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Na Assembléia dos Ferroviários
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Pancadaria durante os debates

---

Piano Nacional do Carvão
Empossados os seus membros. O _sr. 'Nerêll Ramos falou

salientando a ímportancta d9 acontecimento
___ o RIO",18 (V.A) � Na se-

i � :azer refel�encias honrosas I
três m:mbros q�e se encon-

R tt· de do Sindicato da Indus-] a importancia do plano que tram fora do. pais.

egressa o Ie tria de'Extr�ção do Carvão � agora será executado, �m- O sr. Nereu �amós usou

,
" tomaram posse as/membros possou o sr. Alvaro Paiva da palavra, salientando a

O Dr Bderbal R da Silva da comissão executiva
.

do Abreu no cargo de diretor importancia para a econo-
I' 'I

•

t t d mia nacior{al que represen-• .

• "Plano do Carvão' .Nacío- assís en e, empossan o, a se-
... '

/'

nal", estando presentes os guir os membros do conse- ta a execução do, referido

deputados Nereu Ramos,' lho Camilio Soares Solero, plano, em tão boa hora ins-
"

.

A B Silvi F tituido pelo govêrno da 'Re-Leoberto Leal e Joaquim rtur . orges, 1 VlO roes

Ramos. O diretor executivo: Abreu, Adernar Faria, AI

.lo plano, coronel Osvaldo i berto Ildenfonso Erícksen e

.�into Veiga,�depois de ��-I Au.gusto Batista Pereira.

.licar as razoes da l'eumao Deixaram de tomar posse ra em diante, um programa
.----.---...,-

,
.

a executar, valorizando o

,PROMESSAS

, ,

. '·Após.a froclamação}�� Repú�lica 'dos Estados Uni-
dos do Brasil, a l5 de Nov�rn�r_o g,e 1.889, !or�ou-se n�- ,

cessária, como consequencia, a modificação da Bandei- Regressa, hoje, ao seu Estado, acompa ....

ra Nacional.
. "f' nhado de sua exma. espôsa d. Ruth Hoepcke

Por Decréto n? -4, de 19 de Novembro de 1.889, 01
,

f Ih A
.

instituida a BANDEIRA que passou a simbolisar, no da Silva e de suas gentis i as sta. mta 'e
!

novo regime, o BRASIL.
.

'

menina Silvia, o nosso eminente conterrâneo,
Assimc'destinadaa leinbrar a fraternidade, base de

Dr. Aderbal Ramos da Silva, ex-Governadortodo o civismo, a BANDEIRA deve ser um simbolo d.e
amôr antes 'de tudo, Contemplando.. a, cumpre que o CI-

.

do Estado e Diretor-Presidente -da conceituá-
. dadão sinta com energia todas as convergências stciais 'da firma Carlos Hoepcke S. 'A. Comércio c
através das discordâncias lndividuals. Ela nos deve re-

Indústria.cardar o Passado d' onde proviémos, a Posteridade' por
quem trabalhamos e o Presente que fórm: o élo move- O ilustre homem público, na viagem que
diço dessas massas indefinidas das garaçoes humanas,' empreendeu a diversos países do Velho Mun-Imagem da Pátria que é, a BANDE�R� corresponderá dtanto melhor ao seu destino quanto mais energicamente do, foi alvo de carinhosas homenagens a co-

construir para fortalecer em nós os laços de união so- lônia brasileira sediada nas cidades que visi-
cial".

.

.

Hoje, quando das Bandas Marci�s, no� .

Quartels, tOU.

estrugirem os acordes maviosas do Hmo Pátrio, e nas O "Carl Hoepcke", em que viaja o ilustre
Escolas os corações entoarem' a letra do seu Canto, re-, conterrâneo, provávelmente atracará no tra

,

cordemos a bravura de seus mortos e-a nobreza de sua

História, para prestar-lhe o culto que lhe devemos, fi- I piche da Rita Maria após às 17 horas, sendo
tando-a com o coração em homenagem. I canceladas, a seu pedido, as homenagens que

Nesta' hora de exaltação, volvamas o olhar para: d d
. será o sr. 'Barbosa Lima So-

a Pas�ado de nossa Nacionalidade, em áto contríto de I
estavam sen o programa as para recepclO- 'brinho, jornalista e antigo

reconhecimento, de fé nos D,estinos gesta noss� Gente, ná-Io e à éxma. família, pelos seus amigos, d b. )overnador e Pernam uco.
dissipando as nuvens de apreensões e .de magoas,. na I admiradores e correligionários· A mesa do banquete será menagem, por Pedro Dan-harmonia encantadora de um verdadeIro e conSCIente

d bsentimento de Brasilida?e. ..Q ESTADO apresenta-lhe votos e oas presidida, por unfoni!lle� es- tas, cronista parlamentar do
(Cóptinua na 6a pág.) vindas. ' colha dos p{omotores da ho- "Diário Carioca".

_"'_-.c......D4I_-o.I_�_..c..��-�-��)....('_()_/).....-.()�().... () ()....()_()_()....()....() ()....() .)_()....()..
Com o voto secreto, proporcional e direto, o regime

I
pa.nhia dos seus mais altos auxiliares. Usou e abusou da

democrático começou a realizar .. se no Brasil.' ,

'I cntourag.e palaciana, comandando forças policiais e opri-
De início, os pleitos, 'sob o novo si&tema, não tiveram

, mindo pela ameaça, pela perseguição fis:al" pelo subôr-
1• f· h b t d I 1 d I d I d �orrespondente permissãoaquela pureza, lisa e Impa, que OI son o a sorven e

.
e no, pe os _o orosos processos a corrupçao, pe o po er

Assis Brasil. E' que, por sôbre faltas,e falhas da novel I econômico. pelo uso de bens públicos no serviço do seu :le importaçãe.legislação eleitoral, nas primeiras eleições depois de 1930 partido. Chegamos aos cumulos de comprovar que as sub- Os funcionário da Alfan-
ainda medraram vicios coercivos e usanças intimidadoras. ,vf:nções do Estado, guardadas' para a destribuição às lega disseram que ainda
que ,disputavam ao bico-r1e-pena a falsificação da vontade RUBENS .DE· ARRUD� RAM�S. vesperas dos pleit,os, não eram mais �agas pelos funcio.�

d I h 1 t t M não seI determindu a quempopular. Se, de um lado" o novo código golpeava de morte curso e es, se, o·uveram os I us res ca armenses,
.

111.' nários 'competentes, mas eiKigiam a, in erposta pessoa do
a degola política dos eleitos, através da insensibilidade Luiz Gallotti e drs. Udo Deecl,e e Aderbal Ramos da Sll�a. chefete situacionista local. \',

-

.'
veio eonsignado o carrega

das famige'radas comissões de reconhecimento dos pode'- Mesmo no testemunho. daqueles. a .q�em, a prefere�- Ouvimos, estarrecidos, as queixas de candidatos nos.. menta, nestee I?orto, o qual
res, de outro ainda s� evidenci?va um instru��nto defei- cia popular nã.o f�i propi?ia)' ess?s elelçoes �e p�ocess�.. sos, de opo�ição, s?bre propostas de va�tagens ,para can"l' era comp?sto de projéteistuoso no garantir a hberdade 'Ideal do exerclclO do voto. ram dentro de _mten,a e ommoda hberdade. A Justiça eleI- celarem suas candidaturas. Para o,bter ISSO, ate com pol.. ant' a 're d '20 '1' t

'

1
-

.

t t ti" t 1 Ad' I' 1
.

t
' ·s· qu at' 1 d

'

'A I
Ic e os e mI Ime rosSucessivas. e salu.tares a teraçoes; Ano.es a. u. o e elto- '�ra PC. e proc a�� as puras e ma aC�V�1 , �. e e a pu as apos�n:ad�rias jogou � sr. I�ineu Bornhausen'A O carre

"

.

ral, ditadas pela prátIca e pela expenencla, VIeram ape,r.. nao subiram restnçoes de qualquer .especle. O dIreIto s.a.. fraude, a vlOlencla e a coacçao partIdas de quem devera I gamento chegou dIa
feiçoá-lo, ,dando .. lhe, afinal, na ultima codificaç�o, a am- g.rado <lo voto foi e.xercido no fastig:Ii> de todas as, g.aran.. ser o primeiro �agistrado geraram êsse enorme borrão 10 de novembro, no

'

navio
plitude necessária e suficiellte para que os 'pleitos exc('·· tIas e d� to<Jas·as hberdades. Os ocupante� �_o palaclO go.. na história poljti�a de Santa Catarina: o pleito de Turvo, norueguês "Knut Bakke",lissem. vernamental, sem" dele se afastarem, aSSlsuram a esses ante-ontem anulado pelo egrégio Tribunal Regional Ele i.. procedente de porto intalia-De par com a notável providência moralizadora 9ue pleitos com a máxima isenção, dando com isso, um exem.. toraI. A responsabilidade do sr. Irineu Bornhausen e qofoi a de a, magistratura tutelar o sistema eletivo e com o pIo de civismo e de respeito ao povo. .

seu govêrno nesse triste e melancólico episódio é mani..
no.

aperfeiçoamento do diploma eleitoral" fatores ?utros se
_ Infeli��ente, �ob o atual govêrno, em si��l�s elei� festa,,' a ponto de envolver o próprio juiz eleitoral - hoje

aliaram para que, n� Brasil, as urnas consegUIssem ex.. ç?es parCIaIS, �eal�zadas em apenas sete mun�clplOs, re.. réu na opinião pública e amanhã réu na justiça.
primir' realmente a soberana vontade do povo. gISt:J;ou .. se o ,prImeIrO e lamentável regresso as praxes, Essa justiça já recuperou. para a sua confiança, a1:1'a-

A evolução dos nossos,costumes político� e a com· desmoralizadoras e anti .. de'lJ1ocráticas de um passado que vés da decisão que a moralidade impunha, o respeito de- .

d h lt d 1930 O h f ,STM vai julgar, amanhã, a-postura que, tirante' já rarissimas excepçoes, os etento- supun amos sepu a o nas calel1das de . c e e do um eleitordo qeu fora esbulhado pela' fraude. Pára essa
res do poder executivo começaram de manter face às executivo em pessoa quis para si a triste fama de estau.. houve remédio. Para o mal que o sr. Governador fez à de.. recurso interposto pelo pro
pugnas partidárias; foram, sem dúvida, as maiores e me.. car uma evolução que as forças morais todas aplaudiam (' mocracia, no entanto, não haverá outra p�na que a san
lhores contribuições à pl,lreza e à veracidade dos pronun.. com a qual colaborav�m: fez .. se cabo eleitoral dos mais ção moral das' conciências livres e honestas, a apontaremciamentos eleitorais. baratos, porque desses que distribuem promessas e men- em s. exa. um corruptor e um' derrotado.

, De assinalar, como exemplo, aqui no Estado - e com digam votos de porta' em porta. Na realização desses pIei.. A eleição de Turvo é mais que mancha indelevel na
os irrecusáveis depoimentos negativos de violações dos tos interferiu como pode e com tudo que pode. Montou e história, do govêl'no bornhauseano; .é�p,".retl'ato. d .,uma.� Juizados e do Tribunal .....:. a excelência democrática dOEi azeitou a ,máquina '. oficial, q!l jazia 'ab.andonada como ;enfalidade que'" dominou de enxui;�IHla
últimos pleitos. Mo�ela o comp(}�,tame�to,eom que, no de.' ,n1;triUilé111õ- malfázêjo." �:X:e�'CfU a coacção, na aJta d', - férrã.

'"

:1: N �;� �q:!tt;�;�",f.�t���F--·�i·!��;i�����- � -:'��-l'
.'.'

��
X"!::',(;,i"'J,,,,·;,',,.(i�·.'}ljld�,�;;:k,.;ji'1;;"."J",;

(
" RIO, 18 (V. A.) - Os

r
- 'Se os empregadores

aerO;lautas �e aerovi�rios l"eiv.indicam mais 5')(, sôbre

pronunciaram-se, mediante aquilo que, oferecem, desde

votação, sobre a atitude, das I logo declaro que tal contra

classes em face do rompi- proposta, além de inviável,
menta das negociações 'para não tem a menor' justifica
aumento dos salarios � dos tiva. Demais, já houve um

Empregadores, depois. de. pronudciam-ento nacional

oferecida pelas empresas dos aeroviários, -aceita?-,
uma tabela não aprovada do o nosso trabalho". Refe

pelo Sindicato dos Empre- riu-se à possibilidade de no

gados. A assembléia conjun- vos entendimentos diretos

ta, que esteve �oncorridis- entre patrões e empregados,
dizendo: -:- "Não vejo ra

zão para novos entendimen
tos. Seria agitar uma ques-

tão já liquidada".
'

sima, terminou com panca

daria, pois a corrente lide

rada pelo engenheiro Heins

Emil Balinglodt,· pretendia
ratificar, pura e simplesmen
te, . a proposta das empre
sas, Os presidentes dos sin

'dícatos de Aeronautas e Ae

riviários e outros lideres

procuraram explicar que 'a

proposta não passava dum
/

golpe.
RIO, 18 (V. A) - O

presidente do Sindicato das

, Empresas' Aeroviárias, fa- burlar a vlgilància da poli
lando em tôrno da questão I cia. Logo depois, começa

do salário da classe decla-' ram a agir, causando sérios I
rou: \ prejuizos á popu}ação.

I

Culto à Bandeira

«Despejou)
3tJ���g.8�) _ c:;oal;
de 36 ladrões viajaram a �

bordo do "LoÚ:le' Cuibá",
procedentes de Fortaleza

espalhando-se pela capita
do Pará, tendo conseguid.

ANDRÉ NILO TAQASCO
,

I E' sabido que nem todas as acusações e ex

plorações podem ser, de imediato, repelidas, por
exíg.rem, muitas vezes, informações e provas
que devem ser colhidas em lugares distantes
e demandam certo tempo no obtê-las.

Temos, devidamente' anotadas, três pro ..

messas de resposta à folha do sr. Governador do
Estado.

Por ordem cromológica comprometemo-nos
a provar�

"10 - Que o redator-chefe do jornal do sr.

.Irineu Bornhausen é elemento com ..

.prometído com o comunismo;
Que o eminente catarinense dr. Ne ..

rêu Ramos, Presidente, da Camara
'Federal, no caso da emend-a orçamen
tária, que consignava 5 milhões pa
ra a recuperação' da Ilha, não teve a

atitude condenável descrita 'pelo
jornal do sr. Irlneu Bornhausen;
Que também ,é exploração política,
de,

<

todo improvedente, acusação
semelhante à anterior, feita eontra Q

'ilustre deputado Joaquim Ramos, em' "

,tf)rno de uma dotação .Jl�ra as Qb�as'
dá usina do Estreitoj- em ümeórd,ia.

QS.......c.QIDP.rPl!lisê9L nossos estão de pé. Den ..

tro em breve dar .. lhes .. enios e,iãio elimpdmento, '(

pois que, em matéria de promessas, não usamos

o esquecimento do sr. Irineu Bornhausen.

I,
i

I

publica, frisando: estava

certo de que os Estados
carboniferos teriam, de ago-

carvão nacional.

Disputa se,cuIa-r
deci.didà em Bala
HAIA, 18 (U.P.) - A

Côrte Internacional de Jus

tiça decidiu, favoravelmente
á Inglaterra, uma' disputa
que

.

remonta a época de
Guilherme o Conquistador
entre a França e aquele
pais.
Depois de tres esmanas .

I' de amplo debate das partes
contendoras.va Côrte deci

I diu a :iv�r da in.glIaterra,
, em acórdão unamme, que
!
foi lido pelo juiz Guerrer?,
'da Republica do Salvador.

