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JARAGUA', (Do

corres-,
NIZADOS I

com suas portas e [anelas do danos parciais.' VENTOS - De norte a

d ) S- h' , arrancadas, e com vários _Êst� desastre é o maior e leste, frescos. Segundo 'noticiário
.

que

I
o sr. Prof. Lafayete Belfortpon ente - ao con eCl- -,

,

A

_

dos agora, maiores detalhes

I
A reportagem da Agên- moradores feridos. Tambem o mais impressionante 0- T�MPERATURAS temos levado a público, O Garcia, a todos colocou-os

das duas ex:plosões que aba- cia Meridional,este�e no 10- outras casas mais distantes corrido nestes últimos tem- Mínima, 21,6 e Máxima, Prof. Lafayete Belfort Gar- ao par dessa campanh.a do

laram a cidade de Jaraguá cal, tendo encontrado, cerca sentiram os efeitos, sofren- pos em Santa Catarina. 15,9. cia, Diretor do Ensi�o Co- I sr. Ministro Antônio Balbi-

do Sul, onde voou pelos ares de um quilômetro de" dis- mercial do Ministério da I no. Falou-lhes sôbre os pro- .

uma fábrica de polvora da tância da fabrica sinistrada, Detido em. MiClD1i: Educação e Cultura, acaba blemas de interesse do en-

"Pernambuco Powder Com-I pedaços carbonizados de 0- de regressar de Joinville, I sino e em solenidades, trans-

pa�Y:�i�tro ocorreu ás
I �::��:so��:reutr:�:;�:!; Silvestre Péricl,es de Góis Monteiro l ::;�:a:d;�n;aS�:�ar��a��� f���:t:O�:i�:;;;;ao:oEd:�

10,40 horas, fica'ndo. parti- Desses operários, em nume-
.

, excia., . depois de visitar cadores do País, conclaman-
d it t a e . WASHINGTON, 9 ,(U.!, do foi noticia,do, funCioná-I'

embaixada brasileira, .nesta Pôrto Alegre e cidades do do-os para a grande campa-das as vidraças e des.telha-. ro e OI o, se e morrer m
_

das as casas"'-Uma'onda de um escapou, por ter saido P.) - O Departamento de;.riosdessarep�r�ição�etive- capi�l,.de que o,�r. Sllve�- interior, visitou escolas -e 'nha Nacional de Recupera-
Pavor apodero.. u-se da po-

da fábrica, momentos an- Es.tado solicitou à reparti-
t Ta� �m .brasd:erro Ilustre, I

tre ,P�r�cles de GOl� Montei-
manteve contáctos com mes- ção de Valores, .atravez das

tes. Nas 'proximidades do cão aduaneira dos Estados em trânsito para Havana. 1'0, ministro do Tríbunal de
tres e, nessa oportunidade, escolas,pulaçâo ao ver uma nuvem � I

A I
-

d D I C d B '1 f
.

d ti dPrédio achavam-se' mais Unidos, em Miami,=
so icitaçao o epar- ontas o rasu, 01 e 1 o

teve ensejo de lançar a no- Várias palestras proferiude fumaça que 'atingiu cêr-
d d f

.

d
.

35 homens que se entrega- cimen,tos a respeito das cir- tamento e E
.. sta, o o� moti- po.r ag.entes a .u.:_ne1ros ell\ bre campanha de recupera- o Prof.' Lafayete Belfortca de dois mil:metros _de � d 1 f

-

d 1111"' d
vam á construção de nova cunstâncias em que, segun- va a pe a 1Jil ormaçao a ivnarrn, por ocasiao e sua

ção de valores', atravez das Garcia, expondo aos educa-
-

d fáb "c T d Ales _. chegada dó Rio de Janeiro, J d f dores os objetivos desse mo-

E:�ci:,ti�:Ee:�o:::::� José Imér ico ;a�a;::ho:�a�:�ta�acUe�: ::E'::e�:�:o:r:;!:�:_ ;::�::o�:�::!�: :a:,�a��:
- baixada brasileira recusou-to do' ar, ficando todos feri- - do de um dos técnicos dr

.

de centros de Estudos Pe-
d 1

.

t d se a comentar o incidente, M'
. ,.

sr. dr. Atalibc d ,. dos, a guns em es a o gra inistérto, ., agogicos que, em ca a mu-

se.
' BO)'Ie, na Câmara limitando-se a dizer que a

Sevá e, neste Estado, dos nicipio, reunisse os educa-
As casas das adjacência: fmbaixada havia levado o

-rs, Prof. Flávio Ferrari ..e dores de todos os ramos e"

1
-

f' RIO 9 (V A ) O SI'

I
.ato ao conhecimento, do acadêmico Hilton Prazeres

.

�
.

f
.

dC;:'ci:lm:�eos��str���::� José ;"méric�, �inistro d� $2$
.

Departamento de Estado, a- Percorrendo as cidades de :::u;u;e�::�n�eal:z�� tra�
c�u;1rdando a realização de

B BI J' ..balhos e estudbs em mesas
.

, I: .,�.
rusque, umenau e OIn-' uo

um inquérito. Acrescentou
ville, depois de ter mantido redondas, conferências, pa-

que a embaixada não tinha 1"contacto com os diretores; estras, pesquizas .e cursos

apresentado um protesto professores e autoridades I de emergência, Grande o
formal. de Lag�na e Florianópolis, I entusiasmo que s, excia. ob-

Anuncia o jornal do sr, governador que o

dr. Newton Varela denunciou à Ordem dos Ad-./
. vo�aºos 'to �r ..•Lecian Sl.?!jnsk�,:p�� ,��cur�aÍ'.se

, {�,eTe�t'!l�crrl!'l'l �g�1'f&l5,res íf!.lan':<tt'f>rtómemiO-'·T>elo "
,

Jtliz de Direito da Comarca.
.

.

f'

Como ê sabido" o dr. Leciim Slovínski é

deputado estadual e passa a maior 'pade do seu ..

tempo nesta Cspítal.
Se tem' serviço profissional na Comarca de

Áraranguá é porque os seus-clientes aceitam que
êle,- na ímpossibtlídade de comparecer às. audi
ências, substabeleça as respectivas procurações.
Sabido também que advogado nomeado, dativo,
não pode substabelecer.

,

Diante disso a denúncia, por sôbre inepta,
vem .demonstrar que o Juiz que' tomou, parté .

ativa no pleito de TU11VO, arranjando atê candi
dato para a Ú. D. N.,- e que foi o aviador de um

picareta que passou o conto do vigário das mo-
. toníveladoras em várias prefeituras quer
vingar-se do deputado pessedista.

Nenhum outro Juiz de Direito, da exemplar
magistratura catarínense, nomearia advogados -parecer, tão logo o reque
'ausentes por dever de ofício, como e o de depu-. . ..

rimento de Armando Falcão
tado, para defensor dativo e com a finalidade
de, depois" denunciá-los. Essas nomeações dó foI apresenta�o. RIO, 9 (V.A) - Por pou-IIDas, devido aos- fortes ven

O líder declarou qué na- Juiz político de Araranguá foram feitas de 'má- co não se verificava, ontem, tos do quadrante sueste, or

da existe nesse sentido e fé· e, ainda, }!rejudicam os que não podem con- Falta apenas ser 'votado um grande sinistro à entra- quais o impediram para Of

que ê'le continuará exercen- 'tratar defesa. Aliás, em tempo oportuno" o dr. agora o requerimento que 'dá da barra de Guanab�ra. lados do Arpoador e FortE'
Lecian solicit.ou ao Juiz que ° dispensasse da.s ' ,do o posto, enquanto mere-. _

I
.

t I
convoca o ministro Nero O navio 'Loide Argentina" de Copacabana, onde êle es-cItadas nomeaçoes, pe o motIvo expos o. .

ceI' a confiança do Chefe da A Ordem dos' Advogados, por certo, repe- Moura, para dar detalhes desgovernou-se entre as capou de sossobrar.
Nação. ]irá o jogo feio do juiz udenista. sôbre a compra �os jatos. ilhas de Çontunduba e Pal-
_ II __ ... _ • __ .. .�.........w.-..-.-� ........-_-_••-_........�� .-

-

••' ..-.-.".-..--..-.---&'&-,.......- ....-.-.-.-,.-...-,.&•.&'"fiI't&..,._-_.,._.._--..-_�4-_-_-.r_-..-_-_-..... ,_-.-�_-.-_-...-_-_-_-. -:_.-._._.-_-_-.-_-.- w_-...

--·Q;'i."iciô''i.lnd'a-�ãr'1didato, em 1950, o sr. Irineu

Bor-l SOBRAS E MIGaLHaS ,insuspeitíssimos do próprio sr. Irineu Bornhausen, em

nhausen, na sua pl�tafol'lna, ]id� no teatro "Alvaro. de
.

..' discurso pro!erido em J:oinville, foi de �O%. Da�do .deCarvalho", � 2 de J_ul�o, a5su�ua solene compromISSO i
. barato' que ,esse aumento do custo de vI�a ten�a.· SIdo

com os serVIdores pubhcos, aSSIm expresso: "" .

.

mesmo de so 400/0 - quando na verdade, na maIOrIa. dos
, "�ão esquecerei, t�mbém, se mer.ece� .os sU,fr�- I

. RUBENS DE ARRUDA RAMOS' generos, foi superior a 60% --:. de imediato se conclúi
gIOS do povo catarmense, os funclOnanos pubh.. que o aumento ora proposto nao basta sequer para co-

cos. Até hoje não pude' compreender como é e qUe essas demis&óes não se fundamentavam no não es- bd-I!), Jlois não .atinge àquela percentagem. Calcule ca

que um' país que avançou tanto �o domínio da tal' o Estado ,em"condições de mantê-los. O que o sr. BoI'· da um em quanto foi aumentado d.e ,1951 para cá e cal
assistência social e da legislação tr!lbalhistà, nhausen fazia erã perseguição política e nada mais. E .cule depois em quanto auml!ntou o custo ele vida. O re
tenha esquecido os seus servidores, o que vale tanto' o era, que. com quase dois milhares de demissões, sultado fatal e doloroso, mostrar'á que o funcionalismo
dizer,. o pessoal de casa, cuja situação não re- não houve supressão de cargós, Irias apenas substituições catarinens'e, mesmo com o aumento nr,!l pi',c)posto, em de
riste a um confronto com as demais ,classes d-os titulares. zembro de 1953 ganhará MENOS .do que ganhava em
assalariadas. Tornou-se verdadeiramente humi- , O que houve, tão só, foi isto: as vagas abertas pelas dezembro de ,19.')0.
lhante a situação em que vive a maioria dos demissões dos adversários foram-imediatamente' preen- . E assim, aquela situação verdadeiramente humilhan-
funcionários estaduais, em face da evolução ha- chidas pelas nomeações ,dos correligionários.' , te,. ao final desde' ano, estará ainda mais humilha{1te.
vida no terreno das conquistas sociais. Urge, Por sôbre isso, o desespero do funcionalismo au- Voltaremos a focalizar êsse aumento, sob outros as.

pois, que se tomem medidas no sentido de me- mentou ao constatar que o sr. Bornhausen, de vagar e pectos, como os qu'e tocam à Polícia Militar, com a qual,
lhorar o teor de vida dessa classe, porque só, semp,re, crÍava mais cargos e mais funções, a ponto de em matéria de vencime!1tos, o atual govêrno tem sido
assim o Estado terá autoridade moral para exi-' atingir a média de 5 novas nomeações, de dois em dois mais que tÍnjusto e impiedoso, porque tem sido crúel e

gir-lht; mais eficiência e produção de serviço". dias. O tot!!l, ora superior a 2.600;, �ra o 'panamá, que desu.mano.
.

Assumindo o govêrno, ao se dirigir pela primeira consumiria, no quinquênio, cerca de 250 milhÕes de cru- Fiquemos, 'hoje, por aqui: vangloria·se o go-vêrno,
vez ao Legislativo, o sr. Bornhausen, na "ma Mensagem I zeiros, fecltando margem ao aumento e' à reestruturação pelo seu jornal, que ° sr. Bornhausen" computada a sua
- à página 8 - justificava a dispensa ·de inúmeros fun- dos quadros.

" •

recente proposta à Assembléia" teri gasto C'om aumentos
cionários, por sinal todos da oposição, com a assertiva Ainda assim, o' Executivo, coÍltando com orçamentos a cifra de Cr$ 51.210.458,00. Pois bem! Somente no orça
de que fora leva!lo a essa providência porque "o Estado por êle mesmo aprovado'S e subestimados, recolhia ano a mento do corrente exeréíeio, cuja receita foi proposital
não está em condições de mantê-los, como nã-o estava ano os mais vultosos excessos de arrecadação, com os mente subestiml.lda; como nos anteriores, o govêrno terá·
quando os admitiu�'.

.

- quais poderia ·ter feito, já em 1951, o aumento que o pró- u,m exces!'ij) de' arrecadação superior a 120 mi'lhões! E o
Baseadó na formal promessa do candidato e, na pala- prio govern'ador preconizava para tirar os servidores orçamento para. 1954 estimará receita muito menor do

na do, então já eleito e empossado governante, o funeio- públicos da situação ve,rdadeiram:ente humilhante.

I
qti� a arrecadação de 1953!

nalismo, desde 19M, vem esperando que o sr. Bornhau.
.

Os anos de 1951, 195.2 &e passaram e, afinal, surgiu, ús excessos serão consumidos pelos palácios, sem
sen o tire ela situação verdadeiramente humilhante em ciente para cobrir a diferença' c,om o acréscimo no custo controle, porque o presidente .da Assembléia, anulando o
que o via. As desilusões já se demoram por 3 anos e, não toso" um aumenlozinho de cova-de-dente, de todo insufi- I proprio Legislativo �ntende, na sua alta sabedoria, que
dJlvidemos, irão até o final do quin"quênio. . ente para" cobrir.a diferença com o acréscimo no custo,lo Executivo deve dispôr da facuidade de abrir creditos,

Em primeiro lugar, os funcionários, com' as

exone-I
de vida nos últimos a!l0s. Esse acréscimo no preço das' a seu talaJ;lte.

