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Rio" 20 (V.A.) -- O gem à São Paulo, a fim de rá elegendo um novo go
-Envio à Mesa para ser publicado o seguinte tele- Presidente da República, descansar alguns 'dias 'na vêrno estadual de tendên

grama recebido de Santa Catarina, pelo Presidente Nereu segundo se anuncia, vai a fazenda de um amigo ní- cia oposicionista, resolveu
Ramos: .

I'
,

. . Minas Gerais, amanhã, pa- pônico. no municipio de lançar uma cartada decisi-
Exmo Sr. De-putado Nereu Ramos -- Congresso Nacio- ração dos Tribunais Regio- no. Lúcio Bittencourt, Pau-

nal -- Palácio Tiradentes. -- Avenida Atlântica n" 2.364 ra inaugurar uma escola Marília. va. Vai agir no teatro mes-
.iais Eleitorais que, segun- lo Pôrto e Gurgel do Ama-

"

apto 101' -- Rio DF. técnica em Muzambinho, I {á anunciamos há algum mo dos acontecimentos, pa-
',:16 a Constituição, tem a fa- cal, defenderam o projetona versão oficial. 'Partirá tempo, essa- projetada via- ra impedir a indicação de

, culdade de requisitar essas
por via aérea e regressará' gern do sr. Getúlio Vargas um nome pouco maleável

I forças, toda vez que a situ- que os opositores da medida
.ia próxima segunda-fel- a São Paulo. Sentindo a aos seus designios sucessó-

Levo conhecimento I'a. importância do futuro ple- rios ou, em último caso, a

Estamos .infcrmados po-I to paulista no panorama vitória da coligação. O me

.ém, de que o retôrno não

I
nacional e, mais �ue isso, todo é já bastante conheci

'e, verificará na segunda- sentindo que os entendi- do -- procurará dividir as

feira. Parece que o sr. Ge- mentos partidários em São fôrças politicas' paulistas

icar que ela é insuficiente,5 do próxlmo mês, o presi-
}ara manter' em todo o Es-

7éllte "da Repáblica deverá

I
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,

IVARGAS
Do Diário do Congresso Nacional transcrevemos o

seguinte: '

f )(�.

ira a Minas e S. Pauro
, ,

Campos NevesAuxí1i9 a

O SR. JOAQUIM RAMOS

143 -- De Campos No
vos S_C -- QUO :_ 128
-li --12-.

vossencia que estive
visitando interior Mu

nicipio, verificando in:
I • •

loco grave pre]UIZOS
-- nrigínadns recentes
-- temporajs cuja --

furia das águas-
destruíram p o n t e s,

pontilhões, e outros ar

rastados -- enchurra
das -- e muitos abala
d�s seus alicerces, -

barreiras desabaram
-- e profundos sulcos
e --: consta -- nas -

rodo�ias ficandó � mil
quatrocentos quilome
tros rodovias munici

pais danificados. Pre-

juisos estimados, dois

'milhões cruzeiros. Apelo vossência sentido ser encami

nhado projeto lei' concedendo áuxilio fina.nceiro municí

pio -- solicito Sr. Presdente -- Republica -- pagamento
auxilio decretado essa casa, temporarais anos anteriores,
-- fim -- poder prefeitura aplica-lo reconstrução suas

rodovias atingidas -- calamidade _L pública � antecipo
sinceros agradecimentos -- ATS -- SDS -- Gasparino
Zorzi Prefeito Municipal."

, O distinto representante barriga-verde,' em seguida,
j ustif'ícou o seguinte:

Projeto n? 3.843, de 1953
Autoriza o Poder Executivo a. abrir o crédito de

Cr$ 2.000.0ÓO,OO para auxiliar o munícípío de Cam

pos Novos, Santa Catarina, danificado por" tem-

tulio Vargas .aproveitará a Paulo caminham para uma que se apresentariam
oportunidade para uma via- sólida coligação, que acaba- 'pleito de duvidoso

nurr

êxito
Ade-para enfrentar o sr.

mar de Barros.

S. PAULO, 20 (\7'. A. -Alteração
Anuncia a imprensa
que possivelmente no

Iocal
dia,

.