O TEMPO

Previsão até às 14 horas
do dia 19.

Tempo +; 'Instável, .sujei
'16 . a trovoadas,
Ventos - Dó quadran}e'

,Sul, frescos.

Expressiva Homenagem a. Nerêu
RIO, 18 (V,A) - O_p.

Nerêu Ramos, presidente
da Câmara' dos Deputados,
vai ser homenageado no I

I
começo de dezembro pelos
cronistas parlamentares, A

homenagem constará de um

banquete ao qual estão ade-
rindo deputados; senadores,

I chefes de partidos e outras

personalidades de relêvo.
, ,/

O orador da manifestação

J O motivo da homenagem
ao sr, Nerêu Ramos é a sua

atuaçãb destacada à frente
da Câmara dos Deputados,
dignificando o 'pôsto pela
,;U� independência e corre

ção de atitudes.

Carregamento de
material bélico

•

NOVA YORK, 18 (U.P.)
- Um carregamento de ..

25,000 projéteis ariiaéreos

que 'chegou da Itália, a. bor-
do de u mnavio noniegufts
e destinado, segundo se pro

palou, a ser' reexpedido pa
':a GGuatemala, foi hoje re

'>ido -pelos funcionários a

luaneiros por ,carecer da

-----_

RECURSO
RIO, 18 (V. A) O

motor contra a decisão do
Conselho Especial absolveu
24 elementos da FAB en-

volyigo?.J}J.! .inquérito- S0-
bre atividades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.-

Florianópolis, Quinta-feira, 19 de Novembro de 1953
----�-----,...,.-------------------------- ------- ----_._--__ .._------------ -_._----..;....._----------------------

o ESTADO

Ca�lo$ .�l�,�k e $. /A.
'Uma

.

tra�içao no �omércio e· na. Jn�ustria �e Santa· Catarina
M a t r i z -, F I Q r � a n Ó P o I i

Filiais em: BLUMEI':JAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL,' TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FER.RAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA'

MARIA, FJ\BRICA DE GÊLO.
'

,

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

ESTADO»

'or..... dCl P.la ".cuId.d. N.cion.l .e •.diel... Ttate....... .
TI.loeiru,iio .0 Ho.pital Nu.. ..... I

,'u......p.ci.ü••çio pela, B- N. T. k-Intemo .lb-auta.......
/'CiTU�l. do Prof. U'O Pinla.iro Guim.rIe. '( .... ).

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801 !
C ' . "

.

'

Atende em hora marcada �
onsultório e Residencía: Rua Fernando Machado, 5.

Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395 � Clínica C_;eral - Cirurgia Bucal' Dentaduras

_.".-
- iPontes Moveis e fixas.

I
Raio X e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

i horas, e das 14 às 18 horas.

I Das 8,30 às 12 horas aos sabados,
C..!lRl�rt.: '11. Vito� ••ir.l•••. II - �!tl"oll. 1.1.,. CLINICA, NqTURNA as quarta e_ sexta-feíras das
C.... l\llO: Aa� 11,10 hora.' • l tard. d•• 11 IJaora••I Ga.... 19 às 21 horas.

. j ,

aul.'.ela: aÍn Vidal aamoa,·- T.lefoD.' 1.611.

, �I' -, DR. HAMILTON P. \STOCCO

DR. WALMOR ZOMÊR GARCIA - MÉDICa-
Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de

Senhoras - Partos - Operações

I (

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Ruà JOSE' BOK IFACIO N. 92 - Fone 2665

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

CURITIBX - PARANA'

Sspecialidade': DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculo,se, Coceiras, Man

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

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento n'sico ,e mental, etc. - Do

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

� Malária crônica, Hemorroidas, etc.

,\TENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ '--

-----------�--�--------------

DRA. WLADYSLAv A ", Hl:SS1
I

DR. ANTONIO nm IlUSSl
.Mlcoe

Oirw.r:t.-Cl1Dlca "r.i-p.rtee I
r,.rVI,. completo e .lIpaeiaüui. i•• DO.MQAI D. IlIIlllHJI.

M,e. '10m l.aoll.rnoa método" foi. diacú.tleol • e.iam.....
taLI'OIlOOl'Ll - mST.aO - I.ALPIM.OGItllIA - QTÜO-

LlSIO :JA8AL

lI4>.III"'�.r1Apia ,or "'Il'u ,cuwI-.lonoc.a,.'Iaeh ...toa 01.... ,

, '" ,,,,.,, .. hl.fl"a "form.lllo.
I

I
'·"""'!I!I:.4Il'l., &11. Tr.j•••, IE.. 1, 1· ••••, - ..1fIü lo ....

I '

lil ...obl., n....... 11 laar•• - Dr••••aL

Ou 11 fi. 11 lI.r•• - Dr........

20111.llIIã. AVIJali. Tre.,.wllkl. ..

DR. A. SANTAELA
J'ormdo poIs "�II.U... Nad.U] .. •..lel.. •• o.......

......." .raIlU).
.

...1.. ,or'�.ftra. 'a A..ia...... a Pal.,..... De Diatrt..

Pn5eral .

'

lIbt-lllW"IOt .0 .011,1_1 r. lI.alrl.....1...1. I.".uno ••

''10'' 1..1 r.4oral.

) b-l!J.krno 4. flAuta C...
,
•• ."..rt..II'." .. ata • 1....1:8·,

Glbaiea JI(�4ie& - Doeae•• Ne"_
r.-..l$6rt.: .'iflclo Am6lia N." - IaIo I.

e..hle.d.: a., Bocal.... la,,'

tAlIIl8l11tÜ I Dar: U "I 111 !lor.a.

·f.lede... a."1I11lt6r10. 1".', ..ati...... UU.

DR JOSE BAlflA S. Blrl'J!!NCOUKT
,

aliDICO
"

..... '11 •• 1taI.. II - í..,..
I"UlIIJUCULTU1U - PlIDLlTItIA - OLDllOA ••�

't-:.o_lIIJt�rl. • ....•••d. - a•••al... T...... , (:t.IIfe' u
..

,.. lII ..i. J -,- J'lGrian6J'1ü•.
� .. ,&�h.. • ,,� 11 llor., - DtArta......

OL.•OI - OUVIDOI - l!fODl ••08AIITA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
••podall." Co .......

....r.. A,.roDul'.I!II.
�_,ad - a.fr."r - :Yonna :lL :«(..
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A_,D_V_O_,G_A_D_O_S_
OK, MARIO LAURlNDO

'

OR_ CLAUDIO BORGES
,ADVOGADOS

Consultório -:- Rua Tiradentes, 9 '

I fl'l\rc em Ireral. Reeur8ol! l'Ierante o Suvremo TI'lb.
,

HORARIO: I'
aI Federal • Tri�uDAl Federal de Reeuno._

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas E8CRITOR108

Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 - Florianópolis. FioriaDópoli. - Edifício Rio Jorlr.. �. T·ra} ...
I �2 -- 10 andar -- eal& 1

! DR. JULIO DOIN VIEIRA
E�PECIALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, -NARIZ E GARGANTA
Ex-Axs isten te na Policlínica Geral do Rio de Janei

". na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e' no Ho,pit.ar São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento 'Nacional de Saúde
Consultas di::�iamertte das 10 às 12 horas.

3as. e 5as. feirás de 15 às' 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles. esquina com

Saldanha Marinho.
_

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

DR. I. LOBATO FILHO
DM.�.....,.r.Ut. ,r...lr."rll
TUB.aCULO'.

UDIOGJt.u'IA • RADIOSCOPIA DOI PULIIO_ •

Clr.r..a ia Toro

(CO
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Rua Senador Dantas, 40 - 5° an ar.

Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
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Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° andar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.'
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DR. NEWTON D'AVILA
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No Interior
Ano , , ; Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00

.

Anúncios mediantes confrâto. I
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Diário da- Tarde '" 3.579
Diário da Manhã .. ' 2.463
�\ Verrlude 2.0111
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS
De Caridaoe:

(Provednr ) ..... " 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos -... Z.831
"'i1it�r

, 3.157
São Sebastião (Casa

de �aúde) 3.153
'Maternidade Doutor

CarloQ Corrêa 3.]21
, CHAMADAS UR.

GENTES
Corpo de Bombeiros 3.313
�{'rd<:o Luz (Recla-

111 ft <:':">; ) ,........ 2.404
.Pollcia (Sala Comís- -,

sário) , 2.038
Polícia (G�b·.· D�I��

.

gado) ... , .... " 2.59,1

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE·
AJ1:REO

TAC .... .,....... 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3.553
V.rig ,......... ,2.325
Lóide Aéreo . . . . . . .. 2.402
Real .•..... " 2.358
Scandinavas ••..... 2.500
HOTÉIS-
Lux

.

Máltestic ..•.•.•...

Metropol .•.......

La Porta .

Cacique .

Central ••. , .

Estrela ., .. , .

\���kEiTO.·········Disque .:.•.••••••

2021
2.276
a.H7
S,.!21
�.4 ,q

2.fi!H
&.371
3.659,

Diplomado pela' Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex,interno por concurso da Maternidade-Escola
(Serviço· do Prof. Octáv:i6 Rodrigues Linià)

Ex-interno do Serviçó de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Jllneiro
Médicl) do Hospital de Caridade

.OENÇAS DE SkNHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
'Cons: Rua João Pinto n. 16, das '16,00 às 18.nO horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital'
, de Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. TeI. 2.692.

Mário de Larmo

Dr. 'Samuel fonseta
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CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
,

CORA,ÇÃO - FIGADO - RINS - INTE�T�NOS
Tratamento moderno da SIFILIS

CIRURGIÃO DENTISTA

,

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Je,rônimo Coelho, -r6.
Atende em seu consultório, das 31h à§ 6 horas.

Viagens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'.
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Te1.:
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- Dr. Meceslao Szaniawsk-

DR. MARIO WENDRAUSEN

r-armacias
de Pldntão

MÊS DE·NOVEMBRO
7 - Sábado (Tarde)

Farmácia Moderna -' R.
João Pinto

8 - Domingo - Farmá
cia Moderna - R. Joãil
Pintn

14 - S;lbado - (Tarde)
- Farmácia Santo Antônio
- João Pinto

15 - Domingo - Far
mácia Santo Antonio - R.
João Pinto

21 - Sábado (Tarde)
Farmácia' Catarinense
R. Trajano

22 - Domingo - Far

mácia Catarinense - R.

Trajano
é

28 - Sábado (Tarde)
Farmácia Noturna R.

Trajano
29 - Domingo - Farmá-
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<\dvocacia e Conjabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fre�apani - Causas

cíveis e trabalhistas •

CONTABILISTA: Acáci� Garibaldi s. Thia�go -
Assuntos fiscais em geral.

Edifício "IPASE," - 50 andár

DR. JOSE MEDEIROS -VIEIRA
/

- ADVOGADO-
CàI:u P..... UI - I..,.. ·

- ..... Catulu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Crônica lid� ao microfone da Rádio Guarujá)

O Estreito quer emancipar-se. De quê? da Capital:
que; ser também Município, ter a ,sua' autonomia admi

nistrativa, o seu Prefeito, a sua Câmara, os seus impos
tos e taxas, os seus embaraços -políticos, o seu funcio
nalismo... O Estreito, que pertenceu ao Município de
São José, não se orgulha' já de fazer parte integrante
do perímetro urbano de Florianópolis - e reclama in

dependência! Há um projéto, em tal sentido, na Asem

bleia Legislativa, se me não engano da autoria do meu

dileto amigo Francisco Neves, deputado sulista e agora

propugnador da causa da criação do Município de Her

cílio Luz - nome que propõe para a nová comuna.

Não entendo muito de política, se é que são de ordem

política as razões pelas. quais o Es�reito quer a_?and_?- r
nar a Capital; pouco sei de economia, se as razoes sao

de ordem econômica para a população estreitense; mas,
'ao que me parece, o simples senso comum - que dizia

Camilo, é a coisa menos comum do mundo - parece

depor 'em desfavor da emancipação' política do Estreito.

B A N D E I R A D O B R A S I L ! !! Arrecadando cerca de dois milhões de cruzeiros men

sais, segundo a estimativa corrente, nem assim lhe se-'
,

râo propícias as condições gerais ao futuro de Municí-

alto comerciante desta pra-I pio autônomo, Sou. dos que acredita�, que, se o Estrei-

•
I to prospera' e se distende, num admirável surto de pro- I

ça, ,

. . ,gresso citadino, é porque constitui ainda perímetro.

ur-"- Sta. Heliete Rosa, fi-I bano da Capital. Os que ali residem, e são milhares
lha do sr. Rodolfo Rosa, os qUE eXerCe111 atividades profissionais na parte ilhoa i

Transcorre, hoje, o ani- funcionário público; " de Flor-ianópolis, ali' se fixaram talvez porque estão' re- I

versaria natalício da exma. _ Sta. Elci Irene Barbo- I
sidindo em zona da Capital. Possívelmente se

desiPte-11Sra. Iolanda Navarro Lins MI' rcssariam do Estreito se, constituindo êle Município
sa arça ;

. próprio, perdesse a situação de séde do Govêrno do
Guillon, dignissima esposã' - Sr. Milton Gevaerd; Estado e capital catarinense. Estou quase certo de que Rua Conselheiro Mafra,' 72
'do Sr. Alvaro de Mello - Vva. Adelaide Freitas: assim pensam os funcionários estaduais que, ali resi .. I .'

,' _ _ . _

iindo, exercem funções na parte da Ilha. Ademais, en-IH·' C
· -

tregue a si .mesmo, o. Estreito, satisfeita a �ua. vaidade ole no Passado ,OmUnlCaçaOde autonomia, passaria a sofrer a concorrencia e as

consequências de Município pobre e vizinho da ca-! i De volta de São Paulo,
tal, Enquanto para esta afluiriam os que, desiludidos, 19 DE NOVEMBRO dade de São Luiz do Ma-

I
acha-se nesta capital, o sr.

se penitenciariam do grande equívoco... E quase se- ranhão, uma revolta popu-,i DEMETRIO MARANGO
guro estou de que, com a emancipação do Estreito, a A data de hoje nos recor- lar; NI, popular e conhecido
Capital é que teria a lucrar, desobrigando-se de ser-r

Iviços deficitários que passariam a beneficiar o interior da que: técnico afinador de pianos,
da Ilha, para onde se espraiaria o perímetro urbano

'

-:-
em 1833, no Rio de Ja-I harmonius, organs e acor-

de Florianópolis, ao invés de prolongar-se no Continen- - em 16141 travou-se o �elro, fal.eceu o S�nador JO-1 deons, que retornando às
te. Tudo isso, penso, depõe contra a pretensão de' quan- b d S M 1 d Ccom ate e Guaxenduba, ao everrano aC,le a

os-, suas atividades, permanece
tos reclamam para o Estreito a autopomül. municipal. d d t 1 M d Q 1saiu o. vence ar q Capitão- a, arques e ue uz e, a disposição dos seus ami-
Nisso" tudo, porêm, há que apoiar, a meu ver, a feliz
homenagem que o meu ilustre 'amigo, deputado Fran- Mór Jeronimo de Albu- Senador do Império; nasci- gos e freguezes .•
cisco Neves, quisera prestar à memória do preclaro e querque sôbre

'

os francezes do em 1769 em Mariana, Rua: Francisco Tolentino
saudoso estadista que vinculou, com a construção da que ocupavam a Ilha do I' Minas; n. 24 .

ponte, o Estreito à Capital do Estado. Mas, para con- Maranhão;
1

_

cretizar esse justíssimo preito de gratidão coletiva, não
, -em 1849, foi �omeadoseria preciso mais que. dar ao distrito impropriamente d d P CASA MISCELANIA dlstrl.'- em 1709,' uma carta Vice-presi ente esta ro-

chamado Estreito a denominação que se lhe quer dar bnídora dos Rádios R. C. A.
como Munícípio. O Estreito passe, pois, a chamar-se régia dava o titulo e priví-

'

vincia o Dr. João Coutinho, Victor, Válvulas e DlecolI.

