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Acreditaram DO Fim do'
Mundo e Individaram-se...

(mAS, Austria, 6 (INS) Outros, pedindo dínhei-
._ Vários habitantes do

I

1'0 ernprestado, fizeram al

LI a pacata multidãp des- gumas "loucuras", mas co

ta c.dade pensando que o rr'� o mundo não acabou, fi
.nur-do iria se acabar en- carsm cheios de dívidas e

I I,
rontram-se, agora, cheio de!

VIVOS devendo .assim paga-

,.lívidas.
' ],'S.

Uma seita religioso infor-,mou aos multidões da cida-

e1(, de Muerzuschlag que Graves ocor-
"!-�gundo informações cer

+as. vindas do céu, o mundo
seria destruido exatamente

Nó Ministerio �o Tra�albo
Goulart e' 18 delegados em estudos para

'aparelhamento das delegacias regionais
RIO, "6 (V. A.) - Em

I" raíba; Rubens Prazes, Pe ..�-

reunião de que participa- nambuco; Edson Falcão,

Iam, o sr. Jango Goulart e Alagoas; Emílio Gentil, Ser-

18 delegados estaduais, fo-: gipe; Clemens Sampaio, Ba-

lam iniciados, ontem à tar-I hia; José, Pessoa Cavalcan-
,

de, no Ministério do Traba- ti, Espírito' Santo; ,J. B.

lho: os debates sôbre o PIa-I
Carvalho França, Minas

no ministerial de reapare- GGerais; Mário Pimenta de

lhamento das deTegacias re-I Moura, São Paulo; Líclo

gionais em todo o país. Toledo, Goiás; Alvaro AI-

Constam, também, da buquerque, Paraná; Raul

agenda dos 'trabalhos das Caldas, Santa Catarína e

várias reuniões que se vão Luís Assunção, Rio G. do

1,('�}izar, � revtsão do sal�-I Sul.

ri", mmimo e a mqlhoria
do :;lbôno familiar em todos 'I

•

os Estados. I
DEPOIS, AS DEMISSÕES ,""-------,-

,

Tão Jogo se concluam I INSTRoc6ES
esses ostudos que visam a1'-1

-

.nentar c rendimento, das' Durante a estada no Rio,
d' 1

'

(
, -

)'
I .

I
"

e egacias orgaos 'mope-, que se 111'0 ongara até se-

rantes no Norte e Nor�e�- I gunda
.. feira próxima, os de

te) o sr.•1ango Goulart 1111- legados regionais receberão

ciará a. segunda eta�a .d� I instruções ,

técnico-adminis

seu mano: a substituição trntlvas nas renarticões es-e '

I .. '

,�le vários delegados contra pecializadas do Ministério

cuja incapacidade se avo-
I
do 'fl'aDalho,

lumam no Ministério as

mais Justas reclamações fei
tas per diretorias de sindi-

com cujos

tiO,tulares trocarão sugestões
.nn t01 no 'do anteprojeto
ministerial de reforma dos

nais.

caros patronais e profíssio- órgãos incumbidos de fisca-

lízar a aplicação das leis' do
Trabalho nos Estados bem

� �'.t�",..,_..�t= ," \

assim de dar 'solllsôes satis-

fatól'ia; a�s problemas li-

NOVA
gados às relações entre

IORQUE, 6 (U: capital ,_? o trabalho.

P,) - Foi exposto um novo

método de tratamento do PONTJS' DA REFORMA
câncer do pulmão pelo dou

tor Hugh .F. Hare, de Los

Angeles, em comunicação
entregue ontem na Socie

dade Norte-Americana de

Luta contra o Câncer. O

Na breve sessão de aber-Itllra dos trabalhos, o sr.,
Jango G01.11art antecipou I
"lguns pl,lJ1ús da reestrutu

ração a ,que vai proceder
metodo consiste no "bom- !la', delegacias, mencionan

bàrdeio" da região cance· do como principais a cria

:"osa por meio de raios X ,<ão de l'omissões de Higie-
,

de dois milhões de volt�., ne e Seé(U1.é1nça do Traba

bem como no tratamento lho e a pxlensão aos ES�2-

das regiões, vizinhas sus- dos da CIJ!nissão Técnica

cetíveis de serem afetadas de Orienü\qão Sindical.

pelo mal. ExcetC' o� delegados, dJ

Quarenta e dois doentes Pará, M;H'�mhão' e Mat.1

foram tratados por ês."� Grosso, participaram da !

método em Los Angeles. sessão im;:lfural os seguin
Vinte e três se encontra- tes funcioni'lrios estaduais:

,am em tais condições que Edmundo Fernandes Levi,
não era possível qualquer do Ama:r.c,:1Cls; Said José

intervenção cirúrgica: cin- Gedeon, Piaui; Crisando de

co estão vivos e não apre· Holando PImentel e Cícelo

sentam vestígio algum do Figueir�d() de Mendonça
câncer, decorridos 23 me-

I do Rio G. do Norte; Otad

ses depois do tratamento. I lia Dantas C_otaxo, da Pa-

ATROPELAMENTO
na es.rada de Coqueiros

Inspira cuidados o "estado. da
. vitima, Internada DO B. C..

Lan;entável ocorrência se

I'
'Tão logo o fato ocorreu, o

verificou, �s 11 horas de on �r. Dilermando Schmidt

tem, em 'Coqueiros, com o c:çmduziu a pequenina víti

atropelamento da menor ma para o Hospital de Ca

Valdete Maria da Silva, com ridade, onde a internou às
10 anos c;le idade, filha de :: uas expensas. Segundo in

i\lbino Lobo da Silva e de {armações que colhemos
!-ua eS�<ll«a d. Nà�iba da Sil- junto àquela casa-de-saúde,

, va, por uma camionete que, I
o �stado de Valdete inspira

no mmpento, era governada CliJdados.
pelo sr. Dilermando Schmi- O fato foi comunicado à

dt, funcionário da Diretoria Polí�ia pelo sr. Deputado
do Jnterior e Justiça. _ Wilmar Orlando Dias.

\ meia noite do dia seguiu- Fortaleza. 6 (V. A.) nas de carvão, que aumen-

i,��" Graves ocorrências acabam 10u o salário dêsses últimos.

ilssim, várias pessoas ,,1:1 I de ocorrer' no açude '''Ara- Foi o seguinte o

aldeia, acreditando na pre , ras", no município de Bc- do deputado: I

v�·f.o resolveram se embria r.utuba, resultando em con- "Sr. Presidente, vem de

gar a fim de "esperar" o flito no qual perderam vi- ser assinado perante a Co

f.io 2.legremente. da um guarda e um operá, missão de Conciliação de
rio, ambos' trabalhadores Dissídios Trabalhistas, peras
na construção daquêle re- I d S' d'•

representantes o m 1-

cato Nacional da IndústriaOs drs. Fritz e Frantz
Nunca tão poucos disseram tantas boba"

gens em tão pouco tempo, corno o jornalista do

govêrno, ontem, e o presidente d� Assembléia.
ante-ontem.

'Aquele, treslendo um acórdão, cujo senti

do jurídico não está à' altura de penetrar, en

cheu o orgão palaciano de heresi,as e' de anedo-
tas jurídicas. ,

Este último, negando ao poder Iegislatlvo
o direito de legislar, em matéria especifica da

própria função da Assembléíaí expressamente
estabelecida no art. 21,. alinea II, da Constitui

ção, delegou êsse indelegavel direito ao Exe

cutivo, para que este para si 'mesmo legisle.
As tiradas do plumitivo e a decisão do pre

sidente da Assembléia são estarrecedores do

cumentos de supina tolice, a envergonharem a

cultura da i,\o�sa terra, '\.)'. _ ',l '" .

,

.•
'� Resta evhlen1te tllj.e a-iY Jornà:��t.a;''f.SA;�· r
que êle seja_. quem é, não se pode exigi'r l'e!Wei- �
to e subordinação aos mais elementares conhe

cimentos. As mais' grosseiras estultices e as

mais espantosas aberrações em matéria de dI
reito, são-lhe até consentâneas à pena, corno o

crocitar 'ao urubú e o ornejar ao asno.

Resta também evidente que, a decisão do
Presidente da Assembléia, tendo por evidente:
m!i!nte inconstitucional o em�dar um artigo da

proposta da lei de meios - e justamente aquele
que confere ao Execqtivo o direito 'de abril'
créditos sem autorização legislativa, até deter
minad� total - é urna decisão polí�ica, nascida
de uma bargan�a qualquer, entre o Governador

e o Chefe do Legislativo. Mas, ainda assim,. o sr.

Volnei Oliveira, portador de um diploma de ba
charel em direito e ainda jovem, não podia ne

gar-se na sua personalidade, Molar-se na asnei

ra, rasgar o seu título, atestar-se ignorância e

dar avisQ prévio de que, por interêsse momen

tâneo, não vacila em sacrificar o futuro respei-
'to ao seu nome e á sua carreira.

- As teorias defendidas por essa dupla
já discordante entre si - cobriria de vergonha
o mais tapado calouro que as sustentasse.

Lembrando versos célebr'es, dir-se-á que, no

empilharem disparates e despautérios, neceda
des e burriquices, asneiradas e asnarias posu
damente asinari:s - "ambos rivais divisam".

O que sustentam, jurídicamente, não vale

contestação. São doutrinas de direito existen
cialista que ninguem" com responsabilidade de
ciência jurídica, ousará defender, porque são
doutrinas que, coram populo, contrariam e ani

quiÍam a essência do regime e o processlls de

mocratico, assentados na independência dos po
der:es.

o

x x

x

Ontem, na sessão da Assembléia, o presi
dente negou acolhida a um requerimento que pe
dia a votação ,do orçamento artigo por artigo.
Quís o sr. Volnei Oliveira estribar sua recusa

no Regimento Interno, alegando"que nele consta

capítulo especial para a votação or:çamentáda.
Mas, corno desse capítulo nada conste sôbre o

modri de votãr, obvio que cab!a a a'(llicação da
votação artigo. por artigo, que é uma das fórmu
las consagradas no Regiménto, em capítulo de
dicado justam.ente ao modl) das votações. O ato
do presidente é .uma amputação na soberania,
do poder. legislativo. Não podendo justificá�lo,
à mingua até de inteligência para fazê-lo, o tre�
fego presidente recorreu à molecagem e virou

va.liente, querendo e!'ipalhar-se. O espetáculo
fOI dos mais deprimentes. O sr. Volnei Oliveira
por interesses pessoais, que acabarão aparecen:
do, furtou o próflrio poder que preside. Não ten

do. a razão da razão, quis' ter a razão da, força
ammaI. Que tristes e dolo.rosos, exemplos está
dando êsse pobre moço, nessas fúrias apalha.ça
das, nas quais poderá provar apenas ter mús
culos sadios, a serviço de urna cabeça cheia' de
nada e tão só dominada pela. ambição e pela
falta de compostura.

o, Aumento dos
de Carv�o

Ressaltado
Mineiros

o s�. Leoberto Leal pro- AÇÃO DO �RESI-
feriu ontem,' na Câmara, I DENTE

um discurso, ressaltando o
I ,Pela primeira vez Vierám

recente convênio entre pa- ao Rio, às expensas dos pa

�..
I
trões, cinco representantes

• .' I dos empregados, que aqui'
permaneceram por dois me

ses tornando parte nas de

marches que resultaram no

acôrdo.

O Sindicato Nacional da
Indústria de Extração do

Carvão, tendo à vanguarda
o seu presidente, sr. Augus
to -de Gre�ório que tão
grandes ,serviços tem pres
tado à economia carbonífe

ra, soube lutar, ombro o

omb)'�, com os trabalhado
res para que se encontras

sem condições que ense-
- -

reneres jassem uma solução justa
pata o. caso.

Os srs. Gilberto Crock

ratt Sá, diretor geral do

Dep. Nacional do Trabalho

c Newton Lima, vice-presi
dente da Comissão de Dis

sídios, revelaram compre

ensào esclarecida do pro
blema e se devotaram íntei

ramente à sua solução. Não
.

�

fôssern os seus esforços e o

apóio que lhes deu o Govêr

no e certamente o problema
teria se agravado eclodin-

,
.

do talvez mais uma greve.

PATRJOTlSMO

Finalmente, o patríotís-

servatório dágua .:

Após receber a comur.í

rio�os mineiros de 20/) :

40%, atendendo ao critério valdo Pinto da Veiga, téc
nico- de 'escol a quem, em

boa hora, o Govêrno acaba
de' confiar as altas funções
dr diretor 'executivo- do

Pla.no do Carvão Nacional,
con<'tituiram-se em outras

tantas causas que, somadas,
redundaram na solução hu
mana E: pacífica da justa-rei
vindicação dos trabalhado
res do carvão.

Congratulo-me, em meu

nome e no _de meus compa
nheiros da bancada do P.

de Extração do Carvão e

cação da ocorrência, o s�- de, Sindicato dos Trabalha-
cretaria de Polícia tomou dores na Indústria da Ex-
as providências necessà

! rias para o restabelecimen-

I t� da ordem. "

tração de Carvão de Cres

ciuma, Estado de Santa Ca-

tarina, um significativo con-
mo e a abnegação dos mi-

vênio. neJTOS e mineradores, o

concurso de todos os quePor êste acôrdo as duas
. têm responsabilidades na

entidades 'de classe assen-

mineração do carvão, mui-"
taram um aumento no salá-

to especialmente o cel. Os-II' O 'tavlão»
telhado .'.

no

RIO, 6 (V.A.) - O avião ,le maior aumento para os

da FAB, prefixo PT 19, que percebem.
m'mero 0321, tipo Fair-

.
E' de serem registradas,

child quando se encontrava ,.leSSe evento, várias circuns-
, J�ri' ",v�';;de-Ar�-ia.a�li.lt@'>, se-: -tâncias qu' POnraD\ e dig�i
tr�u uma' pane no motor, ficam aquêles que contri

::�ti)l(:"0 sôbre o telhad0 de buiram pa;a tão justa_ rei
'.1ma farmácia, em Niteró' v;ndicação dos trJbalhado-

I·
V'LlCOS metros do Aero� t'es na indústria extrativa

n1'to do Estado do Rio., :lo cárvão.
.,

J

.

iiol'ências no Maranhão
Bí!leado o chôfer do sr. La. Rocqoe :i���r::� c��n�::sad;:;:o:

I S. �UIZ, 6 (V.A.) -:-
o I x.a. Os .soldados, fízeram vá· Ct�, classe e éom o Govêrno,

,motOrIsta do sr. HenrIque rIOS
- dIsparos, provocando por tão patriótica e feliz

I La Rocq�e foi baleado por tumulto.
:oldados da polícia esta-.