'do, Imposfo de Renda
fUO,20 (.V.j\.) -- O,pre- IMPOSTO :N:OR�AL

.idente da República assi- Lúcro l.até c-s :ííOO:OOO,ooç .estar em São Paulo, a fim
ICU mensagem a ser envia- -- 10%.

de presidir à convenção re
Ja &0 Congresso, acompa- Lucro de elS 100.0'00,00 a gíonal do Partido Traba
nha.Ia de projeto que altera

Cr$ !'i'OO.'OrO,l'O __ 12%.
::Lspositivos da lei de Impôs-
to de Henda, institui a tri

butação adicional das ries

; las Jurídicas sôbre os lu-

,I

RIO, 20 (V.A.) - Depois :'ios deputados \
se insurgi

de intenso debate, no fim ram contra a medida, entre
do qual veio a prevalecer a

I
êles os srs. Arruda Câmara,

opinião do relator, sr. Alio- 'Fernando Nóbrega, �ugus
mar Baleeiro, a Comissão to Meira e Ulisses Guima

de Constituição e Justiça râes, não somente por con

da Câmara aprovou, ontem, siderá-lo inconstitucional,
por maioria de 'votos, o pro- mas, também, por ser incon
jeto de autoria do sr. Arí veniente, sem se contar o

Pítombo, subscrito por mais perigo que poderia eonsti-

55 deputados, que pretende tuir para a vida política dos

garantir, por meio de for- Estados e dos Municipios a

ças federais, a realização de presença de forças arma

eleições em todo território r das, as quais, se entregues
.iacional. Em outras pala- a comando de elementos
vras desejam os autores do I facciosos, poderão produzir
j/rojeto enviar para os Es- .os mais desastrosos resulta
tados e Municipios brasilei- ::1os, O deputado Aliomar

lOS contingentes de forças Baleeiro (relator) e os srs.

federais, para garantirem a Bilac Pinto, Osvaldo "Tri

.iorrnalidade dos pleitos, in- jueiro, Rondon Pacheco,
.lependentemente da solici- Hélio Cabal, Alberto Boti-

da inconstitucionalidade

.ção assim o exigir.'
E' o seguinte o têxto des

se projeto: "Art. 1° - As

inferiram, para salientar as

medidas acauteladoras que
é.i proposição consubstancia-

eleicões realizadas em todo
,

r

crritór!o nacional serão ga-
cantinas por forças federais

va em suas linhas gerais,

Art. 3° - Esta ,lei entra
rá em vigor na data de sua

regís-

.nna vez que acabaria para
se.' npre com os inúmeros ca-

-ue, para isso, ficarão à dis

posição da Justiça Eleitoral,
1 começar dos 10 primeiros
lias antes do pleito.
Art. 2° -- Se o coman

[ante da tropa federal veri-

sos de coação e intromissão
indébtidas das forças públi
cas Estaduais, geralmente
observadãs na vida' política
brasileira.

Findo os debates,

�a�o ou Território, as ga-
cantias necessárias, poderá
requisitar elementos da

Fôrça Pública estadual que

Irou-se o seguinte resulta
do: nove votos a' favor do

aspecto constitucional e da
'�on';f-niência do artigo pri
meiro do projeto, contra

q'uatr� votos dados pela sua

ínconstitucionalidads e in

conveniência.

Lucros acima de .... : ....

Cr$ 500.0(1).00 -- 15%.
IMPOSTO ADICIONAL

lhista, marcada para aquela
'/

ficarão sob a sua-texclusiva
, data.

direção.

Lucro até 12% do capital,

O TEMPO
Previsão até às 14 horas

3€ hoje:
Tempo -- Bom.
Ventos -- Variáveis, fres

cos.

'ur-ros em relação ao capi mais l'eservas -- Isento.
.al social e às reservas e dá" Lucro de ]::'70 a 20%
L!uas prcvidênoias. 2'0%.