'._rações de centenas e centenas de colegas, percebera.m utilidades, dos generos de primeira necessidade, nos anos I Assim, na verdade, os funcion�rios nunca terão vez!
que o Chefe do Executiv.o não estava fazendo economIa de 1951 e 1952, segundo os calculos modestíssimos, mas "Se a tiverem; será das sobl'as e'miítalhàs ...
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wçlo d. Loje - 8 pi".

altura, envolvendo um mor

"1'0 que circunda a cidade.

Grande multidão dirigiu-se
para o local, a fim de pre

senciar o espetáculo.
bPERA'RIO� CARBO-

Capanem2 eootl ..
DoarA IIder ·

RIO, 9 (V. 'A) O sr.

Gustavo Capànema,
.

des-
.

mentiu algumas ihforma

ções correntes de 'que dei
xaria

.

a liderança da maio-

ria, por pressão de elemen
tos do Catete.

r
-� ..

. Bolsa ': Uficial de Valeres
SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS

PREGÃO DE CAMBIAIS

, ,

iOmt1is anti!oDiá-I,
,rio de S. Catarina

I
i

Ano XI. r
I N. 11.752

". . IPQ.<lRo<�>.-.<�
C-r' 1,..

CODclama o Ministro Antonio
Balblae os Educadores

para a Campanha de Recuperação··�
,de Valôres atravéz da ,ESCOla

DIA 11/H/53
MOEDAS: Dólares sôbre a Iugoslávia, Noruega e

U
. 1

ruguai,
DIA 12/11/53

MOEDAS: Dólares sôbre o Ch�le, Holanda-e Ja-'
pão. Corôas Suécas.

-.-

Florianópolis, Terça-feira,

lO' :rempoI .

Previsão até às 18 horas

lo dia 10.' .

TEMPO ..L Instável, su-

Balbino, que tem dinamiza
do o Ministério que' dirige,
dando manifestação do seu

apreço pelos problemas que
lhe estão afetos, está, pois,
de parabens por mais essa

notável iniciativa que assi-

1• ,

dú idna ara, . sem UVI a, COIn

chave de ouro a sua passa

gem à frente da pasta que
','em de ocupar, por confi

ança do sr. Presidente Ge
h'llio Vargas.
Santa Catarina, allsim,

está também. de parabens,�
pela elevada compreensão
des,sa patriótica campanha
que, mal surgida, já se 'en
contra em franco desenvol
v;mento no seio do ensino
em todas as escolas que pon
tilham o território barriga
'lETde.

servou sôbre essa matéria,
{

e, ainda, encontrou perfeita--
recepção da Mensagem do

sr.,Ministro, principalmente
em Santa. Catarina, o que
bem o demonstram os Cen-

Coleforias 'federais

1

RIO, '9 (V. A) � A pre
I

sidência da Câmara já en-

víou ao Senado, devidamen�

Nesse Estado, por êsse tros criados em tôdas as cí

projeto, são criadas coleto- dades acima mencionadas.
O sr. Ministro' AntônioI rias em Araquari, Cambo

riu, Capinzal, Ituporanga,
Jaguaruna, Nova-Trento,
Píratuba, Pôrto-Belo, RQ-

te aprovado, o projeto n.

'2.263-52, que cria coleto
Viação, comparecerá ama- rias federais e dá outras

nhã a Câmara, para expor providências. deio, Taió, Tangará e Turvo
seus planos administrativos
à frente, daquela pasta. Em PerigoO sr. José Américo, como
todos os outros ministros,
antecipou-se a convocação,
tendo se prontificado a com- o "Loide Argentina

II

TrieSle . Enterra
SeDs Mortos
TRIESTE, 9 (U.P.) - A

pesarosa população italiana
de Trieste enterrou seus

mortos, hoje, após os servi

ços funebres na Catedral de
San Giusto. Pelo menos a

metade dos 270 mil habitan
tes italianos de Trieste par
ticipou das cerimonias de
enterramento. Não houve
novasmanifestações de 'vio
lêncJa, pelo menos até ago-
ra. Tropas anglo-norte-ame
ricanas continuaram posta-,
dos nos lugares mais estra

tégicos da cidade.' Nenhulll
dos policiais causadores de
7 mortes de manifestantes
estava nas ruas,' hoje. O

I t-ráfego foi controlado por

,1300 guard�s da policia mu

nicipal,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terça-feira, 10 de Novembro de 1953 " o ESTADO

"

. \

ESSES DIZERES colocados a !rente do prédio n. 33 da, Rua 'I'rajano, onde.jalém da antiga secção de mó veis, tapetes, congoleums, tecidos para decorações, ete.,
,

se acha agora Instalado o estóque- de roupas feitas, peles, linlios, sedas, artigos de' cama e mesa, banl�o, esporte, etc", da A MODELAR de Mo-
das" cujo prédio; (n. 7) está passando por radicais reformas.

' � , .

,

POR FÔRÇA DOS -PREÇOS EXCEP€ÍONA LMENTE BAIXOS de toda' a sua mercadoria, e mui especialmente as que compõe o grandioso e BELO
"

SORTIMENTO; DE VERÃO, acabado de chegar.

"/

ADQlJIREM, NESTE MOMENTO, quando tôdas as utilidades sobem ala;rm'ailte e inexoravelmente de preço,eomo consequência, dá impressionante queda de
produção provocada pela escassês de energia elétrica rib\.dois maiores centros produtores do país (São Paulo e Rio). , .

-
-. ,

"

\
UM SIGNIFICADO DE VALIOSA COOPERAÇÃO DA A MODELAR para minoração dos desastrosos efeitos da alta no custo de vida!

AÍ VÃO OS PREÇOS /

de alguns poucos artigos, entre os, milhares que compõe o estôque
,

ARTIGOS PARA SENHORAS
Vestidos de algodão a

,

.

Vestidos de algodão a
'

.

Vestido em tecido Bangú a .

Vestidos Efecê, finissimos, em algodão Bangú
de 215,00 a ;

'

.

Sàias de algodão a . -

, .

Saias bordadas a ," .

Saias bordadas de faille a : .

Blusas bordadas. a .

Blusas xad�esinho a : .

Aventais de matéria plástica a .

Tailleurs de lonita em lindas cores e corte ele-
gante ,a : ,

.

Tailleurs de linho, fino acabamento e corte im-

pecável, a., ' : ;.
Capas de superior chantung, duplas a .

Sbmbrinhas de seda .

Sombrinhas xadrês a '

.

FINOS' VESTIDOS E TAILLEURS
em linho, �da, ou algodão. \

Modelos de rata beleza e elegância.
Apenas 1 exemplar de cada!
Linho'puro, em tôdas as 'cores, para vestidos _

metro .
' � 'o •••

MILHARES DE BLUSAS LINDAS!.
Capas _"ANGEL" a grande sensação da atua-

lidade!

ROUPA BRANCA "

Calças de meia desde õ ' .

Soutiens 'bons a � .

Soutiens de seda a •................. 15,00 e

Camisolas de opala finamente' bordadas a .. ',
Combinações de seda a .

Combinações, de, setim lingerie .

Combinações de setim superior .; .

Cintas luvas a· ',' ., : .

Quimones de algodão fina .padronag�m a .,. '.

Quimones de Foulard a '

, ..
'

Quhnones de seda acolchoados a ......•......

Jogos de Jersey finos a .. , .

Jogos 3 peças opala estampada a ; .

Finissimas camisolas de setim com renda a

Cambraia fhüssima a 27,00 o metro.

VENQEMOS PELO CUSTO SED,AS
EM METRO lisas ou estampadas, cuja

, ,

secção vamos liquidar defínítivamente.

,

,
ARTIGOS DE BANHO

'

Toalhas de rosto, artigo próprio para pensões,
,

hospitais, cópas etc a
'

.

Toalhas barrada a .. ;
"

.

'Poalhas felpudas, ótimas a '

.

Toalhas de banho a . � :
Toalhas de banho superiores bem grossas a ..

Toalha de banho tamanho gigante ',' � .

Pisos para 'banheiro a' .

ROUPÕES DE l3ANHO PELO ME-
NOR PREÇO DA PRAÇA

ARTIGOS DE CAMA E MESA
Jogos de bom cretone para casal '

.

Jogos finamente bordados e excelente cretone a

Colchas "Columbia" a melhor das colchas de
côr a .. ,' . ;

'

' , .

Colchas Col�mbi;i para solteiro a:
.

Colchas de seda N4bia c/bic0 a : .

Co�chas de seda Nubia c/franja l:I •

',' ••••••••

ARTIGOS PARA MENINAS
\, _. -

'Ç. -

.

Milhares de vestidinhos de verão, a começar' de ;30;00
Maillots para todas �as idades.
Vestidinhos de organdi, fustão e tecidos Bangú.
Capinhas pma' chuva.'

,

Sombrinhas de �lgodão e seda Etc. Etc.

Colchas de seda Sevilha c/bico .

57,00 Colchas de seda Sevilha c/frmja .' .

78,00 Colcha� Japonesa é'.
.:
••••••• , •••••••• , •••••

135,00 I
Colchas brancas supen?res 1/2 casal .

Oleado da melhor qualidade, metro '

.

450 00 Panos de mesa' de veludo a :

53'00 Panos de mesa de Gobelen 1.50x1.50 .

65' Panos de mesa de Gobelen 1.50x2.50, .

,00 "

,

115 o
Panos de mesa de Gobelen 1.50x2.50 .' .

37'
o

Toalhas de matéria plástica' metro '.

,00 M
,.

1" 1 40 145 ateria p ástica T, argura a , .

19,00 Cretone ALBION o melhor cretone Nacional
,00 largura 2,20 metro .

375 Cretone LINHOL larg 2,20 metro
"

.

,00 Finissimos Edredons de seda: duplos trabalho
manual a ; ,

' .

560,00
/475,00

,

75,00
98,00

GUARNIÇÕES DE CHÁ E .JANTAR
pelos preços antericres a alta de preços.

,

Panos superiores, bem grandes, pa,a cópa, du-
e • 89' �In' ."11, 1" Zla ,o<{... ",

'
,

, ATENÇÃO: recebemos. uma caixa das col

chas acima, ligeiramente avariadas em 'via-

9(},0� gem e que vendemos com o desconto de

20%1!!

I ARTIGOS
PARA HOMENS

/

, Camisetas de' física 1 por 10,00 e 3 por
500 C

'

li
'

li 't d '

,

'" amIsas ,lsas e IS, a as a � .

I
9,00 Camisas de seda" esporte a .

,18,00 Pijamas bons a, _ .

49,00 Cuecas superiores � .

39,00 Cuecas listadas a , '. i •••••••
95,00 Meias reforçadas 1 por 7,50 3 .pares .

75,00 'Calças de bom brim, liso á .

50,00 Calças de tropical a ,: .

110,00 Calças de meia lã ,a ; '
.

185,00 I Calças de tropical brim a '...... . .

210,00 Calças brim .Koringa, americano .

155,00
I
Calças de boa casim,jra\lJ:eccla a .

99 00 C I ti li h'" '

, ,a ças lpO ln o a '.... , ..
,

.

145,00 Ternos de meia' lã bem feitos a .

Ternos de meia lã i'OJ'l'O inteiro : ..
Ternos tropical de lã ótimo acabamento a .. .-.
Ternos de casimira boa, marinho _ .

Ternos cambraia sal' e pimenta .

Ternos de' finíssimo t.' pical de pura lã, córte
elegante e perfeito, a melhor confecção do

,
' país, a .. :' ,

,
.....•........ :

Bnim tipo linho, metro . .'
, .

137,00
185,00

"

CONJUNTOS SARtlGOSSI o terno es-
•

I ' --

porte -dos elegantes e-o melhor artigo para
. .,

�. I

1n:esentes. ,

9,00
11,00
20,00
39,00
55,00
75;09
49,00

LINHO EM,METRds, TEMOS UM
GRANDE- "'ESTÓQUE E CONCE
DEMOS 10% .DE DESCONTO
NOS PREÇOS QUE JÁ SÃO SU
MAMENTE BAI�OS!.!! '

'

114,00
91,00
215,00
230,00

190,00 ARTIGOS PARi\ MENINOS
213,00 Camisinhas bonitas h malha de algodão a,
485,00 Camisinhas de Jersey desde .

118,00 Calcinhas de brim' desde
1
••••

2��:�� 'Calcinhas curtas cait:mirá',marinho .

Calças casrmira boas compradas _a ,

285,00 Terninhos de brim de 7 a' 12 anos
'

355,00 Terninhos .de brim, linho e' tropical para tôdas

4��,00 �s id��1e.".�
, .

"

35,00 Calções de' banho desde , ,
'

,00
\ I

,
67,00

'

59,00

22,00
43,00
25,00

,

65,00
83,00
85,00

35,00

,CAPAS, PONCHE, CAPAS DE GA
BARDINE, CAPAS D� SHANo'

são Modelar-
�)

.

635,00

,�, !
TUNG, por preços � que

. mente baratos,

MAILLOTS
Pcssuimos o melhor e m'a�Cl estóque de maillots! \

.Fl:-XCLU�JVIDAlIE D1\.$ AF�MADAS MAR-
�

,

CAS ._ Jantzen _. Neprunia'
Maillots de-superior- slastex � .

"

350,00

ARTIGOS PAnA JANELAS _, TA
PEÇARIA '_' PASSADEIRAS E

,

DE,CORAÇÕES
. ,

I Fir.issima.marquísets larg. 1,30 mt. . .