I

I dual. Esses mesmos elemen- NOVOS DISTURBIOS
I tcs invadiram as dependên- Em seguida, armados de

I cias do "Jornal,do'Povo", fU,ZiS e baionetas, dirigi'ralíll- Quadrlg m Oque .faz a campanha do �-{-I se à séde. do "�ornal dJ' e 8 S
presldent� do IAP�,

_
pro� I

Povo", _onde praticaram de- em Camposc:urando os srs. NeIva Mo- predaçoes, ao mesmo tempü
.

:-eira,. Frank�in �e Oliveira

I C{lle pro:u�av�_m �s direto- CAMPOS, 6 (V.A.)
t' OdIlo Costa FIlho. 1'I:"S e prmcIpaIs colaborado- �o lugar denominado Pan-
O motorista foi baleadc· res. 'A redação já se enchn- to das Cacimbas, no muni

�Jepois de ter sido- provoca,·l 1'ra fechada, fu,ncionando "- c'· d S J
- dI Bn IPIQ e .' oao a arra,

do pelos soldados� que o I penas as oficin-as. umà senhora; que vive na

agrediram. Quando fugia. , O estado do motoris�â I I!1ais, extrema miséria, dell
ioi baleado pelas costas, I Ll.iz. Barros dé Oliveir:l à luz quàdro gêmeos, um

tendo, sido atingido na cô- r,�o ,é grave. dos, quais faleceu.

composição".
(Do Diário

4;,llJ53)
Carioca de

:Prorrogação de Mandato
;��

�inda 'êste ano,' a lei da
Assembléia' Paulista

,

RIO, 6 (�.A.) _- O 'pro- i te �stad4al é idêntica à de I decisivamente nas combina
�eto de prorro!}açao do man- P1CJ�tO semelhante no ,Con- sões"políticas que se pro .

dato do gove�il'ador Luca:5
I gresso. Aprovado por maio- cessarã6 em São Paulo no

Garcez, subscrito ,por 32 ria absoluta, terá de se' sub· p�óximo' ano vindouro à
deputados estaduais que o

I
meter na sessão legislativa sucessão estadual. Se, se fi

apoiam, deveria ser,apro-I seguinte a, nova votação, zer necessál'}o, o sr. Garce.l
vado êste ano pela'Assem- consitlerando-se o mesmo

r

I autorizara a aprovação pe-
bléia de São Paulo, apesar

I aprovado 'definitivame�t� la segunda vez do projet:J.
das manifest;:tções do chefe' se o primeiro resultado for Prorrogado o mandato ou

�o govêr�� ��ul,ista de q�e
I, confirmado. ! Gearia êle no govêrno' pOi'

e contrarIO a �rorrogaçao , mais um ano ou, se quises
e de que não pr.�tende pas- ARMA POLITICA I

\se pe�manecer coerente com
sar no govêrno um dia a- Sabe-se que o propósit.J

I
() que tem dito, passaria '3

lém do término do seu dos deputados ,garcez}stas govêrno a um sucessor de
éitual mandato:

- ,

d' f Ie o e o erecer ao governa- um ano, 'cuja figura juridi-
A tramitação do projeto I (:01' uma arma política pa�'a

I
ca seria criada pelo proje-

de prorrogação de manda- LILle êle possa influir mais to.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca'�lo�_ aoepoke 8./A.
Uma tra�içao no �omércio e na In�ust[ia �e ISanta Catarina I

M' a t r l.z - F t o r i a n Ó p o I i S
Fili�is eIJ!: BLVMENAU, LAGUNA, LAJES� JOAÇABA, JOINVILE,. SÃO FRANCIS CO DO- SUL, TuBARÃO E' CURITIBA�
Especialísfas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

" ; I

_

MARIÀ, FA\BRICA DE GÊL�. /" I

ORA. WLADY�VA w. MUSSI [}B�vJU.LIO -DOIN VIEIRA:
DR.' ANTONIO DW UTTSS"

ESPECIAUISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, I_u"
, OU_VIQOS, NARIZ E GARGANTA'

.'

I
. '.' Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de JaD6i- \

·ÓlnriP.-Cl1
·

"r.l-p.rt.-I ,I ro; na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina!
ierrt•• compl.to •••p.c1alillil••••.• DODOA8 Da,

......
1m.

I Rallway

e.
n6 Hospital São J

o.
ão Batista da ;Láll.0a.

'

I� ......... _o"rno. m'todo••• cIlap6.U_ • tr.ta...... I Curso no Departamento Nacional de Saúde I

�l..J'O.Oo'P·u - IIIST••O -:- I.lLPDUIOGauIA -- ......

0-1· Consultas' diáz iamente das 10 às 12 horas.
'.

,
. LIS.O. AB.AL

, 3as. e 5&s. feiras de' 15 às 18 horas.
.

&l!4toMra,ia. ,�r, ••Ia. ..r...-.latrM..•• la.... ..... .vIva Ate�de no Hospítal , de Cari�ad.., de' 8 às 10

r\,!,I�� -: ��tr•••�':k0' .". I horas.. .

'

C. 1Url.� ••• 'l·r�J•••I'a. 1, 1° ••iu - ..til - j Consultório: Rua Vitor· Meireles, esquina com

_t'"
.

.

Saldanha Marinho.(· .

_

.....rl., Da•• ,. 11 Iler•• - 'Dr•••aaL .

\
Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102;

Ou 11 b II lI.r.i - Dra. ••• - _---- ..- -----.---. ..- .. _.

. a.aI.'�c1a 1."...1•• -rna,••NI. .. "'_ .. ,___ __
,

. DR. I. LOBATO: FILIIQ
--�------�----------------------------------.-----� o...CU .....r.....r...n..r1.

.TU ••• CULO'.

DR. 10SE BAHIA .S. BIrl-t·ENCOURT.

DR. WALMOR ZOMER GARCIA·

.••• Ice· - ..

CIIaJ raI J.. ...�,iIu ... --"

."'11 1. - ...... '

I'U••ICULTU•.l ----:'. P.DUTmA 'T OLDIIOA .......
.

C41u•.la6r1. '. - aua. 'Y , (Lute-U
,.. �.) - rlarla.""na.

,
'

I

DR. ANTONIO 'MONIZ 'DE ABAGAO'
-' cmuaeu T..tl1IAT.......
, �\.

Mário
". I1l,ai.i.l"rl•• ,... JOb... li.

. I . .

... II � 1l tirla_.... ...............

DR. ALFREDO' CREREM'
c.iM'Íf ....

...-=m..r .. ".J'� 0.1 , .&u..,
,

I"

D.,.ca. .u"o.... .. .....
..,....ata ",][úl. �

.

_

�•• Tini I. ,

0....1 11 1..1l.�
roo. II.. "1. À

''II ...

...... 1 a�. !Ia.... laral"., " - ........

,;.�:,,�
l

.1. -f-.

..."...

r..,:·_::>w"
...
--'��·'·

, - CLINI-CA MÉDICA HOMEOPATICA

.

-

.____--.....--------------�----------------...

DR, JOSE ROSAitIO ARAUJO
Cllalca K6Gca -- '.......

(Tra..m••to •• BronQ.'" ,. �('tl\-
tA...."r1.'s Vitor' ••irei.., _

117-;I•••�. �'n�.�"
••rirl., Da. 18,111 .. U ,:..... ... ...........

'.-

,
' 1 .

.........�s .l,..nl." :alo .ia.... 1• ..,.. ..... 1.....

- Dr. Meceslao Szaniawsk ,,-

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz :
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 -'- Fone 2665

Residê�cia: R. BARÃO .DO RIO BRANCO ·N. 529

C'uRITIBl-� -PARANA'

Esp6Cialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MIpNTAIS
Doenças da pele: Eczemas; Furunculose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de.' regras, Ex

cesso,. Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este
rilidade, Despnvolvimento fí'sico ·e mental, etc'. - Do

enças crônicas· el1l gêral: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas �m Blu�enau nos dias 2ft a 30 de
cada mês,. no HOTEL HOLETZ

DR..À.RMANI)O VA".EaIO; QÉ ASSIS
.i.lce "
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Atende em hora marcada'
" ,Consul,to.rlO e ResIdencl�: R,:a Fernando Machado, 5.
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• Pontes MoveIS e fIxas. .
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Ceual"'s DU'1I .. li Una. I Raio X e Infra-vermelho.
reW••e. o..illlt6r1•• ,1.111. ........... I.IU DR. NEWTON D'AVILA .

HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

,Clr.r�•••ral - D...C&II .......01'• ..;;. �ee""e '" horas, e das 14 às 18 honis.
.1.trIdü4••6G.. I' Das 8,30 às 12 horas aos sabados, .

C..J,ttl*"••"i à•• YltOlr'-••lr.1,fe,a.;l' - 't�••�U".· I '., CL-INICA,NOTURNA as qUa'rta e sé:Xta-feiras
��tt.i� .l'�-��"'!I$iao;:•••• �rd_.J.1I 11;1t.,�•••• ;�...

_

19 ·�s. 21 hora's.. I
. '_:��.", .

,
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•.&1'6"1 11 un. - DIArIUIea... Diplomado pela -Faculdade Naci�nal de Medicill' dá ..
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0 0. _ OUVIDO' _ .� ......AllTA Universidade do Brasil
.

DR. GUERREIR
..··:. O.. DA' FONSECA

'Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola.
'(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Consultório: Victor Meireles, J8.-

.•"-aU... .. ........ Ex-interno do Serviço de Cirurgia do H�spital I" Residência: Jerônimo Coelho, 16.
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de Larmo' Cpotiçãol·:
'

ADVOGADOS
-�ÉDICO �

.

.

---�------�--�----------------

CLINICA DE CRIANÇAS DR. �MA,RIOí LAURHIDO
ADULT'OS e

DOENÇAS INTERNAS DR. CLAUDIO BORGES .

CORAÇÃO - FIGADO --:- RINS � INTESTINOS
ADVOGADOSTratamento moderno da SIFILlS

Consultório - Rua Tiradentes, 9
;HORAIÜO:

Das -9 às 11 e 'das 13 às 16' horas
Tel.: Cons. :::.... 3.415 - Res. - 2.�76 __, Florian6polis.

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra ,n� 160

1'eL 3022 - ex. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

. Representantes:
Representações. A. S. Lara, Ltda,
Rua .Scnador Dantas, .40 - 5° andar,
Tel.: 22-5924 - Rio de janeiro.

Reprejor Ltda. :

Rua Felipe de Oliveira. n. 21 - 6° andar
Tel.: 32-9873' - São Paulo.

,

ASSINATURAS
Na Càpital

o le it nr encontraT9.· nes
ta cnluna. informações que
necesstta. diàriàmente e d•
imediatn:
JOItNAIS Telefon.
O F,,,tllcln ..• o •••• :. ll.022
A Gazelll .........• 2.656
Diário da Tarlle :.. 3.579
Díárfn.da ManhA ... 2.463
.\ Verrlade ........• ·2.0Hi
Imprensa. Oficial 2;688
HOSPTTAIR

Ano C�$
Cr$

170, ....
90.00'Semestre .

.No Interior
Anu Cr$'. 200,00
�emestre Cr$; 110.00
Anúncios mediantes contráté •

Os originais, mesmo não publtcados,
serão devolv�rlos.··

.

.

, A direção não se responsabiliza peloe
ceítns emitidos nos artigos assinados.

con-

De Caridade:
• (Provedor) .

(Portaria)
'

.. ; .

.\erêu Ramos .. :..•;..

'\1ilihr
-,

.....;- .

·São Sebastião '(Casa
de Saúde) ., ....

Maternidade Doutor
, CarIo.. ; Corrêa .. ,'. 3.121
eRAMADAS UR-
-G'BNTES

. ,

Corpo de Bombeiros
"en'i('fl TiUZ (Recla

mações ) •••••••••

Pulicia (8ala Comís
sárin) .... o.' •• ' ••

PolíCia <Gab. Dele
gado) .•........

/'

2.3U
2.036
3.831
3.157

3.153

3.313

2.404

2.038

2.59·1

COMPANHIAS DE
TRANSP6RTE
AÉREO

TAC ......../.. , .. 3.700
Cruzeiro do. Sul '... 2.500.

d·
Panair : .. " 3.553

as.. �. f .'
; ;Vvar:t'K -............. 2.325

[óide 1\.éreo� � . 2.402
.

Real .......•..... ; 2:358
Scandinavàs •...... 2.500
.HOTÉIS
Ll,lx . 0 •••••••••.•••

MaKestic ...•••..•.•
Metropol •••......

La 'Porta •........

€acique 0 ••••••••••

Cfntral ..... :.: .

Estrela
'

•••...•.

'

.

Ideal ..•....•..•.. '.

_I ��!�!I��....... : ..

não

,2.021
2.276
3.147
3.321
3.4",9
2.fi!H
&.371
3.659

Dr. Samuel . fonsêra'

06

Viagens D1RÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'
FPOllS.-$. PAUlO---RIO " 4 ..

FPOllS.':' CURITIBti-RIO AOS SA8S

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

CIRURGIÃO DENTISTA

DR. HAMILTON P. STOCCO

- MÉDICO-

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

Clínica ger{ll de adultos e crianças - Doenças de
Senhoras - Partos, - Operações.

farmacias
:�e, Plantão

MÊS DE NQVEMBRO
7 - Sábado (Tarde)' -

Farmácia Mode�na _. R.
João Pinto

8 - Domingo ..._ Farmá
cia Moderna -' R. João
Pinto

14 - Sábado - (Tarde)
- Farmácia.Santo Antônio
� João Píntb

,

15 - Domingo
.,

- Far
mácia S&nto Antonio � R.
João Pinto,' .

21 � Sábado (Tarde).
Farmácia Catarínense
R. Trajano

22 - Domingo - Far
mácia Catarinense - R.

Trajano
.

I

28 .....:.. Sábado 'Tarde)
I

Farmácia Not\lrna - R.

Trajàno
29 _:_ D�mingo - Farmá�

cia Noturna ':__ R. Trajano.

'"tire .m ..etal. Recursos ,era.te o Supremo Tl'lb •
lal lF.deral e Tribu.al Fede tal d. Reeuraoa.

.

ESCRITóRIOS

L,avando com, Sabão

\iirgem' Es�eciaHdade
d'a ela. IBTZIL INDOSTBIIL-JsIDvllle·. ,(marca registrada)

.

ecoDomiza,.,s� tempo e dinbeiro
\

,

'

�----��----------------------------

Flori..ópolia - Edifício Slo Jor... , naa Traja.
12 - 10 ..dar -:-: ·.ala. 1

Rio d. Jauiro - Edifício Borba Gato. -Ãv.. l..

AAt6.io Carloa '207 - aala 1001..

DR.. cLABNo ·G. GALLETTI'·
- .ADVOG.ADO -

Rua: Vitor Melrele••• 61 - Folie ·1.418 - I'lorla.ó"oO..