I
distrito de Hercílio Luz... légio de Vila à Povoação do SEndo empossado em 24 de Rua Co�lhelro Mafra.

Tão pouco a história fica' silenciosa. Não, com efei- Recife, ficando assim os Janeiro de 1850;
to. O vasto esquema da história desta terra acha-se in- t'

I seus habitantes, na maior:
separávelmente ligado com a Bíblia e seu filho - o

I NOJ"fada Arll'sfl"ca
'

d d I 1895 to recebeu do povo da mesmaparte constitui os e portu- :
- em , mau posse

Cristianismo. Tirem-se do mundo todos os traços
-

das ' .

d G d E d cidade uma nova Bandeira
E

' ?
i gueses europeus" indepen- i ,o overno este sta o, e-

:_crituras ,e do C:-iastianismo, e que
A te�emos nos. -

A PARTIR DO-DIA 9' A VENDA DE MESAS I <, Nacional',Nao havera moralidade, nem benevolência, nem calen- ,
_

dentes da Câmara de Olin-' leito pelo voto diréto, o En-

dário, nem civilização real, nem influência da igreja, PARA A GRANDE NOITADA ARTI�TICA da, cujos cargos eram ocu-I genheiro Hercilio Pedro da
nem trabalho missionário ou qualquer coisa do que o: DA ORQUESTRA SINFÔNICA COM O SO- .pados pela nobreza' da ter- Luz, terminando sua gestão
mundo deve a este, nem progresso - um mundo de

PRANO CRISTINA MARIS NI' NO'LIra; em' 28 de Setembro de1898;
Paganismo, povoado por pagãos. E' impossível, porém _

_

TA.. RA
--, Guerra, a ofensiva russa so-

imaginar sequer a 'história desta terra sem a influência' TENIS CLUBE, NO DIA 21.
_ em 1816, travou-se a _ em 1932, quando se,' bre Stalingrado;Ida Escritura Sagrada, porque este abençoado Livro es-

tá tão entrelaçado com os feitos deste mundo e de seus Batalha de India-Muerta, I reunia o Congresso
'-
Revo-

habitantes, que sua remoção é impossível. que foi ganha pelo Generalllucionário, desentenderam-
I

- a data de hoje é con-

No Museu Britânico há uma moeda apresentando V d
.

CONTADOR Sebastião Pinto de Araujo, se a maioria da assembléia sagrada como "DIA DA
a inscrição: Cesar augustus, salvador mundi, que tra- en e-se Correia sôbre os orientais I e a corrente integralista, BANDEIRA'. Foi a Bandei-duzida é: César Augusto, salvador do mundo." Os \

exércitos de Cesar, com sua marcha pesada abalaram Por motivo de mudança, Dispondo de um período de Frutuoso Rivera; chefiada pelo sr. Plínio Sal- ra Nacional Brasileira ins-

uma vez o murido; hoje, porém, aquelas legiões estão vendem-se móveis usados- livre das 8 às 12 horas, aceí- gado havendo grandes tu- tituida por Decréto nr. 4 de
reduzidas a pó. O próprio César é pó, e nada

permane-I em bom estado de conserva-
,
ta escritas avulsas. - em 1787, por influen- multos à saída da reunião; ! 19 de Novembro de 1889.

,

c� sen�ó,�rna insignificante moeda e algumas refe�ên- ção. Tratar no sobrado do' Cartas para: - Contador cia de Melherbes, foram I Recordemos, pois, com sa-
cias históricas para nos lembrar seus poderosos fitos. I B N' I d C

,!
R D' J i· C restutuidos aos protestan- - em 1933, foi

.

b
"

Mas und b ito d M" d J 'd anco aciona o omer- - ua om arme amara organiza- ejas razões, neste dia, to-o mun o sa e mUI o mais e oises, e osue, e I. , .,'
li tes os seus direitos civis e d 'd L

.

David, de Salomão, de Jonas, de Paulo, de Cristo. Por cio S. A.. 44 - Florianópo IS. o, com se e em: ajes, nes- dos os Mortos da Bandeira,
que? - Porque seus nomes e sua vida estão menora- políticos, na França; te Estado, o 2° Batalhão Ro-

,
desde os impávidos Selvico-

dos naquele Livro familiar - a Bíblia. Sim, César, Expresso. São Jorge doviário, que vem prestan- las que defenderam nosso

que a si mesmo chamava "salvador do mundo", veio, - em 1807, faleceu o Bri- do relevantes serviços, não-: terra d�s invenções estran-
viu e falhou; mas Cristo, o único Salvador verdadeiro DIARIAMENTE gadeiro Manoel Soares Co- ' BItdo mundo, predito nas Escrituras, que Lhe descrevem

- - so ao rasi como ao Esta- geiras até os bravos Expe-
a vida imaculada, veio, e venceu - e está prestes a vol- imbra, nome, intimamente dó de Santa Catarina; I dicionários que • repousam

, FLORIANOPOLIS -- BLUMENAU I d H
r

,tal'; e todo jornal e documento no mundo civilizado re- iga o a istoria de Santa - ,no Cemiterio Militar de
conhece Sua existência, adoptando como princípio do

_ AGENCIA _ Catarina; - em 1940, o 13° Bata- Pistóia e que a defenderam
calendário a data do Seu nascimento. Este é ainda ou-

'

lhão de Caçadores, sédiado contra os na,z,i-fascistas,'tro elo na áurea cadeia de provas que circunda a viva -

.Palavra do Deus vivo.
- \ 'AClQUE HOTEL'- - em 1831, deu-se, na ci- em Joinvile, neste Estado, André Nilo Tadasco

(t�Q
NO LAR E NA, SOCIEDAI)E

� � I,Vende-se,
Um lote de terreno, próxi

mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro

I 7, das 7 às 10 horas,

BANDEIRA EXPEDICIONÁRIA

Rafael de Souza Aguiar

IFlagrantes da GidadeBandeira dà minha terra,
Que tremulas altaneira
Ao leve adejar da brisa
Ou soprar do furacão,
Em cujas côres se encerra

A esperança alviçareira
Da grandeza brasileira
Dos po'('os da comunhão.

Auri-verde pendão, que desfraldado,
Loiros.mil hás sabido conquistar,
Quer no sólo da Pátria imaculado,
Quer além, muito além; do verde mar;
Teu passado espelhou-se no presente,

I Pela espada fulgente da vitória.
Levada fôste pelo amôr ardente
De heróicos filhos aos laureis da glória.

•

GUSTAVO NEVES

A AUTONOMIA DO ESTREITO.

Ó Lábaro Sagrado, ó Pano fulgurante,
Repousa em paz da lúta fá vencida.
Tua história foi óra engrandecida
Pelos feitos da força itinerante.
Serviste de �ortalh� a corpos que tombaram
Trazendo na rotina o teu céu sempre anil,
Na defeza de um sonho em Pistóia ficaram
Bocas cheias de amôr que tanto te beijaram,

ANIVERSÁRIOS

SRA. ALVARO DE

MELLO,GUILHON,

Guilhon, funcionário do
LA.P.E.T.C'. na Delegacia
de 'nossa capital
FAZEM ANOS, HOJE:

- Sra. Vírgínía Posíto,
esposa do sr. Paulo Posito,
Capitalista;
- Sr. 'Ivo Bandeira Côr-

te, 'funcionário do
do Estado;

Sr. Walmor

'I'esouro

Merizio,

./

Notas Evangelicas
A VOZ DA HISTORIA

I.

* Bíblia tem uma palavra de paz para (os dias de
perigo, de confôrto para as calamidades, de luz nas ho
ras de maior treva. - H. Vandyke.

* Se lês, as Sagradas Escrituras, crescerás grande
mente na fé. - Tertuliano, doutor da Igreja.

* Se deseja a Igreja reaver a sua fé em tôda a sua

intensidade, uma coisa indispensável lhe exige ênfase es

pecial hoje: é a alimentação continua de sua' vida na Bí
blia. Portanto intrepidamente concitamos todos os cris

tãos a um estudo mais profundo e mais consistente da

Bíblia, que é a inspiração e o sustentáculo da fé cristã,
através dos séculos.

(Material para" esta Secção: a/c do Rev. Walde

myr Ayres de Oliveira - Caixa Postal, 111 - Nesta).

AVENTURAS ZE-MUTRETAQUE DISSERAM OS G'RANDES .......'_.�

•
,. .

, ,,,,VIJ,,·.
está em funcionamento o fogão

•

para facilitar O' seu

labor diário'
.

'L' Ih" ·A"!*Pré/fico. "'9ieillcol ECOn,Ôlfl1fiV• ,

· r(- ,

K N
• Ih

• • •

"FRAN LI "proporclOna- e o maxnno .

em comodidade com um mínimo de

despesa. Pelo seu funcionamento

simplificado, FRANKLIN assegura-lhe
a mesma- eficiência dos fogões a gás.
de rua. É até mais econômico, dado o

baixo consumo de combustível. Um

"FRANKLIN" em sua cozinha será um

colaborador a mais na manutenção da

limpeza. Sua chama não enegrece,
nem mancha panelas. Há também

a valiosa indicação de estar

aprovado pelo Depto. Nacional de Ilumi

-nação 'e Gás. A comprovação pessoal
das suas possibilidades é sua melhor

recomendação. Procure fazê-la

ainda hoje.
NOTE BEM: É garantido por ist. silo

Revendedores autorizados em FLORIANÓPOLIS:

J. MOURA'& CIA.

/

\

- em 1942, foi iniciada,
quando da Segunda Grande

DO •••
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Hoje, à luz dos refletores, do estádio da F.C.[, o seósacional choque entre gaúchos
e. calarineuses.---Colegiál e Postal farão a preliminar.

I

Vamos rever, hoje, o po- c1e bom existe no futebol tarão técnica, fibra e o que
deroso esquadrão do Na- I do visinho Estado. Veio pa-I é mais importante cavalhei-

cienal, de Porto Alegre, que

I
ra brindar 0- público floria- rismo.

,

gratas recordações deixou, nópolitano com um interes-I 'O Bocaiuva, que quasi
quando de sua excursão a tadual repleto de atrações, / não tem intervido em par

Santa Catarina, anos atrás'j no qual, por, certo, 'não fal-I tidas interestaduais, será o

Veio constituido pelo que \., adversário do 'onze" gau-

cho: A julgar pelas suas rio do Nacional, conseguin- maior ansiedade pelo púl.li-
bô "f "...:J 1 d

I
oas per ormances :anto 1,.10 um resu ta o compens�-I c: entusiasta do :sporte bre-

no Campeonato da cidade dor para o futebol catan-, tao que acorrera ao campo

como nos amistosos recen- nense..

I
cia rua Bocaiuva, ávido pe

temente efetuados, o vice-I O cotejo desta noite no las emoções que não' falta

super-campeão está em con- estádio da Praia de Fora rão.

dições de resistir ao' pode- : está sendo aguardado com a I

Na preliminar jogarão Co

lcglal e Postal em continua

c;ão ao Super-Campeonato
de Amadores.
'Não �eixem de compare-

-,

&r'......?'_-..-... -_ ...�� I wz .....,&-_"'!,.-....,..........!'\I'+e.".",...:·_... &v. 11ft
e-e

• &..._� .......-............-��....w.-.-.-__....,.,..,._-.....-.-.·_·_-:.__·.-4· --. ...............•-_',....,.."\Jl ....�-r---•••••_-••••••.-.-",.�............................-..J. .-�..;....................,..,..._.._..,.......,.

cer às lutas sob as luzes dos
refletores,

"O -E S' t a d o E s P o r t i vo"
aMH)�)��)������"�"�"�"���,.""••••M.M.�.�.� �.�.�.".".�.�.� ���.�.".�.�.�.� �-�-..MO..����..04..�..�..'O..����..04..�..H�

NOVAS MARCAS SULAMERICANAS
PARA o BRASIL I

S. PAULO, /18 (V.A.) -1 d� peso coisa que deu paraI
Superando toda a expectati- I fazer em quase toda a com

va, os atletas brasileiros tri- petição 'de certo' vulto.
unfaram com boa margem Desta feita, Alcides atin-

-

de pontos .sobre os italia- giu aos 16m28, melhorando
nos, na Competição Interna
cíonal domingo efetuada em

São Paulo.
Devido às for·tes chuvas

de sabado, a primeira parte
da competição foi disputa
da pela manhã, de ontem,

em seis centimetros a sua

marca anterior, estabeleci

da ainda em São Paulo,
quando do "II Trofeu Bra- I,
sil" .

Luiz Gonzaga Rodrigues,
vencendo espetacularmente

e à tarde, foi realizada a os 5.000 metros rasos, mar

parte final. Um publico nu- cou novo .recorde brasileiro;
meroso (se considerarmos o sendo tambem novo recorde

situação climatérica) este- nacional o tempo do reveza

situação climatérica) estee- mento de 4x100 (quando o

,

ve no Es!adio do Tiete, pro- terceiro italiano deixou cair

porcionando uma renda de o bastão .sendo sua equipe
quase vinte mil cnuzeiros desclassificada}.
pela manhã e cerca de cin- Finalmente, houve a ten-

quenta mil á tarde. tativa especial,. �o reveza-

,

' mente de 4x200 metros ra-

VARIaS RECORDES I sos, moças, com sucesso ab

O brasileiro Alcides Dim- soluto e o registro de nova

brós, mais uma vez mex!]u marca sul-americana para

com a marca sul-americana I o Brasil.
"

VITO'RIA DO' FIGUEIRENSE DA VILA

OPERA'RIA
Domingo passado, na Vi- I Os quadros formaram as

la Operária, presente uma' sim:
bôa assistência,' defronta-

ram-se os grêmios vargea-' FIGUEIRENSE - Bran-

nos Figueirense e Carava- co, JoséFeijão e Ventura;

na, peleja que teve um Alvaro, Helio e Santo ChriS:

transcurso �mpolgante pa- to; Abelardo I, Airton, Luiz,
ra terminar com a vitória Amauri e Abelardo lI.

do primeiro pela contagem CARAVANA - José, Ní
de 3 'x 2, golos de autoria zio e Wanderley; Lúcio,
de Amauri (2) e Hélio, pa-

'

Aço e Mário; Nonê Rosa,
ra o, vencedor, e. C:;Qrinho e; Alípio, Corinho e Agosti
Nonê para os caravaneiros.' nho.

UM ESCLARECIlVIENTO

O "Diário da Manhã", em sua seção de

esportes, 'dirigida' 'pelo! brilhante confrade jor
nalista Hamilton Alves, inseriu no número de
ante-ontem a nota que abaixo vai transcrita:

,

"Noticiamos que o colega, Pedro Paulo

Machado, d' O ES'rADOo havia acompanhado,
mais. Luiz Jóta, a delegação do Avaí a Ara

ranguá. Entretanto' certificamo-nos, ontem,
que 'Pedro Paulo niio foi. É' pena que não te

nham convidado um' dos cronistas mais com

pletos e mais veteranos da cidade, e, reconhe

ça-se, um dos que' mais têm trabalhado pelo
esporte catarinese. Pedro Paulo não póde ser

esquecido nos bons nwmentos,_ porque ele

sempre foi e ,contin'\Íará sendo, para OSI clu
bes locais, o amigo certo das horas incertas".

Antes de abord/ar o assunto quero agra
decer ao bom colega as rejerencuis, desvane
cedoras aliás, à minha modesta pessoa.