Lucro de 20% a 25%
30%.
Lucro de 25% a 3'0%

40%.
Lucrei de 3'0% a 35%

60 Bilhões
(DO Sr. JOAQUIM' RAMOS) Os circulos politic.os ligados 50%.

O Congresso Nacional decreta)
,

ao Partido Social Democrá- Lucro d 35� a 40% d dIJ.d
r

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 'e o

para pagamiflllo a IVI a Interna do Brasilcrédito de Cr$ 2.0ÓO.OOO,110 (dois milhões de cruzeiros) tlco propalam que, na pró- I)O�;.'
Ia

-

(V O (iH,
_

.

,

. '. . . .

d C N S t v, ima convença-o, o nome do· I, LUCI'O de 4'0010 a 45010 R, 20 .A.) --

pre-I
torrz .ndo o Poder Executi- I terna da União Estadospara auxíllar o mUnIClpIO e ampos ovos, em an a

'�_ I' I' .

/
_ ,. .

_
".

•
.

,. ..

' ,

Catarina, que sofreu incalculáveis prejuízos com tempo- governador do Estado, prof, I 70"1".
sidente da República aS,sl- VO:d ��ltIr h,tulos r.D1"'l1- Distrito Federal e municí-

rais que o danificaram profundamente. Lucas Nogueira Garcez se-I Lucro de 45% a 5'0%
nou mensagem, a ser envia- I da ;,,-'ublIca ate 60 bilhões de pios e financiamento do pla-

Art. 2° Revogam-se as disposições em, contrário. da ao Congresso, acompa-j cruzeiros, para conversão e no de obras e I'n'vestl'men-d 9 3 l�á escolhido para presiden- � O�'L ISala das Sessões, em 16' de novembro' e 1. 5 .

. _ . r:. nhada de projeto de lei, au- consolidação da dívida in- t
JOAQUIM RAMOS. '$, t� da agrerruaçao. I Acima de '0% - 9'0.

\

os.

II>_ ....... �_(���� ...()....()�l....() ()....()....(l....(l....()....(l....()...()_()�()_«)...()....(l....(l__ Alúdindo às condições do
Sôbre a indigente intriga com que o Diário da Ma- I P

--

L.
'" das com parecer favorável e o das com parecer contrá- mercado internacional de

nhã tentou comprometer o sr. IVerêt� Ramos no jul�a- equena Içao rio,.�ara, que qualquér delas seja votada separ,adamente, moedas, observa a mensa-menta do seu povo, atr'ibuindo-lhelatltude preconcebt�a l {
,

p1'eCISO e, q1�e se l�e reqtt:eira o destaque.
, .

contm os interesses d<;t nossa Ilha -- o sr. Wanderley JU-1 Essa onentaçao condIzente com a velha pratwa par- gem que o projeto procura

ni01', nobremente, já preS;;otL esclarecimentos definitivos , RUBENS DE ARRUDA RAMOS
lamentar de a Mesa prestigiar as comissões técnicas, não çorresponder à colocação de

Em telegrama que ontem divulgamos, o represen-
I

cerceia dü'e-ito algum, pois o recurso regimental para o capitais estrangeiros dentro
tante udenista pulverizou o enrêdo da folha bornhausea- plená?'io é de extrema facilidade. Ao invés de adotar cri- d� uma segurança de con-
na, informando' que o preclaro Presidente da Câmara, Mas, aquele que aqui acumula aneàóticamertte os tí- tério ressoal, sempre suscetível de crítica, adotou a Pre-
no caso da-emenda concessiva de 5 milhões para a re- tulos de Professor e de Assessor Técnico, dando com as siçIência critério geral e impessoal. versão em con,Çlições de pro
cwperação agrícola da Ilha,. agira de conformidade com orelha.s no jornal que mentoriza, asseverou que o S1'. Ne- Daí por que ao requerimento de destaque, anexam, plClar uma remuneração
o Regimento, e com resoluções antedores e que, qual- rêu Ramos hav,ia indeferido a emenda que consignava sempte os deputados o recurso para o plenário com o que se Il?-0st,re sempre atual,
quer um que alí estivesse teria agido da mesma forma. verba de 5 milhões para a recuperação econômica da número de aS!$inaturas 1·egimentais. Foi o que fizeram () em face dqs relações de pa-,