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

cíveis e trabalhistas. .'
CONTABILISTA: Acácia Garibaldi S. Thiago -

.Assuntos fiscais em geraI:
!.

.

Edifício "IPASE." -- 5° andar

DR.· lOS! BEDElHOS VIEIRA
-ADtOGADO\_

-

Cal.. r.... UI -,lIaJ" _ ...... c.1UiIi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será uma grande pena perder essa valiô

síssima oportunidade. E' de fato uma bem

rara ocasião.

----------------�,----------�--�--------------------------------

��. ESTA••
� � illpa�o�i��d� �l� A��i�,�!o� n���i��ie�! Análises

'NO/_ L ".'RI E
.

NA'
.

Soo'�IED "DE
ciação Rural de Lages, terá: reprodutores das' variadas I O 'Professorado, como Desta Educação que é

� ,,� lugar nos dias 21 e 22 do I especies de animais que se- qualquer outra classe pro- meio, fim, alavanca capaz

\
,

corrente, a segunda feira de Irão p6stos à venda
.

pelos fissiona!, contribúe para a, de mudar os alicerces do

'I
Cordova, competente guar-I animais naque�a cidad� a �roprietários. fórm�ça.o moral}� material mundo e que encontra �o

.da-Iivros, servindo na Peni-I qu.al concorr.erao bo.vl.nos,
da Pátria comum. Professor o seu princípio

Espera-se, como já da D t d 1 I O P f
tenciária do Estado; . I SU1l10S, equinos, aS1l11110S,

-

evem, o as as c asses, vita, o seu guia. ro es-

I
'

. 1 d primeira exposição, grande .

d di d
__ Sr., Valdir Margarida, I OV1l10S e avico as quan o - ser, aprecia as em con 1- sor tem e eve ter o seu

I . I
. êxito no certame.

, :-lo comérei� desta praça;
serão. apresentados produ- ções de igualdade em uma dia.

_ Sr. J. Arthuf Schrarnm; t�s selecionado�, raças va- A Assocíação Rural de Terra que apregôa e res- Nêle festejará o caminho

_ Sta, Otilia 'Barros, fi- riadas, o que ha de melhor, Lages vem se empenhando pira o o-lima das democra- palmilhado e saudará os

lha do sr. Antônio de Bar- enfim, na pecuaria lajeana.. pelo maior brilhantismo no cias, mais bravos dentre seus

r05; Constitui, a, II Exposição acontecimento do qual é Se tôdas merecem respei- precursores.

_ Sta. Olga Maria.Hubb; de Animais, uma excelente patrona essa progressista to, em especial," é inegável, Homenageará os que no

_ Sta. Alina Vieira"' de oportunidade, para os inte- instituição. é a do Professorado

quem]
magistério foram exemplos,

c-
mais profundamente tem 'r,atriotas e dígnos, como na

•.ouza;
i:

_ Sra. Lúcia Curr'lm; es-
calado no coração e mere- guerra foram Caxias, Osó-

:-osa do sr. Manoel Currlin,
-

LI,O';- -J;�'e'ç. n'0-- 'R,'.'5'5"a,::c_l,-O',
.-ciao�"o::.re�peito_ ' .das = g(?ra=_ ,rio! Ta�andaré e tantos ou-

residente em ltajaí; n _ a ções.
' . �

tros,
'

_ Sr. Edmundo Santos;
Lembramo-nos, ainda, da

I
Não concordaremos, .ja-

-. Sr. Alvino Merico, re- 7 DE NOVEMBRO, rsahia, Os acontecimentos
singular e afetiva carta mais.. com a expressão:

siderrte em Brusque;
do Marechal Mascarenhas "gente e cousa abstrata".

se foram sucedendo até que '

_ Sr. Jorge Vogelsanger;
de Morais, quando em ple- A assertiva do general

A data de hoje recorda- a 18 de Junho de 1711 os

- Menino Otávio Lopes nos que: habitantes do Recife se su-
na campanha da FEB; vol- deve ter saído em um mo-

Júnior.
. ta-se à sua primeira mestra merito de cochilo.

I
blevaram sendo iniciada a

. em têrmos de reconheci- Notoriamente de um Ií-
- em 1710, o Governador' guerra civil chamada dós

,mento e reverência. der político, esclarecido,"
de Pernambuco, Sebastião "Mascates" que só veiu a'

de Castro Caldas, fugiu de terminar em 8 de' Outubro I
/ "Boa amiga e querida que' não desconhece da pre

professora que as primeiras cariedade dos nossos pré-
Recife, embarcando para' a I

de 1711; I
·

.

.

_ em 1765,' embarcou
letras me ensinou ...

" dios escolares e do aposto-
Não olvidamos, também, lar esfôrço do nosso pro-

I com destino ao Rio de Ja- I
• PLACA"'" �IlI'ILITICA""

. nossos primeiros mestres, fessorado em bem cumprir
D D ." i neiro, S.M. o Imperador, IBIIII·' da Nogueira q.ue se achava nest.a então �ossos mestres atuais, o po- ,sua. missão, apesar da de!i-
� der da Educação. como fôr- ciência material com que

M..uc.�. c1lXlllar •• ira- Desterro desde o dia 5;
ça de recuperação e impu1- luta.

ta.ento d. .ifllia. - em 1831, por Lei fo-
so da Humanidade,

ram declarados livres todos
..()�,....(j""'(),_;().....

o .aTADO

/

. ,

I

r
I

,
e

,

Um vestido muito prático para ser feito em quoloue«
fazenda estampada: Manga bem curta e corpo tn;,nspas
sado na fr..ente amarrando de um dos lados. Saia ligeira-

mente rodada com um bolso só. (APLA)
o o o

ANIVERSÁRIOS

'i
tações de apreço' do seu vas-

s�. Ernesto Xavier de to circulo de amizades.

,SOu�ClJ O ESTADO, prazeirosa-
Assinala, a data .de hoje, mente,.o feli�ita, com votos

o transcurso de mais um a- de muita saude e felicida-
niversário natalício do sr. Ides. .

'

Ernesto Xavier de Souza,
'

PAULO TADEU'
do comércio local, e figura' MEND0l'iÇA
muitíssimo relacionada nos Completa hoje o seu 10

. meios culturais desta capi- aniversário o galante me-

tal. nino Paulo Tadeu Mendon-

Poeta, o ilustre aníversa- ça, filho do �osso colega
iiante é nosso apreciado co- de imprensa Waldyr de ou.
laborador, pois comumente veira Santos e Zilá Men

publicamos, abrind'o "So- donca.

ciais", seus belíssimos so- Os cumprimentos de "O

netos. ESTADO".
Cavalheiro de méritos .in- FAZEM ANOS, HOJE:

confundíveis'; personagem ...:.:.. fuI; José da 'C�sta,Moel
qúe se ill1Põe pelas suas ele-' lmann, engenheiro civil, re-.

I
vadas qualidades, o distinto sidente nesta Capital, onde

.aniversariante, por certo, goza de muito prestígio e é
ver-se-á' cercado do regosi- muitíssimo relacionado;
jo e de carinhosas manües- - Sr. Jonas Machado de

�_........-

\ -

\'
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

MOD_ELAR TERMINAR com a secção de SE
flAS cuja liquidação, por qualquer preço
continua em pleno curso.

/
f

I

/

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

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

Dêsse professorado que
tem ensinado, atravez de

MUDAS D'E OLIVEIRAS os escravos que entrassem

no território ou portos do

Brasil, procedentes, de ,país
estrangeiros;
- em 1837, na Bahia, ir-

gerações o amor à Pátria e
a revolução do partido libe

o respeito às Fôrças Arma-
ral, em Pernambuco, conh.e-
cida com 0" nome de "Revo-

1, - 'p . {, .

uçao raeira e a cuja seus maiores vultos, no dia
frente se achavam os depu- 25 de agôsto, "O dia do sol
tados da Província; dado".
- em 1857, seguiu, para'

a Colonia de Santana o
-

BAR E SORVETERIA
Presidente desta provincia; Vende-se um bem monta-
- em 1890, assumiu a do.

administração deste' Estado
o 2° V\ice-govern�dor, .

Co
ronel Gustavo Schmidt;

---: em 1897, faleceu o

VARIEDADE COM MAIS DE ANO
.

E MEIO "GALEGA'� AUTO
FERTIL

das, sempre que o glorioso
Exército Nacional festeja

Com início de produção ao 4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE rompeu o movimento conhe

BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. - Rua da Conceição, 36,
3° ando sala 313. Fone - 36-6441

o.

- SÃO PAULO-
•

-- em' 1845; tiveram li-

Límeense 'cen�a, �ara con�truir um

, cemitério os habitantes de

cido como "Sabinada", ter
minando em 15 de Março
de 1838;

Clube Recreativo
Av. Mauro Ramos, 4.

barra do Rio Tijucas-Gran
de;
- em 1845, D. Pedro II

e D. Tereza Cristina regres
saram ao Rio depois' de

aqui estarem desde 12 de
Outubro do mesmo ano.

-- em 1848, teve inicio

Transcorreu, ontem, dia 6 de Novembro, o

22° aniversário de fundação, do valoroso e sim

pático Clube Recreativo LIMOENSE, de Saco
dos Limões, o qual fará realizar a posse de sua

nova diretoria parp. o bienio de 1953/1954.
Nesta mesma oportunidade, oferecerá aos

seus associados.e suas exmas. famílias, um gran
dioso baile, com início as 22 horas, em regosijo
ao seu aniversário.

Vende-se
general uoão Severino' da Uma casa de residência,
Fonseca, hoje, considerado I na Vila Operária da Peni
como o Patrono do Serviço tenciária.

.de Saúde do Exército. I Tratar na guarda da Pe-
André Nilo Tadasco

, nitenciária.

AVENTURAS •••DO ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 7 de Novembro de 1953 o ESTADO4

o Avai Não,' Conseguiu ,8 . Antecipação· do Jogo
,

. I'; ,

\

o Grêmio {sporlivti Araranguaense n.o poude acolher a
I proposta «8zzurra», pois já

havia reservado 'passagens via aérea para amanhã, quando sera efetuado o embate
---.·7 - .....---- -- --------_.

"O o E s P 0_, r t i vo"
..........................._......,.._-,.._,-��-�-� ,

ad
Iris Colegial Empataram

..

Por 4 x4•

,

Ante-ontem, á noite, ,no ,Defrontar�m-se os lideres

I
Merecia vencer o rubro-negro que dominou

est�d�o da Praia "de For�, Iris e Colegial num emba- noventa por cento das ações _ A sorte du-
assistimos a uma das mais te em que o rubro-negro da J

•

t t d
.

f d d
empolgantes pugnas do m�i- Avenida Trompowski foi I, raCn 'Ie, ? oCo Jog? avorecl�u O qd'1a l'od O

,

h' O egro atarmense,
'

rvran o-o eor e mais sensacional cer- sempre superior n� canc a,
tame de amadores já efe-I dominando noventa,. p o r sofrer um revês 'amargo - Os mar-
tuado nesta Capital. cento das ações, Sim, o, cadores - Os quadros - Arbitragem

, '

-

sim formados:
,COLEGIAL - Waldir,'

• ,,01' .,' ,

Arilton e Jair;, .Paulo, Lui-
zinho e Filinto;' Jorge, Glau
CO, Wilson, Barata e Nado.
"

IRIS - Tércio, Rosenir
e Lili; Sabiá, Renê e Kat

cipis; IMaurity, Vermelho,
Rid, Leo e, João,
A próxima peleja será

disputada entre Iris e Pos
tal Telegráfico, domingo,
como preliminar do prelio
Avai x Grêmio.

I

sendo o último nos minutos

Ir,is, mesmo d=sfalc�do de

I
tico �squadrão �e fibra, im- finais tal como aconteceu

LlCO e Magalhaes, diante do pressionando vivamente a no segunde turno' quando:, Itemível quadro do Colegio
I
assistência que não regateou

I
triunfou por 3 x 2.

Catarinense, foi um autên-
o aplausos á. sua atuação. No primeiro "half-time"

, nida Trompowski atuaram
.�)••HH.IIH)._.()...()C..<>.-<�>.-<>-cz:2 �>4IIIH>4IIIH)�HIIII '

bem, Destacamos,; porém,
RIO, li (V.A,) - S!,�, rido notícias procedentes de

S "s Renê, Sabiá e Vermelho
Belu Horizonte, o votorano íoJ�vdão constituiu a fi�nra E COCIA 3 X PAI AVal' x G" E. Araran"uaensesuprema do memorável jôgo V: Federal x São Paulo, DE GALES 3 � como os melhores no gra-

q ..re teve por vencedor a 1',: J r ssntaçâo carioca.' A diretoria do Avaí, ten- e", recusada. �.:'io, não hou- mado: NQ vencido gostamos
Algodão sobressai-se ua quadra, com uma atuação GLASGOW (Grã-Brota- do em vista a realização, ve má vontade da parte dos mais de Waldir, que é u�a

soberba, confirmando de uma vez por tôdas que é, ore- h h- d di
, -

d L' AtI'
, autêntica revelacão do. ar-.'

,
.

n a) 5 (U P ) Em uma crnan a, o gran lOS0 pie- campeoes alga . ética .�
sentemente, o maior cestobolista do país, Sem dúvida o " .,

-

...

.

d id 1'"
.

.

d C ,','

1 R' ,- -111:' A co', Glauco, . Nadce Luizi-flamengo Neni foi um dos Iatôres preponderantes para as parti as e ímínatórias .nc os omerciarios a 0-, egiao uv 11].o,';ra, propos-
a vitória da seleção da I<�,lVI.a., tendo o consagrado ''',1;:'' para a Cope do Mundo de calidade do Ribeiro da Ilha, ta foi que chegou ta; .Ie de-

,

demonstrado o SeU extraordinário valor de atleta, fazen- 'Futebol, .Escócia e Geles tentou 'a antecipação do mais, pois (. Grêmio já ha- .)....._-������
do jús à consagruçáo por parte do público aq deixar a

empataram, ontem, por 3 prélio com o Grêmio Espor- via rese ....vaoo passagenscontenda pouco antes de reu término, Foi Algodão o ele- III'

I•

I 1 x 3, em un._1 1.'ôgo animado e t!VO Araranguaense para a

I
por via-aérea para .amanhâ,mente número um da quacra e, pe a sua i ealcapacídade

técnica e pelos seus imensos dotes de' cer.tobolístas, está . repleto d,e emoções. tarde de hoje" A idéia não 'devendo aq- '1 chegar pelas
sendo considerado o :nais valioso jogador de basquete O prVuEilO tempo havia \�odi�. déi�ar ,se ser a me- \ 1] hor.rs
até enAtão surgido no Bras�l. , .