Não sei em que fonte o amigo foi buscar a

informação, que nenhum fundamento tem. A

bem dh verdade cumpre-me esclarecer ;que
reiteradas vezes fui procursuio por dirigen
tes avaianos, entTe eles o esportistá 'Dirceu

Gomes, diretor de futebol, afim de que fizes
se parte da delegação "azzurra" em sua éx
cursão a Araranguá: Chegaram até, a insistir,
'é verdade, mas nada conseguiram, pois mi
nha presença, se fazia necessária na baía sul,
onde fiz a cobertura do Campeonato Catari-
nense de Remo de 53.

•

Informo mais que nunca em tempo al
gton, dirigentcs e jogadores do glorioso e que
rido sttper-campe'ã,o,' deixaram de ter para
com "O Estado Esportivo" e seu diretor a de
vida consideração. Muito ao contrário, o Avaí
tem acumulado, de gentilezas, louvado e pres-.

, tigiado o trabalho des]J1'etencioso de quanl=OS
aqui na redação labutam em prol- de todas as

boas iniciativas.

PEDRO PAULO MACHADO

Catarinense.
,

No último exercício, le

vado a efeito na noite de

ante-ontem, o esquadrão
cOl-respondeu, tendo aausa

do progressp em suas li-

cariocas assistirão ao inte

restadual entre O Flamengo
e "In ternaci'ônál 'de'

c.

Portei

� .

Compecnetc de
hoje no esládio do

, Extrecntes;
14· B. C.

Com a participação do transferida do dia 14 ,para' 10,00 horas - Salto
Clube Atlético na parte fe- hoje. altura (fem.) e Salto

9,50 horas
Prosseguindo, domingo, o' (n.asc.) .

certame bandeirante, sendo

O, Comercial 2 x Ipiranga 0, '

'

O Cruzeiró, de Porto Ale- lho Mundo, empatou em Tu

Santos 4 x Portuguesa dei gre, prosseguindo sua tem-
rim, domingo último, com o

Desportos 2, Ponte Preta, 1 Torino, seI? abertura de es

Á Linense 1 e Guaraní 5 x porada em gramados do Ve- 'core, ou seja O x O.

Nacional O.

O São Paulo continua li-
derando invicto o certame" CAMPEONATO
distanciado seis pontos do

segundo colocado que é o

Palmeiras,
A proxima rodada: Por

tuguesa x Ipiranga, Ponte
Preta x São Paulo, XV de
Piracicaba x Guarani, Li
nense x Corintians, Portu

guesa de Desportos x Ju

ventus, Comercial x XV de
Jaú e Palmeiras x Nacio-

minima e dos Clubes Atléti

co Catarinense e Caravana

do Ar E. C,) realizar-se-á
no Estádio Ten. CeI. Nilo

Chaves Teixeira, no quar
tel do 14 B.C., a competição
atlética para Estreantes,

CERTAME
PAULISTA

os seguintes os resultados
das portidas: São Paulo 3

x Portuguesa, Santista
:

,O,
Palmeiras 3 x XV de Jaú

'

nal.

Waldemar Thiago vitorioso em pistas gaúchas I
Noticias vindas de Porto

_ "'rcaetano. Na reta de chega-
Alegre, dão conta das mag- ceu os 10.000 metros e aín-

,
"Waldemar Thiago, ,ven- da, após dominar a este ní

nificas "perfomances" do d.:' obteve a segunda coloca- cedor da �rova de. 10.000 I tidament.e·, exe�utou um,
catarinense Waldemar Thia- çao nos 5.000 metros, sendo metros, fOI .quem mais emo-: "rush" impressionante, so

go de Sousa, o mais com- aplaudidissimo.
'

, São provocou. O "baixinho" I justificável a quem tivesse

p1eto fundista de Santa Ca- O "Diário de Noticias",

I
executou, com grande desel-l iniciado uma prova de tiro

t�rina, na c�mpe:iç�o atlé-I d.a Capital r.iog�an�i��, as- voltura, as 25 voltas da pis- I curto; Wald.emar Th�ago foi
tica de domingo último 'em SIm se referiu a vitória de ta, sempre em luta com o

I
o atleta mais aplaudido da

Porto Alegre. Thiago ven-l Waldemar Triago: � internacionalista Atalício ' tarde."

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE'
Nota Oficial n. 35/53

RESOLUÇÃO DA 2) - Marcar; para a se-

PRESIDENCIA gunda quinzena de ,Ja-

a) - Nomear, o sr. Nil- neiro de 1954, a reali- I

do Valmor SeU para o car- �ação do Campeonato Esta- ,

_____
servou seu título de cam-

go de 2° Tesoureiro desta dual de Voleibol, Masculi- peão mundial dos pesos
Entidade; no, Feminino 'e Juvenil que I HOJE O APRONTO DO SUPER CAMPEÃO meio-médios, infligindo se-

terá lugar em Brusque. / . ,

'

, vero castigo ao seu "chal-
RESOLUÇÃO DO CON- Florianópolis, 16 de' NO-, O Avaí encerrará hoje á I nhas. Apenas Nenein este-

lenger", Johnny Bratton,
SELHO TE'CNICO vembro de 1953. tarde seus preparativos pa-I

ve ausente.'
que derrotou por pontos nu-

1) - Abrir, Inscrições ass.) - Nivio de Andra- ra o embate que sustentará Pedro teve que sair da
1 "d "

ma uta em15, roun s , CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ
Para a VI Preliminar da de, Secretário. no próximo dom i n g o I cancha nos minutos iniciais, disi d'

.

, isputa a a noite, nesta CI- ,PIC-NIC DA VITO'RIA
Corrida de São Silvestre ass.) - Paulo ,Mendon- em J'oinville., com os bi- contundido num choque dade, no Chicago Stadium. Em regosijo pela conquista do CAMPEONATO'
que será levadaa efeito no ça, Preso do C:T. �ampeões do Estado. com Saul. Embóra a con-

Bratton, aniquilado desde CATARINENSE DO REMO DE 1953, o Clube de Re-
'dia 13 de'Deiembro próxi- Visto: ass.)' - Osmar tusão do valoroso zagueiro o 80.' assalto, deveu apenas

gatas Aldo Luz, fará realizar no próximo domingo, dia
Nizeta espera que seus 22 L PIC N C

'

mo, domingo, às 9 horas; Cunha, Presiden,te. não tenha sido grave, Ni- d d
' na oga, o - I DA VITO'RIA, ficando por

I pupilos produzam, o, bastan-
à sua coragem ter po i o meio deste convidados todos os remadores e assoc'I'ados

zeta colocou Barbato de so-
té para uma apresentação '

lutar até o fim. e suas exmas. famílias. Ha,verá onibus especiais que par-
breaviso para o embate. d f d;:ondigna na

' "Manchester" A ecissão a avor do tirão a séde do Clube, ,no Cais Raulino Horn, ás 6 ha-
No onze suplente conti- campeão foi dada por una- ras da manhã.

nuam treinando e agradan- nimidade dos 3 ofc'
. I Orlando Carioni, Presidente em exerClClO

..
,,1 Ials. ,IDO_O_O._O_O, Ir.,� 110;_. 5 ]

do o dIanteIro ,Olney e
. os, Kid Gavillian, ' que se

jUl-1
'

zagueiros Waldir e GUIdo,
, gava estar em declínio pro-

r

1 t
. I '

va ores com que o rI-cam-
i vou que continua a ser um I V,-agempeão contará para a tempo- dos melh" '1' t

I com segurança
"

" .

' ores pUgI IS as em

rada do prOXlmo ano. atividade.
,.'

f, e rapidezA renda da luta elevou-s;e '

a 176.390 dólares p a r a
SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

Flamengo X Internacional, Hoje, No 119.260 espectadores. I RAPIDO l<SOL-BBISILEIBO)
Maracanã Gavilan recebeu ao todo, I Fl�rianópolis - Itajaf _ Joinville _ Curitiba

Hoje, no Maracanã, os Alegre, ·havendo grande ex- inclusive 20.000 dólares de
I

pectativa pela exibição da direitos sôbr�
equipe que recentemnte go-,It, 73.859 d?lares,
1eoll o Penarol por 4 x O.' 36,947 dolares.

Gavilan Conservou O

I TituloChicago, 17 --; O boxeur
cubano Kid Gavilan con-

televisão,
e Bratton,

em

em

9,00 horas - 56 m. c/bar
reiras (fem) e 80 m. e/bar-
reiras "lmas.). _

9,10' horas - Peso (femi
nino) e Peso masc.).
9,20 horas - 75 m (fem.)

e 100 m. (mas.}.

I '9,30 horas -'- 1.500 m.

9,40 horas Disco (masc.)
, ,

-, �OOO m.

ás 8,30 horas.

O programa' a ser obede- distância (masc.).
cido será-o seguinte: 10,20 horas - Dardo

(mase.)
10,30 horas - Salto em

altura (masc.) e Salto em

distância (Iem.}.
11,00 horas - 400 m.

11,30 horas - 4 x 75

(fem.) e 4 x 100 (màsc.).
A FAC convida a todos

os juizes do' seu quadro de
,

árbitros para comparece
rem ao Estadio do 14 B. C.,

BRILHANDO NO VELHO MUNDO O
CRUZEIRO, DE PORTO ALEGRE

CARIOCA

Com o jogo realizado an- 8° lugar - Olaria, 24.

te-ontem, entre Botafogo 'e 9° lugar __:. São Cristo-
São Cristovão, vencido pe- vão, 27.

"

lo primeiro pelo escore mí- 10° lugar - Bonsucesso,
nimo, ficou sendo a

seguin-129.
'

te a colocação dos concor-
I 11° lugar - Portuguesa,

rentes ao titulo máximo do
'

30.

rebol carioca, por pontos 12° lugar,- Canto do RiQ
perdidos: 31.'

1° lugar Fluminense,
PROXIMA RODADA
Sábado

5. Vasco x Bangú.
2° lugar - Botafogo, 7. Domingo
3° lugar - Flamengo, 8. Botafogo x Fluminense,
4° lugar - Vasco, 11. Madureira x Flamengo, A-
5° lugar - America, 17. mérica x Portuguesa, Bon-
6° lugar - Madureira, 18,' sucesso x Olaria e Canto do
7° lugar - Bangú, 21. Rio x São Cristovão. .

'Convite

ll.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira:Agência:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agravantes __ f
,e Auravadosl
É deveras não cavalhei

resco, destituido de todo o

respeito à personalidade hu
mana, ofensor à estética e ao

bom gôsto, consagrador de

reqalques e contraproducen
te na cooperação que deverá

marchar unida àqueles, que
são a defesa intransigente
dos ideais de Justiça e Li-,

, berdade, êsse gesto faltoso à

probidade de raciocínio, que
é, o-malicioso trote dos ve

teranos das Faculdades lo

cais, em raspar a cabeça dos

calouros.
Não pode conceber um

espírito consagrador das

normas de fidalguia e res

'peito, como surgiu na classe

acadêmica tamanho despro
pósito e descabido pensa

mento. Por certo, é fruto de

caracteres, já sem firmeza,
já sem idoneidade de ação;
r-aracteres gestantes de des-Irulabros, felizes de apadri
nharem os

_ germes do ridí

culo.

. ,

- Seria a mais bela coerên

cia 'dos alunos veteranos, a
mordaçarem essas infantili

dades de maugôsto, êsse re
pasto da' puerícia, êss� re

baixamento dos terrenos

dos gestos- polidos e das pa
lavras concenciosas, aos

campos alagadiços das vaias

irracionais e das gargalha
das.

-
!

De fato, os trotes, ao

transcorrer de tantos decê

nios, já fazem parte da pró
pria personalidade da Fa

culdade. Seria de minh.a

-c
•

"

r,

,\

\\mpa
;:::::;::;:\:"

ilmple1amen� I'

... ; .....: .. ::;.
:;:(::;::;:;:::: ::::::;:,.:::. ;::=:

:;.;:;.:.

por dentro !

\

Tratar à Rua Uruguai n. 11 neiro assistiu, das praias e rados um dos "junior offi-
nebra realizaram programas _ _ cais da cidade, a um espe- cers" poderia ser o próprio I _AGULHA_ NO PA�HE:IRO .

mais uma elogiada
. .'

dí 17 30 d • PLACAS SIJi'ILITICAB. .

realizado do cmema nacional, escrita e dirigida por
parte, uma sentença íncon- especiais nos las a e táculo de cortar o coração Lord .Iim de Conrado Quan- ALEX VIANNY, com interpretacões de FADA SAN-

_ veniente, querêr na fraque- outubro, atinentes ao 5000 Blilir,de Nogueira de gente que vive em porto. cio um reporter da Reuters TORO, HELI SOUTO, JACKSON DE SOUZA, DO
za da argumentação tentar aniversário da Bíblia. de MMleaçl. c1lXillar DO ira- de mar: o lindo navio, que lhe perguntou onde se acha- RIS MONTEIRO, SARAN NOBRE e a participação
esbarroar em locuções, a- Gutenberg, e ao, centésimo ta.entci da elfll". vinha rebocado lá de fora da va na hora do naufrágio de Carmelia Alves, em bons numeros musicais.

quilo que os séculos condu- quinquagésimo aniv'7rsário ,

_-<-_

-I harra, fendeu-se de repente seus olhos fuzilaram e êle
\ AGULHA NO PALHEIRO - em cartaz a partir

- " de hoje.
ziram e os homens planta- da fundação da Sociedade no dia 7 de março de 1804.

,em, dois. _Era ,0."Madalena", re spondeu com um pala- SABADO
-r�m, tanto na- própria psi- Bíblica Britânica e Estran- Há um interêss� eSP;c,ial i da Mala Real Inglesa, e di- vrão... Nunca vi em minha

quê, como nas instituições geira. Como se sabe, a Bí- em ambos os arnversarros

I'
Íicilmente Joseph Conrad, o vida um mais estranho gru

sadías. Não. Isso eu não Ia- blia de Gutenberg, que foi devido ao fato de _que Gene- escritor- marinheiro, conse- po de orfãos que aqueles [o
co. O trote é fruto das épo- o primeiro volume no mun- bra foi um dos principais -guíria urdir uma história de .vens que tinham visto o

�as e há de continuar -pelo II do,
a �er i��resso :m tipos centr�s gráficos, d� ,Europa \ !:�ar·mais estranha e doloro- ventre do seu navio rasgado

tempo a fora, como o alicer- moveis, fOI produzida em nos seculos 16 e 17, durante ,oa que aquela do paquete pelo esporão da Pontuda.

çamento de estranhos ao
I
Mainz, Alemanha', por Jo- os quais" procedentes da-

(me deixara a Inglaterra em Um pedaço do "Madale

seio de uma comunidade. hann Gutenberg em 1452. A I quela cidade, circulavam sua viagem de noivado, na" ficou durante muito

Respeito essa consagração, Sociedade Bíblíc� Britânica, Bíblias através de todo o inaugural, e era comandado tempo à vista dos cariocas e

essa fidelidade tradicional ,e Estrangeira
,

foi fundada continente. <'ar um velho patrão que a niteroienses, encalhado em

ÔC espírito uniforme dos e,s- "eu bordo fazia sua viagem Imbuí, do lado fluminense CYL FARNEY, ELIANA, GRANDE OTRELO e

+udantes de todos os países. .le adeus. O resultado foi a da Guanabara. Era o pedaço JOSE LEWGOY no filme da Atlantida: ,AMEI UM

Mas repudio a todo ato MAGROS E FRACOS· ,)erda do navio e a

deSh.on-,
da pópa, Caixotes de laran-I BICHEIRO .