Finissimo tecido, Iindas cores, tipo Nylon mi: a

27,pó veu _estamp:õ\do a .

33 00 Marquisete listada a , .

, ,.., .

d d8900 �ranJa .e se a mt. n ' .

i15'00
I
Cordões de seda desde mt. . .

25'oo Cadarços de seda desde mt. . .' ..

15'00 Fmissimo nylon de se.ia, a melhor qualidade. '

20'00IGOBELINS - DAMASCOS - MATÉRIA
57'00 PLASTICA, PLAVINIL - PANO COU-

'95'00 I
RO PARA ES'li'OF '\lVIENTOS!

85:00 Os menores' preços, e, .. maior variedade!
13560 '

'

105:00 'I ,TAPETES
_,

. CONGOLEUMS -

'137,00 " PASSADEIRAS, o maior estóque no

155,00 E t d f
21500

s a o.
,

,
,

275,00 Quer nos tapetes, quer nas passadeiras e eongo-

337,00 leums, ESTA.MOS COM PREÇOS ABAI-
49800 XO DO NORMA!... DAS TABELAS!!!

, ,

595,00
MOBILIÁRIOS

25,00
32,00
30,00
20,00
,8,00
1,60
2,20

51,00

I

935,00
25,00

LICKNÇAS P.;,i�A IMPORTAÇÃO!

Os finos mobiliários jara:
auarto de rlcrmir, salas de jantar, salas de visita,

sofás, camas, estão') sendo vendidos com van

tajosos descontos e em condições magnificas
de pagamento.

Avisamos ainda que _S;':�Of', distribuidores EX
CLUSIVOS dos afamsdos

COLCHÕES DE MOLAS
DIVINO, DIVINO SUPER, DIVINO DE LUXO

E DIVINO PROBEL, que são os melhores
colchões de molas da América do Sul!!!

'PELES'
Chamamos a atenção da grande freguesia para a

conveu'êncía de adquirir agora CASACOS
DE P�LE, não ,,0 a+endendo os seus preços
excepcionalmente razoáveis como aindapara
evitar ter que comprá-los no inverno pro
ximo, quando, além da natural alta de pre
ços, é de se prover uma grande escacês do
artigo, conseqüência das dificuldades nas

MODB'LAB
, ,

••

. ,'.

FLORIANOPOLIS

•
I

/
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NO L�R 'E, NA, SOCIEDADE

....

;

as CRlaNçD�
PREFEREM

1 Per����!!Y!!OT 'I
Daqui de Sambaquí, alon- .51,.

gando os. olhos para o ho-Irizonte, vejo como -prímeí-

M
·

�: o::;!���ri: O�::r�;:_�l��, II- agazlne
de: 1

a magestosa e impres-' Saiu a edi�ã8 de
I

'

sionante ponte Hercílio Luz';
bà minha direita, bordejando novem ro

"

o litoral do continente', co- Com a primorosa apresen-I'mo se fossem frutas pendu- taçâo intelectual e gráfica
'

radas, prestes a cair, casas que responde pelo seu es

que, pela reverberação da plêpdido sucesso entre o

luz, dão a impressão de mi-I público fe,minino, entrou

nusculas; à esquerda, impe- em circulação .mais um'

dindo a visão, o pequeno grande número de IT - o

bosque criado pelo espírito magazine de bolsa brasilei-

de urbanista amador, talvez, 1;.0 -'

Idas autoridades do 5° Dis- �lém', <La�" seções h�bi-
trito Naval. Faremos dêle: tuais, de grande interesse' i
No gargalo que à guisa de para a mulher e para o lar!

entrada da península, logo - quitutes, modas, beleza

3pÓS o Cruzeiro, começa o feminina, mão� de 'fada, de:
, .�\l... capãosinho onde sobressai coracâo etc. ---: o nove nÚ7
to!t1, \'0 '_II t de �naneira particular' sober- ,mer� d� IT apresenta uma I

. .'. 0,, � bo coqueiro que, dentro "" série de. artigos d� palp�tan-Ibreve com seu desenvolvi- te atualidade- e grande inte

mente altaneiro, imporá sua .rêsse popular, destacando-se \
magestade aos arbustos cir- O Maior Galã de Holly- I

cundantes."· wood, Dedentor .
e Herói,

Predomina; como sós ser Quem Disse Que Eu Era
. em solo semelhante, vegeta- Peão? Qual a Iddade Ideal

�_.. ,
",

cão pode-se dizer marinh'à para o Casamento? O Ho-
K _......:..---'

'

Rua Cj)nselheiro Mafra, 72�'� ;;;;-,�...... _____., ,,\ destacando-se as aroeiras e mem Que a Am�ri�a E�- --------'----------_

,l,(�\, � �

,

,�ôs
mangaes, figueiras e ou- queceu, Deve o .lVIedlCo?DI- A'gonl·SQ a Escolo M,ll"cl-ana-�\...-ii "-tras que tais; a sombra (! a- zer Sempre a Verdade. O

,
" colhedoura e sua frescura Banho de Pachmann, além

- III - se posto de comando, após I
telado. O curso de formação'� .

"

\\' to sem rival; no entanto que. de outros excelentes traba- Martír das suas opiniões a extinção do Curso. Como de oficiais da Políc�ã' Mili-�iJÓtl\.tA' falta faz um pequeno rega-! lhos do gênero. '1' ousadas e agressivas, Este- se vê, desde ai, já vinhamos tal' de Santa Catarina, en-
j{.dr·' "'\""olo\ , to,' que, com suas águas cris- Os contos, como' sempre vão Dolet, erudito, filologo perdendo vantagens ,e po- �ra :_.em abandonada e me-

, �,or
o·r o

" talinas, daria outra face à muito bem. il�str�do:: apre:, c impressor, foi acusado' co- sições Relo'fato de a1:vorar.:: lancólica agonia. Por isso,
:'�Ift -,'fI'\1;. =sombra e ao ambiente; n�o sentam-se taníbél'l1 a, cargo n�� herege e queimado em mo-nos "campeão" dê cau- ao constatar o alheio regoRJ'r" \.

, � quer isto dizer que haja la-' de renomados escritores, Paris.' Nas paredes -do cár- sa perdida. Porém, repeti- sijo, pela criação de esco
cuna a preencher; a ques- com enrêdos muito atraen- cere onde esteve, escreveu: mos, dessa vez despojamo-. las,' sentimo-nos entristeci
tão do regato e mais uma tes, confirmando a alta "E ... tais coisas aconte- nos exporrtaneamente dos (los pela desagradável rea
falta de sentido pessoal que Classe dos trabalhos de fiC-1 cem, num tempo em que favores· que usufruiamós, lidade que nos oprime: Nós
outra cousa. ção divulgados em rr.

,

reinam reis justos 'como j Ne�ta ,ou:r.a, não! Taxaram que havia{nos ocupado po...

O mar sempre com sua A assinatura
.

anual de
i Francisco .I, e sa�tos como

I
de Indignidade o fa,to de es- sição de vanguarda, estamos

tonalidade' azul constitue IT, continúa .a .custar �pe- I Ignacio de ,Loyola." Para-
I,
tarmos defendendo a escola perdendo terreno, pois, j�sum descanço benvindo para nas trinta e cmco cruzeiros,

'

diamo-lo, quando do fecha- onde lecionávamos, e, su-
.

tamente no, momento em
.

d
I I

d b .os olhos cansados da mono- devendo os interessa os re- menta do curso para Pro- prema ironia, arracaram- que eviamos a rir mais
tania de morros entrevistos meterem seus nome� e :n- r fes:_ores de Educação "FíSi-1

nos a3.-' cadeiras do curso cursos, os. cursos de espe

dur��te a vi:ge� ..
As �ez:s , dere,?os: com a referl�a I�- I ca, quando dissemos: E.... que estamo�, de:ende�do.. dalisaçães; necessários é in.

suas aguas dao a Impressao portancla, para a SocIedade I tais coisas acontecem, num I Estamos Ja ha qUi'lSI dOIS dispensáveis para atualizar'
de prateadas, quando as on- � Editora :�.lterosa Ltda., cai-I tempO' em que . governam anos do primeiro grito de o poli'ciamento, Jstamos f�
das em, seu constante

vai-I
xa Posta.l 279, Belo Hori- PROF�SSORES como José alarme alertando estar a,- chando os que já possuia-

vem, apanham esta. ou a- zonte. Mmas. ' I Boab31d, e DESPORTIS" meaç;ltlo -o curso de oficiais, mos,I '

. quela 'tonalidade de luz. ' .

TAS como Armando Simo- .os inimig()s da escola siniu- Festivo foi ...
E o'sol? Ah! o sol é aque- ne". Com isso, despojánio- laram e Gontinuaram sabó- S. SURI

le mesmo sol astro-rei can- nos dos cargos que ocupa- tando a instituição. Os que
tado pelos poetas mas, tam- vamos, Não compactuámos poderiam defendê-la perma-
bém,

.

aquela bola, de fogo com a multilação e assumi- neceram indiferentes sem

que nos castiga durante 18
mos atitude de 'clara e fran- sabe� se devi�in ou ,hão dar,

horas por dia; é aquele sol ca hostilidade ao ato. Toda- crédito ao aviso. Hoje to- Por motivo de 'mudança,'bronzeador ,dos brotinhos via, diga-se a bem da ver- ,dos vêm êl�raJ;nente o fim vendem-se móveis usadosvagarosa- 31'. Zenon J3onassis, funcio- .,

1 d d d
-

f '.. b t d d"
na praIa e e o mesmo so

a e e· a justiça, nao 0- que sé aproxima \e nmguem em om es a o e conserva-
.m'ente os I'ngredientes 'sê- nário da Penitenciária ,do

1 f
'

d Q
I

1
-

T t b d d'que, com seu ca 01' az sa-
mos massacra os. uem agora se evanta para evi- çao. ra ar no so ra Q ocos, peneirados jl}ntos, al- ( Estado. zonal' 31t mangas, as pitan- I tentou fazê�lo, nosso_ chef�

I
tal' b naufr�gio"de um bar- Banco Nacional do' Comér-ternadamente com o caldo I -Menino Flávio, filho

g.as, m�lancias, e todas

'I imediato, não se fez agradá- : C'f) que �orr�ido e desman- cio S. A..de abacaxí, misturando tu-oi do sr, Zeno.n B�nhassis e �e
'

outras frutas.
'

. vel e nem logrou êxito poisdo muito bem.' sua exma.· esposa d·r }\1arla Estas são, �m poucas I foi contrariado. ,Cargo de �3. ESl?alhe á massa na ge_ Lourde� Beírão Bonna&. l�v�as, .

as 'impressões confiança; a cheHa da casa Iforma, sobre as fatias de sis., . . I • � I quem teve a dita de passar militar, fomos dela dispe�-aba,caxi. Asse ,em ,forno mo-' ,_l Sra. " Olga Camlsao / um domingo em Sa�bacíuí, sados. Da Inspetoria, demi-derado cerca de 1 hora. I Silva, espôsa do sr. Pér!- ( '.
. -

, timo-nos de livre e expon-, 4. Retire do forno, deixe eles '

•

-

V d tânea vontade; ,sem atendertsfriar um .P?�cO e vire.nol· � �r. Ti:bu�cio,�avie:d.e ,. en.· e.·se as. insistências para nossaPrato que Ira para a mesa OlIveIra, funcltmarIO publI-
.

d fel'tas pelo
'

V d' sa e permanência,Sirva com crê�e de �han- co ,estadual.·· , eT,l, e:-sl7 uma ca

R'
.

'1 't' R U] então Diretor do Departa-tilly. (APLA). Sr. Jorge P: Krieger matena, SI a, a ua

B "b 130 d f nte ao mento de Educação, Dr. EI-,- Sr. José Antônio Bas':'
.

ãr asa n. ,e 1'0
_

,.
.

Abrig@ de Menores.

,
'

i
"

. " -,
'

!
'

ADEÚS

Maria Dias Carvalho

Há quatro anos, ó Mãe, que/tu partiste,
'. 'E, relembrando ,a hora, -comovida,
Entrevejo tua alma combalida,
Volvendo-me um olhar profundo e triste!

,
Olhar. que traduzí: - "Filha, resiste!
E' chegado o momento da partidal- "

Dá-me, pois, um - adeu::;,"'- filha querida!
O Pai me chama, vê, - oh! ltle insiste!"

E, como quem _aguard.a um gesto ardente,
Cerraste os olhos, \Mãe, serename,!.lte
E um suspiro se esvaiu em volta. '"

.

Exâaíme, convulsa, soluçando,
Num beijo tuas faces fui molhando,
Mas foi tarde demais, 'é�tavas mortas!

'.,'f�

TORTA DE ABACAXI �----------------

" ,

, ,

INGREDIENTES-1)A
. .�.r

.

.

_

COBERTURA:
.

3 colheres de sopa
manteiga .»

3 rodelas de abacaxi
calda

1/2 xícara de açúcar mas-

cavo

:1 xícara

pedaços
de nozes em

MANEIRA DE FAZER:

.Derreta d mànteiga e es

palhe sobre o fundo da' for
ma. Por cima da manteiga
ponha o açucaro Arrume

depois o abacaxi e entre as

fatias deste," pedaços cle'no-
zes.

x x x

Em seguida. preparer �

bolo cuja M:ASSA é a se-, .