_,
. le)'r1iná�� a..,(avõi� ,da K;çÓ- ,:t[hor �p()s�i�I�.;Pàis vria be-! j

Sobrt� °t grand� Al�odaohval.edressa1tar que e, um �\(!S cía, por 2 x O.
\ rAicia� a-ambos os clubes, I Portanto, é r-otejo entre,poucos a e as naClOt;al� COL eci os n� estrangeiro.

, 1. �

I.
- -,

<

r ,

•

A G
A'

\.
,

.França, como na Bélgica, Buenos Aires e Montevidéu " 'tma�cel_�amên:e. P.:'0POS-j
xrermo e i -vai sera I�esmo

as, re�istas es�aI?pam fl:;;.gra?tes �o sensacional:" [ogadoi I

'

,
'

I ta
.

foi enviada a Araranguá r a tarde de arnanhâ.

Oh�PIC? ,brasllelru, o q}l3l e considerado com? u� d �s IMORREU O JOCKEYmais efICIentes cestobohstas do mundq. �Jgodao fez Vl- I '

brar, o público de Belo Horizonte, impressíoTlcu os seu,> ICANDIDO MORENO " .

adversários paulistas e evidenciou de forma sobeja que OPINE LEITOR E.. •

está na plenitude de sUa. forma técnica, .e 'física, o que .

RIO 6 (V A) � Ü '

_ Mundial de Basquetecontitui para todos nós uma das melhoi'es esperanças
,. . . jO

k C d-'d M ' No ano de 1954 tomaciio parte no II Camp'eon,gtopara o próximo Campeonato Mundial a ser lealizado' no (' ey an.! o oreno, ',/1- -r
,,' d' 1954 S- P 1 R' d J

.

il'ma de'um acidente do sex-
Mundial de Basquete, a r�alizar;'se, no Brasil, ,em,Outu-

.
prOX1l110 ano e em ao au o e no 10 e anelro.

"
'

,_ bro, -16, países,. entre 'os quais, Estados Unidos' da Amé-
to pareo da reu,mao de do- rica do Norte, Are:entina, Uruguai,' Chile, Egito, Cuba. • O esporte do remo em

I
mento ,') sr. Eurico Hoster":._(�().....(�(�()._,(��>.-.(l4IIIlIH� �

mingo último montando G

I Canad�, FiUpinas, Iugoslavia' e Itália. A, formula d� Santa Catarina, {ltualmen- no, o qt'al após muita in-
O INTERNACIONAL EN.(, DOIS JOGOS cavalo .Waldorf, não rc.sis- I campeonato prevê a realização de partidas em São te atraveSsando fase pro-, si�têllcia resolveu reconsi-
FRENTE AO FLAMENGO E PENAROL tindo as fraturas, recebid'-ls I P�ulo, e Rb, além de. um torneio _?e classificação· em missora: não pod�ria ficar derar sel." ato, pondo, assim," d d" .

f ,'" ,.
tres dias, em outras cldades que nao o Rio e São Pau-na �� a a velO a a _CCL lo, Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela indiferente ante a atitude ponto f:nnl na questão, que

PORTO ÂLEGRE, 6 (V. 80 mil ,cr\.lzeiros, livres,
na nOlte de ante-ontem no sua qrganização e aparelharllento materjal poderá assis- assumida, tlias atráz, pelo t:mto vinha abalando os

A,) - j\.pós ter conquista-I Sendo assim, dia 18 os ru-
'Hospital de Acidentados, tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" sr, Eurico Hosterno, apre- meios náuticos, visto· a
� Candido Moreno foi aten- ofereça· condições, isto é, estt!ja .coberto: ,', dosdo de, rlléilleircl brilhante o bros Em1barcarãQ para o sent?q.do seu pedido de de· aproximação certames
dido pelo ,dr. Mario J()t:-re No int.1lito de pr�parar desde já um ambienté fa..: .

.

('elrO �n{1xímo do futebol da' Rio, a fi mde à 19 no Mara- b
'1

' - dI. b missão, 'em caráter irrevo- catarinense e nacional.
.J C Ih

'

vorave e consecuçao este o jetivo é que fazemos es- ", • / '

, I 'd' \te arva o e sua equ,k1e· t'
"

b""
' "

1 ' d d
.

A f' 1 t ltr>;,r:ade, c.:, equipe do Espor- canã iS);Jutarem interessfln- "

. ..

I e mqllerIto ao povo arnga-verde, avrdo de presenciar gave, o cargo e .presr- pa'l, mlit men e, vo ou

te Glul'.€ Inter�acional a- te peleja cOm o clube mais que ,mfehzmente, nada ,�lU-. espetácuhs desportivos de tanta relevânéia, � ainda, dente da Federação Aquáti- ao esporte náutico de San-.
presta. se para aproveitar a po'pular -do Brasil. Por ou-

cel úm fazer ante a gra:V1da- destacar
-
nosso Estado no cenário desportivQ mundial. ca de Santa Catarina. Não' ta Catarina. Agora ao tra

{0iga que o _Certame do Es- t;o lado, prov�velmente à
de (Ias lesões sofridas :odo I Nossa quadra como está, tem rece�i�o OS,maiores nos foram revelados os mo· balho, ,que a monumental

.', hiclão patrício.
I
louvores de todos os desportIstas que vrsltaram Floria- .' _

<
, ,

tado e ,) Brasileiro lhe irá 11 do ;corl'e�te os colorados.
, " nópolis' coberta _ será o palc g d' t'

- 11lVOS que levaram o desta- parada nautIca de 15 de No-
J\!Joreno era um habrl 10- ,

"

, A,'

o se uro e compe lçoes . ,_ .'"..,.conceder, para realizar al- rec�berão a �isita do esqu�-
. "

'

,.,
...
de s�ngular lmportancla . Semanalmente ás 5i. feiras I cado desIJortlsta a. assrm vembro, !.esta Capital, vai

gumas excursões.. cirão ca�peã� da vizinha re-
(k(.�: figurando sempre.m pubhcaremos uma das cartas que nos forem dirigidas I proc;ede,', mas, ae que cons- ser do abafa. ,

lnicie.lldo tais atividades publica do Uruguai. Para 1'lgaT de, 'destaque entre o:; em :.es�ost�, �os ,tr�sd qUesitofs formulados, concorrendo ta, te�-ja, havido um desen�
"

'I
. .' -. melhores profissionais dQ a premlOS Ja mshtm os por irmas desta Capital. t d:

.

1 �__�fora do Estadp, o' Interna- ta as ne�claçoes entre a
., ' 't 'QUESITOS

'

,

e11
.

ImErlto entre o .maiora
I '

,
•

I
I'E'dAa I

-- --

J'.l"cional acaba de acertar a direção do-Internacional e ,-' 1) _ Deverá o Govêrno 'do Estado agir isoladamente
a cnt\u,ade do remo e dlre:

, ,- l\. sua morte causou no-"
.

,
, ,

'

,t 1 Cl b N'
.

realizaç;ãc de um encontro <10 Penarol ]a estao b;;.�tan�
, '. -.' I para a cobertura do Estad'lo de Santa Catarma? I ores (AO u e autrco

na t:apital da República no te adiantadas, prevendo-se I funda tnstesa nos. meIOs 0.:- I (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas)., "Franciseo Martinelli�',
" d' 19 d d t 1 psias, onde o popular I)n_ 2) -- Df>verão os Governos do Estado e Município con- De qualquer modo a a'proxlmo la , q\lan o e- mesmo que os por oa egren- ,

I
'

,,,',, s r-

, f t 'd t
-

t

'd
dã\) maranl;ense gozava de cluirem o Estadio Santa Catarina,. operando da do dlg,nO esportl'sta na-overa en ren ar a eqmpe ' o ses erao o enseJo e ver I' d t ? "

f.';'2:taJ estima ·pelo seu gea:o conJuga amen e.
Clube de Regatas Flamen- itÍ'ais uma vez o "onz�" ori-

l'g I,
.

.d. (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas),
O 1 d b

-

t 1 'b' d
a c >re e pe a sua Slncer, a"

'J)' D
-

G d E d M ,',

go, s co ora os rece ,erao en a, eXI .m o-se em gra-d/i)
- - everao os overnos o sta o, UlllClplO e 'Di_

para tal, a importância' de aiados IQcais.
c, retoria da FAC conjugar esforços, para obterem
O seu enterramento v·�I"Í.- o apqio, ·mais· uma vez, do povo catarinense, no sentido

{ic'Ju-se ante-ontem, n0 Ce- de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so

mitério de São Jo�o Bahs_lberbos <?i?ási�s de esp�rte da .América ,do Sul?
.

ta. com grande acompanha-
,

(M3xlmo. - 5 p���lo�mhas datrlografadas).
trosÍo, I Tôdas as cqrtas recebidas serão numeradas; publi-

, <:ando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira, .�.-.<�)•••{)..
d â

.. ,

"t 'd i'f' -. ,

even o o mlSSIV)S a, para 1 en I ]caçao, Juntar a carta,
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en

derÉço:
PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"dores el_l1 disputa do Troféu

Rua Conselheiro Mafra -. Florianópolis, .

(IA
'

d"
.

.

mlz,a e.. ,Ih dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às 10
Os nossos estão animados. horas, em n.ossa redação o sorteio de .todas as cartas re

e com mU.:ta confiança na I cebidas,. As firmas que já nos of�receram prêmios são'
vitória esperando trazer ra- as segumtes: .

"',
." I CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER -

ra o nosso Estado o p')m- CASA IIOEPCKE T A C . Age'"nc.-a.. Koa Deodoro esquina, da'

, _ '

- e a , , ,
- com uma viagem R�::�i:.{tulo de campeoes do

j �:n�;������a�u��::L ao Rio, par'a assistir os jogos' dos I
�.,.,.,... __,.."",",...-",r.,,"""r,",",,,",,,_",.".,....,."...,...u�a�T_._;(:...n_e,_n_t_e�S_1_1v'"'eir::��

11arcados pela seguinte or-
.,'

!

dem.; Glauco, João, Rid,
Maurity e Luizinho, estes
dois últimos de cabeçadas,
Todos no quadro da Ave-

ALGODÃO, A MAIOR FIGURA DO CAM�
PEÓNATO BRASILEIRO DE

.

BASQUETEBOL

O NACIONAL, DE ,PORTO ALEGRE,
ENFRENTARA' O BOCAIUVA, � 19

EURIéo HOSTERNO RECONSIDEROU
"

,

SUA DEMISSÃO

O� dirigentes, do Bo- 'possante esquadrão gaucho/ '

caiuva concluiram llf�,so�ia-, para um confronto cem .0

cões ,,'com o' representante : auri-celeste no p;óximo diaJ
" I '

do Nacional, de Por+o Ale-119 do corrente,

gre, ficando assentada a i
vinda á nossa Capital do' Aguardemos!

REGRESSOU A

DELEGAÇÃO DE
BOLA'AO CESTO,

que, e-.n Belo

Já regressou á delegação
eIiconttat:à, como não en- catarinense

controu, a aprovação dos Horizonte, concorreu ao

�10mai5 dirigentes da F. A. Campeonato Brasilei:o de
S, c, que, tão logo tiveram Basquetebol, sendo vencida
conhe<'imento de tal.' gesto, nos jogos eliminatórios em

nao deixaram um só mo- que tomou parte.INICIO, HOJE, fiO CAMPEONATO DE
VELA

Viage� com segar�nça'
"e ,apidez.

.st) ,NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

. RAPIDO 4<SUL-BRISILIIBO»

Já se encontram em

,por-l co,
nas grar:diosas disputa3

to Alegre, tendo deixad? do VIII Campeonato Brasi

esta 'Capital, ante-ontem, !eiro de Vda; organizado
via-aérea, sob a Chefia do 'I reÍa Confederação Brasilel

esportista Crizdaldo Araú- 1'a de Vela �,Motor e qu�

jo, os vel�jador�s catarinen- terão pGr local a magnifica
ses que enfr�ntarão as for- raia do Hu�ai�a,
tes representações do Ria O magno certame te)�á
Grandé do Sul, Distrito Fe- início hoje, . encerrando-se
deral, São Paulo, Bahia, I amanhã.' Sabe-se que �)<'r
Min3s Ge�'ais e Pernambu- � ocasião dcJcertame, a 're-'

presentação barrigaverde'
,

deverá enfrentar os veleja-

'Florianópolis - ItaJaf - JoinvHle ._ Curit1�a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 7 de Novembro de 1953

Bolsa Oficial de Valêres 10
.'

d' '.. t·Relação dos negócios realizado, no 7° Pregão de
:' gorra e. oro eCambiais, em 5-11-1953, acompanhada das cota- II

ções mínimas e máximas dos respectivosAgios.·' BANCO DO BRASIL S/A
CONCURSO PARA ESCRITURA'RIO-AUXILIAR

Mínima Má.xima Quan-\
.

t'" t d
<

' .

,

d 'O Banco do Brasil S/A comunica aos candidatos

tidade 'a.o·- r'u's' ,8' car'oe v,er e inscritos no concurso para Escriturário-Auxiliar, que as

provas dêsse certame serão realizadas a 8 e '15 de No-
,

12,0.0. 12,0.0. 2.0.0.0. I A tid d de 'nte�ven per seus representantes de�
I
ponsabilidade criminal que

vembro próximo, no seguinte horário:
20.,0.0. 20.,10. 3.0.0.0. s en 1 a es e 1 -

Dia 8-11-1953 _ DOMINGO ,""
a- economica que de ini ereta e eu sanciono a se- no caso couber.

10.,0.0. 10.,0.0. 5.0.0.0. 1
ç o ,- Português - das 8 às io horas

12,10. 14,10. 5.0.0.0. cio foram as esperanças do .guinteLeit Art. 2° ;:- As infrações Francês - das 10.,30. às 11,30. horas
15,10. 15,30. 3.0.0.0. I

Povo sofredor, desde 'logo -Ary. 1° \-. Será cassada, serão processadas de con- Matemática Comercial - das 14 às 16 horas

1.0.0.0. fracassaram. Hoje, pelas pelo prazo minimo de cinco formidade com as normas
' Inglês - das 16,30. às 17,30. horas

20.,0.0.
suas atitudes, são orgãos anos, a, licel1(:,a para .funcío- do Codigo Tributário do Dia 15..:11-1953 - DOMINGO

'Contabilidade Bancária - das 8 às lO. horas
19.0.0.0. desacreditados na opinião namento 'no Municipio e Municipio. Datilografia _ das 12,horas em diante

publica. 'Têm servido ape- imposta a 'multa de Cr$ .. Art. 3° - Esta 'lei· entra- Para cada prova só haverá uma chamada. Os que
nas para, amparar os inte- 5.0.0.0.,00 a Cr$ 50..0.0.0.,00, ao rá em vigor na data da sua não se apresentarem a tempo serão considerados desis

resses-capitalistas. esta�elecimento, pessoa ju-. publicação, revogadas as tentes, ficando sem efeito os exames porv�ntura .j� pres-

E nós, como mandatarios ridíca ou fisica que infrin-! disposicões em contrario. tadosd, e;dsob. nednh�� . Pdretexto lhes sera l?ermItlda a
, '. . .

entra a epOlS e rnrcra as as provas.do Povo, não podemos as- gir a Lei n? 15211 de .... Prefeitura Municipal de Ficam, 'pois, os srs. candidatos convidados a com-

sistir de braços cruzados 26-12:1951 {crímes e con-' Floríariópolís .. !parecer _ ATE' 30. MINUTOS ANTES DO INICIO DE
'essa sangria contra a eco- travenções contra a econo�: . (as.) Antonio de Paâuo CADA FROVA -, ao Clube Doze de Agôsto, à rua

-- ----......;.-.......----,.,---- -----

nomia popular.
'

li. mia popular), afóra 'a res- Pereira. João Pinto, onde serão realizadas-as provas.
Os senhores candidatos devem estar munidos do.