1 d
'

d d t L O
.

d
.

ti h id I Pela primeira vez o cinema nacional invade os bas-
inescrupu aso e atentar-�e r-a o coman an e ee. u- ja e e carne m am SI o: tidores do jogo do bicho.
'contra a idoneidade física V A .N A D I O L .Ido pelas autoridades

daj
retirados dos porões do, da critica; por este motivo torna-se uma realização que

cu moral de qualquer pes- �v'Iarinha Mercante britâni- "Madalena" e, ao que sou-l da_critica; por este motivo to�na-se umarealização que

soa, tanto que ela não se a-
E indicado nos casos de fraque -a, o comandante Lee foi bemos, peritos inglêses dos se recomenda ao grande publico.

f d d
sa, palidez, magreza e fastio, porque -,un'siderado culpado. Na-o �';madores e da Mala Real A

------,-----

aste os costumes rege 0- em sua rórmula entram substancías
��

trcs da sã moral e das leis tais como Vanadato de sódio: Líel- estava em: seu pôsto, no con- tinham achado que não va- gen' es
regulamentares do Estado ' i I .a , Gilcerofostatos, pepsina, noz 'lés, à hora em que o navio lia a pena rebocar para um Eem que viva. Repudio tôda de cola, etc., de ação pronta e' eficaz. Já quase entrava na barra estaleiro os despojos do mprego

. .nos
. casos de fraqueza e neuraste-, b 1

- e qualquer prepotência ou oa Guaria ara e, loucamen- transat ântico. Firma local, em organiza-nias. Vanadiol é indicado para hn
imoralidade, como faria a mens, mulheres, crianças; sendo f6I- te fora do rumo, abalroou Pensei que a história se -ão, em todo o Estado, de-

rrâm mesmo; caso me ínflu- mula conhecida pelos grandes roê. ua rccha da Ilha Pontuda, encerrara aí, mas soube re- seja nomear Agentes e Re-

enciasse por uma destas in- dícos e está licenciado pela SauC11' Publica.
'

cio grupo das Tijucas. centemente, por notícias presentantes, na Capital e

fâmias, o banimento do con-
... O capitão dor�ia. Era ve- vindas de Manaus, que um Municípios. Os candidatos ,;

vívio dos bons. lho demais para sua jovem estranho capít�lo da yida do [evem 'ter pratica de venda l'

Já é tempo" senhores es- ma de maior desenvolvi-] iÉ:rteis exemplos
-

de civismo noiva de fortes cabelos de "Madalena" foi escrito ao '�cobrança a domicilio. \

rudantes que alimentam es- nento dos Estados, sufra-I 2 amor pela ciência do Di- corda e alvos flancos. passar o último 7 de setem- Carta para Caixa Postal
tas manifestações gratuitas, �.ando a política de ÍIlt�rês-1 reito e as causas da Pátria? Isto, porém, só se soube hro. Foi pôsto em funciona- n. 453 em Florianópolis.
de vêrdes no homem, não o "e coletivo pelo sistema do, Ou, uma caterva de presi- mais tarde. No dia do nau- 'mento, na capital do Ama-

I ,

'
.

.

__

bóne�o sujeito às vossas li- regime Parlamentarista, de- diários a, perambular assus- frágio fui, corno
.. reporAter, ,.

zonas, o. conjunto elét�ico armadores, a companhia de

bertações de recalques, mas endendo a fôrça do Direito tados por esta Metrópole, encontrar no Cais do Porto que pertenceu ao navio in- navegação, a maruja, os 350

um ser digno de vosso aprê- ueranté à Assembléia de tô- p·ocurando esconder os ves- 'um grupo de jovens oficiais glês. Não sei ainda dos re- passageiros do "Madalena"

ço, de vosso acolhimento, de c.as as potências mundiais, vígios notórios, que os farão do "Madalena" ainda ator- sultados, mas esperava-se
novinho em folha que a ins-

\'ossa orient_ação. pregando a unid�de nacio- L't:conhecidos? doados, fatigado·s, olhos a- que fosse "melhorar em' talação elétrica que acéndia ---", �

E que direi, aos acadêmi- nal, acrescentando ao vasto M()cidade. acadêmica! ;:uis muito abertos, abertos consequência o abasteci-. as luzes .

que luziam nosE,[Et·"<-iiJ·D:mil:ll!lãR
('os de Direito"a ciêncIa das clOmínio pátrio, porções de Rápida e prontamente es- <-linda e talvez I?ara sempre; n;ento de luz a c;idade". cristais e no Vnho da mesa--

ll'sponsabilidades? terras entregues ao juizado lingui essa nulidade de a- �ôb�'e o instante do naufrá-I Qllando imaginaram os
ce jantar, no espelho azula-

Que direi a êsses moços, particular estrangeiro, fa..-- <;ão, e só assim, estareis ga-
'

I do das piscinas e no p-eito
-

A quem entrega; "Negri-
d d b '1' t' d "'t d lf'1 d d

.., nho", um cão perdigueiro,r,
que serão a perpetuação e o "en o o raSI elro um ser ran 111 o o esplrI o e cama- ,-,omo se prepara uma'salada? en?,oma o as camIsas ma

d
-

t 'R' d 'd f d d
-

d t d p-reto. Que fugiu, à rua Con-
desenvolvimento do nome e capaz e per encer a epu- "él agem e e en en o os 1ao ce o, an -es mesmo e

dica dos Estados Unidos do bens inalienáveis do estu- Há <um velho brocardo italiano que ensina: "Para uma completada uma viagem in- E€lheiro Mafra, 56.
ação daquêles que regeranl .

d' _-. _

o Império e os ·p'riniórdios Brasil? dante brasileiro, que sã� a
boa salada, In lspensaveis são quatl'o elementos: Um ajuiza- teira, encerrar suas 'ativida- pdo, para dosar o sal; um perdulário, para deitar azeite' , '1' ., reel'sa-sed R 'bl' 1 t d Serão todos os an,os, êsses unidade e a cooperação. . .

• (:es para 1 umlnar uma CI-
'

,

a epu lCa, a evan an o um avarento, para- pmgar vmagre e um louco ... para IIIcxê- .

o civismo descrente, coibin- bandos ,de cabeças pellidas, Abraçai a concórdia e o la bem". O tempêro é indispensavel no preparo de uma boa rlade em .plena selva brasi- Precisa-se de u'a moça
do os abusos de poder, de- verdadeira imagem de cor- acatamento, pois só os co- ,alada. O estômago, _ pOl'ém, às vezes, protesta contra a mis- leira, pousada na encruzi- para auxiliar-de-escritório,
fendeildó a liberdade de "os logo após à desova, os' bardes e os subversivos pre- �ur� i�lpróp.ria de alimentos e sobrevêm ºs sintomas de f1a- lhad:l do barrento Ama�o- dand?-se preferência a

pensamento através à Im- pupilos dos ilustres perso-I gam a desfaçatez e a violên- tulenCla,
aZia e-mal-estar após as refeições. Neste caso, é nas e do translúcido e preto quem tiver prática. Infor-

d
.

I
. :.cmpre bom tomar "Carboleno". O uso de um anti�ácido e '. N ? (A

A. .

prensa, criando a descentra- ragens que el�ara� na oa.
dig'estivo como :'Carboleno" facilita a transformação das gor-

rl& egro. gencla NacIO-

lização do poder como for- História da naCIOnalIdade, Dalvim Rospide �IUl'as e neutralIza a hipel'acidez estomaéáL llal).

Comem.orado O
500· aniversàrio
da Biblia de
Got8nb"ru
Congregações da, Igreja

Protestante Nacional de Ge-

Terreno
-_.�-------_ .. _._.._.---_.�----------_._,_._---

\

Se deseja construir sua

casa em local aprazível, 1-1'0- I
cure adquirir um lote de'

terreno na "Agronômica",
próximo a Zona Residencial
do 5° Distrito Naval.

O. «MADALENA»
EM MANAUS

I

A'lltônio Callàdo I gio. Nervoso, pálido
No dia 26 de abril de 1949 correto dentro do seu uni

a população do Rio de Ja- forme escuro de galões dou- HOJE.

- NO SILENCIO DA NOITE (In a LonnelyPlace)
filme da Columbia, com HUMPEREy\ BOGART, GLO
RIA GRAHAME, FRANK LOVEJOY, JEFF DON
NEL, sob a.direção de NICHOLAS RAY.

Um espetacu lo de apreciavel padrão, que se reco

menda aos amantes do genero, que tão bem interpreta
HUMPHREY BOGART.

Em cartaz a partir de sabado: NO SILENCIO DA
NOITE

.

�

DOMINGO

Para aqueles que gostam
de_estar bem penteados,
FIXBRIL represento a ultimo

palavra em

fixador ultra-

OVA YORK· BUINOS AIRIS

GRATIFICA-SE

mações à Rua Santos Du-
mont, 15, )

� - ___.J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segunda Exposição Estadual do Trigo
ItEALIZAR-SE-Á DE 6- a 8 DE DEZEMBRO EM CONCÓRDIA A SEGUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO TRIGO,. COM A,

....�•••8...
-

PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ES�ADO, PARLAMENTARES, TECNICOS, __0_04
E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO PAIS

----------------�--�--'-----

Agoni-sa--a-ES-,CO-la-'Reali,ze-se-á. em S. P�ulo;Cultn_ a' Ban�el'raMili�iana em' Fevereiro de 1954 1__
U

, Ao rufar dos iambores, ao glangonar das cornetas,
O I festival Internacio- memorativas do IV Cente- gráfica nacionais, a realiza-

possa a nossa Juventude formar em torno da Bandeira,
nal de Cinema do Brasil

re-,
nário da cidade. Na capital ção de um festival de cine- numa demostração incomparavel de civismo, numa pro

alizar-se-á em São Paulo, de paulista se reunirão as cele- ma na Capital paulista. A- va eloquente 'de fé, numa afirmação incontestavel de

12 a 27 de Fevereiro de bridades do cinema de todo centuou-se, na ocasião, que que tambem esta alerta e pronta para a defeza do Pa-
,- \ .

t bid vilhão Sagrado!o mundo, Ja estao assegura- I tais certaTes em rec� 1 o

\.
A indiferença e o comodismo, de uns, a friesa de

das contribuições importa�- todo. o apoI� dos m�I�res sentimentos de out�os, � acolhimento de ideais m�teria
tes de centros cinematogra- centros • cinematográficos, listas de tantas, evidenciam, no decorrer destes dias, o

ficos tais como os Estados como os Estados Unidos,; negro fantasma dos. traidores, enquanto o cheiro de

Unidos, França, Inglaterra, Franca, Itália ie Inglaterra, I sanguem
ainda f�esc�, de nossos irmãos, paira no espa-

. ,', .

co clamando por justiça!Itália, Espanha, Japão, Me- e a despesa sera amplamen-j >

Nos dias que atravessamos, esta comemoração deve
xico, Portugal, Suécia, In�i.a I

te compensa�a pelo in.c�e- ter u:na consagr�ção que se. tr�duza, pe�ante !- Bandeira
e outros países das Améri- mento do turismo e a visita

I
da Pátria, num Juramento intimo, conflrmaça? do que

cas, da Europa. e da Asia. -'I' de delegações da indústria já fizemos, de ba�alharmos pelo .nos�o Brasil, contra

F
.

1
'.'

t 'f' d t do quem quer que seja, venha de onde VIer, demonstrandoDurante o estiva sera cinema ogra ica e o o
. .

d P d dI"
-

que somos dignos herdeiros e um assa o e g orlas.
apresentada, pela primeira mundo.

Em torno deste ideal, quando um Passado de gló-
vez, em certame desse gê- Afim de organizar e exe- rias e a esperança de um Futuro grandioso nos congre
neto, a nova técnica de 3D. cutar o Festival, o Govêrno ga; á sombra de uma só Bandeira, por todos venerada e

Será adaptada uma grande Federal nomeou uma Co_I amada, cond�f�i�a sdemJ)re com ca�dI'nhos�a ex�ltação ctíVi-i ,'. -

f
.' ca, com sacri reio e sangue e VI as, jamais encon ra-As 5 - 7,30 - 9,15 hs. sala de espetaculos, talvez o I missao, que lC-OU aSSIm

Imos obstáculos na estrada sublime do dever e alcança-Fada SANTORO - Doris Cine Marrocos, para

ate�-\I
constituída:

temos a méta final nul culto entlisiastico e crescente ao

MONTEIRO -- Hélio SOU- der às exigências do Festi- Membros I Pavilhão estrelado de nossa Terra, com as nossas men-

TO em: val e da projeção de filmes Presidente - Ministro I tes sempre voltadas para a Pátria - unida, forte e res-

AGULHA NO PALHEIRO '!m terceira dimensão. Este II Prof. Vicente Ráo. ; peitada.
dei d B '1' Bandei d

.

h Pátri ,I, "" . ,.

M I Ban eira o rasu: an erra e mm a a na.
, sera um dos muitos motivos Embaixador DecIO ou- I Nós te saudamos, enleiados na tua sigular beleza,I de sensação que o ,Festival ra. !

na glorificação do teu Passado e esperança do teu Por-
oferecerá ao povo de São . Dr. Miguel Franchini Ne-, vir!Paulo.

.

to.,·
- Nós te 'amamos, Bandeira, no significado soberbo de

,

M" t J Sloan I tuas cores; na sublimidade de tua formosura e na espres-
I' A fim de I fazer face, as mis 1'0 ayme

siva eloquencia do' que representas, porque és a concreti-
I despesas de organização e Chermont. I zadio de um Ideal!

.

I cxecucâo do I Festival, o Dr. Pedro Gouveia Fi-
'

Nós te veneramos, Bandeiras do Brasil, porque te-
Senado Federal aprovou o lho. mos a fé que inspira e se extasia na cintilação de tuas

-

I .

t de Iei 266 a Dr José Gonçalves de estrelas; porque nossos corações sentem e pulsam nos
A 7 45 H proje o e eI n. ,que -. -

ds, oras
. . ,. teus acênos; porque sentimos a viração que vem o teu

Fada SANTORO - Doris I b_:e
ao MI_�Iste1'1o d�s .Rela- 'Andrade Figueira.

panejamento; porque nos abrigamos na tua sombra aco-

MONTEIRO _ Hélio SOU- çoes Exteriores o crédito de Dr. Francisco Luiz de Al- lhedora e sômos felizes!
.

O
dez milhões de cruzeiros. meida Salles. •

Nós te adoramos, Bandeira de nossa 'Pátria, porque�GU��A NO PALHEIRO Recebera o projeto há pou- ,
Dr. Lucydio Ceravolo. I recebemos os reflexos inconfundiveis de tuas glórias

N P.
cos dias parecer favorável Suplentes passad::s; porque nos sentimos desvanecidos ante as tu-

o rograma. I -

d F' D V'" d M as imorredouras tradicões; porque cremos no teu futuro
I da Comissao e manças, 'r. micius e oraes.

d heca d H' tó
. ,

EAtualidades Atantida. Nac.
,

'

.. _ .' ,de gran ezas, con ecen o a tua IS oria, que e um _

P . 620 _ 350 que se reportou a opmiao Dr. Jorge Gumle. vangelho de Civismo!recos.., ,

d C
. _.

d Ed
-

D R b t p' M' I E M A t d
. - .

•

, a omissao e ucaçao e r. o er o alva eira. no onte rara e nossas convicçoes crvicas,Censura: Improprio ate
CA' d D J

.

M' 't d t tI Cultura da amara os r. oaquim ariano nos e sau amos, porque e amamos, e veneramos, e a-14 anos , Deputados. D'a d Menezes

I doramos,
no privilégio de sermos Brasileiros conscien-

IDS � d L I P tes, vivendo dentro de uma Pátria Livre, cujos filhos
� Nas duas Casas do Con- r. rman o ea am- cantam como o poéta: .

k,;",: gresso Na�ional se Aco�side- plona. I - "Bandeira do Brasil, minha Bandeira, .