Nada mais seria necessário aClrescentar ,a êsse de- nossa Ilha. \

I
deputado Wanderley Júnior e quantos entenderam de 'ridade, vistas ao prisma do

poimento cavalheiroso, eloquente e fora de qualquer \ 0, presidente da Cârr;-ara -: comecemo� a 'lição -- provocar contra o parecer da Comissão de Finanças o

su$peição. 'não ·tendo o direito de voto, senao nas votaçoes secretas, P1'onttnciamento do pleX!-ário. "
poder de compra, efetivo e

O povo, no entanto� deve ser posto a par de outras não 'poderia indeferir, vale dizer rejeitar, qualquer emen-I Contra essa .orientaç'ão ,impessoal só se têm insurgido. real. E, para atender a êsse
circunstâncias que envolvem o episódio e qué-servirão da. os que gostam de mandar às suas regiões aquilo que ��bjetivo, as, importâncias
para desmascam1' o inescrupuloso mentor do jornal P(l- O intrigante, pam forjar a intriga, tinha de pôr mal Carlos Peixoto denominava com precisão -- bilhete elei- correspondentes aos juros e'
laciano. ,I a questão. .

' ,

toraI.
'

1 d C
A amortizacões do emprésti-Assessor técnico da Assembléia, o jorna ista, ao acu- O Regimento dá a.o Presidente a amara, nos pro- Se o assessor técnico acompanhasse por dever de .,

sa1' o sr. Nerêu Ramos de haver indeferido a' emenda jetos de orçamento, e tão sàmente neres, a faculdade de' ofício, e para não fazer do cargo apenas sinecura, as nor- mo serão pagas, à opção dos

mencionada ou estava conscientemente praticando uma conceder ou negar destaque de emendas, ressalvado o re- mas em vigor na Câmara Federal, saberia' que desde o respectivos portadores, em

torpeza ou,' então, co'nfessando a sua crassa ignorância curso pam o plenário interposto por dez deputados. início da legislatura, quer dizer desde 1951, adotcu a moeda nacional ou em che
nas funções por cujo exercício o Tesouro t,âo generosa- .

_

A Com�ssão de Finanças, antes de �ntrar no estudo Presidência daquela Casa á orientação de apoiar a Co- que à vista sôbre Nova
mente o aqu'inhoa. 'das emendas ao projeto de orçamento, elabora sempre missão de Finanças, que é a comissão técnica, sobretudo

I
c

'

f't" _

Assessor técnico do Legislativo, está no se,u mais or- regras normativas de sua ação no estudo delas. quando com ela estão os líderes, todos preocupados em
.orque, el Çl a conversaçao

dinário dever o conhecimento; pelo menos, do trâmite Essas normas são submetidas previamente aos líde- votm' orçamentos eq.uilibmdos. , ,na base da taxa oficiál de
de um projeto pela Câmara Federal, em cujo Regimento 1'es e, em seguida, comunicadas ao plenário.' Diante do que aí fica, o Assessor Técnico e Professor câmbio vigente na data do
se inspiraram todos os estatutos internos"das Assembléias As emendas que não se conformarem com essas nor- que pontifica no Diário da Manhã, pode escolher a ponta , pagamento em' dólare� por

'

estaduais e no qual estes têm a melhor fonte subsidiária mas siío rejeitadas in-limine pela Comiss�o. Foi o que I do dilema: ou não sabia essa liçãozinha, ou é um intru-
I

medida d 'guald d
'

d
pa1'a a interpretação de' textos e norma de ação nos caso,', ocorreu com a referida emenda e com várals outras, quer I jão vulgar. No primeiro ca,<to, estará roubando os di-

I
•

e 1 a e � .

e

OMissos. cta bancada pessedista, quer da udenista, quer do depu-
I
nheiros púb�icos, CQmo funcloná'rio inútil e ignoranta_ço; I

modo .lllvelar nos �enefIClOs
Igno-rando êsse minus, o assessor não poderá 11em t:[do trabalhista Saulo Ramos.

.