S
'

.',
.

t
'

O· �
Sobre nossos hombros

I cartão de inscrição e lapis-tinta roxo-cópia comum ou
I

'emen es� ler er�er
caem tambem a responsabi-] caneta-tinteiro com tinta côr azul 'comum.

, ,I'!���;:s.d�:aa:!:i�::t:;ep:�
I

Expresso Florian6polis I'. A prov:��6!ti�:r�i��������!�� na sêde da

lavras de protestos e soli- d Agência na Praça 15 de Novembro.

00 / dariedade
' e Florianópolis' (SC), 4 de Novembro de 1953,

Germnam t ·

� para com o po-
ANDRADE & ,KOERICH pelo BANCO DO BRASIL S/A - Florianópolis �C)

Plante produtos garantidos. As voo
• Edgard da Cunha Cidade - Gerente -

sementes' DIERBERGER são rigorosa- A nós incumbem provi- Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
'

Theodoro Miroski _._ Contador Int.
mente selecionadas através de experi- dencias legislativas para Curitiba e São Paulo
êllcia� 'que atestam alta germinação e conjurar a desenfreada ga�
grandes colheitas. Estamos às suas 01'- nancia dos que fazem da.

c dens para orientá-lo no que fôr preciso.
• .

J Consulte-nos. fome um comercio -ultra
77

, Sementes' de flôres e hortaliças 'a- lucrativo.

provadas pelos, departamentos oficiais.

'j
E' de ação que o Povo

,

Calálogo grátis
I
espera a de energia contra

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.
Uma organização garantida por 60 I os gananciosos, o rumo que

anos de experiência o Poder Publico terá que
Rua Libero Badaró, 499 - Te!. tomar.

36·5471 - C. Postal, 458 'm I E' publico e notório que
SÃO PAULO .

o fornecimento da carne
I verde á Capital, acha-se

I sob o dominio economico

de um trust de capitalistas,
com determinadas zonas de

,Moedas Cate- Prazo

US$
US$

gorias
Austnia 2a Pronta

Áustria 3a Pronta
Holanda la' Pronta
Holanda 2a Pronta

Holanda 3a Pronta

US$
US$
US$

I US$ Holanda 4a Pronta 20.,0.0.

� Total em dólares

I'
I -

Secretaria da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Ca
tarína, Flortanópolís, cm 5 de Novembro de 1953.

João Gonçalves Júnior
Vice-Presidente.

Com viagens diretas epermanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro :Mafra, 135,

Fone: 2534 �" Caixa Postal, 435'
End. Telegv.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. TeJegr.: SANTIDIjA

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

Fo;;'e: 9-3l-96 - Atende Rápido mOMAR'
End. Telegr.: SANDRADE

DR. GUERREIRO

Roque
,---------------------------

-0-

(Agências no Rio de Janeiro e em Balo Horizonte comi
tráfego mút110 até São Paulo -cozn a Emprêsa de Tvans- I

portes Minas Gerais S/A.)Vargas Lae
influencia. As suas mano

Trocam Cartas' bras são useiras e vezei-
,

Iras, de todos conhecidas.

RIO, 5 (V: A.) - presi- ça em mim depositada com
Ha' necessidade de, atacar

d
\

G ,,}. V i f'
-

d'
.

1-
'

ti I
a causa para arrefecer osente

_

etu 10 argas con- a a lrmaçao e mm la gra 1-
.

d
-

dã 1" efeitos.
c� eu, ontem, exoneraçao ao pessoa .' ,

. :.

, ';d t d' I tit t
'

E t h f � O principal escopo das,ao presi en e o ns 1 u o m respos a, o c e e ua
,

autoridades é afastar dode Aposentadoria e Pensões Nação dirigiu ao sr, Henri-
mercado da carne essedos Comerciários, sr. Hen- que de La Rocque Almeida
trust, tão forte que por inrique de La Roque Almei- a seguinte carta:

da, por êste solicitada em "Atendendo aos motivos
crivei que pareça, fa� ar

carta dirigida ao chefe do expostos na sua carta, sou reganhes par� o 'Poder Pu-

govêrno, e motivada pela forçado' a conceder-ihe de-I blico. . _

'

,

did t
' ". . -

d " d P
.

I
,As medidas terao que ser

sua can 1 a .ura a senacOl'la .mlssao o cargo e r'esr-
,. ,

1 M h- d t d 'I tit t d A radicais, Claro esta que porpe o aran ao. en e o ns 1 u o ae po- ,

O dirigente daquele Ins- sentadoria e Pensões dos 'I imperiosa' n�cessidade, as

tit t d P idê .

S C
., . atitudes drasticas, momen-

1 -li o e revi encia 0- omerciarios, '

"

ULTRA SONO
-TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA·rAMEN.
PARA INFLAMAÇOES, E DORES.
TRATAMENW SEM OPERAÇÃO DAS

.

\ SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

TO

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDtNCIA -:- FELIPE SCHMIDT N. 113.

cial, ao qual impriiniu notá

vel ritmo de realizações e

empreendimentos em prol

taneamente, mais irão agra
Nesta oportunidade cum- var o problema.

pre-me louvar lO seu cuida- De qualquer fórma . che-
do em resguardar o govêrno gamos· á encruzilhada da i"da .classe .comerclárla e dos
federal de qualquer incre- .

t'Ji�rriens de imprensa, filia- conJun ura: •

pação de parcialidade, exo-, A f f
-

d ANIVERSARIO DO, ':, �0S: �9 l{\iPC, -enviou ao n'erando-se daquele alto en-'
'

e e lvaçao a arrogan- .

"

,

te ameaça do trust de cor- ,

.presidente Getúlio Vargas CINE GLORIA'C'argo, para levar avante a tal' por completo o forne-'
'

'"fi seguinte carta:
�ua camp_anha eleitoral no cimento da carne ou o ve-,"Convocado pelo povo de

minha terra natal, através
Maranhão. xame para o Poder Publi- O CINE GLÓRIA, a excelente casa de diversões

co de se submeter passiva- do ESTREITO, vai completar um ano de existência.
.

I
de po.nderáv-eis forças, poli- Desejo ainda assinalar os P

A , •

1 Imente às exigencias capita- °l esse .graüsslmo evento, se ecionou para seus
ticas, para disputar a vaga méritos da sua, gestão à

l' tE' f ,assiduos e diletos frequentadores, uma programação es-

aberta no Senado da Repú- frente do Instituto dos Co-' lS as. o arrouxo lCara necial, para os diás de 8 à 15 de Novembro.
�

"

blica, com ,o falecimento do merciários, onde teve oca-
com � Povo. .

, Doiningo dia 8: LUZES D'A RIBALTA _J de Ch�rles I
inesquecível e grande ma- sião de' demonstrar as suas Nós, desta -tribuna, con-' .

, Chaplin - Uma consagração mundial.
'

citamos ao

p.
ovo para se 123. feira dia 9: LUTA SELVAGEM, 'colorida pelo proces-ranhense Clodomir Cardo- .qualidades de administra- WARNERCOLOR

, . . unir ás sútoridades como o
so . .

, com STEVE COCHRAN
so, de logo desejava colocar dor competente, dedlcadoe' "

e o cavalo WILDFIRE
d 'd' d d l' fíto exclusive de derrubar..'

,
.

o meu' cargo e, PreSl ente empreen e or, ao amp lar ."

do IAPC, nas mãos honrá-' (' estender o seu vasto pro-
para todo o sempre, com o 3a. feira �ia lO.: SUZANA, Mulher Diabolica, filme me-

d d ,V· r< d ,.'

be f' ,I �rust da carne verde. xlC_ano com ROSITA QUINTANO.as e . Excla .. Com o a-I ó>rama .. e serVlços e ne 1- .'. _ 4 f', d' 11' O MISTERIOSO FIM DE HITL. . • _. I SugerImos a apllcacao da a. eu a la . ER,dlamento das elelçoes.,para

I
('lOS.

,

•.

'

I
'

com LUTHER ADLER, em impre'ssiOnante ca-
29 de novembro, mais se fi- Considero, assim, um de- Lel de �conomla Popular. racterização. ;

xa a necessidade dessa mi- ver.de justiça consignar a-
E o Municipio amparado 5a: feira dia' 12: A MONTANHA DO SérE ABUTRES

nha conduta, para que V.
I
-)ui o rec;onhecimento do nessa lei e com os poderes - impressi0folallte realização de BILLY WIL-

Excia. não sofra qualquer; govêrno pela valiosa cola- constitucionais que tem pa- �EI�' com Klrk Douglas, Ja,n.Sterling. e Porter
, .'

I'
. b

- r
Ih ra dar ou negar licença de a .

,

•

constranglmento po lbco" Joraçao que e prestou. ,,'
'.

Ga. feira dia ·13: INA ENCRUZILHADA' DO PECADO
motivado por tais eleições. , Receba, cO,m a afirmação funclOnarnento dos estabe-

- filme frances com MADELEINE LEBEAU.
Quero deixar aqui paten- .10 meu apreço, a expressão lecimentos comerciais ou Sábado dia 14: IDOLO CAlDO - realização do cine�a

te o meu mais profundo '.a- da minha renovada estima industriais, firirá de morte inglêz, com TREVOR HOWARD� e, MICHELE
gradecimento pela confian- pessoal. - Getúlio Vargas", o polvo que mantem l'eus

tentáculos sugadores na

bolsa do f>ovo.
'

O sacrifício será para to

dos, mas as vezes vale a

pena atitude coletiva
c;le despreendlmento.
Pelo exposto, apr�senta

! mos á Casa o seguinte:

i PROJETO DE LEI N. 244

",....,........"....,..1 d Povô de Flbrianópoli�,

CONSUELO.

MORGAN.
I

Domingo dia 15: SIMULTANEAMENTE com O RIO
DE JANEIRO, 01° filme nacional em cores. O
DESTINO EM APUROS - Produção da MuI
tifilmes, COM HELIO SOUTO e· BEATRIZ

, Colocação
OFERECE'-SE, AO COMÉRCIO E A .INDúSTRIA

Para chefiar operários, almoxarifado, depósito, ex

pedição, produção em serie, escrituração, 'redação pró
pria, sendo também motorista profissionál.

Organisado e com longa prática, dando, amplas re-
ferências do seu passado prófissionaL" '-

Pretensões modestas.
Resposta (cartas) na pprtaria deste jornal.

Como se vê é um verdadeiro presente de festas, a'
programação do CINE GLORIA, no ESTREITO, na se
mana em que comemora o seu 1° aniversário,

No ensejo, o Cine Gloria agradece a tod�s aqueles,
que com ele tem colbborado, comparecendo às suas ses

sõ,es cinemat()g:r;.afic;as.

I
.Prímetrc Aniversário

de 'Cattiira
-PROGRAMA-

"\

DIA 8 - DpMINGO

I PARTE

5
8

horas - Alvorada,
'horas -,Missa na capela, com comunhão ge-

.ral,
'

horas - "Recepção às autoridades visitantes,9,30.
na praça.

horas - Hasteamento da" Bandeira, e canto
do Hino Nacional - pelos colegiais
e povo presente.'

horas - Saudacão às autoridades visitantes.
horas - Discú;so oficial

-

em alusão à
-

data
histórica pelo. orador oficial sr.

ANIBAL PAES E LIMA.
Em I seguida descerramento da placa
comemorativa com a presença
dos paraninfos:

S. Excia, Sr. IRINEU ,BORNHAU
SEN DD. Governador do Estado.

S. Excia. Sr. NELSON ROSA BRA
SIL DD .. Deputado, Estadual.

S. Excia. Sr, FLARES F. DE OLI
. VEIRA DD. Prefeito Municipal.

S. Excia. Dr. JOS,É BOABA.ID; Se
.\ nhores: ARNO OSCAR MEYER,
OLIBIO LEANDRO WAGNER e

MIGUEL DAÚX. \
.

.

Benção da coluna comemorativa por
S. Exciá. Revdo. Padre Vigário da
paróquia de Ituporanga.

horas - Missa solene - campal - e benção
da imagem de Nossa Senhora de Fá
tima por S. Excia. Revdo. Padre Vi
gário da Paróquia de Ituporanga
com a presença dos Pad:rinhos.

12,30. hora I> - Grànde churrascada oferecida às
,

Autoridades visita,ntes.
Participação do Povo em geral.

9,40.

9,50.
lO.

11

II PARTE

i5,0.0. horas.- Prosseguiment(;' dos festejos, com

leilões, bazares, barraquinhas e fo
gos. Progr\ama de oférecimentos mu

sicais com serviço de' alto.-falantes.
,

19,0.0. horas -,-" Pequena réçita' no salão do Clube lo
cal por um grupo de alunos sob a

,
, direção da Exma. Profa. Sra. Irace-
ma Pinho. '

20.,30. horas - Início da "Soirée dançante", ofere
cida às autoridades visitantes e à So-

_ ciedade local.
.

.

(A.TUIRA - Bom Retiro - Novembro de 1953).
,

'- A Comis�ão Organizadora

Dr. Romep Bastôs Pires
-MÉDICO-

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

JANEIRO
,

CLíNICA, C?ERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS,Consultorlo: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUACU.
Horá.rio: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 �s� 11

horas.
'

Residência': Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 - 'Flo-
rianópolis,. '

,

OLHOS - OUflD08 - ....uuz _ 9.&JU1...."A \

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"'". ............ .....1&81

,

Kft.ita •• Oeul0' - Eum••• :r.do ii. ·Ol�. ,.r.
I)w,tfJeatlo da Pr...1o Anerial.