II1II....... ....
rou de maior relevância pa- Dr. Aristides Casado. a cuja sombra a gente brasileira /

II•• M.,.ch.l D,o<I.,., 341, I,· ••d., >'-- •• ,.,0' As 8,15 Horas
. I ra ? desenvolvimento da ar- Dr. Oswaldo Penido. surgiu ... lutou ... venceu tormentas mil!

CURITU:'" nur....... ,PROSt:BRA8
, I Fada SANTORO - Dons te e da indústria cinemato- Dr. Benedito J. 'Duarte, Dá que,. na minha horà derradeira,

eu te póssa beijar, minha Bandeira,
.

A 'J MONTEIRO - Hélio SOU-
! beijando a terra livre do Brasil!"CluLe 1" de gosto TO em:

e cantando um só Hino, o Hino Nacional do Pátria Bra-g � I AGULHA NO PALHEIRO A
\..' ,

.

sileira!GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO- Atualidades Atantida. Nac. VIS OCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE-
FESA CONTRA LEPRA Preços: 7,60. - 3,50 --,----

NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO Censura: Improprio até I
11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

RICOS.
la. Rodada - Um abat-jour com p;de�ta�, de al�bastro, W;-'u.--�-,-- ILm�'-oferta da Casa "A Eletrotécnica e mais um

I
,I,�

.

Ir. Expressopar de sapatos de crocodilo, oferta de' "Modas i ,to 11' �
.

Cliper". -

2a. Rodada - Um abat-jour. com pedestal de alabastro, I As 8hs.
oferta da "Casa Cascais" e mais um. estojo de Haroldo LLOYD em:
escovas. TRAPALHADAS DE

3a. Rodada - Uma enceradeira elétriéa, com espalha-
dor, oferta da "Caca Meyer". - HOROLDO

4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár-r No programa:
macia Catarinensc". Esporte em Marcha. Nac.

5a. Rodada ___: Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa
Imp. até 14 anos.

Hoepcke S. A." I
6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma-

'

chado & Cia".
I

7a. Rodada -- Um Edredon, du_as faces, oferta d'"

P_1'Modelár".
�

8a. Rodada - Umà grande Ceia de Cristo, oferta da
I As 8hs.

"Casa Galluf". I DOUGLAS _ Pa�9a. Rodada -- Um aparelho de Rádio Rec�ptor, oferta I
Kirk

d"'A Eletrolandia"; I trice WYMORE ern:
10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-! FLORESTA MALDITA

so Ramos. No programa:
11a. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni

Esporte na TelE! Nac. -0-

G'1ma' & Cia."
_ (Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte Com

PREMIOS DE CONSOLAÇÃO Preços: 7,00 -- �,50 t1'áfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de

TranS-112 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada, um, ofer- lmp. até 14 anos.
_ porteS"Minas Gerais S/A.)

ta do sr. Ernesto Riggenback. \
----.-------------------------- _

2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé-,rica".
1 Fruteira de vidl:o, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-

- "
maos.

1 Raquete de último modêlo.
1 Cadeira portatil.
2 Litros de legítimo cognac
1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".

Como complemento da reunião,
-

o lançar1Íento de
um filme ...

,--------

Também. .. na segunda cerimônia de FORMA
TURARA, embora se houvesse feito, como na primeira,
as solenidades de praxe: devolução dos espadins, subs
tituicão das insígnias, entrega .das espadas, missa sole
ne e' baile de gala, não se viu no baile, como da outra

vez, Gcvernador e Secretarias de Estado, Comandantes
de tropas federais e outras personalidades de destaque.
A instituição, já ferida de morte, dava mostras do seu

enfraquecimento.
,Veio depois a entrega dos espadins para os alunos

da terceira, turma; dessa vezr então, a cerimônia perdeu
toda a solenidade e significação; ninguem mais dava

importância a nada e nem a riinguem; já se estava em

plena época do cada qual cuida de si. Aos remanescen

tes da instituição que antes resplandecera e a significa
ção de antes. E' que agora a bela, útil, importarite e

explendo.rosa instituição, já havia sido póluida pelas
ilegais que vieram em desrespeito as suas próprias
leis.

No ano que vem, tudo indica, não haverá _entrega
das forragéres que distinguiam os milicianos cadetes
catarinerises; nem haverá, também, a entrega dos es

padins. Os tecnicos e condutores que promoveram essa

aniquilação, por acharem que a Milícia não estava em

condições ele [ormar oficiais", devem estar exultantes

pelo sucesso' do plano que vêm executando há tres anos

e agora terá o seu término. Os oficiais da Milícia que
neste per-iodo administrativo, são os únicos que fica
ram a, margem de quaisquer cogitação de aumentos
de vencimentos, verão agora os seus parcos proventos,
os menores (que já foram os maiores) de todo o sul
do Brasil, ainda mais diminuidos com o desaparecimen-

- to das gratificações que o curso proporcionava. Isso tu

do, porém, segundo se ouve dizer, não afeta os inimi

gos da Escola de Oficiais, que em outra fonte mitigam
a sede.

Apagam-se as luzes fechando as escolas. Estancam
se as fontes da sabedoria. E coisas tais vão sendo feitas
e· todos vão dizendo amem. Menos eu! Graças a Deus!
Perdendo' sempre, mas sempre me batendo contra as

trevas. Que venha a noite. Ela terá que ter um fim. "E
'AS LUZES BRILHARÃO OUTRA VEZ." E' bem pos
sível que essa aurora, ao surgir, ilumine, tombada no

campo da luta, a carcassa do quixotesco guerreiro que
quiz segurar o sol. Se as trevas não o matarem, deixa
rão, isso já é certo, as cicatrizes de fundos golpes já
vibrados. Mas nada disso tem iportancia, quando AS
LUZES BRILHAREM OUTRA VEZ, clareando tudo
inclusive certas ações meio escura ...

S. SURI

1954, constituindo uma das

mais importantes festas co-

IM.R'

No Programa:
'

Atualidades Atantida.

Nacional

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

,
,

, BINGO E CINEMA

PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00. )
Senhas com a direção da Associação, bem como na

Secretaria do Clube Doze, no horârio da� 8 ás 11hs_
Prêmios em exposição na Casa' Hoepcke,""

14 anos
'

DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SU::l Clínica Especializada,

Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

T'ransport« de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

f3Lf)12IÂ
Esfrel10 I

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: ,- SÃO PAULO
Rva Rio Boni10 n. 1247

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End, TI�legr.: SANDRADE

\
.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
-#'

o ESTADO

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

.........

._--- -,----

1
___,--��

i
.

A ::!:� l&

.,�I AG8NCIA DE

c
PUBLlCIDADB I

I RE�I�TAS ' I
I e �

l
lADIO - JORNALQ I

-o....()�()....()....()....(),

Vende-se -.

Vende-se" uma casa de
material, sita à Rua Rui
Barbosa n. 130, defronte ao'

Abrigo de Menores.
Ver e tratar na mesma.

"

18ANCO
deCRffilTO POPULAR

I'� AGRíCOLA I I

_ RMo:J'�,16
.. ,

FLORlANOPOLIS - 5�d. edr�rln6.,
-I

I.

OLHOS - OUVlD08 - ftAJUZ. 8AaaAJf'l'A

DR. GUERREIRO DA FONSECAI

......
•

-

Rec�lta de Oca10. - Eume .i. :rua40 de\Ollao ....ã
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MENSAGEM
_---------

--- RAPID�Z s: CONFORTO - SEGURANÇA
'.

.

•• v'iagens eutre FLORIANÓPOLIS e RIO DE .TANEIRO

do Arc'eblspo' de Dorlo Alegre aos Mineiros Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo JUIZO DE DIREITO DA tros e confrontando com

,I 1(·;;1(' último apenas para o movimento .de passageiros. COMARC� DE TIJUCAS I terras
da executada, Em

,
.

,I
,TINERARJO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE seguida nova linha direção

«Ia-o devoís vacilé!r oa legitim,a defesa dos direi-' NO ULTIMb TRIMESTRE' DE 1953
Edital de leifão com o pra- i Leste Oeste, com 20 metros

..,� VOLTA zo de t1'inta dias. de extensão, fazendo limi-

I
.

, tos que as leis VOS, conferem» le FP;l��de Itajnf do Rio - de Santos O cidadão"Carlos Ternes, .te tarnbem com terras de

21/11 23/11 ,27/11 28/11 Juiz de Paz no exercício do propriedacie da executada;
des elevou-se a..nossa voz te o poderoso, não se cur- 1/12 3/12 8/12 9/12 cargo de Juiz de Direito da a Leste extrema com terras

,

'b 12/12 14/12 liV12 19/12
para inculcar os imperativos varia nunca para rece er o

.

.

Comarca de Tijucas, do Es- dos herdeiros de José Lu-
22/12 24/12 29/12 30/12

da justiça social. Assim o fi-
I
óbulo da corrupção. A I, tado de Santa Catarina, na ciano Gonçalves, numa li-

zemos ainda em 27 de se- Igreja, diletos filhos, está Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas forma da lei, etc... nha que vai até o. Rio Ti-

tembro passado, em Bom I ao vosso lado, convocando- 'do Rio, às 7, horas Faz saber aos que .o pre- jucas; ao Norte faz fundos

Principio, nossa terra natal,
I
vos, como a vossos patrões, Para mais informações dirijam-se à sente edital virem ou dele com o Rio Tijucas e a Oes-

em discurso publicado, dia a que abrais, uns aos outros, EMPRESA NACIONAL DE �-JAVEGAÇÃO HOEPCKE
conheecimento tiverem ex- te faz extrema com terras

\ Rua: Deodoro __:_ Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212
ticular, prestntes em 110!:.30 29, na imprensa desta capi- os vossos braços e os vossos pedido nos / autos número pertencentes a Joaquim Ge-

espírito e nosso coração. tal. <, corações unidos pelo ideal quatorze de ação executi- raldo, numa linha que vai",

. Cabe-vos, de!1tre as tare- de um mundo melhor. va movida por Jeronimo do Rio Tijucas até a extra-

fas sociais, indispensáveis -Nâo suponhais, diletos fi- Deus não poupará ospre- II.. M...,h.1 0.0<1.,.,m.f.· ••d., "'< Lindolfo Rosa contra a Fir- da geral de Ribanceir�s,' a-
.

ao bem comum, a de arran- lhos, qU,é a remoção do de- potentes e os· astutos qJJe",' CURITIBA "rEUCIIA.... , PROSEBRU PARANA '

ma Indústrias Reunidas Ro- valiado por Cr$ 5.000,00

car rias éntranhas da terra dicado cooperador da paró- em qualquer lugar, pela vio- F ti l'd d de Sta A ',Ca tarina sa S/A., que se processa - Uma casa de material,'
a energia que no carvão se quia de Santa Teresinha lência ou pela soléreia, desa- • es V a e . Ü

perante .este Juizo e cartó- em perfeito estado de con-

acumula e, libertada pela das Minas do Butiá, pôr êle fiam a Sua justiça, mas 'a Vír"em e Marlir rio do escrivão que este su- servação e coberta de te-

C'ombustão, propele- as má- repetidas vezes solicitada e todos, sem exceção, ofere;e : fiá " bscreve que, atendendo ao lhas, servindo para resi-

quina,'>, vivif�ca a indústria de nossa parte sempre as- Q amor que, redime e salva. que dos autos consta, por dencia, avaliada por Cr$ ..

e promove a prosperidade segurada, envolva qualquer Também os que, com intui- Padroeira de Arquidiocese e despacho proferido aos 3 de 15.000,óo. '- Uma outra ca-

gC1·éil. A quem 'se designa modificação no pensamento tos de vos acirrar os ânimos

do "s'tado. novembro de 1953,. autori- sa de material, em
.

perfei-
tarefa tão ingrata, deve- ou na ação da igreja e do e, promover lutas destruido- Ij zôu a venda, em 'leilão pú-' ,to estado de conservação e

r.arn, igualmente, reservar- vosso Arcebispo, em face de ras, exploram os' vossos so-
, ' blico, dos imóveis abaixo coberta com telhas, servin-

se c,;"desvelos e carinhos da vós e de vossos interesses frimentos e,. de boa ou má EDITAL DE

I'
Cada associação devera

descri d itó
. li d

.
_

_ ,
' escritos, com suas

respec-I'
o para escri ano, ava la a

.s('('iE,dade, acu]o proveito temporais e espirituais. Nem fé, atribuem 'à Igreja coni-: CONVOCAÇAO apresentar-se com os ,res- tivas avaliações, pertenceu- por Cr$ 8.000,00.:' :E para
1,

..,

I pectivos estandartes 'e dis-'
revertem osbeneficios de es- deis crédito aos que ca u- vencia com injustiças, reais tes á 'executada, que 'serão

I
que chegue 'ao conhecimen-

,

'I
- Dom Joaquim Doming es tintivos. .r

forço tão arduo. Infelizm'�l1- niosa,mente vos. a.sse,gu.ra- ou nao, assul,n.e. ln apavoran-

I
levados a público pregão de' to dos interessados e nin-

.
-

d b b 1 d d f de Oliveira, por 'mercê de
te, não .se vos tem abando- rem que pressoes in e Ita, s, I

te responsa I I a e em ace venda e. arrematação, li guem possa alegar ignorân-
I Deus e da Santa Sé Apos- O prestito desfilará con-

nado, na partilha dos qui- ou indecorosas promessas de Deus e d� homens. quem mais der e maior lan- cia, mandou expedir o pre-

nhões do progresso so(.�al� a de dons e favores mudaram I Em testemunho de pater- tolica, Arcebispo Metropoli- tinua, lenta e ininterrupta-
<;0 oferecer, no dia 18 de sente -sdital que será' afixa

porção que, por justiça, de- para convosco a atitude de nal afeto, vos enviamos nos- tano,' Prelado Domestico, I mente, i é, sem qualquer dezembro p. vindouro, ás do na sede dêste Juizo, no

veria tocar-vos. vossa e nossa Santa Mãe, a
I

"as saudações e bençãos. Assistente ao Solio Pontifi- � parada na marcha, ao sinal
10 horas, no l�cal em que lugar do costume, e por có-

Certo, a nossa Iegislação Igreja. I Vicente Scherer, Arcebis-I
cio, etc.

. II diretor: . '. .
se realizam as vendas em pia publicado uma vês no

evolveu já considerável- A ,Igreja não des�pàra po Metropolitano de Pôrto A.os, que o rr»: Edttal _Os fIeIS e famílias que hasta pública, determinadas Jornal "O 'ESTADO", de

mente nesse sentido, mas, o fraco, não se intimida an-
I
Alegre". vtrem, sauclaçao paz e

ben-,
nao puderem acompanhar

por este Juizo, á porta do Florianóp�lis, na forma da

ainda assim, as deficiências,
'

\ ção em Jesus Cristo. a procissão deverão' postar- edíjícío da Prefeitura Mu- lei. Dado e p'assado nesta
, Fazemos saber que, de se nos passaeios das ruas I

seja das leis, seja da exe- j
. feitura Municipal, pelo por- cidade de Tijucas, aos cín-.

acordo com 'a praxe estabe:-j do trajeto para assistirem a
cução destas, trazem aos' 'teiro dos' auditórios ou co dias do mês de novem-

-

it ULTR-A SONO lecida e a piedade dos fieis, I sua passag'em,' f D b'ro do ano de mil, novecen-operanos, nao raro Sl .ua- I quem suas veses izer. es-

ções de angústia e de apre-
"

.

