
.

lCIO o nstItuto. e repeIlte,' riga-
zeram uma 'limpa nos, ele- li:! outros partidos, como do , A 'B'xtra'ç'ao ,de ,O',nle''m' educadores e de todo o povo

ramo O Pe'dro Sales foi para' o Panfleto e déu uma

mentos de maior projeção 2$.P., em Tangará, ,corre- 'catarinense pt' lavagem no Rupp. Este ,foi para a -tribuna da Câ,-
da U.D.N. em vários muni- :am, o pleito sob a l�enda e 8.534-- Cr$ 200.000,00 - JOINVILLE \

,!I ,Atenciosamente, mara e para a ULtima Hora e desmontou o Pedri-,
"

',is despesas udenis'tas _ o
4.052 - Cr$ 15!OOO,oo' - FLORIANÓPOLIS nho! As aCllsações de imoralidades foram recípro-

Cípios e distritos; Desespe" 10.871 -' Cr$ 10.000,00 - XAPECó Volney Coraço de Olivei- caso O Córbelini ficou, de fora, como o pior dos
rado, o -Sr. Bornhausen co- ?S.D.' acabou, elegenào 1.502 Cr$' 5.000,00 \� JOINVILLE 1'a, Presidente. três ...

MAIS' vereadores do que a 12.021 - Cr$ '2.000,Qo - .ITAlóPOLIS
'

Exmo. Sr. Major Jaldyr Com quem teria ficado o sr. Irineu Bornhausen?,
UDN O góvêrno perdeu a PAGAMENTO DE. PRf.:MIOS

"!

Behring Faustino da Silva VERBAS'

�'abeca. Está tonto. E tão Ná �dministração da :Loi:e�ia do Estado foram {la:' "

Nesta.
_

Nos melhoramentos do Hospital Nerêu Ramos,
"

'

t
"

lt
-

., gos os seguintes prêmios de Cr$ 200.000,00. Bilhe\e ... I" Assembléia' Legislativa, ultimamente inaugurados, os gastos do Estado fo-
:�n p que �o ou ao Ipr�ncI-112.847 ao sr. Juvelino Telles, Ferr6viário, residel')te �m t

por' prop�sta dep.' Wilmar ram os s�guintes: Cr$ 0,00. O dinheiro todo 'foi fe-'
O Clube Recreativo 6 -de p:o. AnunCIa, todo o dIa, o Pôrto União; Bilhete n',10.139, dois décÍlnos'ao sr. Willy Dias, vem extern•.r a 'V. _ deral, <;ons,eguido pelos representantes pessedistas

'Janeiro, do Estreito, ofere- princípio d� fim do;P.S.D. Bauke, �otori�ta, residente ,�n: Inda�ál;( dois décim�s ao Excia., em noirt<povo cata,;,1 ,na Câmara.
'

cerá, aos seus intimeros as- Não, passa jorn.al sem que sr. Waldmo Klenen, comerclarIO, reSIdente em Indalal, e l'ir,ense, seus maIS reconhe-, I S. Exa., o sr. Governador do Estado, segundo
socia�os, uma animàda noi- apregoe quê a bancada da '1m décimo ao .s�. Albertc Sedlacek, cpmerciário, rési� cidos agradecimea(os pela 'I seu jornal, autorizou as obras! Muito obrigado, Ex-

, _,

1951
dente em Indrual." ,

' S,Ia acertada e 'criteriosa a- celência.'
te ,dahsante no próximo sá- )pOSlçao - que em ' ,

,,'
- ---- t\1ai�ão à frente do Instituto' .'ALEGRIA

bado, 'com início às 22 ho- ,�ra de 18 e �oje é de 21 qe- Bo,Is,a ,Oficial Le -VA).oA,'res' de Educação Dias Velho, la-'I E' coisa decidida o ingresso do sr. Lucas Gar-
ras, rei,úando grande entu- �utados - não esteJa se dis- ..