MOd.ra. Apa,.Jhà••m. '

" c.u.. ,- VIHoad.· •• Ollr� �.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 7 de Novembro de 1953 o ESTADO

PECADO
recantos do território -nacio- de cópias de' cartazes ex-

-No programa: /nal trabalha-se para o bri- pontaneamente feitos por
. Esporte em Marcha Nac,lho das comemorações de diversas prefeituras, e de

1954 carimbõ's que muitas estão
--'000--'

'

usando em sua correspon-
Recentemente a Presídên- " dência, uns recomendando

.

cia da Comissão do IV Cen- visita a São Paulo por oca

tenário enviou um ofício às: sião das festas de 1954, ou-
Prefeituras Municipais, tan- ! tros contendo frases alusi- As 4 - 8hs.

to de São Paulo corno de: vas à altá significação do' Roy ROGERS em:

outros Estados, fazendo-lhes I
acontecimento que vai ser COMOÇÃO DA FRON-

um apêlo no sentido de que' 'celebraUo. . TE�RA
colaborassem para a maior 1!:sse gesto mostra a lar- Steve COCHRAN em:

concorrência possível aos
I ga. neperéussão que tem em LUTA SELVAGEM

fes�êjos comemorativos do todo o País os preparati- (Tecnicolor)
ano próximo, encarregando- vos a que São Paulo' está Continuação do Seriado:
se da afixação, em ruas e presentemente entregue pa- O MONSTRQ INVISIVEL

ogradouros públicos,' de ra condignamente comemo- No programa:
.

.

cartazes que lhes seriam rar o seu IV Centenário. Cme Jornal, Nac,

Val,iosa CODperação das'
• P releituras

VALIOSA.COOPERAÇÃ para a cooperação solicita
DAS PEEFEITURAS AO da

.. E - o que é mais dig
IV CENTENA'RIO DA no de nota - muitas des
CIDADE DE S. PAULO

Ate nos mais longinquos

. \
sas respostas, que se' con-

tam hoje por' centenas,
têm vindo acompanhadas

�a�as U�ri��fl� - �ruuUiO� �ele�i��_ô�n� ,: �ôIX�� �r��DS '

�.LAJES-SANTA CATARINA'

•

Ira·
• •

nlmalS
IPlIRi
As 2 - 4,30 - 7,30 - 9,15hs.
Madeleine LEBEAU em:

NA ENCRUZILHADA DO

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

•

(Patrocinada' pela ASSGCIACAO RURAL DE LAJES)

Em 21 e 22 de Novembro ue 1953
• Bovinos,

• Eqüi'nos
il Asinin,os
.'Ovinos
• Suinos

� Avicultura
Não p e r cu m os illtercSSlH�O� e s t .. excelente

opnrtlJnidade de adqurrtr bons .t-l�t'plOdut(Ht's para

II melhoramento do!'> S(,'IJS Reba·nhfl'"

lNavtO-Molor «Carl Hoepcke»

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1!)!j3
I

oportunamente enviaclps,: É a circunstância de já ha-
I Preços: 6,20 - 3,50

bem como sugerindo outros
-

verem diversos municípios

I
Imp. até 10 anos.

,

meios de propaganda que tomado a iniciativa da pro- --'---

!
RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA .

com o seu.�oncurso pude;-, paganda, que es��o fazendo ::tJ, tl (!('1 -

sem ser utilizados, tanto pelos referidos pro- ::i'I.1_ Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE 'JANEIRO
.

A resposta a êsse apêlo cessos como por meio de A 8 30h Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
· s/' .

s.

não se fez espêrar. Imedia- 'jornais locais e'serv1iços de Madeleine LEBEAU em: I�este último apenas para o movimento de passageiros�
tamente começaram a che- alti-falantes, indica, de ma- NA NC UZILHADA DO' ,

E R
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL Ogar à Secretaria Geral da neira

. auspiciosa, o empe-. PECADO .
.

H EPCKE

Comissão ofícios até dos nho que todos põem em que
mais longinquos municípios o IV Centenário da Gran

do território nacional, como de Capital seja ássinalado
do Território do Guaporé, como. um acontecimento de

de Mato Grosso Goais e do sentido eminentemente na

extremo Sul, nos quais os �ional, .que não outro, na

prefeitos se púnham intei- realidade, é o papel históri
ramente à disposição dos co da grande metrópole
organizadores dos festêjos bandeirante.

No programa:
Esporte em Marcha Nac.

Preços: 7,60 - 3,50, I IDA
,

VOLTA

Imp. até 18 anos.
I Le Fpolis. de ltajaí do' Rio - de Santos

, ' I 8/11 10/11 15/11, iH/H
, - --- ._-- ----- -

, 19/11 21/11 26/11 27/11

�iLm . i��g i;){2 18�W. l:;g
.

. . 22/12 24/12 29/12 - 30/12
As 8,3Dhs. I _

. Fraquezl. em gerll
Robert PRESTON em: - I:Iorári� de sa!da: de Fpolis., às 24 horas Vlnbo Cre'osotadoCASTIGO IMPLACAVEL

do RIO, as 7 horas
Para m,ais informações dirijam-se à I (Silvei ra)No programa: EMPR1!:SA·NACIONAL DE :�AVEGAÇÃO HOEPCKE .

Noticias da Semana Nac, Rua Deodoro - Caixa Postal n. 9? - Telefone: 1.212 �

\

Cerâmica São' Caetano
TIJOLOS PRENSl\aJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, R60APÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama aeia.
JERONIMO COELHO. 14 .- Caixa Postal,

239 -\ Florianópolis
DISTRIBUIDORES

-tMi_-
de t- entversérlo

OSWALDINif- CLIMACO SENNA
Gualberto Senna e Filhos, convidam os

parentes e pessôas amigas, para a .Missa de 10
aniversário de falecimento de sua iri:esquecível
espôsa e mãe p S W A L D I N A, a realizar
se diaIf do corrente, ás 7,30 horas, na Cape
la do Senhor. Bom Jesus dos Aflitos, em Es
treito.

Antecipam seus agradecimentos.

•/

Com este va.lor V. S.
",b.. i..Â UIm. conta. que
lhe ..ende� juro com

pensc.dor e

lev<\I"Á p<\r", SU<\ residin
eie, um lindo e útil presente:

umBELíSSIMO eOFI?Ede 14ÇO eI?OMADO.

G NCOA(3°RiCbLA
�c7' ,16'

'

_--- FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA _

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPOIJS. -_- BLUMENAU
- AGENCIA _:_

- - LA.CIQUE HOTEL -

Preços: 6,20 ,- 3,50
Imp, até 14 anos.

,

.

.

I"I?MIQ',.
As 8hs.

Robert PRESTON eh.: I
CASTIGO IMPLACAVEL
No programa: . I'

Noticias da. Semana Nac'lPreços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos. I

----'�--------------------------------

f� nos \lARCJOS .�
'.'"DJ"'I-;;ft�ftt� -1.,;:s _ � .

-;
.:

�

1"�1

� �.� � � � :
/" �

,"
_

r» ,

�'.

�".fi

,

SÃo PAULO
. RIO?

�.
,-(' g:,..

C...._!>

",Vende-se
Vende-se uma casa de

material, sita à Rua Rui
Barbosa n. 130, defronte ao

I A�:!oed;,':a:n:':'';'e,,,,,,, !

f CASA MISCELANIA distrl.
,

buidora dos Rádios R. C. A.

/' Victor. Válvulas e DÜlC08.
Rua Conselheiro MafrL

------------__---------------------------------------=

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

,-

f-m�4
IMERSÃO e

��pacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR OÁKO, de regu
togem instantanea. permite a

maior escala de graduações d�
TEMPERATURA.

., .

; .

CONFORTO absoluto�',

Grande ECONOMIA)

CapaCidade:
100 a 1.000 litros,

Fabricados nas. tipos
horizontal e verticol •.

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE Clã de' vidro).
• Resistência do tipo tubular, intelramente blindada ..
• Controle automático de temperatura por' Tj:RMOSTATO.

.

Que proporciona grande ECONOMIA.
. l
,�

GARANTE O QUE FABRICA

C.' RAIOS S/A.-Comércio e 'aenelas
Rua João Pintol 9••Fpc»Ii'!!I-Sta. Ca,tarin.

��.�����----��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
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,

I'

IE D I T A LlE D • T A L,CabelloAg�ra,e Pela Extinção
JUIZ ODE DIREITO DA" froFlt3nte:,�em c()m� do re-I JUIZO DE ;pi�ÉITO DA Ministério Público "é, por da'C;,QFAP dcsCOAPS ,ele
COMARCA DE TIJUCAS presentante do Ministério COMARCA DE TIJUCAS editais de 60 dias, dos in-

'.

','.","
.. "
""

"
. _

: ,Público. E. .por e�itais de
,I

.' I teréssados ausentes e des- I

R t·
.

d D
'

I
• d'

Edttal de cttaçao, com o pra-l sessenta dias dos mteressa- Ed'ltal de citação, com o conhecidos, todos para a�! -,
'e ornou'

.

8 . ouropa, Ola s areja o ••�
zo de sessenta dia,s, de inte- dos ausentes e' desconheci- prazo de sessenta dias, .de companhar os termos da! 1

1'essados aus�nt.es e desco� dos, todos para acompanhar uiteresstulos ausentes' e âes- presente Ação de Usu,ça-! R�0,.5 (V. A.), - � sr.', '

!
tou que a "Deutz" montará

nhecidos. os termos da presente Ação conhec'idos. pião, depois da' terminação Benjamin Cabello mamfes- num período de seis meses, fábrica no Brasil, tendo,

de Usucapião depois da ter- do prazo dos editais, nos I t�u-:e favorávelmente à �x� I em cuinprimento à missão' porém, fracassado em rela-

O Doutor Clovis Ayres mínação do prazo dos edi- O Doutor Clóvis Ayres termos do art. 455 do tínçào da COFAP - cUJos: de que fôra investido.
-

Pro- 'ção à "Hanomagen", de

Gama, Juiz de Direito da tais, NOS termos do art. 455 Gama, Juiz de, Direito da C.P.C., §§ 1 e 3 por meio dias já sabia contados, acen-I'curou contato com estalei- Hanove�.
.

Comarca de Tijucas, -do Es- do Código de Processo Ci- Comarca de Tíjucas, do �s- da qual deverá ser reco-
tou - como órgão' contro-: ros e 'fabricantes de máqui- _::_ Mas isso é história que

'tado de Santa Catarina, na vil- §§ 1 e 3 por meio da tado de Santa Catarina, na nhecido e. declarado o .do- lador de preços; salientan- nas agrícolas, 'tendo entabo- contarei em detalh.es, de

-

forma da lei, etc. . . qual deverá ser reconhecido forma da lei, etc. . .
minio dé suplicante �obre I do, porém, que ela deve 'lado negociações . com os pois que estiver com o Pre-

,

Faz saber a todos quantos e declarado o domínio dos Faz saber a todos quan- o aludido terreno ficando continuar com a função a- estaleiros do norte da Eu- sidente. Precisamos reagir

.

interessar possa o presente suplicantes sobre o aludido tos interessar possa o pre- citados, ainda, para no pra- bastecedora, de que foi in- repa (lamentou não ter po- contra os que usufruem re

editaI de citação com o pra- terreno, fíeando, citados ain- sente edital, com o prazo zo legal, apresentarem con-
vestida no fim de sua ges- dido visitar os italianos) ·I"galias e não retribuem na-

zo de sessenta dias, virem da para no prazo legal, a- de sessenta dias, virem ou. testação e' para seguirem a tão ali. Quanto aos tratores, adian- da. ,

ou dele conhecimento . tive- presentarem contestação e dele conhecimento tiverem, causa até final, .sob as pe-
O pronunciamento do ex-

rem, que por 'parte de Mi� para seguirem a causa até que por, .parte de Teodoro nas' da lei.:Protesta-se pro- presidente da COFAP foi

guel Olegário da SiWa e final 'sentença, sob as penas Francisco Moreira, lhe' foi, VaI' o alegado corri os de- nos feito' logo após o seu

Luiz Cuco Filho lh� !oi a- da lei. Protesta-se provar o I apresenta�a uma petição do poimentos pessoais de in- desembarque do "Constel

presentada uma petição do alegado com os depoimen- teor segumte: - "Exmo. teressados e de testemu- lation" que o trouxe da

-teor seguinte: -:- "Exmo. l tos pessoais de interessados Sr. Dr. Juiz de Direito da nhas e vistorias. Pede defe- Europa, e resultou de apre

Sr. Juiz de Direito da Co- de testemunhas e vistorias. Comarca de T'ijueas. Diz rimento. Tijucas, 2 de' de- dação sôbre as consequên-

-

marca de Tijucas, Dizem Pede Deferimento. Tijucas, Teodoro Francisco Moreira, zembro de 1952. (a) Mário elas no "esquema Aranha" Com êstc VAieI!' VoS.

I
. I

,- I d
Abl"il"ct. um� �ontA que

Migue Olegário da Silva e, 16 de Junho de 1953. (fi) brasileiro, casado, lavrador, Laurindo. Testemunhas: - no orgao contro a 01'.

.

.

"

lhe I".endllr.\ juro com·

Luiz. �uco' Filho, ambos IMário ��urindo r: Assist�n- residente em Perequê, mu- 1) Pedro Amaro. 2) Adeli- I lO
pensc.dol" e

brasileiros, casados, lavra- te Judlclal- nomeado. 'Iles- . nicípío de Porto Belo, por no Manoel Rebelo. 3) Se-I
. ENTUS�ASMO I leVAr';' pAr� SUA residi,,·

dores, r�sidentes em Tigi-I ternunhas _ 10 Manoel Bal- seu bastante procuradon a- bastião Camila. Todos resi-I Opmando sobre ,o plano •

cie, um lindo e útil prese!'lte:

'pió, nessa Comarca, por seu! tazar PInto. 20 Manoel Fran- baixo, assinado, nomeado dentes em Perequê. "Em em si, disse que o recebeu
um BELISS//'I!0.eOFI?Ede J4CO eROMADO.

assistente judicial, nomeado I cisco Batista. 30 Francisco por V, Excia., que vem'pos_' dita petição foi exarado o
I com entusiasmo, pois queo"

.

Aprocul"e hoje O NOVO

por V. Ex�ia., que vêm pos- José Nunes. "Em 'dita. peti- suindo a mais de. trinta seg�inte '. despacho:'- "A.,.I'mesmo. signi�ica u� retôr- t:J NeO' . GRiCOLA

suindo a mais de trinta a- ção foi exarado o seguinte anos, mansa e pacificamen- designe-se data para a

jUS_I"no
ao liberalismo, de que FLORIANÕ= c7�;.:! CATARINA •.•"

nos, mansa e pacificamente, despacho: :-'" R. Hoje. A.,
. te, sem interrupção "nem tífícação, cientificando o Dr. tanto car1cemos". Ac�n.t�ou I _�_�_...l...__"';" _

sem interrupção nem. opo- como pede. Tijucas, 23-6-5..3. oposição o terreno, com a Promotor Público. Tijucas,

I
que ,em�ora tendo dirigido

sição, um, terreno situado (a) Clovis Ayres Gama L:.. área de 72.875 metros qua- 2-12-52. (a) Clovis Ayres um IOrgao controlador, sem

em 'I'igipió, município Ide .Iuiz de Direito." Feita a drados, situado no lugar Garria -' Juiz de Direito." pre foi contra os mesmos.