I

celebrar-se-á no dia 25 do I O prestito obedecerá ao
crição é avaliação dos Imó- tos e cincoenta e três. Eu,

corrente, feriado estadual seguinte itinerario: Praça
.......,.

ensão. /

TE Ap/ IA I veis que serão levados a (a) Gercy dos Anjos, Es-

Na legitima defesa dos di- R' por decreto lei de 12 de I 15, (lado do Palacio,), Ruas leilão: _ "urh terreno, si- crivão, o datilografei, COI1-
I

'

, ., '

julho de 1938, a festividade II Felipe' Schmidt, Deodoro,reitos que as leis vos conte- to na sede do distrito de feri e 'subscrevi. (a) Carlos

rem, na-o deveis vacilar ou N
de Santa Catarina, Virgem Vidal Ramos, Arcipreste S- J

-

B' d T J' d P ,1\
O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAME .

I
ao oao atista, esta ernes - UlZ e

.

az no I
intimidar-vos'. �ão _

deveis TO PARA INFLAMAÇOES E DORES. e Martir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça Pereira Oli-
Comarca, com 21.320 me- exercício do cargo de Juiz (',

esmorecer no esforço .por TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase), Rua t d d d D'" E' f- ros qua re os e com as .. e 'IreIto. stá con arme o !lo modo que segue_: I Anita Garibaldi, Av. Her-
-seguintes confrontações: _ original afixado na sede \,

, 1) As 10 horas, solene

I'
cílio Luz" Rua Fernando

Frentes, ao Sul, numa ex- dêste Juizo, no lugar do '\.Missa Pontifical. Machado e Gatedral. Itensão de 38,30 meetros, na, I :Costume,
sobre o qual me

d
'

lavra d 2) Às 16 horas, Procis-I As varas do Palio serão ''\"
a Igreja; esta, a pa avra qe

GUE E I
extrada geral de �ibancei-. reporto e dou fé. Data su-

ordem de vosso Arcebispo DR RR, RO são com a. imagem' de Sftn- �arregadas'. pelas meretis.si- .

d L Iras, segum o pare, este pra. O· Escrivão: Gercy dos
e Pastor, que sempre encon- , •

I
ta Catarina, para a qual mas AutorIdades' especlal-

numa extensão de 100 me- Anjos,
trareisà vossa frente, para CONSULTÚRIO _ VISCONDE DE OU;RO PRETO

convocamos todas as enti- 'mmte cohvidadas.

guiarvos e convosco comba- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. dades e instituiçõ,es catoli- Para a solene procissão

ter em prol da justiçi'i e do RESID€NCIA FELIPE SCHMIDT N. 113. cas �esta Capital que nela' convidam-se todos os fieis e

deverão tomar parte,' de- a população em geral.
I signamente pela seguihte 'Sendo co.stume, aliás mui-

I
forma e nesta mesma 01'- to louvavel e piedoso, enfei
dem:

_
brem e ornamentarem os

Cruz prccessional, Grupo fieis as ruas. e fachadas das

de ,anjinhos, Colégio Cora- casas em circunstancias se-
I

" •

C;ão de Jesus, Asilo de Or-. melhantes, o mesmo se pe-

fãs,
_ Cruzadi�hos, Con�r�-I ie e. es�era pO!, ocasião d.a

gaçoes Mananas FemlUI-. prOClssao de Santa Catarl

nas, Associação de Santa na, gloriosa Padroeira da

Zita, Associaç_ão de Santa Arquidiocese e do Estado.

Terezinha, Damas de Ca;ri- Desde I já hipotecamos
dade, ApostoladÇ>s da Ora- benções a todos q�antos de

çã:1, Ordem' Terceira Fe- lualquer modo concorre

Ir inina, Ação Catolica, A- rem para o brilho da pro

brigo de Menores, Colégio cissão da excesa Padroeira.

Catarinense, Congregação. FI�l'ianópolis, 14 de No

Marianas Masculinas, I<r- vembro de 1953.

rnandades, Ordem Tercei- De ordem e comissão de

tiguem os êrros de nosso sis-

o .tema social. Esta, é a lição E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

TIJpLOS PI{,ENS1UJOS, TELHA�, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ENTREGA

.se como a que escraviza e O' .' G
.

•...C
fi sociações e entidades se SOUZA, Provedor da Ir

infelicita o nobre povq da Sn .y ama ex Ia . I
reunirão dentro' e no adro !lTlandade do SS. Sacramen-

Rússia e os das nações que
'

., da Catedral, aguardando to

pela armas ou pela dobre�: I JERONIMO COELHO. 14 --:- Caixa Postal, cada uma o lugar que .lhe 1 HEITOR DUTRA, Se

lhe foram submetidas. I 239 - FlorianópoJig 'fôr reservado e competir cretario da Irmandade SS.
, •

\ I

Em inúmeras oportunida.:. , ( DISTRmmnORES ' no prestito. .'

' Sacramento.

.

O Arcebispo D. Vlcente

Scherer dirigiu a seguinte

mensagem aos mineiros de

carvão da bacia do J'acuí:

"Nunca afastados de nos

sas cogitações, e cuidados,
Estais agora, de modo par-

reformas que sanem ou mi-

reino de Deus.
. Não vós esqueçais, porém,

que todos, ,patrões e operá-
rios, ricos e pobres, somos

irmãos, nascidos de um Pai

comum, para a vida dêste'

mundo, pela Criação, e para
a vida eterna, pela Reden

�ão, 'Não alimenteis ódios,
I, nem fomenteis rancores. Se

há inegávelmente injustiça
na ordem social em que vi-

vemos, é mister que colabo-

remos, todos, patrões e ope

rários, ricos e pobres, a fim
.

,

de que a justiça se restaure

e a injustiça seja removida

e reparada.
Nenhuma cIasse pode, iso

,ladamente pretender trans
formar o sistema social vi-

gente, a menos que o logre
pela força de uma ditadura,
- de uma ditadura de clas-

SINUSITES

------�--- .. __.._---'------

Cerâmica São Caetano
r

Navio-Motor -«Carl Hoepcke» E d i ta, I,
I

, ,

ra Masculina, Carro Triun- Sua Excia. Rev'm�.
fal, Revmo. Clero, Palio; . (Ass.) Mons. FREDERI- I

bandas de' musica e povo. CO HOBOLD, Vigario Ge-

Antes da s�'pra-mencio- ral
nada hora as referidas As- JOSE' RENATO ,DE

•

Com êste v.iloV' V. S.
'ó.b ... ill'b. umA. contA que
'!he ..ender';' jul"O com·

penso.doll'
'

e

levó....;. pó.ró. suó.,residin.

, '
.

aió. um lindo e útil presente:
um BELlSSIMO eOFREde AÇO eROMADO.

NCO AGORiCbLA
�c7�,16 _

___.,..._ FLORIANÓPOLIS -, SANTA CATARINA H
....

O
...
·•

OLBOB - OUVlD08 - JlAJUZ • QAIl9A.l'fT.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....laU8t••• H_Jlltal

. ReeGita de Oculol - Eume d. )'uado d. Olho para
nl&I.lffe�lo da Pr...lo Arterial.

lloderaa Ap&Mlha'_,m.
C....lt6rt. - Viuoad. 4. Oaro Preto. L

Dr. Romeu B,astos' Pires
-MÉDICO-

COM P�ÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE

JANEIRO
CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU.
Hárá1'io: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 :Is 11

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

rianópolis.

,

•

MODELO"
, ,

'

,
'

,

VARIATIíSS1MO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENERO DE ÓTICA.
A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTESI -

.

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

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Loleric ' do, Estado ICei. Guido Bill!·.
I

,

/ I
14' C. T. Catz
ri,Deusa ��a· e ón I,· 0·1Cr$ 200:000,00

_'_' H O J E _'_'_ O 3022,' a' serviço neste
, I ' " Jornal, apresenta defeito, há'�-����_\"7.!'C

�
" ,

'dias, apesar de já haver sido
& Cia. Telefonica Catarínen-

/

'A Associação Contra a Nessa oportunidade, Sín- t dos, o Prefeito 'requisitou 6
Carestia e a União Catari-: dicatos

.

e. Associações de bois mortos, ontem, pelo sr.

nense de Estudantes leva- Classe, pelos sc::us represen- Elíseu Di Bernardi, no Ma-
'

rão a efeito, hoje, às 20,3{) tante�credenciados, aborda- tadouro do Estreito.

horas, na sede da União Ca- rão, em mais uma vez, a ...-Segundo ainda a mesma
tarinense de Estudantes, à questão daquele alimento, fonte informativa a carne

rua Alvaro de Carvalho, faltando na Capital mas a- requisitada será ,exposta à
mesa redonda com o .objeti- bundante '�m um açougue venda, hoje, nos açougues
vo de discutir a falta da em São José, ao preço de 20' do Mercado Público.
carne-verde, para o consu- cruzeiros o quilo; fato que
mo da população. já, registamos em edições REUNIÃO, ONTEM,• homenagem 'a'o . DI·rnto'r PJl8sl·deotn do Banco Na- ••••,................. d

'

li \ V ,..' v
" consolidando-se, �sim, O

passa as.
.

A nossa reportagem ' foi

cl'onal ,'do Comer,cio. O discurso de a'gradecimeoto' l,e,oseCr,e,ln'uGmula'dtOo dBeQtl.tn'tVeeI'rma prestigio que desfruta o
HAVERÁ CARNE, HOJE? informada de que, ontem, o

, Banco Nacional do Comér- Ontem, no Gabinete do 'sr. Paulo Fontes e outras
•

O dr. Paulo Franco �os menta o Jubilo de que me I tarina irãol dever, eu: gran- , ,

ovid S
' sr. Paulo Fontes, Prefeito autoridades, estiveram na

Reis, Diretor Presidente do 12l'ho possuido, eis que, na i de parte, a construçao do. ustiça, promovi o a upe- cio, em Santa Catarina, o

Banco Nacional do Comér- verdade, verifico estar o de- I maior e do ,mais imponente ',intl2ndente do Banco Na- primeiro estabelecimento rio
da Capital, reuniram-se residência do sr. Eliseu "Di

cio, que aqui veio, para fir- 'câno dos ,estabelecimentos: prédio a ser edificado nesta rional do Comércio, ,agên- género a se instalar em ter-
com essa autorjdade, repre- Bernardi,' no Estreito. Na-

mar eontr,ato cO,m
a firma eie

créd,it.?,
de Florianópolis, I' Capital,

causa imediata e cia desta Capital, por ato ra barriga-verde. sentantes do Exército e da ,da, porém, foj 'transpirado
construtora da nova sede da no coraçao de sua gente. geradora desta homenagem., :... . Marinha,' para providências dos resultados dosentendi-

l l d l D f t S h 'A' b t }ue teve franca repencussao Nessa fase de transforma-
ao,ência oca tique e acre- I e a o, en ores. _

mim CO'U e' apenas a a-
ôb

'

'

f I
.

b
,.

'

-

d d f'
, 50 re

.
o orneciménto de mentos que se dizem havi-ditado estabelecimento ban- O Banco Nacional dq,Co- : reÍa de procurar e' .encon- ,lOS meios ancarios e só- çao o e i icio atual em ou-

cário, conjorma já anuncia- r

mérci� S.-,?-.� ao que eu sa�::-I trar o cami��o �onciliató�io ciais dêste Estado. tr�, majestoso e imponente,
carne. verde às Fôrças Ar- dos.

mos, fm a noIte.. de ante-on- ba, fOI práticarnente a prr- i :!Dtre as' exigeneias lfrbams- Admitido naquele Banco .à r,ua João Pinto, justo que
madas, aqui sediadas. NãO' vá sair, desse movi-

tem, homénageado com um' meira casa bancária que a, - ! ticas da cidade e as possibi- 10 d
A d 1915 1 REQUISIÇÃO DO MATA- mento, a vítóría dos' I

mar-em, e agôsto e , a se assina e, na oportunidade
jantar que lhe oierecemm. 'tluí -se instalou. E isto" há- lidades do Banco Nacional

víd f 1 d DOURO! chantés, é o que desejamos
o._q classes produtoras desta mais de 40 an.0s. '.. "Ido .ComérciO',�.A.·., p.ois; não sua 'vi a uncional, com e 'promoção a Superinten-

. Ih d d d b
. h

.' -'

t d t d C 1 Segundo fomos informa- todos os consumidores ...Capital, através das Federa- ',- Se agora vos e e reais serra e oa tecmca inverter onrosas comissoes, en re en e o sr. e -.> Guído '

ções das Ind'listriafl e do Co-
..
uma homenagem como es�a, : �rande

. so�a na edificação
.

as 'quais a de Gerente da' Bott, antigo e esforçado ge- F·---.···················
...""I·············.·..

mércio e da Associação Co- t<�rna-,se evidente .que, ele, de um imóvel para o seu filial de Florianópolis, desde rente que foi há mais de 33,
" ,11,'e',GQ",a,n

'

'ie.,v mercuii de FlorianópO'lis. nao falhou em seus intentos I' uso.
'

,

! 9 d A

t d 1920 t d'

b' f
.

A 1
-

t
. I e agos o e , en o anos de '15'0ns servíços, o seu

I Nesse: oportunidade, pre- e, neste am tíente, OI com- : so uçao que encon reI, ; . .

'

. ,

-

'�entes comerciantes, indus- nreendido.
'

corno' sabeis, foi a que nos! servido, au}da, em RlO Par- trabalho decidido para, a
, [dais e, ainda, os srs. dr.! Sim, porque eu sou dos proporciona um edifício d� do,.R. G. do Sul e na extin- concretização, desse ernpre-. Três princípios de ordem constitucional foram
Paulo Fontes, Prefeito da que entendem que a finali- apartamento em condomí-, ta agência de Corumbá, Es- endimento que será, por' ultimamente 'defendidos pelo jornal do governo, a

Capital, Charles Edgar Mo- I
dade de um �anc? não é a nio. fado de Mato Grosso, foi certo, um atestado eloquen-

' saber: \
.

/'htz, Presidente da Federa- : de ganhar dinheiro, pelo COI? êle, 'ficará o,Banco . 1° - Mesmo que modificada a Constituição do
cão do Corriércio' e da As- 'simples prazer de ganhá-lo. ótimamente instalado, as sempre pautada dentro do te do interesse, do Banco

/ Estado, o sr. Irineu Bornha�sen nomeará o Prefei-
' ..

;'ociação Comercial, sr. Al- Sua Junção é muito mais exigências urbanisticas se-, espirita público, de 'estreitas Nacional do' c';mércio 'em to da Capital po.rque a Consttuição do Brasil díz que
t.,e1·to Gonçalves dos Santos, I,el�vada, pois, cumpre-lhe, :�o �tend.idas. e à im?bili'Z_�-1 r��açõ:s �ntr� o comércio e dotar Flo.rianópolis de tão os governadores poderãO' nomear os prefeito s das
1'ep1'esentando o sr. Celso antes de qualquer outra coi- '1ao do dmhelro sera mml- a mdustrla, fIrmando-se e majestoso edifício. I Capitais;
Ramos, Presidente da Fede- I 5a" s�lecion�r. e distribuir .0"ma.' I

2° - A Assembléia Legislativa não pode emeI�dar,
mção das Indústrias Dire- credIto, aUXIlIando., com efI- Aos habitantes do Estado

TIM
--j

-

_mas apenas carimbar, as pl'opostas brçamentárias,
tores e Gerentes dos Bancos! cfência e)com prudência es- cabe agora corresponder à

.'

�,',
'

pO'r-que o Executivo 'tem delas a iniciativa.
doBrasil do INCO, Nacio- i peciais, o mecanismo.e o de- expectativa' em que ficare-

....