-
, ..".�-.......

guinte:

INGREDIENTES:
"

I

3 colheres de
r

sôpa de ffervescel\te
Sejuro �

S(..{.f}Ve
manteiga
1/2 xícara de açucar
lavo sem bater I

1/4 de xícara de farinha
UM 'IOOurO "'!Hf"!l_:� ntl'

de trigo
1 colher de chá de essên- sócied�de' loéal, receberá;

cia de llaunilha por ,certo, homenagens de
2 colhere,s de !!há de fer- . quantos a estimam e admi-'

menta em pó
1/2 xícara de calda, tirada
da compota de abacaxí.

ramo

O ESTADO apresenta-
0'

/
I

lhe respeitosos cumprimen-

MANEIRA D� FAZER:
tos, com os melhoz:es
ta's de felicida9-�s.

,',

'\,

1. Bata a manteiga com o

açucar, até' ficar cremosa.

'Junte o ovo e a baunilha e

FAZEM IANOS, HOJE:

- Sra, Maria de Lourdes
Beirão ?,�na�s'is, espôsa docontinue a bater.

2. Acrescente

ANIVERSARIOS:

'-,

.....:.. 'Sta, Ivone Nfufa

Maya, filha do sr. Luiz. G�i:I ....
zaga Maya.

:'_Sr" Marlº Souza
- Sra. Clara Brinkmann,

espôsa do SI\. Henrique
Brinkmann

/

Sra. Margarida Ste�

tos
� Sra. Berthilde' D, Pa�

quet, espôsa do sr. 'Carlos
'\ '':

Roberto Perez ,Paquet
- Sr: �velinà Maia

-, Jovem Abelardo Giii-

marães

SRA. JOÃO DE ASSIS

,

A data de hoje regista o

aniversarIO natalício" da

exma. sra. d. Flávia Simone
de Assis, espôsa do nosso

prezado conterrâneo, ,sr.

João de Assis, alto. 'funcio
nário do Departamento dôs
'Correios e Telehafo, nesta
Capital.
A ilustr� dama aniversa-

-

\riante, que desfruta de vas'"

to círculo,

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro-de 1953

Tão eficiente como os

fogões a gás de rua, Seu

'proceseo âe gaseificação
apresenta ótimo rendimento,
reduzindo em muito o

consumo de combuativel,

J

:e o que todos dizem
ao verificar o funciona ..

menta de um "FRANKLIN"I

_ eoeR!'eee, nem

mancha. panelas,
'Há também " valiosa

indicação de' estar
aprovado peló 'D�pto,

.

Nacional de: Ilumluação
e Gás. A c�mprovàção
pessoal d�s suas possibili
dades é sua melhor reeo

mendação. .Procure fazê-I.

ainda. hoje. \

\

.' NOTE BEM: �,lIarantldo'
�.-----_ ...........�'�..,.-- ....

"

por ,.t.....

J. MOURA & elA.

vo-

•

�OPOBYL
Figado - Prisão de Ventre-

�'RHINAMIDB --'
S'inusites - Coriza ,I

--.,. 'PULMOSERUM
Tônico Respir:atório

V1:'1' é, tratar na mesma, '" ,

pídio Barbosa. N,ão concor

, dámos em permanecer nes-

OS LABORATÓ'IOS A. BAILLY, 'comunicam aOI S�s. Médicos. farmactutlcas
que, apesar das dificuldade. de importação, continuam sem alteração ,.
ritmei da 'abric\lçâo e pronta entrega de suas espec�alidade. - ,.did".
• Amo�tra�: ' ",

•RAMAR S. A•• ' Rua Mal. ,Deodoro, 528 • CURITIBA
FLORIA�ÓPOI IS ).

1.!.o=========-;==-='--===;;i;;;;;;;;==o!J-

DO
, ,

·AVENTU�AS ZE-MUTRETA •••

'l,
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4 Florianópolis, Terça-feira; 10 de Novembro de 1953 o ESTADO
.

f

Estupenda Vi!tória' dos Velejadores de 8tH. Catarina
i

I
!

I
os CATARINENSES ESTÃO BRILHANDQ COMO NUNCA NO CAMPEON�TO BRASILEIRO DE VELA. QUE ESTA�. SENDO

:!:!' I• , REALIZADO EM �ORTO ALEG�E -. SÁBADQ DERROTAMOS OS PAUtISTXS, E DOMINGO CONQUISTAMOS OS� 1�; 20 E • ,-I· . · :
I

. i 30 LUGARES 'FRENTE AOSMINEIROS, ENTREAPLAUSOS DA GJ{ANDE �ULTIDÃO QUE AFLUIU A' RAIA DO HUMAITA'. 17.,c.'.. • FORÇA, RAPAZES, QUE SANTA CATARINA PRECISA RECONQUISTAR O TITULO MÁXIMO DO IATISMO NACIONAL!
._--------'_._--- --- -�-- --

'-- \
-,---_.__ ._,----_._---.---_._----

E sp o r t i vo"
�1�(�-������..04..�..�..������..a...� �.�•••M.",."." �••••�•••M.M."."." �.M.M."."." ��M �..'O�aK���..04..KM..��..������..04..�•

•

Deu-se, domingo, á tarde, a estréia do

Campeonato Estàdual de Futebol de 1953.
Branco e Wanderley, o arqueiro Bubi e o centro-médio
Luiz. Os meias muito fracos. A zaga em plano regular, o
mesmo se podendo dizer do "center" e dos médios es

querdo e direito.

Avaí no Extrearam auspiciosamente os super-cam-
• peões da cidade, impondo-se aos campeões da

A multidão de aficionados quê acorreu á praça de 'L, A. R, M., pela contagem de 3 x 1- Decep
e.sportes da rua }30caiuva, po�co confiava nas possibi- cionou O Grêmio Esportivo Araranguaense
hdades do "onze "azzurra" diante de um quadro con- I d id -" " d

os QUADROS
siderado potentíssimo como se anunciou ser o do Grê- lue esteve onge e ser o aguerrl o onze o ,

mio Esportivo Araranguaense, bi-campeão da Liga'Atlé- 100 passado - Bráulio atirou Iora uma pena- I _
_

AV�I - Adolfinho, �edro e_Danda; Ne���, Bráu
ti�a .Reg�ão Mineir� e que no certame de 52 causou a lidade máxima _ Bolão � 2) e Saul marca-

,110 e Jair: Manara, Amorim, Bolão, Saul e LIsboa.
eliminacão dos avaíanos. • I GREMIO - Bubi, Julião e Oscar; Sarimba, Luiz e

e '

ram para os locais, enquanto Branco fez o Aldo; Branco, Xangai, Agachado, Ornar e Wanderley.
"-. TRIUNFO 'EXPRESSIVO ponto de honra dos visitantes - Na prelimi- PRELIMINAR

s�' � Avaí levantou com méritos indiscutíveis o Su-
nar O Iris abateu o Postal por 2 x 1, sendo Na partida preliminar foram' adversários às equipes

per Campeonato da Capital, submetendo-se, posterior- Maurity O autor do tento da vitória no último .
do Iris e Postal Telegráfico, peleja em continuação ao

mente à ingentes exercícios físicos e técnicos, seu debut minuur-e- Juiz _ Quadros,_ Renda _ Der- IS_u.'?e: Campeonato ?a Segunda Divi��o" (Amadores). A
no certame -máximo iria convencer, como realmente vitória coube ao Iris, por 2 x 1, aliás merecidamente.
convenceu. rotado o América'- Nova goleada do Carlos Marcaram pará o rubro-negro: Lili (penalty) e Maurity.

E saiu-se da refrega com as honras da vitória. E Renaux - Empate no cotejo
: Para o vencedor marco� Osvaldo, Tódos os-pontos fo-

venceu 'de maneira a não deixar dúvidas quanto á sua
ram assinalados no final do-confronto, sendo que o tento

superioridade na cancha; embora na fase derradeira
Estiva x Baependí

_

da vitória foi marcado no último minuto. -O Iris teve

houvesse recuado um pouco, isto devido á pouca con- 'I
ainda anulado um goal- Os quadros: I1US - 'Tercio, Li-

fiança depositada na zaga central, onde Pedro claudí- BOLÃO 'ENCERRA A CONTAGEM '

"
lie Rosenir; Sabiá, Renê e Katcipis; Maurity, Verme-

cou, forçando Bráulio a jogar atrasado para desfazer as '
,

' Ilho, Rider, Leo e Joãozinho. POSTAL - Dino, Vander-
falhas ao novato zagueiro direito.

� A �uando era esp�rad� �ma rea.ção fuh:ninante do jle'y'
e Baiano; Zélio; K,.naben e Anísio; Dlivio, Djalma, -:

Os 3 a 1 refletem com fidelidade o desenrolar da J.remlO, numa envestida a cidadela de Eubi, aos 14 mi- E 110, :valmor e Osvaldo. �

pugna, fazendo, assim, justiça ao "team" avaiano pela nutos, Bolão consegue burlar novamente a vigilância dO'_1 '-','
sua classe superior e seu maior volume de jogo. guardião contrário, consignando o último goal dá tarde. "

,- .:
RENDA

O esquadrão orientado pelo "oach" Nízetadeu uma Nos resta�tes minutos, já com a vitória pendendo para
d-.bonita demonstração de um futebol vistoso, apesar do o Avaí, pouco de interessante, assistimos, Lisbôa perdeu Iseu ponto fraco residente na zoga central. Passes curtos bela ocasião, atrapalhando-se numa :_,fogàda quando' slj>"

e longos, executados com perícia, perfeito entendimento zinho se encontrava frente ao arco adversário. No final
nas linhas intermediária e de, frente e muito ardor e Ornar atirou.na trave, perdendo ótima oportunidade pa

com�at�vidade, fi�eram ?O Avaí. um autênti�o Campeão ,r.a dirú:n�ir a diferença. Final: Avaí 3 x Grêmio Espor- .>
, Tubarã�, ,9' (E.) - No e,n.contro realiz�d:> ante-on-

da tecmca e da -fibra, Quer queiram quer nao, a metro- tivo Araranguaense 1 . tem, nesta CIdade, entre Hercílio Luz e América Joinví-.

pole barriga-verde acha-se bem representada no certa-
. lense, pelo Campeonato -Estadual de Futebol d� 1953 a

me. Mas, devem os avaianos tomar o máximo cuidado O'TIMA DISCIPLINA vitória sorriu ao pelotão hercilista pelo escore de 2�1 I
para a luta de domingo que será desenrolada nos domí- após um dos embates mais empolgantes que Tubarão já ..()...o�()�(�).....

-

nios do antagonista, lá na -longínqua Araranguá. Por- Disciplinarmente, a conduta dos dois 'bandos foi im- presenciou.
tanto, cuidado com o excesso de confiança. pecável. Nã9 se registrou um único senão que viesse

empanar o ambiente cordial reinante,
Parabens, pois, aos avaianos e gremistas. Que isto se

.repita domingo próximo" em Araranguá,
Bem diferente foi a apresentação, ante-ontem, da

esquadra gremista. Muito longe esteve de parecer aque
la falange aguerrida e voluntariosa do Campeonato de
52. Decepcionaram grandemente, nada apresentando
que fizesse jús a aplausos. Formado na sua quasi tota
lidade por "players" de compleição física apreciável,
sendo que o zagueiro central deve ter dois metros. de

altura+diante do "onze" avaiano o-Grêmio deixou-se en-,

volver pelas tramas do adversário, sendo batido inape-.
• lávelmente por .uma diferença de dois têntos. Mas acre

ditamos que, para o segundo e decisivo match. passam
os araranguaenses jogar o que sabem, pois conta com

{�bons "ases", alguns dos quais com aptidões para brilhar
em qualquer centro esportivo;

Bom o: mO�i�rt? �d�� �i�heterias: Cr$ ?�135,00.
, :QERROTk DÓ AME'RICA

.1/i?1

Jair, que teve destaca
da atuação

O sr. Wilson Sirva, da Liga Blumenauense teve a
seu cargo a direção do encontro. Sua co�duta convenceu
plenamente, graças ao bom comportamento dos lítigantes. ESMAGADOR O C4RLOS RENAUX

CAMPEONATO
,

CARIOCA DE
FUTEBOL,

,

DECEPCIONARAM OS VISITANTES
EMPATARAM BAEPENDI E ESTIVA

O JUIZ

.Iaraguá do Sul, 9 (E.) - Renhido erribate trava
ram ante-ontem as equipes do Baependi e da Sociedade
Estivadores, de ltajaí ambos estreando no certame es-'
'tadual. O resultado final -acusou três tentos Para cada
lado.

Resultados da rodada:
-

-; .
Canto do .Río 3 x Olaria 1

Botafogo 1 x América 1
'

Fluminense 2 x Bonsuces
so 1

Um dos concorrentes mais sérios ao título máximo
do futebol barriga-verde, é, sem duvida, o conjunto do

, �o Avaí- go�tamos mais de Jair, Bolão, Saul e Clube Atlético Carlos Renaux, de Brusque, que, ante

E::aulIo, qw� e�hveram est�pendos. M�nara, Adolfinho, ontem, em Joaçaba, goleou o esquadrão d� Cruzeiro,
Nenem e LIsboa atuaram ?em. AmorIm: Danda em local, por 7 tentos a 1. Como se vê, o ataque orusquense
plano regular. P,edro, o mais �raco da equipe. No venci-, é arrazador, sendo que nas três pelejas já disputadas
do, os que melhor se conduziram foram os extremas assinalou nada menos de 23 tentos.

'

,OS �ÉLHORES
Vasco 2 x Madureira O

Bangú 2 x São 'Cristóvão O

RRIMEIRO GOAL - BOLA0
..

'�:�()'..-..������-��..

O jogo Flamengo x Por

, tuguesa,' devido ao estado

impraticável - do gramado,
foi transferido para ama-

\

, ...

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO',
DE FLORIANóPOLIS

4ssembléia Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES'J'ÀDO liFI
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orranopo IS, erça- erra,

1-"-,
, .

. '.

t",

� .