Tijucas, li�1Ítando ao Sul, justificação -foi exarado o Perequê, limitando-se ao Feita a jusfificação foi exa-I Salientou que apenas na

numa extensão de 'sessenta seguinte- despacho: _ "Fa- N�rte numa extensão de

I r"ado
o seguinte despacho: lli�glaterr,a, .Por,tu,ga.l,· e Es-

'

_

,GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO-

metros com a estrada geral; ça-se as citações na forma 26" metros com o rio, a Faça-se as citações reque- I p;.m�a �a travas Aa Iivre c,on- CIEDAD� DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE-

ao Norte, numa extensão de. requerida á fls. 2. Tijucas, Oeste numa extensão· de ' ridas_ na inicial. Tijucas, correncia, mas esses países FESA CONTRA L�PRA .'

cem metros, com o Rio Ti- 16-9-53. (a) Clovis Ayre_s '275 metros, com herdeiros 116_9_53. (a) Clovis Ayres estão em condições econô- NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO

[ucas, a Oeste numa exten-: Gama." E- para que chegue de Antônio Airozo, a Leste Gama.::_E para que chegue, micas bem difíceis, 11, RODADAS COM PREMIaS ESTUPENDOS E

são de trezentos metros ao conhecimento dos inte- numa extensão de 275 me- ao conhecimento de todos e' I.
Estava na Alemanha' RICOS.

. I
.

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

com Lúcia Cuco e a Leste, ressados e ninguém possa
tros com Apolinário Coelho ninguem possa .alegar igno-, quan

o teve notícias da re-
. oferta da Casa. "A Eletrotécnica�' e mais um

numa exten�ão de . �ré�e�- '.alegar. ignorância,' mandou I
e ao Sul numa extensão d� rância, �andou expe'dir o

I viravolta de nossa política par ,de' sapatos de crocodilo, oferta de "Modas

tos ��tr.�s com o R�beIraoll expedIr, o presente edital 265 metros com terras de presente edital que será a-
I cambial, e pôde 'observar a Cliper".

"

de TIglplO e, como_ nao pos- que sera afixado na sede I
marinha e como não pos-' fixãdo na sede dêste Juizo, i repercussa,? favorável, da 2a. Rodáda - Um abat-jour com pedestàl de alabastro,

h 'I
. h I d I I mesma at'a '

d b I ·t·
oferta da "Càsa Cascais" e mais um estOla de

,suam nem ten am htu o de
I
dêste Juizo, no lugar do I

sua nem t�n. a titu o e. n� ugar do. costume e pu-
, .

'. .'.
r ves os ,�e Q1� escovas.

,J

posse e domínio, querem, costume e publicado na for- posse e dommlO, quer, pe- bhcado na forma da lei. Da- dIstl'lbUldos pelos bund 3 d d'a. Ro a a - Uma enceradeira elétrica, com espalha-

perante\l'f')'!;'fcc1a.;"r--é-gtd'arr- ma -da lei.' Dado e passado rante. ....y..:...E.�cia., regularizar do e passado nesta cidade bancários. ("Nesses' bole� dor, oferta da "Caca Meyer".

�ar os seus aireitos sobre o nesta cidade de Tijucas, aos os seus direitos·sob;e o r;:' de Tilúcàs, ;os de1'oitó'dias"l tins�-é q-hle�eu. _,GOst_l;lm3va 4a.�Ró.da.Q.ª-=-..;;,�Jhll;_e§tQj.g.. _d�, ..p�!·f�l11e, oferta da "Fár-

·
referido imóvel pela Ação desoito dias do mês de se- ferido imóvel pela Ação de do mês de setembro do ano I informar-me do que se pas-

. macia _G�tarinense".·
.

","__" ",

de Usucapião, com funda- ternbro de mil.novecentos e Usucapião, com furidamen- de mil novecentos e cinco-
sava no Brasil. São comple- ,5a. Rodada - Um Lustre d'e Cristal, oferta da' "Casa

.

Hoepcke S. A." ,

mento no art 550 do Códi- cincoenta e três. Eu, (a) to no art. �50 do C.C .. Pa- enta e três. Eu, (a) Gercy tos; melhores do que os ser- Ga. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma-

go Civil. Para dito fim re- Gercy dos Anjos Escrjvão, ra dito fim requer a desig- dos Anj�s, Escrivão, o dati- viços das Embaixapas e I chado & Cia".

· qu�rem a· designação do �
� datilograf'ei ,conferi e S\i- nação de dia, hora e lugar lografei, conferi ê subscre- Consulados"). '17a� Rodada -;- Um Edredon, duas faces, oferta d'" A

dia, hora e 'lllgar para a bscrevi. '(a) Clovis Ayres! para a justificação exigida ví. (a) Clovis Ayres Gama
Acrescentou que os lei-I

Modelar". .

.

,

justificação -exigid�,pelo art. -Cama _ Juiz de Direito.! pelo art. 455 do C.P.C., na Juiz de' Direito. Estfi,l
Iões instit�idos, pelo "es_18a. Rod�?�asa g::;l:f�ra.nde Ceia de Cristo, oferta da

· 455 'do Código de. 'Processo Está conforme o original a_I qual deverão ser inquiridas conforme o original afixado
I quer::-a: A,�anha,:' são, ig)lais '9a. �odada - Um ap�relho de Rádio Receptor, oferta

" Gi�il, na qual deverão ser, 'fixado na sede dêste Juizo, ! as testemunhas abaixo ar�o- n;'l sede dêste Juizo� no lu- aos, troy que a Alemanha d'''A Eletrolandia".

inquiridas a� testemunhas no lugar do costume, sobre ladàs. Requer, outrossim,
<

gar do costume, sobre o
adotou em relação às cam- IDa. Rodada. - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-

,apaixo arroladas. Reque- o qual me reporto e dou fé. depois de feita a justifica- qual me reporto e dou fé. biais brasileiras, com os
so Ramos. ,

rem, outrossim, depois de Data supra.
" ç'ão, a citação pessoal d.os Data supra.

• quàis anulou o 'trabalho da
lIa. Rod���n����a:?àlança domestica, oferta de "Osni

feita a justificação, a c,ita- O EScrivão: GERCY,DOS atu�ip confrontantes, bem
I

. O Escrivão: Gercy
I

dos
missão econÔmica bra�ilei- . PREMIaS DE CONSOLAÇÃO .

ção pessoal do atual COD- ANJOS como o representante dd Anjos
. 1'a. t2 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-

ta do sr. Ernesto Riggenback.

INTERESSE 2 Depósitos de matéria plastica, oferta da '�Casa Amé-
. rica"

O sr. Cabello vem entu- 1
. '.

.

d I
FruteIra de vIdrp, oferta de' "Pereira Oliveira & Ir-

SIasma o 'com o soergui- mãos".
mento da Europa no após- 1· Raquete de Óitimo modêlo.

guerra, e com o interêsse! 1-Cadeira po'rtatil.

que llOSSO .pa(s desperta ali I
2 Litro� de legítimo cognac �

d' 'd d "EI i
1 Abat-]our, oferta da "Casa Royal"

on e e conSI era o um C
\

.

.

: 0tho complemento da reunião' o lançamento de
Dorado", atraindo homens

I
um fI'1

'
,

�e ...

de negócios que desejam'
transferir suas atividades

I

•

Clu�e 11 de Asosto

...........�.uI.'I.· ...�><�
CIIJUlWoA 1'Q&�.aO$ua.u'Ravio-Molor «Carl Hoepcke» "".;..

�APIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'

Viagens entre FLORIANúPOLIS-e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos sendo

neste último apenas para b movimento de pass�geiro,s. DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
I. ' ,

NOVOS POSTOS DE VACINAÇÃO ANTIAMARíLICA para aqui.
Visitou países,

BINGO E CINEMA

.
PREÇO DO CARTÃO: ÇR$ 100,00;

Sen�as com a direção da Associação, bem como na

, Secretal'l� �o Clube Doze, no horário das 8 ás 11hs.
. PremlOs e� exposição na Casa Hoepcke.

ITINERARIO DO NAVIa MOTOR CARL HOEPCKE

'NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA
de fpolis. de Itajaí

8/11 10/11
19/11 21/11
30;11 2/]�

/

11/12 13/12
22/12 24/12

vários

I 'Data I Dia� I-Horário
. I Nov·1

Lo c a I

VOLTA
do Rio - de Santos
15/11 16/11
26/11 27/11
7/12 8/12

18-/12
'

19/12
29/12' 30/12

I

7-11-5�ISáb. 18-11
,7-11-53 Sáb. 113-16

I I
9-1+-5312a. f.18-11, 13-16

,

I I.
10-11-53 3�. f'18-11, 13-16

111-11-53 4a. f. 8-11
� .

111-11-53 4a. fó 114-17
1(12-11-53! 5a. f·18-11·
1 12-11-53[5a. f.[13-16

I 13-11-53[6a: f·18-11, 13-16
14-11-53 [Sáb. 18-11 ..

Tuberculosos ,., .... , ..

Penitenciária do Éstado ...

Pôsto Puericultura "Bea-
triz Ramos" , .

Grupo Escolar -"Olívio A-
.

morim" Trindade � .

�!��i�� dJoPi:faoJo .

: : : : : : :
Hospital de Caridade .

Hospital Militar ., .

Centro de Saúde .

Senai ............... .
,
....

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

Para mais informações dirijam-se à

EMPR�Sl\ NACIONAL DE :�AVEGAÇÃO'HOEPCKE
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 9? - Telefone: 1.212 TBANSPOFITES AÉREOS CATARíNENSE S/A.

MOO DE LO'
VARIAD�SSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO NO GENERO DE ÓTICA

_
A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES

"

.

'

.

VISITE E ADMIRE SUAS VIT�INES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
OTICA MODÊLO

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o caso da carne-verde foi, por diversos oradores. abordado na reunião de. 8nte':'ontem da Asso ..
.' " ,

ciação Contra a Carestia. Relate dos trabalhos, assistidos pela reporta_rm. Por caminhos, JDais', cor..
,

tos teriam:chega4o'mais c,êdo ao objetivo.... Entusiasmo que, por vêzes, esquentou' o . ambleate,
o movimento que esta- demanda de soluções para I .Assim, nesse ambiente de ,pl'E:'scntantes de sindicatos e I veira d'Avila, êste ex-mem-'ICJuem deseje explorar o co- das pelos diversos oradores,

mos assistindo, nestes
-

dias, problemas que pedem a tri- franca cordialidade, de mú- Ice camadas sociais, não fal- 1::.1'_0 da COAP, Vereador mér cio de abatesciménto de 11l.l1;lU foi considerada pelo
de novembro, nesta Capital buna da praça pública e sO-ltuo respeito, de entrechoque ItandÇl com a sua presença e jBnmo Schlemper, sr. Neu- i carne à população pelo pre- r·knário - a de que o Go.
e em outras Capitais 'do Bra- licitam aos Ttsponsáveis pe- {de idéias, nesse ambiente solidariedade, os srs. Depu- dv Massolini, Presidente da çc atual; Jorn. Manoel ,de! v êruo, em memor-ial que
sil, diz bem da. excelência la coisa pública providên- IVeJ.cladeiramente democráti taelos Cássio Medeiros, An-I UCE, exmas. senhoras, ope- Menezes, que declarou' ter lhe -se rá dirigido, resolva o

da democracia. E' ii alma do cias que venham melhorar co, a Associação Contra a tônio : Gomes de Almeida, rárics, jornalistas, -etc, em mãos carta de um sr. de n"'obler..Ja, oferecendo a

l'OVO que, dentro da ordem.a situação atual. E' a repul- Carestia levou a efeito an- 'Vereadores Antônio Pádua Foi uma sessão que, no Barracão.ipropondo-se a for '. ·l.leI o 'desejar, meios para
e da legalidade, munida de sa, 8queles que, pelas nego- te- ontem a anunciada reu- Pereira, Antônio Paschoal seu desenrolar, chegou a necer. êsse produto, pelo i Iorriéc.imento de carne à po
armas �o �eu \�lcance, que é ciatas, são' os responsáveis nião, com a presença de re- Apostolo, CeI. Américo Sil- CO)1.f'tih,lir-s� assembléia das Ipreço de 12 cruzeiros o .qui- lkb;:ão, pelo pre,ço ora ta.
a exteriorizaçâo do pensa- diretos por todo esse estado- mais movimentadas a que lo; sr. Manoel Alves Ribei- Lelado Esta, alem de ou.

menta, está vibrando em de· coisas: . . Ana"11'·ses
tem, [. assistido nestes últí- 1'0, operário; Acadêmico Iras, mereceu melhor acei•

. - .... , '---,. -- --

,n,os tempos. Presidiu a o sr. Fernando Bastos, em nome tacão. �
,

'" Ivo Gandolfi, Presidente da UCE, apoiando o mOVi-I "

dessa entidade, de. caráter rnentd e, finalmente o dr. lOS ESTUDANTES
M. SOARES.

I D,
ia do Professor. E os .dlas Pb(pular, que, após de�laraI1 Jose c�o Patroci�io Gallotti, .%�lidários com a Asso.

f ertos os trabalhos, foi con- que dissertou sobre as cau- ciaçao Contra a Carestia, osdisto, disso e daquilo fo- r-edendo a palavra aos ora- sas da alta do custo de vi- I estudantes realizaram, on-

Iram se sucedendo. dores inscritos que, pela or- da, neste país rico, com po- tem à noite, passeata � de
Dias do Professor, do, dem, aqui vamos registar, ,!-,O pobre. . • protestos .

ao aumento de

Sempre lemos, e com pra- Funcionário, do Comércio, para conhecimento públíco.. SUGESTõES I carne verde, falando
d

. 1;)0 expediente, que foi li- Da," sugestões apresenta- oradores.-er, os comentários objeti- Dias e gentes e cousas
do pelo secretário da Mesa,

vos e serenos do
-

G:eneral abstratas etc." constou, entre outros ofí-
Paulo Vieira da Rosa. Protestamos. cios, .carta do Jornalista
Há pouco, ainda, o aplau- (Continúa na 3a. pág.) Martinho Callado Júnior;

solidarizando-se com o modimos calorosamente quan- vimento €i, em extenso co
do referindo-se à balbúrdia

� mentário, dizendo das me-

que atingiu nosso Instituto T I-M didas e das causas do enca-

de Educação, soube;
.

sob - ,___

• • • recimento do custo de vida,
medida, qualificar um vale- apontando, quanto ao" caso

A.ntônio Gomes de Almeic;la diná 1 A SOLUÇÃO IDEAL. da carne, o caminho a se-

.