I no segundo, estm'á 'mistificando o povà com calúnias que I' o capItal estrangelro e na-

�1I�:r�-ser assessorj quanto mai,s técnico! . As emendas .ao orçamento são vota,das, em grupo: Q sabe ,que são� c�lúnilt8." ClOnaI.

Galee! Bd Presi
deocia do PSD
s. PAULO, 20 (V.A.)porias.

publicação, revogadas
o artigo segundo foi re

as ,jeitado unânimemente pela
Comissão, sob os fundamen
tos da inconstitucionalidade.

i,ljsposições em contrário",
Por ocasião do debate, vá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 21 de Novembt·o de 1953
----�----

---��-J---------------
--,----- -.--------------------,.-----------------------------

o ESTADO

Ca�l'o$ aoepo" o. $,; /A.
Uma tradiçao� no' �umércio e ·,na·, In�ustria '.�� Santa, Càtarina

M a tr i z �; F I o r i a n ópo I i S
Filiais em: BbUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE,'-- SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.
i�specialistas em: FERRAGENS, FAZEN:t;)AS, D�OGAS, MÁQUINAS, PRODUTQS AUTOSCHELL, Fl\BRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FABRICA DE GÊLO. I
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DBA. WLADYSLA1'\lA �w" MTSSI i DR. JULIO DOIN VIEIRA,
II ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.. '1DR. ANTONIO Dm MUSS� OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

•6G.. I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
Olr..rpa-CHlltca "r.l-P.n.. ! 10, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina I

......V'I". ,.eampl.to e eilJ,HICl.lIIll..11••o ••• DO.NQ.UI o. a.,.'I'\(·
I

Rallway e no Hospital São João Batista da Lazoa,
"''''111, to. lOIIo"rlloa m.6tod"" .,'" diaID6.Üeo•• traulil""lIto.

. Curso no Departamento" Nacional de Saúde
;f.ILl"OSOOl'U - IIlST••O - I.lLPIN.OG,LU''U -'" ".'ruo·1 I Consultas díártamente das 10 às 12 horas;

LIBJIlO .ASAI. .-

3as. e 5as, feÍras de 15 às 18 horas.
if1a4ioMrII)'i4 ,.11' 6'n4.1 a.ri..-.II1Glt:roe...lIt..... "'1.. [11",.1 Atende no Hospital de Caridade, de 8 às to

il",lob 81, IlIfrll Yf{e�.lko.
,,'

/ I horas.
c.uIlIUrlCil: :Ru. Traj••• , a. 1, 1" ....1' :_ ,INW'" ...... i Consultório: 'Rua Vitor Meireles, esquina cum

..-..!II.. I Saldanha Marinho,
lIler'rl.1 D.. II lto 111 Ilorll. - Dr ' I Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

Du li la l' Ik.r•• - Drll. '--'-"---.--- -----,----.--.-

ae...... A"".li11. TrQa, Nt. ..

DR. I. LOBATO FILHO
o...CU ••...r.1h ,r..,lr.a6rt•.
TUB •• CULO'.DR. A. SANTAELA

P.••I!!t6r1A1l ....1... , ......... 1.1...

Dll, JOS� BAHIA S. BITTENCOIJRT
1i1l8.ce

alia t 111 •• 11&aI.. I' - •..,aI

.PllllllUCULTU1U - PIIDIAT:aJA - OIDJOÁ ••..üt
c_.il6rl.·....l•••d. - .....u", Tia•••. , (La!IIe U

r.. 4al0) - 1'lerIa.6,.ua.
lI"r'�.1 11 .. 11 �ral - DIirIa_....

0"':0' - OUVIDOI - RO" • Q.&.aGO'U

DR. GuERREIRO DA FONSECA

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade 'd'o Brasil

Ex·interno por, cGllc'urso da Maternidade-Escola
,

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

I. A� P. E. T. C. do Rio de Janeiro
.

MédicI) do :Hospital dé Caridade
Il0ENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES

-

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende diàriamente"no Hospital j

de Caridade.
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. TeI. Z.692•

h»odaU." ..._�...

....:r•• A,.r.lllll'•• '

W.,.II••• r•••• - a.fr.tor _:_ T.ne...re &as. L ('.

�rafla••• O.b....) - a�Uraú Is 0el'J" 1tnF hlM..