1-

,

.. CODstrueãOr de
DOI ·lbD81 na
8ua08,bar8
aro, 7 (V�A.) T o mi

nistro Osvaldo Aranha vai
autorizar o crédito de oito

milhões de cruzeiros solicí
tados pelo 'titular da Via

çito, SI. José Américo, des
tinado aos estudos prelimi
nàres para a ligação Rio-

_. Niterói através de um tunel
�'lbmarino. \ <;

Sabe-se que um membro
do Comité Pró-Construção
do Tunel seguirá .aínda ês
te mês para a França e a

Jnglaterra, a fim de rece

heI' elaborado pela empre-
· sa que trabalhou no metro

dt, Paris e no tunel sob o

r io : l\�eresyj em LiverpooL1Cc.nseguído o crédito, o
. , I

sr. José Américo designa-
.

.

. \,. d1 a urna' comissao e estu-

•
dos, a fim' €le serem exami

'.
J nados 95l projetos apresen-

';f;..�':' ', '

NAS CONVALE�CENÇAS
t.

Vende-se
Uma casa de residência,

na Vila Operária"da Peni-

tenciária.

"
.

extraflex
-._

r o novo pneu PIRELLI

I

/

• silencioso

das·5 qualidades eXcepcionais!
I

• macio

• resistente e durável
< ,

Saio' AtTBIOIA
Está circulando roais uma

esplêndida edição dé AL-
· TEROSA, o brílliante ma

gazine que se 'firmou como

a revista de classe, para
pessoas' de .gosto.c, levando

quínzenalmente a�s' noss�s
'

lares-e- que'�_ pa'it-em Ml-
.

nas, no Brasil e n
. Mundo ..

A edição correspondente
a esta quinzena está real

mente notável, apresentan
do deliciosos contos, muito

I

bem selecionados e ilustra-

dos, artigos de.palpitante a

tualidade e de grande ínte

rêsse público, repprtagens
nacionais e estrangriras; a

lém das seções habituais,
em número de vinte e duas,

::::;��:�,:,'���::� A Safra do Trigo 'ACUSADA A RUSSIA
tos de interesse para os a- O JORNAL d 4 d ' .

t
..

d
.

::l::::::��or�:�:�: �:::lli�:1:�::::�:��J. ��rf:;,����I;:2;;�' de . Sabotar o Plaoo de Desarme Mlndial
enigmas, palavras cruzadas, ex-Ministro da Agricultura:

.

safra não seria "efetivamen- NAÇÕES UNIDAS, 71 dial. Sustentou Lloyd, que eonf€rênci� das grandes po- no sentido de sé obter o de-
poesias, variedades, etc..

te mais do dobro dos ante- (U.P.) - Falando perante i não serviria a nenhum pro- tencias, para tratar' do as-! sarmamento mundial.\

ti "Vejo-me forçado, a con- ,. .

Entre os numerosos ar 1-
'. dores" como agora avança I a Comissão Política da As- I pósito util e sim á propa-' sunto. "Entretanto, sugeriu -

.

t dê t
' tragosto a tratar novamen- > \

I
.

.-
I

,/gos E1 repor agens es e nu-

d' f' d tri
.

. corajosamente o sr. diretor sernbléia Geral da ONU, o
I ganda e aceitada proposta uma nova tentativa, para ,,,..•._-�,,,.. .

d t te a sa ra o ngo, em VIS-
_ . A '.

'

• ., •

• �./�.' �mero, merecem es aque: .

d
.' bli d

I da Expansao. delegado britânico, Selwm

I
soviética de convocar uma procurar acordos praticos, .

.,.....://."";; ..',.'ô',,:.,.,,,. ...........'�� /
T 'F' T ta a entrevista pu ica a a . .�'-:f./ ..

.-.,.,.",..... "."{- ".- .----

!Nunca antas izeram an-

1 di I Temos um dado certo - Lloyd, responsabilizou a - --------/ /l ':....,..
. s...•:>'tf'"

T- P
. l° do corrente pe o sr. 1-

.

P
-

d·· d
.

B
""""",--

..",1'" ';.,'i :,to Por ao ouco, uma im-
.

. . a safra de 1950-1951, no go- Russía pelo. fracasso dos ,reJu Ica OS OS ancos .é..,.'�.'.;.�.·'.••
'·

...•.•.;:.;.t.· ':. ..
,/'......""'.,......,�.,�...v.

. t
A I retor do Serviço de Expan-' ..

.

. /
.'

.

.

. $,'

J.!ressIOnantfe repor agen: s�- �ão. Não volto ao assunto

I
vêrno Dutra, que foi de .. est�dos feitos pela ONU em

I com a nova pol·ltl'''8 cambl'al- :'" .-' o:.

�/"'5""";'"bre as pro essoras prima-
d I bari 532.371 toneladas (Anuário próldo desarmamento mun- li' _. ',\ . �'l,rArias de Minas. Não Seja .por causa o ma a arrsmo

11 B '1 1952
.

�
.

1 'f d I 1t f Estatístico uo rasu, , 'RIO ;; (V A ) 16 B J1ftChato, um artigo indispen- (as CI ras aque e a o

un-,
'

I I I ' ..
- an-

1'�U:!
.

:::e;a:: :;:, d��ja:: ��:,:r:a;:;i: b:::��:��' ;:!:ã;���!�:;:':·�:� ; S. í f i I i- s ,��:, ��r�:�.,:�:,O ::a�::
'
.. rni{""//',:::·.,',.,"'.'1j

·· �}"�.'"wlt.10nversaçâo·, Tutus Moder- Mas em virtude do tItulo. '

,

q

�',
I' ao sr. Osvaldo Aranha, \/1):'�..

. " ..".� .

-
- desta, tambem as 821.777 to-

'I leit
.

d t�' - "'...- ..
.' '.,... :

'

nizados, outra curiosa re- que encima aquelas elueu-
neladas conjetura expansio- . I

P €1

rat. .

o

d par. ICIpaçao, .':: ..
'

....
"

,

r(lrtagem .sôbre as catego- brações e das pa:avras que
(lista do sr. diretor não s�rão nos ra elOS os aglOs pro- A irritação intolerável e os ardores

'r.izadas assombrações mi- t
..iS precedem e sao da res- venientes dos leilões de produzidos pelos distúrbios do bexiga,

- "mais do dobro" de 532.371, d b d I d
�

.
.

. O Alcoolismo Pode [Jonsabilidade do jorna1. Há cambio. Alegam os interes- evem ser cam_ ati os, ogo e inic:io .

..eIras, .', A .� não ser nalguma abtméti- . Sendo o bexigo o porta de saida dos
SnÍ" Curado, um excelente multa gente que so le o ca- sados que a nova política substâncias tóxicos e impurezas que os"

, cu nova que desconheço.
artigo .de gr.ande intel'ess� oeçalho da.s notícias.. . I cambial veio prejudicar rins .seporam do sangue, sofre·se dores

C f f d d Positivamente, a emenda
..'

. cruciantes quando esse delicado o'gõo
e atuaII'dade', O Teatro om e eIto, o re en o1-" sua::; carteIras de cambIO, estâ inflamado, devido 60 contacto com.:aiu pior do que o soneto .

Clássico Japonês Volta ..
ao retor não contesta a mim e causandQ-Ihes grandes pre- tais substâncias. O exagerado desejo
f "im ao sr. m1nistro João juizos.

de aliviar o lJexiga, 05 ardotes e as

Apogeu, com magnificas 0-
irritações dos vias urinórias devem le,

P eleofas. Não confirma as CADA MISCELANIA di t I' b dtografias; Mortos em rate- i:". II r • origem. .com ati 05, tomando, ainda hoje, as

t (�eclarações do ilustre titu- buldora dOI RAdlol R. C. A. Inofensivo ao organismo. agradável COIl'.O II. Pilulos de Witt poro os Rins e o Bexigo.lEiras, outra repor agem
Victor. V''''vula- e. DI.:.-..... Suo açõo colmonte e antisétic:a, foz·seI lar da Agricultura, mas for- IU..,IIM;.,., cor.

· 'C'uriosa com impressionan- Rua. COJUlethelro MarrL sentir logo no bexigo, nos rins e em

d L malmente as contradiz e -----------------------.-�- • PLACAS SIFILITICAS. todas as vias urinórios.les fotos; O Pintor os ou-

�:s�ol�:�el�;:re�.astidores CO�i!:� ministro, realística- O Chile Suspendeu as Negociações !!!!!��!!!�I!��:;:':::�::7,�:.;;'::;B;:,::
mente, estima a safra de tri-

. ta.ento da .um.. .

go dêste ano em 600 mil t07 d' Y d de Cobre' aos EE UU P·I I

:.�f::::i:�::::�:�:!:: SAN!AGO!�HI!, bre ao, Estado, Unido, e Maekenna· ·

BAR E SORVETERIA D'E \VITT .'

i lU.'P.) - O govêrno do denou o regresso imedia Essa informação foi dada Vend�-se um bem monta- para os Rins e a Bexi,a821. 777. or
,

-

1 d do. Em vidros de 40 e 100 pilul.s
f· l::hile suspendeu as conver- to do representante do Ban- pela secretaria gera o go-

Tratar I;la guarda da Pe· Não con Irma, portanto, a
A 4 O 9randp é mais e<onõWi<o

ass�rti a atribuida ao mi- ,ações sôbre a venda de co- co Central Chileno, Luiz' vêrno.
,..

.

v. Mauro �amos, '..
.11 .--= _11- .

-_

$ agarra firme o chão

• seguro' em
quoIquer velocidade

Os elementos que compõem o moderno bando de roda

gem do pneu EXTRAFlEX' - o novo Pirelli - são dispostos
numa sequêncio minuciosamente estudado para torná-lo
silencioso como u,m peixe. EXTRAFlEX nãd "cento" nos altos'
velocidades e faz desaparecer o ruído do trepidação nos

velocidades baixos. Essa é uma das principais. caracterís
ticas do pneu EXTRAFLEX "nc,scido das vitórias nas pistas de

corrida da Europa e da Américo do Sul".

I .

I,

.�

I

IV

IAELLI
, '

PIR EUI S. A.- COMPAN HIA If"DUSTRIAL BRASILEIRA

•

.•
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o ESTADOFlori�n?polis, Terça-feira, 10 de Novembro de 1953. fi

cortesia, mesmo assim mui-.

j' HOJ·e no, .Passad��;tas Bíblias passavam de'sa-l
percebidas. Muitas vêzes ,1·._ • -J'cabia ao menino ou menina _ __ I ,!!._ 10 DE NOVEMBRO

I
nente-ajudante do Batalhão

a incumbência de vigiar os
\

A data de hoje recorda-nos do Imperador, o primeiro
solddos e relatar aos pais 'I que: Corpo que a recebeu, éra o,

. As 5 - 7,15 ---'-8,45hs. I Iquando êstes se aproximas- S -'d M
- em 1483, em E SLE- então Tenente Luiz Alves

essao as ocas A • _j
som do lar. Tão f�éis e saga:-, Mona FREEMAN _ Bil-! BEN: na Saxônia, nasceu de Lima e ::Silv.a, mais tarde

I
zes eram estas crianças, que Iy De WOLFE _ Edward i Martmho Luthero, o

gran-I
Duque de Caxias e Patrono,

os soldados não consegui- t
ARNOLD em:

de Reformador, aquele que do.Exército;,. Ii am forçá-las a declararon-
A PROTETORA DO

"abriu a Biblia ao conheci-, - em 1865, Luiz Alves
de se encontrava escondido

BANDIDO
mento da Europa mergulha- I d,� Lima e Silva, já General, IG livro sagrado. ; da' na caligem

.

'medieval. apresentou-se aô Quartel
, . No programa: ,-

(
-

Um dia chegou a uma ca- Faleceu em aqu.ela mesma General do Exé.rcito, no Rio
Filme Jornal. Nac.

sa o aviso: cidade em 18 pe Fevereiro· de Janeiro, de regresso_doPreços: 1,50 - 2,00 - 3,50 ",

"Os soldados se aproxí- de 1546; /" Rio Grande do Sul, onde fô-
I Livre (às õhs.) "r Ô\mam!" Achava-Se na casa - em /1.555, chegouà ba- ra acompanhando o Impe-

apenas uma 'mocinha, que hia r4((RiO de Janeiro, que I rador; :,

no momento levedava e jlinaa não estava ocupada - em 1839, os legalistas
preparava a massa para fa- ,,' pelos portugueses, uma ex- que se encontravam em

zer o pão. Ao ouvir a notí- í
. _)edição francesa comanda- Imaruy, neste Estado, foram

cia.que o sentinela lhe vie- As Shs, :la por Nicolas Durand de completamente debandados
ra contar, todo esbaforido, Sessão,.das'''Moças Villegaignos, Cavaleiro de pelas tr6pa� "farroupílhas"; C·OIUnl·Caç·a- Oa esperta menina estira a Mona,,l'-'REEMAN - Bil- vlalta; - em 1937, foi promulga-
massa sôbre a mesa, coloca ly Dê' WOLFE - Edward - em 1645, travou-se' nos da uma nova Constituição De

/ volta de São Paulo,
a Bíblia no centro, e ràpida-I AJH�OLD em: rrredores de Recife, em' dos Estados' Unidos do acha-se nesta capital, o sr.

mente dobra a massa sôbre ""A PROTETORA DO Pernambuco, um combate Brasil. Instituido um regi- DEMETRIO MARANGO
ela, colocando tudo no f()�- BANDIDO .

mtre brasileiros e holand7- .ne que ficou conhecido co- NI,' popular e conhecido
no. No programa: 'es,. tendo Vidal de Negrei- mo "Estado Novo", foram a- técnico afinador 'de pianos,
Quando os solda<;l'os che- Filme Jornal. Nac. 'os e Fernandes Vieira re- bolidas todas as bandeiras harmonius, organs '7 acor-

-'-g-;;-am,-;ig�n;�irÍ�tos de- Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50 oelido o Carenl Joris Garst- estaduais,' bem como as deons, que retornando às

pois, a menina os recebeu à Imp. até 14 anos. mann;
• respectivas Armas ê hinos. suas atividades; permanece

,porta, e, em resposta à 01'- np' -em 1822, foram entre- Ficou e deveria perrnane- a disposição dos seus ami-

dt.1el',sms-e_dlheeSenctarlemgaamr·eantBe íbqlUiae, lI!.tJ,' PJ i. ]] t, ! gues aos Corpos da Guarni- �er, para' todo o sempre,' gos-e freguezes.
. \ • • • ção Militar do Rio de 'Ja· uma só Bandeira,- um só Rua: FranciscoTolentino

Ás 8hs.
"

neiro as novas Bandeiras do Hino para
.

toda a P�tria n. 24.