3°, - Os deputados não podem representar -seus
nal do C�mérc!io, do Dístrí- I senvcilvimento da :grodução mos, no que Se refere à te- • • • partidos perante e justiça Eleitoral. .

11;0' Federal, do Paraná-Santa I de riquezas, encarada esta; C!epÍívidade do meio quanto Essas três cOPlpanudas teorias fazem lémbrar
'catarina" e outras pessoas e:<pressã_o em seu �ais,�m'-I à �quisição de apartamen- '-'--�DE COLHER lo, e Je ínhapa" dão um pas-

,
[iquelci hist6rià do saudoso capitão Canudinho, re-

gradas, houve verdadeira, plD sentIdo, e fugmdo, por tos.
, selO agradável, seql o dis�: ferIda par Agripino Grieco, num de seus livros.' ..

festa de confraternização, completo, aos azares da a- Se� o nnsso plano ,for co- "

.

, Discu,rssando ém Blumenau,_ o querido e alegre\ d
'

1
-

d d A't t Dinheiro haja, sr. Barão, 'lJf:ndio de m,ai:;, um ceitil:

I' pelo júbilo da construção do ,ventura e a especu açao, ma o
,

e eXl o, - e emas militar, galhofeiro e gozador, referiu-se à 'deusa
I novo e magestoso edifício à 'quer em seu proveit9, quer fé em que o. seja, - então piara gasolina. Com essa coi" Sem filas. Sem aborreci- Putffar.,-
'. rua JoãO' Pinto. em ,proveito qe terceiros. ' Florianópolis, a par de suas sa de não háver carne na mentos. Sem a mínima

fis-I,
Sabido que Putifar não era deusa, que era ho-

I Saúdando o dr.' Paulo E' que, na entrosagem çlo belezas naturais, qu� lem- cidade, os c�rros oficiais; :::ali2hç:ão. Ruim, mêsmo, 'es- nêm e não mulher e era Putifár e não Putífor, veio a

Franco dos Reis o sr Char- nosso sistema econômico, oram as regiões dos lagos .

h f'l
"

d Q concllIsão do contundente autor de 'Carcassas glo,1'iO'-I ' . ,

b b d
'

.'
d 'I

( 111 caprlC osas 1 elras e e- tú para o povo. ue paga a ,

"C. les Edgar MOTitz proferiu aos ancos ca' e 0_ esempe- smços, e que sem�re m3
�

, ,','
I

I 'sas:' anudinho, sem pertencer a nenhuma acade-
1

,

'd d' nho de um papel tao grande recordo com saudades ) '3balada carrella, rumaram, ,!ldl1utenfão dos chapas-' _mia, teve a r�ra vI'rtu'de de dl'zer treAs asn"I'ras n'uma\ rap2 o 2scurso, em que res-,' "

.' ,
_

'
, ',.'

. I
•

'

' ., _,; I -
_ '"

{sàltou o perfeito entendí-I que ,a sua ma mt�rpretaçao, q�e lhe foram da�a: pela�; rara o. co�tmente em �usc.a l'l'aucas e npo ve a carne, I só palavra.",
'

'menta entre as classes pro- J)� epoca. em que, estamos ,ma?s. de Deus, tera sldo be- r LI" matenal para O' ,plCadI- r:elllpbr um óculo� Tem que j :::

( dtítoms e, o.s estabelecim:en-, �lVendo, �od,e lmportar' no 'neÍlclada "com outr:s tantas
i :lho. E' u� gôsto, vêr o des'"

I ,'11'. cntar os pe1'erecas, sete� *

tos de credtto desta Capttal cnfraqueclmerr,to, do nosso !)elezas que lhe serao.dadas

I C,:1 d 1'"
" Segundo o Diárr,'io da Manhã o dep. Wilmar DI'as,

,. . .

1
.

I
-

d h CHe e Imousmes, camlOne- ,'ar:.&s, m,anjuvas fi- berbi- "

p'l'incipalmev-te o maís anti.!, pl'OP�lO regll�: sacIa. .

pc as, maos o, omem. /
'I' • _ perdeu o mandato _por que foi o patrono do partido,

d "B N' I Dai a tradlClOnal austen- Senhores Les, Jeeps e qammhoes, uns gãr.. Isso mêsmCl, quando há., 'l't
.

M
.

d dgo a praça, o anca acw-
,

'

,.., I' 1
" em recursos e el oraIS. as, am a seg\l_n o a"mes-

nal do Comércio, q�e tem I i.ade com que o �a�co Na- Quem dlz�r-vos ,al�da qUI' ,Wi' lilapa· bron�eada e ou- No ('Jesgovêrno do noss� ma fonte, o deputado Bulcão Viana não perdeu O'

sólidas relacões com o co�' clOnaI do ComercIO S.A.) " hosso malOr anselO neste J!'OS,' hapas bránca&, Na ân- Bar�o, o carro oficial é, por seu manclpto porque é juiz em dispO'nibilidade e juiz
mércío e a i�dustría de San_lc1esde a sua fundaçã'O, nos instante, é que o Banco Na-

'!<:i d� obter carne, alguns iUllível que rJareça, uma em disponibilidade pode advogar! Abstraiu, o jor-'
ta Catarina. Depois de con- ido� de 1�d95d'e cada vez com (:�onal do Comércio dS�Af" ?S, ,Dl 1'OS ofic�ais' (êta, gasoli-' yerdadeira instituição.'Vma nal, a qualidade de deputado do sr. Bulcão Viana.
sideraçã..es,outrall, focalizan- malOr cm � o, vem operan- Slm ,como, no passa o, 02 o , Abstraiu não, subtraiu! Que o' sr. BulcãO' possa ad-
do a -m'p'ortaAnc-a do aconte- do

.. em. sua. extens� red"e de prec�rs.or ,das ,.operaçoes ,)(:') embrenharam-se S. Jo- ;5ra-1de e -interminável farra.
o ,-

• •
vogar, como juiz disponível, não há dúvida. (i) que

cimento, agradeceu à dire- FIlIaiS, hOJe em,<J1umero. �e han.::arlas nesta cldade, pos- sé a dentro, atravessaram a E a coisa vai melhorar para não pode é ser deputado. E deputado . afastado
, ção daquele acreditado esta- 15, espalhadas pelos ternto- �'a se orgulhar, no futuro, ::>;:.lhoça, pé na tábo'a, mas, os fel17ardos gozadores: a

f �

licelilciado ou ,em férias, é, deputado. Só pela re�,
belecimento de crédito a rios dos Esta<Jos do Rio dé,'com o erguimetlio de seu

finalmente, regressaram à c<Jn;cul!l está apertando e 'o nuncia QU pela extinção do mandato deixará êle de
iniciativa que, aÚm de dar Gran�e do Sul, de, Sflnta novo -edifício aquí, vir' asel', ser deputado.
a Florianópolis um impo- Catarma e ,do Parana. ,�) precursor do progress'_) base, tarde da noite, condu- '-).nt:o de mar faz um bem... '

,Asshn, pela teoria diariodama�hanesca há que
pente ed-f"'c-o, bem no cen-Il S,iI?bolo 'desta.

aus'terida- Ci.ue ,se acha ia.t,ent.e ?a ,c.'ap�- únd� cestas ch�ias daquilo .>mil�vieiTa,', Cacupé, La- d"o , , -. _. _
Istll1'guir: os deputados pessedistas não podem

t1'0 da cidade, que a embele- c,e aI' o tendes vos: na pes- 'Cldade e n.a mtelIgencla Ç(\ l.ue o Di Bernardi não quer I gi;',l, 'apr�stai-vos! O verão constItucionalmente falando, nem o mi1J,us; os d�
zará, virá facilitar a outras' soa do senhor G�I.do Bott

.. I povo catarntense. vender. Uma farra, essa his- ; e:·'1;1 <\Í, e com êle, a cara- U.p.N. podem até o majus!
firmas oportunidade -para: g�rente de sua FllIal local,

.

Em nome do, B�nco Na·
tória de ir comprar carne,:, \Tana' dos' ch�pasLbrancas! *

centralizar seus serviços às lha 33. anos, e ontem,
..

por clOnaI do �m.erclO S.A. E

I'
*

-

t d .

d �m chapa brancà. Uma can- Ga;o:lina haja, sr. 'Barão,demais dependências do pré_lmer!i'clmer: o, promOVI
o a l:C meu proprIO, agra eço O jornaIiestá turvo e perturvo!!!.

.dio.
"

seu �upermtendente. vos profundamente a home· 'ia, pm'a os felizardos possui-, por ('cnta d05acrificado�po- *.

O AGRADECIMENTO I.
A este homrm, que, nas-

;
r�,agem que houvestes po� jo,res dessas viaturas rápi-, vO/L�,tarinense. O petróleo

'I .

*

O dr Paulo Franco dos cldo em plagas estranhas,', bem pre:;;té;lr-lhe, fazendó os -las e baratas. Compr.am a � V(l�W. • • Depois, de amanhã, dia 21 de novembro, faz um

Reis, ag'radecendo a home- pe,lo sentime.nto e por direi� ; J,:.la.is veementes votos de fe-
18
'. '. I BUM ann que a Coap ,entregou os pontos ao DI' Bel'naI'dl'd t t d d d d �aHle por cnizelros o qm- '. . .

d'
'

nagem, mais ao Banco Na-
to e 'co�qms a" o::no,;-se !l�l a es para ca a u.m e '. ' aumentan o o preço da carne.

cional do ComérciÇ!, çonfor- �m catarmense, Fl'onanoí_)o-, vos e para esta n:ar�vII��sa A' •
'

(). C ;,Como )stamos le,mbrados, o pedido de aumento
me acentuou, o fez 'com'as !Is e o Estado de,Santa Ca-' terra que 'Vos fOI berço. tt.,SS,Jlm,IU," ale,m,,00m,aO-I. era de 12 para 14 cruzeiros. A portaria coapiana ele-'
seguintes palavras:

a
'. I

T d P' d A t
r

vou logo para 16, dando mais dois cruzeiros de inha-

Mu"Enl:Ccll:p10a·I.Sr. Dr. Pl'efeito ,qUI ·U 'O oe
-

CO,U ,ecer'... ,do da I. D. 5a. 'Ii, P19a530li :onhtra-peso, Com isso esperavamos que em
,

nao ouvesse aumento, pois esse Cr$ 2,00 do
Exmo. Sr. Presidente da •

- •

t d J t·, d �hêgou a esta cidade, an- Hercilio Luz, 177, hoqve a excesso ficarIam valendo para este ano. Dôce ilu-
Asscc'i,ação Comercial.

/

11 camlooe e a aspa orla ,e ;e-onte�, conforme noticia- 'solenidade da passagem de são! Os marchantes não entenderam assim. Da ge-

Es�:.�e,�����e���:,��t�,sr,é��� I: ".'
Veiculos' atropelou, ontem, :!-10S, o sr. General de Bri- Comando, p�esentes altas ��;��ade��n!�d,:s�:b���rda�e�u:��:nqtoue annouYaal trdaa-

, ;ada,�Octacilio Terra Urura- autoridades civis e militares
localS "

n'a m
carne, em 4 pratas!

Me�s Senhores. \ eoor Iy, nom�ado pelo sr. P�esi- e toda a Oficialidade do E-

E' com grande,satisfação Nesta Capital tudo' pode lou uma menor. lente da República pór De- xército em serviço naquele
que recebo a homenagem acontecer ... Até mesmo a Essa, cri;mça, que procu- ereto de 21 de julho do cor- Q. ,G., 14° B. C., 16a. C. R.

que ora me prestais. ocorrência de ontem, às 17 :ava atravessar aquela via
Bem sei que ela não é di- horas; frente ao Banco Pp_ pÚQli�a:, de .um para ouü6

rigida a mim, mªs, através
, de.minha pessôa, ao Banco' raná-Santa Catarina, à rua lado da calçada foi coi�!da

'- Nacionál do Comércio' S.A.. Felipe Schmi?t, em que a por aquele veículo, sendo a

J,e 'q�e, :neste mom;Ílto e I camionete da In�peto,ria de
i

'tirada à sargeta, bem, fron- ,

transItorIamente, sou um de Veículos e Trânsito Público, teira a firma Carione e Ir-
, seus Diretores. I' l' d W I -

.

T I· tA. ,govel'nada pe o guar a a - naos, sendo logo levantada
,

a Clrcuns anCla, porem, .

'

longe de diminuir, mais au- fredo Coelho Pmto, atrope-' por populares.

..__ ..
,

. ,F!orianópolis, Quinta-feira, 19 de Novembro de 1953 /

. se disso avisada.

Esperamos, hoje, com êste

registo, que o 3022 entre no

'vamente, em forma ...

No Lira Tenis Clube
I '

/

I'
./'

j'

rente ano para exercer as e HO'spital da GuarIilição,
,altas funções de Comandan- bem como,r'epresentantes do

te\ da Infantaria Divisioná- 5° Distrito Naval, da Aero

ria da 5a. Divisão de Infan- náutica e Policia Militar.

taria, com Quartêl General O CapitãO" Ediwal Oberg,
nesta Capital. Ajudante. Geral da FD/5a.
S: exc;ia. foi recepcidnado, procedeu à leitura do Bole

no La Porta Hotel, onde fi- tiro, Especial alusivo ao ato

cou hospedado, pelo s�. Co-
-

de transmissão do Coman
Socorrida, a menor foi ronel Gaspar Peixoto Costa, I do, após o que o sr. General

imediatamente levada' para que vinhá exercendo, 1nte- Ururahy se manifestou gra-
'

o Hospital de Caridade, de rinamente, aquele Comando to pela investidura:
, /' '

onde saiu após ,os primeiros e que se achava em compa- O ESTADO congratula-se
, Os oficiais de Marinha e suas famílias, convidam os ,curativos, visto não terem 'nhia' de todos os Oficiais da, C;Qm o novo Comandante da

parentes e amigos de I? �AR!A <?HRISTINA FLEIUSS I sido graves os ferimentos. Guarnição Militar'de Flo-' L D./5a., desejando-lhe feli-
CARNEIRO, para aSSIstIrem a mIssa que mandam cele- I Onde o cumprimento, do rianópoÍis.

"

I c'idades -rias elevadas fmi-
brar sexta-feira, dia 20 do corrente, às 07.00 horas na

1 'd'" O 'n
-'

b dCatedral Metropolitana, peÍ6 êxito da intervenção cirur- regu amento e transIto, re- ntem, as 15
I -oras, no

I c;oes ,que aca a e ser, em-

I ,gicH a,que se submetl�':h ,lativ",un,epte à. v:elocidade? .... ,Quartel General, à Avenida pos�f,ldo,.

Missa de Ação de Graças
,

'MARIA CHRISTINA FLEIUSS CARNEIRO

,*

*

*

*

1**
Disse o Prefeito que o Eliseu Mamãe de Floria

nópolis tem 40 mil couros em depósito. Com isso,
maldosamente, quís insinuar que o benemérito mar

chante pode empatar um enorme capital e não está
assiqt tão pobre como, é público e notório. O Paulo
não penetrou a alma de esteta do Di Bernardi. Elé
quer, apesar dos prejuizos, possuir tantos couros

quantos sejam Os h.abitantes de Florianópolis. Só
assim cumprirá a sua missão: tiiàr o couro de n6s
todos.

*

* *

CARDA'}?IO DO DIA

Sopa de reu abóbora, à Barão.
Pirão assustado à -Turvo.
Análice de batatas, à dep. Mkscarenhas.
Nabos apistolares, à Enedino.
Feijão da véspera, à Diário da Manhã.
Sobremesa:
Queijo suiço, à sistema Rodoviário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