, ......
....1.. :;)&r. • ' Cculfi.

,

c.u••a6rt. - :tUa I. o.... .,... •. I - (&lt.II .. <leaa

_ .......J.
......... ..:.. reU,. hUll." 111. ..... TeL 1....

DR, ANTONIO MONIZ DE ARAGAO IMário
, J
)

O:r.......
Oe!Il••I"rl.. ,... Pia.., Il

ha 11 ta 1'f 1i1:ria.�te. •••Ga:'" ........

II... , ....1..... 111. 1'••" .. '16.

DR. ALFREDO "CHEREM
Cana MaeleJlSl •• A_ .

b.::tHtor ...0.,1taJ CoIbis ..

u...,.. ..fYO... • IB••�

",41U••la "D.L
&111& Tlril.... .. I.

0'•••1ta. ••• 11 .. 1. '.r_

rODI' •• !t"

.... 1 a.. a..... Ia:r.ly., I. - ........

I

-- Dr; Meceslao Szaniawsk -__.: .

---e-'

: CLINICA MÉDI�A HOMEOPATlC4
........-- ... ,,--,,----�---,------

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUalca lIM1ca' - ...... I. era.....

(Tr.tam.nto •• BroJiqwitn •••hltoa • e:rIa....). /

_ Médico do Hospital Nossa Senhora dá Luz '_
C....IUrt.: Vito? ••iHI•• , l' - I' ••Iar. 'Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _..:. Fone 2665
••rbl.: D.. 10,liI .. 11,11 .....,'1 ...... Uru.

• Residência: R. BARÃO, ,DO RIO BRANCO N. 529
.......d.1 ATeDI•• Klo B1'&II., lU - 'ro•• ,1.....

'

CURITIBl ._ PARANA'

DR. ARMANDO VAI-AIO DE ASSIS' Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

••BICO Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

...." CIIIII_ lalaaUI .. .AuI , chas,' espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex-

,1'" •• Carl.... cessô, Flores Brancas, Frieza se?,ual, Impotência, Este-

, OLllIlCA ••DlCA p. C.u.QAI • PUL91 rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do-
.

_ .lI.�. _ enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

c.u••a6rt.1 õaIe. I ...:. �.i li .. 11'. Malária crônica, Hemorroidas, etc.
.'

.... l' .. 17 una.
.

A�rENçÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a ?O de
I.......eI.1 .....:reeIla1 GslUl.:rji� • -- Irp.I 'IL cada mês, no HOTEL -HOLETZ
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\

Diretor: R-UBENS A; RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Represen tantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

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

ASSINATURAS

,'onncc!� ,.la rlllftu.at. Naeleaal .....Ict.. •• O".GI'III- �À.I>IOGJlAJ"IA • RAI?IOSCOP.... D,OI PULIIOIiI

"".... II" .rlllall). Clr.r"••• Tuas

...1.. ,er N.lrtlrM da Alifoi.....ta • rÚ_.lIt1a6," DUltr1t<1 ' ....rua.:!..
'

1/.1& I'aeuldad. N.cion.l· d... ..didll., Ttat.leIr"" •

"'�raL 'I 'r!..iollirurltle .0 Bospltal Ner'.
'

lIb-l."'I'lI'" ii. "o!!lplui' ral'.Uut" ' 1 1�.G6rt",.. "sreo d••apeei.liuo" p.la 8· N. T. h-iDearll•• Ib ..

�l!Iltal r•••ru. ..' I eh'1u·"i. do Prof. UIO Pin.a.iro Gaimarte. (ato),
b-tllt4trDo d. a611ia Ca.. do IUNIt..r." ...... ' .. 1....1l'Ot

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

CUJaiu. .641_ - D04D". N.fY._, Atende em hora marcada
-" 'I' Consul;ó!io e Residenci�: Rua FerIlando Machado, .5.

C;;u1dUrt.: •.tiflel0 Am6na N•• - ..la I. IRes: .
Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395 Clínica Geral - CIrurgia Bucal Dentaduras-

&eel11a.da: a., �.... 114. t ......l- � Pontes Moveis e fixas.·
.