U' � E1.entando'q!le V. Excia. não I cez no-P,S.D., com mais de 20 deputados e de 1.00
siásmQ para parada 'dan.:. nilinguindo. E' sempre á RELAÇÃO DOS NEGóCIOS REALIZADOS NO 4° tenha podido prosseguir' na 'li prefeitos. Â U.D.N, catarinense, mordendo-se' de

sante do sim,pático 6 de Ja, i'l' 't
' PREGA0 DE CAlyIBIAIS, EM 29-10-1953, ACOMPA- tarpfa relevante da, recupe-

' raiva por essa bomba de cobalto, ach.oú um jeito de

'�esm�. ca? �dena,
mono ona,

,'NHADA DAS, COTAÇÕES MINÍMAS E MÁXIMAS r'ação moral e social d� Ins- 'I não ficar triste. É que ,segundo alega, com essa deci-
.; ata, mSlpI a, enfadonha,

,
DOS RESPECTIVOS ÁGIOS tituto referido pt

-

são o PSp de S,ão Paulo ficará muito forte e exígirá
invariável, fa,stidiosa, reale-

I
Moédas Catego- Prazo Mi- Má- Ql\an- ,Desejándo que cessem a 'presidência da Câmara para o sr. Cirilo Junior.

jen'ga ... Na hora das gran- \, 'rias ,nima xima tida- motivos que determinaram Bástou pensar nisso para ficar alegre, esquecida de
des decisões, Ja se sabe: lá

�
,

,.

�
,

de seu áfastamento afim de, que o adágio alegria de pobre dura pouco, também
está a op'osição firme, ,coe-

US$. Gr:c�a .....•. 2,a. Pronta 10,09 lÔ,oo 6.000 que, V. Excia� possa voltar vale para os pobres de, espírito.
, . ;, US$. GreCla '. . . . .. 3a. " 10,09 '10,0"0 2.000 a oferecer o seu concurso ZEZINHO,

,-:'
-

O Escritório Estadual do
I
sa, monohüca a despeJar, US$. Grécia 4a. " 10,00 10,00 3.000' I váHoso de militar ilibado'

, �éZinho é o' apelido familiar d<1> deputa�o Gai�
Instituto Brasileiro do Ca-:H votos uniformes. E' US$.' Holanda 2a. " 10,00 10,00 9.000 de E!ducador .de �ltos méri: I lotti Peixoto. O jornal do Governador até hoje 'não

fé,' atendend.o aos inúmeros �im....
-

I'
US$. Holanda ;. 3a. " 10.00 11,10 ,7.000

Itos
e de patrióta compene- o compreendeu, como êle é: brincalhão e irriquieto.,

'p'edidos de ,interessados na
I BUM.

" US$., Hol�n�a ,

4a. " 10,00 10,00 2.000 trado, dos seus deveres para E vive q fazer mau juizo dele. O sr. Bayer. Filho �

f.' d' I A' US$. Japao 5a. " 10;00
-,

20;10 1.000 com o Brasil e as suas fu- enveredou por êsse canünho e saiu arrependido. O
ca elCultura, man ara re- P. S. - O governo, on-,,' t 'l't d"

-

d
.' d' t do de TI'J'uca d t

'

, ., , • A ,I '

Ufé.S eles, na Il'eçaO o Jovem ,epu a
" s, ven o on em o seu

pe,tI�, hOJe, as �� horas, pela ,te�, perdetl" �1als tres vetos
I

TQtal em dólares ..• oe' � • • • • • • • • • • • • • ... 30.00� -: citado Instit,utb. ,formula a cliché, no jornal bornhat,lseano, mirou;.o longamen-
RadIO Gu,aruJa, a palestra 7,1a AssembleIa, por 24, 25' e "

,

,
' Assembléia a- V.' Excia. os� ,te e 'depois exclamou: r- N,ão tem, nada parecido

do .Dr. Walter Lazzarini! 24 votos contra 5 ·5 e 3 e' Secretaria da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Ca- �sells lnelhores votos de pros:, com o ,de Qutro conterrâneo! Indagaram quem era,

, -E"'" '3 2' 5 b'
,

E'; tnrina, em Florianópàlis, 29 de Outubro de 1953. peJ:idade pessoal 'pt'Aten- o 'outro. E o Zézinho, .lÍuma das suas gargalhadas: -pronunciada em nosso s- , e em ranco. e o ,', j J -

G l J" • ,
'

O A ' E f" ,

'

I P &1)
,

'f' i \ �
DUO onça ves untar CIOSRmente,," .

,', nten01ó• ,se OI;..
\

�.m�r"""!""'"'T�-�"""'''''--
I . '

. que esta no 1m." Vice-Presidente I 1(ol.1l,ey Çoll,L,Ç,9\ de Olivei� GUILHERM� r�,L�,...".�rriJ
·,;:i..;;:'"'

'F'l�rianópolis, Sexta-feira, 30,de Outubr.o de 1953

TI·M • • • nào
-------------------------� '�

,rel)J -de ca�reira e pularam
de l(etra. A coesão partidá
ria do P.S.D. começou a

assustar o govêrno. Surgiu-

Aviso

Clube Recreativo
6 de Janolro

neiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