Charles CHAPLIN ._. Brasil Independente. Ness€ Brasileira. Infelizmente, aos
Claire BLOOM em: ! mesmo dia foi içada pela I roucos, vão voltando aque

Ll.:rZES ,DA' RIBALTA primeira vé� nas mastaréus [1es sim�ol�s I:�gionalistas ...
No programa:

- de nossa Esquadra. O Te- Andre Nilo �adasco
,Noticias da Semana Nac.
Preços: 7,60 - 3,50

. Imp. até 14 anos.

I

----M .() ,O E. L O
VARIADÍSSIMO E PERMANENTE EXl'OSIÇÃO, DO QUE EXISTE., DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO ,'GENERO DE ÓTICA.,

___�,�,,, A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANT�S
.

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SEDESTA AFIRMATIVA�
ÓTI/CA' MODÊLO

RUA FELIPE SCHMÍDT _- FONE 2,200

Notas Ev'anselicas \ Navio"Motor «Carl Hoepcke»
Há alguns sécuios atrás, I J9,:s10 milhares dei Obstá-I . RAPin_EZ - CONFORTO -:-'SEGURANÇA

o povo da Boemia foi

proi;1 culos á propagação dai Bí- Viagens entI.e 1fLOR���ÚPOLIS e .R:IO DE JANEIRO

bid d
.

1 B' r
. I) 1

-
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

I. a e possu.lr pu er a 1- P l�, pors e a e a reve açao neste último apenas para ô movimento de passageiros.blia; mas muitos recusavam mais pura que de Deus e- iTIN�HARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
destruí-las, ou desfazerem- xisie na sociedade, na natu- ,-NO ULTIMO TRIMESTRE DE '1953
se. Devido a isto, vinham reza e na história.
soldâdos de vez em quando, (Material para esta Secção:
revistavam cuidadosamente �/C. do Rev. Waldemyr
as casas procurando algu- Ayl�S de Oliveira - Cai�a
ma Bíblia que porventura Postal, 11 - Nesta).
existisse. Quando os habí-

IDA VOLTA
do Rio ,..--'de Santos
is/n . 16/11
26/11 27/li
7/12 8/12

18/12 19/12
29/12 30/12

Ie F'polts. de Itajaí
:10/11
21/11
2/1�
13/12
24/12

19/11
30/11
11/12
22/12tantes de alguma aldeia ou

viam que os soldados esta- ,

vam próximos, apressavam
se

-

em esconde;suas Bíblia�',
de maneira que, embora os

soldados revistassem as ea-
'

�as <de alto a baixo, sem

qualquer consideração oll;

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

Para-mais informações dirijam-se à,
�MPR.ESA NACIONAL DE :{AVEGAÇAO HOEPCKE
[(ua Deodoro - Caixa Postal n: 9? ....:..... Telefone: 1:212

curavam em todos os recan-

10s e móveis, mas 'nada en�
coritraram, e quando abri-

•.. ".,.c"ot D.04",,_J4J.I.· ...4•• \"'\i ).'"A'

CURITIU ru.rCII.". PR05E8�

a procurassem para ver se

havia alguma na casa. Pro..

ram o fogão, viram apenas,
um grande pão assado. A

Bíblia fôra salva!
Anos mais tarde, o neto

- da heroina da nossa hístó- I
. '. .... .. ._ I

ria, emigrou para a

Amér.�- �'üi.'1 ílDl1 í
ca .do Norte, e levou .consi-

� -- � I

t
'

"

TI'bl' ,

h
. L' •

I
go a.Dl la que a avo aVIa .

" .

S:=\!VI) dos soldado!" pois ha-
e

As 7'� 9hs.
via sido guardada cuidado- Sessão das Moças '

"

f?rne_?te como uma ,lem_rj Reneé FAURE - Rossa-
brança daqueles dias maus no BRAZZI em:

" ALICE DA COSTA VAZ
e �uéis que' feIi�me;'_te já

I

A GRANDE AURORA I � . F:}�:s� g�nros, :��l'a e
/ )�etos: co�vidam os pa�entes

f h d' IN. o:; pessoas arrugas, par a a J\1._ sa oe 1 ano de falecimen-
in a� passa o.

,

'I
o programa:

I ,

to de sua querida mãe, sogra ':': avó ALICE DA COSTA
QiJ..al e o grau de amor que ' Esporte em Marcha. Nac. VAZ, à realízar-se 110 dia 12 do corrente, às 7,30 horas,
tens pela tua Bíblica? �reços: 1,00..,..- 2,00 -' 3,50 na Cateclral Metropoliüma, ,no altar Coração de Jesús.

(Ext.) Imp. até 14 anos. Agradecem a todos. >/,'

QUE DISSERAM OS
GRANDES ...

Victor Hugo, - Há um

livro que desde a primeira
let� a até a ultima. é uma

Terras Devotu·tas Em
\ .

-

Maio Grosso' lf3Lt)�IÁ
Estreito t

ro
- -

--FUTURO CELEIRO DO BRASIL
t-manação superior... um As 8hs. Esta é a sua grande oportunidade! Aprovéite�a.
livro que contêm .toda .' a '.Fernando'SOLER - Ro- O comprador tem (três) 8.r.·OS dê prazo; para pagar.
f.abt:doria divina; um livro �ita QUIN'I'ANA _ Victor I ; . �m um ano, �,valor d�s terràs t�r� aumentadGlloo em

que a sabedoria .dos povos MANUEL MENDOZA em: mUlt? e a terra Ja I?�dera ser ve:ndlda.
.,

.
. Seja>. um fa'/oreclOo pela SCl te! Compre Ja o s�uchamou o Livro - a Bí- SUSANA, A MULHER· lote e não espere subir o 1 re(i').

'

bHa. Espalhai evangelhos I DIABO'LICA
'

"Um' alrlueire Paulista (.'1'$ 60,00! ,

em ('ada aldeia, uma Bíblia No programa; Documen'tos ela posse do lote são expedidós . péltl
pal':l cada casa. Atual. Atlantida. 'Nac. Depa/t. de Terras' e Colonização do E.M. Grosso.

Agente autorizado:Fmilio Castellar, - Não Preços: 7,00 - 3,50 Otoma1' Georges Bohm
cumpreende que se tenham Imp. até 18 anos. Rua: Osvaldo Cruz - 613,:_ Estreito - S. C.

.�-_.�

OTI C,'A
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Irãlor ...

CATERPILLAB
MARCA REGISTRADA o seu trator CATERPlllAR prestará

maior soma de. serviços!
Nos dias que correm êle é duplamente pre
cioso, corno instrumento. de trabalho. e de

producôo. Conserve êsse trabalho. e essa _:.....�'?
��
-�:;_.producôo sempre no. mesmo. nível, dando.

máxima ctencóo à conservccco e revisôo.
periódícos do. seu trctor

.. CATERPlllÁR ",
e:

,

F I G U E RA,S S.
PÔRTO ALEGRE Hi,o 7 'oe Setembro. 1094
,CACHOEIRA DO SUL: R.Saldanha Mmino.l336 FLORlAN0P6LlS;R.Tifad.�t.s.)
FIGUERAS & CIA.LTDA.
PELOTAS; R.Alvaro Chav�s. 4SO URUGl1.AIANiI R,.Domi�9�_d. Atme�l�
._---------_ •..._--_.

Dr. Romeu Bastos Pires
-MÉDICO-

COM PRÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E NA SANTA CA'SA DO RIO DE

JANEIRO _' '.'

. CLíNICA GERAL DE ADUL1bs E CRIANCAS
Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU.
Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,:30 3S 11

horas. .

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

SÃO PAULO
RIO?

�

._-------

Cadillec
l '

Vende-se completamente equipado. Acerto, terreno
em Coqueiros ou Barco de Tl,lrismo de valor até .

Cr$ 50,000,00, como parte do págamento.
.

Tratar com Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe
reir'a (próximo ao "Coqueiros Praia Clube").

, .
,

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

- DIARIAMENTE -

FLORIANOPOLlS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- LACIQUE HOTEL -

aelTE
São JorgeExpressoAgência

de

Pu blícidade
--------------------------

OLHOS - OUVlD()8 - NAJUZ • QAIUIAJfT.A
DR. GUERREIRO DA FONSECA·

........... Ii__aI
.

-

Ree.lta d. Ocu'lo. - Bxam. ,I. J'�.40 ,I. OUlO ..r.

I ra•••lfleqlo da Pt...1o ArMr1aL
..

)(od.na Aparelhaaam. .

_I . Ceutit'rIe - Vlaoada ,. Oar. PHte...

Caixa Postal, 45

:'_"!orianópolis
Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

'C'a.�'o_ .8o:epok. S./A.
Uma trã�içao. no �omé[cio e na Jn�ustria �e Santa Catarina

- -

M at rlz

Florianópolis, Terça-feira 10 de Novembro de 1953
---------- . -----�--------------

'1

F lar i a n Ó p o I i s
I Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCIS-CO' DO- SUL� ,TUBARÃO, E CURITIBA.
-

Especialistas em: FERRAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTO�CHELL, FABRICA DE PONTAS RITA
,

MARIA, FABRICA QE GÊLO.
--_._--------,----,..._------------_,....--

_. a'�D I-O C"
,.'

o $
.«O-�ESTADO» '#:*:.

.... ,

.

'.
.

,

,.' �.
.....

.'
-Hedação e Oficin!��I�uI���!�t�iro Màfra n'. �60

'l'el. 3022 - ·Cx. Postal, 139.
. f -

lJiretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F: DE AQUINO.

Representantes: .

Representações A. S. -Lara, :Ltda.
nua 'Senador Dantas, 40 - 5Q andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

-'DR. A. SANT�
(r.na••• ,.la r......iIe 'N....uJ- .....Iei••. te O ....'_8j

.......r.alI).
,

...1. ,.. _ftl'N II• .A.ul.....la • hI_'...... Ola",'" ,......... d� pala. "acaldad. N.cio••l d...e41.t••• 1'Iate........ , •

.........
.

n.locinrrilo .� Ko.ptta!
_

'N.r" .....

·Ib-I."o......,Iial P.t,.IAtrl......lal.t. J••.un... "ar......paci.1i..�lo p.la _S� N. ·T. :.z-i••na •. Ib-...la..... ih

_...1 r...ra).
.

Ctn,...'. '0 Prol. UIIO PIU.lro Gal.aaarIM ("').

Ib-I••o _0... 'II. Eaert..l'a. I ,... Cons: F'eljpe Schmidt, 38 - Fone 3801 I -

0Ibt MI_ - Dee.ia•••..._.. Atende em hora marcada' jConsul,tó.rio e Residencia:' Rua JT�rnando Machado, 5.

CeM••Nd., .tifI... Am6l1a .... - .... • I Res: Ru�,São Jorge, 30 - Fone 2395 ,Chmca Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras
O

__ , a.r.-...at••a, lU.
/' Pontes Moveis e fixas ,,' f'. ;\,p:\�JrIAS DE

- 1---------'--------------· . TlU�SPOI('I'l<'
c........ , D... 11 la 1. u1'8" Raio X e Infra-vermelho,

__I'_.w.a__._i Oe_••_.._u_rt_.'_l_.__ _I..__._.__
I:..

_-1 DR. NEWTON .D'AVILA
llora-fsIOeRdAaRsI104:a,s,:Oe1·sS,ehgoUrnasda _ta sexta-feira d�s 10 às 12 . r��R)<�� 3.700

Ctru-'•••raJ -. 0.. 1'.. - Pr........ .

.

.,.
.

.
. _,'

aa IOSI B� S B 1!!NOOUHl' .

.

I
' ,- - �.,. _� ..,(.-ru.z-t'f.rtl"d'o�Sul ,_, "--'2:500'-_ _.:4,.

. � � � • I·�-. I'JlI, "

,. ':

�.I"�J.:' �� �V�!�:.=�.·�:: � T��at••• l.I�.'/Jt " g��;i�Aà��T���;o:s s��:��:. e TS����-f�i�a�� d�s I'anafr- :,.,.. i.<::: 3:553
,-,- .. -,p/

CIIal.. hnl - '_'lAl'lIU c....I&u:· Aa 11.'0 Ilor••• l tarda ••• 1.1 Ilor.,.'_ tta... 19· às' 21 horas. ,\. ari� :... 2.32.)·

... '11 .. 1IÁl.. 1. - ...... a......d.1 a.. Vill.l a••OI.· _ T.lato•• 1."'.
I.óidto Aéreo . . . . . . .. 2.402

...,.mCULTUaA - HDUT:&IA "'"7..OLDOOA HUI. DR. lHAMILTON P. STOCCO Heal : 2.358
, c:.u. I••

·

d. - a TIn••. '.(Laqe U .

:'l'lInrlinavas " 2.S00
'É

"�n..; flOTRIS--M DICO-
.Clínica geral de adultos e. crianças - D�enças de

Lux
.

.