_
,

tu' inário menta, ql.\e, por ir nara a sua s 1
-

JUSTIFICAÇAO obra .e graça de um govêr- '(l sr. Prefeito Paulo Fon gui para a sua so uçao.

E f d b d I 1, d' 'h
. OS OR.ADORES .

m ins. e outu 1'0
.

e
no inoperante, por lá pas- -. pe a A GazetC\l e �j�, I Pela ordem, usaram da I1953, precisamente no 'qIa sou.' dirá que a Câmara MUnICI· palavra, comentando os vá-

31, houve um �orte tempo- Estranhamos, contudo,
. 17a1 - P.S.D. - é a única rios aspectos do problema I" al no Município de Capin- :.:: exclusiva culpada peh I Coo carne e de outras utili-

rua apreciação sôbre. o dia
bl' dI' I dades, os senhores: Walter

do Professor, transcrita em pro ema a carne. .sso vi- I AI id f
. ,.

d CA, . . .
' i' lueI a, unCIOnarIO a a'

''A 'Gazeta" de 4 do corren-
ra positivar, amda uma

vez, fiara Munícípal; dr. Carlos.
e, na secção "Misc�lânia" que s.s, só pensa em ter- Loureiro da Luz, advogado;
com o sub-título "Aula" lias políticos. E tanto iS.3J ,'Vere.ador Antônio de.Pádua
Em referência -a esta, data é certo que há alguns dias ..

Pereira, que leu projeto de
,

_" Ilei de sua autoria apresen-
sssim se :.:.�xpressa s. sa.. s.s, descarregava as, me�-

I
tado à Câmara, para solu-

'Não haverá aula amanhã -nas culpas para os sonega- I ção da questão da carne
dores da carne, pedindo (verde, que publicamos em

IOG.8udio, Dotem.' ,:rovidências' à� querida loutro l?ca.l dest�. edição;
\._
...

oap O sr Paulo Fontes ,Dep. CassIO MedeIros, que

DO Rio :!uer

.

res�o�sabilizar' CA' deélarou a �alência da CO-

I
.

a a- FAP e das COAPS; sr. Luiz
RIO, 6 (V.A.) - Com a nara, porque queria o mo- .Silvejra, que,apresentou su-

l!iolênCia· sem precedentes
I 10polio do forneciment� ila gestão de memorial ao, sr.

�!R história desta- Capital, ...'arne! DaÍ' m9nopólio, insti- Presidente da República
'lestes'últimos meses, irrom- I uir privilegio é, segunqo as

pleiteando não a extinção
cê:,se's órgãos, mas .à subs

')eu às 11 ho:nl.s de hoje, in- leis econômicas, proteger,o:- üwição de membros que
'êndio na Cia. União Fabril açambarcado r e s, fazê-los não estejam cumprindo as

��xportadora. {0rtes .e poderosos. O prin suas finalidades; sr; Alce-
.

O fogo, teVe mICIO no de- cípio oposto, o da liberda- bía.de:; Pinheiro, .que se �e-
, d

. A , 'I f,,:"Iu ao caso do aumento
çósito de cêra liquida, pro- ue e concorrencia, e que das passagens de coletivos e

pagando-�e rápidamepte do iJ(�dcrá valer em favor do muito. pouco" esclareceu sô
edificio. povo. A monópolio, e por 20 hre o caso da carne verde;
Os bombeiros estão tra� mus como queria o sr. Pre- �r Roberval Silva, que leu"

balhando para evitar quª 'fito, entregar-nas-ia de dados estatísticos; CeI. A-"
mérico Silveira d'Avila, que

::: ãos atadas aos marchan-; , I 1se o€c arou p,e a l\bera�ão
es unidos, que' de nós fa- do mercado, permitindo. a

Preff'itura fré!nquia de açou
gue.s do Mercado e do Ma
tadouro, sem onus' para

"GENT,ES E COUSAS

ABSTRATAS"'

..

Florianópolis, Sábado, de Novembro de 1953

Assembleia' Legislativa
Au.xilio a Capinzal

Auxílio a Capinzal S. S., 5 de novembro de
1953,Darno�" a seguir, a íntegra

(lo projeto, e da su� justi
ficação, concedendo auxílio

ao município de Capinzal,
pojeto esse 'da autoria do

deputado Antônio Gomes de,

pontes e inutilizando enor-:
me extensão de estra:das d�
-cdagem.

Ahneida:

PROJETO DE LEI N. � ..
{aI, causando graves danos,
com a de�truição de muitas

sejam tomados também. ou
lros edificios viZinhos.-

\ ,A,<�toriz(L abertura' de eré
dito especial.,

Art. 1° - Fica o Poder

Executivo autorizado a a� \2. A VIolência do tempo
ral provocou enchentes e osbrir, por conta do excesso

da arrecadação do corrente

exercício, o crédito especial
'-

de quatrocentos mil cruzei-
ros (Cr$ 400.000,00), desti-

prfjuizos totais' dessa cala..

midade publica sobem a
.

centenas de milhàres de
cruzeiros.

nado a auxiliar a Prefeitu- 3. ,Como o município de

ra Municipal de Capinzal Capinzal, pelos seus recur-

nas ,despesas decorrentes �os próprios não está em

dos prelUlZOS ocasio:t;lados, ::!ondições de enfréntar as

no referido Mull'icípio, pelo ,despesas com a recuperação
temporal, ali; ,desabado em dêsses prejuizos, e, �m con

fins de outubro do corrente :!derando o disposto na

"no. Constituiçã0 do Estado; es-
Art. 2°.- Esta Lei entra tamos apresentand9 êste

em vigor na data da sua pu- projeto, com a certeza de o

hlicação, revogadas as dis- Plenário aprová-lo e o Po

posições 'em contrário, po- der'Executiv'O atenuar, com

�endo o. c�éd�to nela :eferi- r a �o�cessão do auxílio, .as
cio ter vIgencIa, taII?-bem, no, afhçoes do Povo de Capm-
<?x·ercício de 1954. I zal.

A C'omissão Organizado·
l'a éonvida,.o povo em geral,
para assistir as tradicionais
;estividades em h.onra de

I
Nossa Senhora da Bôa Via-

gem, a realizal'-se sáBado "

domingo próximos, dias, 7
(: 8 do ccirrénte, em Saco
dos Limões, constante d,)

!�égúinte programa;
Sábado - Novena Prepa-

iam gato e sapato! O caso

la telefonica aí está, 'na

Guerra de Morte ,ara!

A solução do Prefeito faz
lembrar velha Mstória,
�,c',!:';sada numa velha cidade,
:·m velhos tempos. Um tatú.
(::lU saber 0_ que fazia; ao

·ÇJ.zer sua toca, fê-la no, ce

�'jtério. Os coveiros pren
leram o bichinho e o entre

:aram: à justiça, libelando*.o
e necrófago. O nobre Ól'-

iâo do Ministério Público

CONVITE
ao trusl da carne, 'verlfe

O projéto de lei fIe autO-I JUSTIFICAÇÃO 1 congelar os preços, o assal-

ria do vereador pessedista to contra a bolsa do Povo

Antoiüo de Paduq Pereira; Como vem acontecendo I é' aimal. . , Ique com a respectiva justi- nos ultimas' anos, nesta i .
(Contmua na 5a pág.)

'.fi�ação, em seguida publi- época, os fornecedores de'

camos" si devidamente apli- carne verde à n:6ssa Capi
: 'cada pelas autoridades res- : tal, eng�ndr�� determina- 9a. COD.V800ãO
ponsaveis pelo bem estar da >das manobras e entre elas

B -I· d' ' .

fA SI 81ra 4 sentença, ub initio, conde- ratória, às 19,30 horaS.

pOP,.ulaç,ão" virá
.

ferir de a, mai� corriqu,,:.ira, a da

so-1 U,' ,

. II
'_ nou-o à morte. A maneira Domingo -'Missa/Festi. ..

.. morte, .como dIZ o autor'I·,n.egaçao do produto, com o' Fa'rma"Aotl"os"Ij" ae cumprir a sentença, to- va às 8,00 horas, e Procis-
do proJeto, o polvo

quel
fIto de aum�ntm- os pre- .:lavia, provocou discórdias' são Ma�ítüua, com a vene-

mantem seus tehtáculos su- ços. '

Seguiu pela Cruzeiro do a forca era difícil, por au- randa Imagem dei Nossa
gadores na bolsa do Pov.o. ,'. .Em tempos mais remotos '

. Sul afim de tomar parte in� sência de pesçoco aprov�itá- Senhora de Bô� Viagem, àc;
Para os casos âesepera- ,essa m�xida de preços tinha' ; /

. tegrante do grande concla- vel; o fuzilamento poderia 14,30 horas.
o intervalo de varias anos,

ve de farmacêuticos Brasi- falhar com o ricochete das Nos dias mencionados, à
Ultimamente, todavia, 'ape, .

leiros, bem como discutir te- balãs, na casca dura do noite, haverá Barraquinhas,
nlOrte, em seus estertores,' zar das COFAP e COAPS"

, mas de teses �ara o 2° se- réu;. cade. ir.a,s elétricas. e ga-I Querní.e,sse..s, . Doces,. ,S,alga-'muita lama virá á tona.
. criadas essencialmente'para '

,

____
minário de Professores. ates mexIsÍlam. DepOls, de

I
dos e BebIdns, com' grande

ag�eADC·I'a ·.Sra-o. Lu·,·,·Z
nosso estimado conterrâneo muita discussão concorda- (!ueima de fogos de 'artifí-
Prof.' dr. Raulino Horn Fer- ram que 'a pior morte seria: cio no Domingo. I
ro que, em Curitiba defen- pelo sepultamento vivo. E; Convida-s� tambem, :JS

'derá a sua tese sôbre orga- enterraram o tatú felizardo'
I

proprietários de embarca-Inizações de Faculdade de M�tatis mutandis ,era essa a, ções, para comparecerem,

Farmácia; legislação farma� solução ideal que o Sl�. com seus ba-.::cos e lanchas,
cêutica e outros temas inhe- Paulo Fontes arranjara pa .. para acompanharem a tra

rentes 'ao exercício da' pro.: ra o proplema da 'cafne ve e-I :dicional' Proclssãd Maríti-
fissão farmacêutica 'no Bra- de...

I
ma.

,:iI. ...BTJM. A COMISSÃO .)

2nquadrou-o nas mais ri

Júrosas sançõ�s do corpus
. juris penalis. O conselho de

dopes, remédios heróicos e'

embóra mesmo ferido de

Vendeu o ,1- Pa:êmio
2.905 com Cr$ 200 ..000,00

E o 2° Premio 8.637 Com Cr$ 15.000,00 e as aproxi
mações -:- 2.904 e 2.906 com Cr$ 5.000,00 cada.

Agência SÃO LUIZ, junto ao Café.-Rio Branco.
- 5-11-53 -

•••

Sócio Capitalis.a
Precisa-se que possa dispor de cerca de 1 mi

lhão de cruzeiros para �ócio da construção de gran-
de edifício bem localizado. _

Cartas para N. H, J. Caixa Postal, 419 - Flo-
ríanópolís,

.
'

O pequeno discurso abaixo publicado,' não
proferido na Assembléia, ,porque 'foi .perdido justa
mente né;! rua em que reside o ilustre ê alegre sr.

deputkdo Clodorico Madeira. Encontrado dentro de
um envelo�e sem endereço, aqui vai' inserido para
que d.ele o seu' legítimo dono faça D uso que lhe
aprouver;

"Sr. Presidente, e srs, deputados.

Quando as paixões políticas se anúlarém e o

espírito de justiça reingressar aqs homens dotados
de serenidade e de bQm senso, o'· govêrno

.

do sr .

Irineu Bornhausen será julgado.
. Acusam-no, hoje, de n�o haver cumprido ne

nhuma das suas promessas de candidato. Não colhe
essa denúncia. O ilustr'r governante, antes 'mesmo
de atingir o terceiro quinto da sua administração,
pode orgulhar-se de haver dado exata e exempl
execução, a uma das SUijS arriscadas promessas: á
de do pouco fazer muíto.

De manifesto, srs., que, para assumir compro
misso dessa natureza e assim ousado, o preclaro es

'tadista não se deixara embalar por ímpetos demagó�
gicos.

Na verdade, quando afirmou e, sem ambages,
repetiu, que saberiá fazer muito do pouco, S. ]!;xa ..

expressava uma convIçao de predestinado. E se

outras promessas ainda não foram quitadas, antes
'de nelas' desacreditar, o povo tem por obrigação
aguardar os dois anos que restam. ao eminénte go
vernador. Esse tempo restante, convenhamos, é pou
co. Pouco para os críticos; pouco para os descren
tes, para os saudosistas; ,mas - e eu peço a máxi-,
ma atenção dos meus nobres colegas � mas não é
pouco- pll:ra quem do pouco sabe fazer muito. Negar

.

que S. Exa., o insigne -sr. Irineu'Bornhausen tem a

fórmula secreta desse postulado administrativo, se

rá nega�, í;omo diria Ruy, ','0 sol de todos os dias e

o orv1alho de. cada manhã". A evi(;lência aí está,
para convencer os inefáveis São Tomés de todos os

terppos. Em apenas trê� �mos de poder S; Exa. 'já
·aumentou de, cerca de. 3.000 o número de funcioná
rios, apresentando, assim, a elevadíssima média de
1.000 novos servidoFes-públicos por ano. Não está
'aí, irretorquível, a prova que spbe do pouco fazer.
muito? Se, entretanto, os rebelados" os sempre d.es
contentes, os negativi�tas de. todas as épocas, os de
molidores impenitentes ainda não aceitarem êsse
documento, de certeza axiomática, impossibilitado�
estarão de recusar evidência a esta outra prova
de que o operoso governante, catarinense cumpriu,
escrupulosa e' fielmente, o juramento. de do pouco
fazer muito: "aí estão, sem números possíveis que o

calçulem, multiplicados ao infinito, os buracos das
nossas estradas.

A -intransigência da 0posição sistemática pode
rá fazer ao dinâmico chefe do Executivo t0das ,as
injustiças que estão na própria injustiça. Mas, srs.

deputados, não poderá, em sã razão, negar que em
matéria de buraco nas estradas o govêrno Bornhau
sen não só cumpriu a promessa de do pouco fazer
muito, como ultrapassou todo e qualquer cálculo
cabível das sempre precárias. faculdades humanas de
previsão. Tenho dito".

'

.

de 11'wis.
..

.·qUILHERME TAl. ,

......�.=-"-
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