. Senhoms - Partos - Operações; Magestic .......•...

Mt'trop(ll .

Consultório: Victor Meireles, 18.'
La Porta .

,. Residência: ,Jerônimo Coelho, 16. Cacique .

.

Aten.de em seu consultório.,das 3% às 6 horas.
I Central .

__-- ---'-__
. Est'rela .•.........

DR. MARIO .WENDHAUSEN ,1de.al
;"

,

atai. _MI. I. • ....... E!-'TREITO
.,... , - a.. le&tI PIa lt - 'I'.L .. fII. Di!i4que .•.••••• , ••

CeuId
· -

... 1 a ..,.. , , ... 'l'aI.'1I; ,_

de Larmo Cantição ADVOGADOS
_
- MÉDICO -

I

� 1 .

CLINICA DE CRIANÇAS DR. MARIO LAURlNDO
ADULTOS

DOENÇAs INTERNAS
COR*AÇÁP - FIGADO - RINS...:.. INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
.

Consultório - Rua Tiradentes. 9
HORARIO:

1)as 9 às 11 e das 13 às 16 horas
Tel.: Cons: - 3.415 - Res. � 2<276 � Florian6pelis.

/

; .

'. ,

DIlA..WLADYSLAVA W. t{USSI DR. JULIO "DOIN VIEIRAI
"-__ B E8PEClAUSTA EM. DOENÇAS DOS OLHOS.. l.DR. ANTONIO Dm IlUSSl . OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .Ó»

,_Ml_ Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- .

O1"r"'-CU.I.. "ral-r.n.. 'I, o. na (.;aix� de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina.!
'a t pl........pecl.l1u DO••ÇAI D••••an. lü\JJway e no Hospital São João Batista da Lalloa.. f

CAI, oMr.o. m6Wo ,ú.U...
,

• �......... I·· Curso
n.
o Departamento Nacional de Saúde 'I"LPOIOO:rU - JIlST.aO - •.&LPJl(.OQ::a.&rlA - DT.a.aO· Cnnsu lt as di::·;iarr.ent,e das 10 às 12 horas.

.
.

'.

W.O .ASAL.· I' 3a;;;. I:' 5as. feiras de 15 às 18 horas.
/ •

....I ra.la ,.1' rta latAe &a1N UI.. Atende no Hospital de Cartdade, de 8 às 10
,.'�.. l.,," � 1.11'. :f.rmelJa.. horas.

c.ual�1'l.I· a.. Tr.j•••••. 1. 1- ..... - 1NIfl... .. .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

,..... Saldanha Marinho.
••rUl., D•• ',la 11 1101'•• - Dr.. ...... Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

Ou 11 .. 1•. 1t.••• .:... Dr••••uI. --- ...... ----- '---'

.......aia, A...".I.. Tn.,."NI. ..
DR. I� LOBATO' FILHO
o...�' .....rau.. ,r._r.Nrl.
Tu •• aCULO ••

&.U)Joult.u'U • aADI08COPU DOI PULIIO"

", ; .... ) - "'1'la.'''1Ia.

Mário

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pe'la Faculdade Nacional de Medicina da'

.Universidade do Brasil,
ExAn.terno por cOJicurso da Maternidade-Escola'

(Serviço do Prof, Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do :Hospital de Caridade

,IOENCAS DE SE,NHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Con�: Rua .João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

'

Pela manhã atende d'iàriamente IDO Hospital' •

de Caridade;', "I .

,
Resid: R�a General Bittencourt D. 101. Tel. 2;692.

01.1101 - oUViDOi -' .üm ......&:RTA

'\ DR. GUERREIRO DA FONSEC�
.JeCld." ..�... ".

.

.

-.r.. A,.r.lIqea.
�,..... r••••.;... ••fr."r"';' �..-...r. 1. (I.

.......... o. ) ..::_ ..tin OeQ" 1bIra ..

........
...... }ar...... c.....
c.u••tirl. :_ VIa.ll" .. o.... Preee a•• - (.......�

._ ... II).
......... - I'ell,.��.I", 111. - No I'"

DR. ANTONiil" MONIZ DB ARAG.lO
'" .

Cl&D$lA ,TD1JIU..........
.

.

'<_'i
"

,O�
an•••Ndol ,... PIa'" 11.

... 1... 1t 1I11'la_.... ................
... " ......".1••. 1'..... fi&.

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

DR. ALFREDO CRIOII'
Cane' ._...... CeeaIH ......

"�r·· __,Ha. 0e.1 .a.a..

..........I"t' .....

.., aL

... 'I'InIIe." •. I.
0.. II ",11. la.na.
fODi" 'I'.
"';.1 a•••Jl)N ..1'.1..... " - ....... . CLINICA

.

MEDICA HOMEOPATICA �

.

DIf.. JOSI ROSARIO ABAUlO
CIIllI ea - .,....

- .

(Tra r08."'_ .1Ii'daltN • dia ')•.
. Ceaa••t6í1., vltói ••mUI. II - 1- ••Iar.
....id.: D.. 11;•• la 11,1' la ....

......... , A.........'::at••ra iII - I.ML
)

- Dr. �ecesI�o Szaniawsk - \
- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Ru,a JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
Residência: R. BARÃO. DO RIO BRANCO N. 529

. CURITIBt"� PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS . E �ENTAIS,
Doenças da pele: Eczemas, F,urunculose, Coceiras, Mano:"
chas, �spinhas, etc. -:- Glân.dulas. Falta de regras. Ex-'

cesso Flores- Brancas Frieza sexual, Impotência, Este

rilid�de, Desonvolvim�nto fÚdco e mental, etc. - Do

enças crô\1icas em gera.l: Reumatismo. Varizes, Asma,
. Malária crônica, Hemorroidas, etc.

.

ATENÇÃO: �onsultas em Blumenau nos dias 26 � 30 de
, cada mês� no H01'EL HOLETZ

DR. ARMANDO VALERIO' DE ASSIS
.

.010..
/

- I. ataI_ 1aIail� ....
.

..,t..... QuI.... '/

OIBJOA. ••DIOA. P. C:p.PIOM • PUL'I'IIIj
_�._

I

c:.nJtirl•• a.........ãaIe. I - .,........... II .. II
.... II .. UllMu. ,

.........., a....;..u. OalUl.rII.. 1-- ...... ,II.

s - Domingo - Farmá
çia Mode,rné! - R. J{lão
'Pinto

.

14' __ Sábado - (Tarde)
- Farm\'Ícia Santo Antônio
"J -

P'- ono mto

15 __ Domingo '-;- Far
mácia Santo Antonio - R.

- João Pinto
21 __ 'Sábado (Tarde)

!. F'.úm;Ícia Catarinense
,

'

: R. ��rajano
2i � Domingo -:- ·Far-

mácia Catarinense - R.
Trajar:1O

28 - Sábado -(Tarde)
Farmácia Notl,ll:na - R.
Trajal)o

29 - Domingo __ Farmá-

___--'- __;;
eia Notnrnq -- R. Trajano.

.

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

ASSINATURAS
Na Capítal

61) andar

Ano Cr$
Çr$

170, ....
90,00Semestre .

No Interior'
,

Ano " . . . . . . . . . . Cr$ 200.00
�entestre. Cr$ 110,00
Anúncios "mediantes contráto. "

Os originais, mesmo não publtcados,
serão devolvidos.
A direção não se. responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos, artigos assinados.
I ,

Dr. Samuel -fonsefa:�
-,

CIRURGIÃO DENTISTA

, .

e

DR. CLAUDIO BORGES
'ADVOGADOS

,.Ore em ..eral, RecurllOS perante' o Supremo Trltlt.
ui Federal • Tribu.al Federal de Reeuraol.

.

. ESCRITóRIOS
Flor1..ÓpoUa· -' Edificio Sio Jor..e. rua Traja.

11 ..!. 10 ..dar - aala 1
Rio d. Janeiro - Editicio Borba Gato, ... "•• ; ..

Aat6.10 Carloa 207 - aala 1003. 1
l'

I.'

DR. CLAR�O< G. G� •. i \

- ADVOGA.DO -

.

. ,� , \
Rua: Vitor Melrele. D. ,. - FODe Z."8 - Florl••_Ópoit••

Ad.voGacia e Confabilidade
ADVOGAD(): Dr. Estêvam Fregapani - Causas

civeis e trabalhistas. . ,

CONTABILISTA: -

Acácio Garibaldi S
•.Thiag�'.- .

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

DR. lOSI��OS VDDRA
- .&8Y08A11O -

..... p-� II' - I..j" ..;. ..... catart_

Lavando 100m Sabão

-V>irgem [s-pecia,lidade
,da. Cla. IITZEL INDUSTBIIL-Jolnville. (marca ,registrada)

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

S�6Á��:RCt�
EspECIAlIOADE

Informações
'Ufeis

O leitor encontraré, nes

ta coluna. informaçõt's q ue
necessita. diAriamente e (Ie
imediato: '

JORNAIS Tel4fffln.�
O Estado' :t02:l
.-\ Gazt>t.a ;. 2.6!i6

'I
DJário da Tarde .. : 3.579

I
Diário da Manhã 2.46J
A Verdade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.68�·
HOSPITAIS-

Dto C fi r i (1!1�le :
( Prnverlur ) f

•••••••

t Purtar ia ) .

Nerêu Hl.lmol'i .

\filita r
.

- São Sebastião (Càsa .

i;le Saúde)
\Ia'fernidade Doutor
Carlos Corrêa ....

CHAMADAS mi
GENTES

: 'orpo de Bombeiros
-

<ervtcn Luz (Recla-:
m'lçlies) .

Polícia (Sala Comís-
..ár in )

.

;'nlí('ia (Gab. Dele-
/{ado) .

2.314
2.036
i..RSI
3.í57

3.153

8.121
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Na As em léia
O Oep. Oswaldo C'abral Processará,. Por· Crime de· Responsabilidade O Presidente
do ·Leuislalivo · Aprovadas 44 Emendas ao Orçamento do· E$tadó

\
Sessão de 9-11-53. O dep. Tenório Cavalcan- Cátedras. 3.0 pelo prof. Laércio Cal- Finanças ao art. 5° da lei.

I Pre�id�ncia _ Volney C. ti propôs, e a Casa apr�vou, "Home7l,agem: ao Cel. Vidal deira de Andrade, em ho- orçamentária, de autoria do

I' de OhveIr�. .

-

I
um voto de a�la.usos a Fa-j Ram_os. _ Transcrito nos menagem ao venerando CeI. dep. Oswaldo Cabral e re

I Secretaria _ Lenoír Var-

J culdade de Direito de Sta. I Anats da Casa, o discurso Vidal Ramos; um dos lumi- jeitado pela Presidência .

. gas Ferreira e Elpídio Bar- Catarina, pela maneira bri-! do Dr. Laércio Caldeira de nares da velha política ca- Um cinico argumento: Sua
bosa. Ihante com que esta, vem i' Andrade tarinense, glória e honra de inconstitucionalidade.

_ __,..

I Aplausos à Faculdade de realizando os ·CQncursos.pa-.1 Foi transcrito nos anais Santa Catarina.

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro. de 1953 Direito, ra preenchimento de suas da Casa, o discurso proferi- O incêndio de Ja1'agttá
O dep, Waldemar Grub-

sa campanha moralisadora laço de Oliveira, deferindo
/

que o Monsenhor Frederico uma questão de ordem for
encetou, tão oportunamente mulada pelo dep. Júlio, Coe
Em nome da Igreja. Da mo- lho de Souza, rejeitou o su

ral. e da decência. Do nosso bstitutivo da Comissão - de

-

"--

APÓS DISCUSSÕES FRENTE AO CL,UBE "25 DE DEZEMBRO", NO MORRO DO

XAPECÓ, TRÊS INDIVIDUOS, AINDA NÃO IDENTIFICADOS, PORQUE 'FORA
GIDOS, ARMARAM O MASSACRE DE UM COMERCIÁRIO, ABANDONANDO-O À
CALÇADA, ENSANGUENTADO E QUASE MORTO - A VITIMA, ATENDIDA HO
RAS APÓS, HOSPITALIZADA ESTÁ Er:lTJ.lE A VIDA E A MORTE. - ATE' O MO

MENTO, O AUTOR DA FACADA E' DESOJNHECIDO, BEM COMO SEUS COMPAR-
SAS - UMA 'PISTA, APENAS ...

rações do [ovem comerciá

rio, não será possivel deter
minar, ao certo, as pessôas
que o esbordoaram e, por

fim, uma
...

delas, foi autor
do crime, ferindo-o, 'quase
mortalmente.

cujo prédio pertence ao sr. -aLima, 61 _ eis a vítima TESTEMUNHAS TIM
Des. Sa1vió Gonzaga, fren- de tôda éssa lamentável cê- A- Policia arrolou como

e .. e

te àquele Clube a Vela. ria.· Um jovem comerciário, testemunhas ,(que tiveram

Ouviram-se gritos, o que que há bem pouco serviu ao conhecimento do fato, quan
despertou a atenção de vi- Exército Nacional, onde se do do recolhimento da víti

zinhos, àquela hora (3 da fêz estimado por todos,' pe- ma ao Hospital), os srs .

mingo último, para alguma:
madrugada) entregues ao la sua vida e conduta exem- Armando Vilela, José Ma- hpessoas, tin .a a ardência de
'silêncio da noite. Nada mais plares, Êsse jovem, agora noel Cardoso, Tomaz Antô-

um látego. As palavras cor-

quebrou o silêncio da ma- entregue aos cuidados de Dia Rosa e Artur Antônio

drugada que já chegava ao médicos, entre a vida 'e a da Silva Filho, êste que lhe
\

clarear de domingo .. Nada morte, o destino o jogou à comunicou o encontro do ni estava com a razão. Nes-
mais, a não ser a vítima, la- �anha dos seus inimigos. �omerciário ensanguenta-
mentando-se, chorando e transformados em horas em do.

implorando recursos para .eus algozes. �ER,IMENTOS
ser salvo, mortalmente feri- . Até o momento, talo seu A vítima apresenta, se-

da à faca.
•

estado de saúde, que nâc Igundo sabemos, ferimentos
UMA VITIMA A 'MAIS póde determinar às autori-. à faca, abaixo dos rins, sa-

QUE NÃO PO'DE DETER dades, o nome ou os nomes I bendo-se que foi atingi
MINAR O CRIMINOSO dos seus inimigos. Mais um, da, também, parte da bê-

- João dos Santos, casado vítima que não póde apo.n::' ;;'iga.
' �,

comerciário, .de eôr pret» tar à: Justiça os seus agres DESCONHECIDO O PA-

conhecido por Lino do: seres. a , RADEIRO DO AUTOR OU

Santos, com 2 3anos de ida VIORIBUNDO AUTORES

de, filho de Pedro dos San A vítima foi encontrada: Três são os autores de
da até as orelhas, .a jovem

às 3 horas da madrugada tôda essa cêna de sangue
.permaneceu ajoelhada, es

esvaiando-se em sangue. -rn que a maior vítima foi
condendo-se, talvez, de si

Q.O local acima descrito. A- o comereiário, antes amigo
mesma. E como ela, tantas

tendeu-a, aos primeiros so- dos sanguinarios. Perpe- outras sentiram, na voz ela.

trado o crime hediondo, os

o Clube Recreativo "25
de Dezembro", no chamado

Morro de Xapecó, à Pedra
Grande reune, aos sábados
seus associados,. para horas
de dansas, que se prolon
gam até o raiar de domingo.

)
I Alí, entre os que perten-
. cem aos Seus quadros soci

ais, sempre há os enxêrtos,
Há individuas, que pagam
a cota respectiva e têm os

mesmos direitos dos que
são sócios. Na maioria, ho
mens simples, são os que

são os responsáveis pela vi-
...

da social daquêle clube.
Com situação legalizada, sa
tisfeitas. as exigências I le

gais, o "25 de . Dezembro"

constitui o centro de reu

nião, aos sábados, de seus

associados, gente simples.
Na noite de sábado últi-

CHALE PRETO
A voz clara e suave do

padre. na missa das dez, do-

tavam o ar, com endereços
certos. Sim, padre Bianchi-

canto, vimos uma jovem co

brir os ombros, (antes des

nudos). cqm um chale que
lhe chegou às mãos, não sa

bemos corno. Chale preto,
de tricô. Cóisa de gente an

tiga. O fato é que, ruborisa-

mo, as dansas se processa- tos, residente à rua Ferrei

ram, como sempre, inalte-I
'.

-

radas, até a madrugada de Hoje «shew»
domingo. Muita animação, •

entusiásmo. Casais rodope- da 8oaru]â' "

ando pelo salão, pequeno já
para o grande número de

,corras, comunicando o fato

i à delegacia regional de po

Ilicia, Artur, Antônio da Sil-
va Filho, funcionário da

Justiça do Trabalho, de côr

parda, cqm 24 anos de ida-

ra e suave do sacerdote, as
três fugiram, tomando ru-

. vergastadas de uma repre-
-no incerto, abandonando a

var-se, Há, porem, a versão

de que o criminoso é· rapa:
residente em Tubarão.
UMA PISTA, APENAS ...

se, sem outras preocupações,
às animadas dansas.

Mas, ninguem poderia

_.:;'_

ensâo. Como entrar na casa

de Deus _ o Santissimo ex

pôsto _ trajadas com tal

impudor? Bravos, Padre Bi
anchini. Que-os pais presti-

i giem essa campanha. Com

rigor. Severamente. Come
o Clube 12 de Agôsto, sob <Jr A' Policia está procuran-
esclarecI,'da- direção. do Ge

do ençontr'ar o autor ou au-
neral Paulo Vieira da Rosa,

tores do crime. Mas, até 0'
criando- um departamento

momento, apenas uma pis- feminino', onde as integran
ta _ a calça q e foi levada

f1 B
tes se encarregam de- elimi-

pós, seria a razão de um uODCbrSO DO ..
a um tintureiro, no Morro

atentado contra a vida de NovaTrento, para ser; la-
nar excessos" censurandr

do Brasl-1 modos eatitudes, dentro de
um humilde comerciário,

. .

vada por conter uma ma -

. clube
..
Nem mais nem me-I,'desfecho provável de. altera- A partir das 22 horas de Teve iníci?, ante-ou- cha de sangue ...

, +. - nos que um �largamento da
ções entre si, ainda frente hoje, no Bar Netuno, edifí- tem, nesta Capital, o Con- Nada mais em vista para

. campanha, do MonsenhOl
àquêle Clube. :::io IPASE, artistas da sim-' curso para Escriturário-Au- esélarecer tódo êsse drama

.' '. - . Frederico. Reflexo sadio
GRITOS, LAGE,IMAS E pática' emissora Radio Gua-

.

xiliar do acreditado estabe- de sàng�e. Aguarda, no en-

SANGUE . r u j á realizarão divertido Íecimento bancário, que � o r.m'to, que a vítima possa
necessário. Que precisa vin·

T
.

d d' • B d B '1 D 157'l'
.

t I gar em todo sos setores. F
ermma as as ansas, 3chow que constituira, sem anca o raSI. os . ".", ar, para que seJa oma-

d•
.

I 'd'd .. .l d' t' f '1' quanto antes ...
to os smram, rumo aos a� dúvi�a, atração aos que a- can 1 atos mscntos, compa- na o .seu epOlmen o, aCl 1- -.. BUM
res, depois de uma 'noite di- preciam êsses divertimen- recer.am 107, os quais se tEtndo, assim, b trabalho de

vertida. Entre êsses que ali tos. Integrarão o conjqnto
'

submeteram às provas .

de ,nvestigação, bem como co-' ASSõCIAÇÃoPROFIS':
estivéram, três desconheci- que ali viverá horas de en-: Português, Francês,' Mate- nhecer-se os nomeS dos três SIONAL DOS ODONTO

dos, que não fôram identifi- cantamento e de música, mática Comercial e Inglês, personagens, ainda miste- LOGISTAS DE. SANTA

Icados ainda pela PoHcia. Maria Alice, que vem atu- domingo último. A banca IlO�OS. CATARINA
'

.

Trê�' personagens, agora ando na Hora Infánti�, aos exanünado;a este�e com- GRAVÍSSIMO O ESTADO A Associação Profissionalj
misteriosos, já perseguidos domingos, Zequinha e- seu posta dos seguintes altos DA VITIMA dos Odontologistas de San-.,
pelas autoridades, armaram regional, 'com batucadas' funcionários' daquele con- Até o m.Qmento em que ta Catarina tem õ prazer de I
tôd� a cêna, que foi rápida, que' despertam sempre a-

I ceituado estabeleciment�: encerramos esta edição, era convidar seus associados, e I
frente ao Iate Clube de plausos gerais, Tânia Mar- srs.· Edgar da Cunha Ci- gravíssimd o estado da víti- as pessoas interessadas, . a

Florianópolis à Pedra Gran- tinez, cantora de sambas, já dade, gerente; Teodoro Mi- �a, que não pôde ser ouvi-. assistirem a apresentação do

de. rrês individuas que, interessante cartaz radiofô- r'oski, Contador, Nelson da, ontem, pela Policia que trabalho "Reabsorção radi-
.

aos gritos de "covarde, co- nica desta Capital, Neide Ca-stro, Roberto Rodrigues, compareceu ao' Hospital de cular" de autoria do Dr.

varde!", perpetaram o cri-' Maria, Edy Santana, Ester Roberval Pires Machado e Carfdade. Miguel E. M. Orofino na

me hediondo, fugindo
.

em

I Pereira,
Dirce Souza e ou- Nivaldo Miguel de -Souza.

,

Somente o depoimento de mesa clínica que será reali�
seguida e deixando a víti- tros que, no broadcasting No próximo domingo, os' João dos Santos poderá zada hoje às 20 horas na

má, ' esvaiando-se em sim- local' estão procurando me- exames coneluir,ão, sendo deitar luz sôbre os misteri�- Faculdade de Farmácia e

gue, jogada à prop'ria sor- lhorar sempre o repertório. que das 8 às 10 horas pro-' sos personagens seus' agres- 9dontologia, Clínica Odon

te, na calçada do prédio nr. Será, não há negar, uma in- vas de Contabilidade Ban- 'sares:
_

tológica,_ Rua Esteves Jú-

144, onde está instalada, teressante noitada azul, em 'Cária e das 12 horas em di- I Enquanto não fôr POSSi-1 niór�
hoje, uma pensão familiar, que tudo estará azul. .. ante, datilografia. vel à Policia ouvir as decla- A diretoria.

vítima que se esvaia em
I

'd"argue, sem ser socorri a

em tempo, para poder sal

pares que, ao som da or

questra esquecem as dificul
dades da vida, entregando':

de, casado, residente à rue

Nova Trento, 49. A ambu-

Iância, em seguida, trans
portou o moribundo comer

ciário para o 'Hospital de

Caridade; onde se encontra,
Em melindrosíssimo estado
de saúde. -

prever que se armava ali,
em meio de tanta alegria

'c, esfusíante, uma luta san

grenta, horas depois, entre

quatro individuos. Uma cê

na de sangue que, 'horas a-

• Outras ,Netas

'Sentindo-se constrangido
de exercer livremente o seu

ba, após referir-se ao pavo- mandato, o que con�!itue
rosa incêndio, q!-le se' veri- crime de responsabilidade
,l:icou na Fábrica de Polvo- ao 'constrangedor, o deputa
ra de Jaraguá, sacrificandr, do Oswaldo-Cabral, solicita
sidas de- vários

.

operários, cópia do despacho presiden-'
solicita que a . Casa expres- cial, afim de dar início ao'

/" .

.processo que moverá contra

o Presidente da Casa, por'
obstrução do exercício do
mandato de parlamentar.
O dep. Fernando Oswal-.

presentou projeto de lei, cri- do de Oliveira, Presidente
da Comissão de Finanças;
pediu cópia do despacho,
por julgá-lo absurdo e para
tomar

-

às devidas provídên-

se o seu pezar à Prefeitura

Municipal e Câmara daque
le município.

Município de Siara
O dep. Oswaldo Cabral a:-

ando o município de Siara,
desmembrado do município
de Concórdia. . "

___
Novos municípios

O dep. Siqueira.Bello, te- das.

ce .consideraçêes �m torno

do movimento municipalis
ta do Estado.
Demorou-se S. Excía., na

análise das possibilidades
da criação dos mumclplO�
de Xaxim e Xanxerê.

Votação do Orçamento
O presidente Volney Col-

o dep, Estivalet Pires, ao
ser anunciada a votação do

projeto, pronuncia libelo.
contra a presidência, que,

segundo disse, obstruiu du
rante todo o decorrer da a':'
precíação do projeto da lei
de bases, .a ação da bancada
oposicionista.

•
Efetuo"u�se ,então a vot�

ção das emendas.
Foram aprovadas todas as

emendas apresentadas, que
de 44 .

EXTREMISMOS ...

A turma catarínense no Campeonato Brasileiro
de Vela, ora em realização em Pôrto Alegre, come
çou bem. Venceu os paulistas e venceu os mineiros.
A vitória sôbre os montanheses deu motivo '.a qu

;

-eu ouvisse este comentário de um 'eterno demolidor:
- "Seria .mesmo o cúmulo que nós, os' catari-

nenses da Ilha, cercados de oceano por. -todos os -la
dos, fossemos perder, na vela, para os barcos dos mi-
neiros, que não têm mar!" ,

A êsse espírito-de-porco do cont�a""-;��"�lIIis�""'·deu
outro espírito-de-porco a favor:

.'.

- Você é um ignorantaço! Não conhece Minas.
Eu morei lá! E sabe onde? Em -Mar da Espanha!ll
GRATIDÃO' ETERNA E IMORREDOURA

, ,

Lendo A Gazeta e o Diário da 'Manhã por poucq
pouco me convenço de que a passeata da semana

, última" em protesto contra o próximo aumento da.
carne verde, teve .por finalidade· exclusiva' exibir a

bondade do govêrno!
-

.

. Imaginem - 'lê-se nas entrelinhas _' que não
surraram nem mataram ninguem! Escreve um 'deles:

"Numa époc.a em que são comuns, as violências
policiais, em várias capitais brasileiras, a atitude
do responsavel pela ordem pública em Santa Cata-

.

rina merece ser assinalada".
.

Não vejo motivo algum .para isso. O povo, e�
tão, não pode manifestar-se? Onde e.siamos? Fá.;
zer violência contra aquela passeata,. ordeira, natú•.

,

ral, democrática, a que não seria passiveI empres-.
tal' caráter político, era crime. Proibir-lhe a passa
gem por frente o hermético palácio do govêrno j,�
fói violência! Em todo caso,· não façamos, no case,

'

oposição. Ninguem espalderou o povo! Ninguer l
casseteteou o povo! Não' houve prisões! Não houve
feridos! Não houve tiros! Não houve mortes! Nin
guem esfolou ninguem! Todos sairam il�sos? Bra-
vos! Muito bem!

'

I

. Bravíssimo! Da nossa parte, pbis, també� os·
nossos maiores aplausos e os nossos' 'mais comovidos
agradecimentos ao Exc�leritíssimo Senhor 'Barão'
Governador do' Estado, ao, Excelentíssimo Senhor
Doutor Frei Luis de Souza e -ao Excelentíssimo

.

'

Senhor General José Candido Alves Marinho!
.

Brigadinho, sim?
.

i

GUILHERME TAL
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