.

Coualtu: Du 11 la li �ara..- I i Raio X e Infra-vermelho.
.

,

DR. NEWTON D'AVILA I HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
Ctr.....,••er•• -:- Doeaça 1I.".r.. _ Pree....... horas, e das 14 às 18 horas. '

IU.trId Mlca I Das 8,3ü às 12 horas aos sabados. .

.

.

CeM.IU".: .a. Vitor ••iro!•• a. 1.' - T.l.to•• !.AIt. , .CLINICA NOTURNA as quarta e' sexta-feiras das
Ce••• ltae: Aa 11,'0 )lor•• o iii tar•• d•• 11 )lor•••• til.... 19 às '21 horas.
1l..1....a.z )ta. Vld.l

'

....0., - T.-,.foD. lAIa.' I r--'--D---'-R-·.-H-A-M-'-IL-T-O-N---!-P-.-S-T-O-C-C-O---.

DR. WALMOR ZOMER'GARCIA' ,,_41

dê Larmo Ca'otição ,AO,VOGADOS
- MÉDICO _:_ - I--�--------------- ... -

CLINICA DE CRIANÇAS
J

Ol(.. MARIO 4\URlf'IDO
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
CORAçÃo. - FIGADO' - RINS - 'INT�STINOS

Tratamento moderno da' SIFILlS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

,

.

, HORARIO:. . ,
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas

Te1.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 --'- Florian6polis.

Lavando com SabãO

"i'rgein Espeéialida�e
da Cla. WITZEL INOUSTRIAL-Jsloville. (marca, registrada)

eco,uollliZil��e', tempo e· dinheiro
, . '

__ ." -"-'-'��--_=.:.�-..!..-------�---------------------
,..- ...------_._--------_._.--

- - _-_-__.------_._------ -----_._-- -----_"._------

Na Gapital
Ano Cr$ 170,v'.'

Cr$ 90,00Semestre .

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados. não

serão devolvidos.
,

A direção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigos assinados.
, ,

,

·Dr. Samuel fonseta
CIRURGIÃO DENTISTA

- MÉDICO-
Clínica geral de "adultos, e crianças - Doenças de

Senhoras :_ Partos .__ Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atend.e em seu consultório das 3% à!í 6 horas.

DR: MARIO WENDHAUSEN
CIfId_ _ I era.....

fleu..a6rt. - , II -. 'relo.....
Caultul Una.

.....IacIaJ __ '.... a. 'l'eJ. Il&>

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

"'''ré fim Irer.!. Recursolll 'Perante o SUJ)remo Tl'It-"
• j Federal .. Tribu.al Federal de Reeuraoa.

.,

ESCRITóRIOS
FlorlaDópolt. .;_ Edif1cio Sio Jor••, tua TraJaa

l2 .:._ 10 alldar '-- la1.& 1 ". I

.,

Rio de -.Ta"Deiro -' Edif1clo Borba Gato. Av.. i4
/

-\lltô.io Carloe 207 - .a1a 1003 .

CLARNÓ G. GALLETT1DR.
-; ül\10G,�DO -'

,Rua: Vitor Melrele•. u. 60 - Fone %."8 ,- Ji'lorlaIl6poU••

Advocacia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam. Fregapani ,- Causas

cíveis e trabalhistas. .

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fis"cais em geral.

.

,

Edifício "IPASE" - 50 IJndar.. ,

Da•. JOS! . MEDEIROS VIEIRA
.

.
- ,

I - ADVOGADO -"
CaIu-r.... IH - ...J.. '- ..... (la.....

'

I· Informações.

'U'eis
O leitot encontrarã, nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ,.... 2.656
Diário da Tarde .• t 3.579
Diário dã ManhA. .. 2.463

. A Verdade _........ 2.01(1
Imprensa Oficial 2.688
HOSP.ITAIS
De Caridaae: /

.fPrevedor )
'

2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos �.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa •

de Saúde) 3.153
Maternidade' Doutor
Carlos Corrêa ... 3.1�1

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo d;-- Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.038

Polícia <Gab. Dele-
gado)

"
2.594

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC ........ _ 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3.553,
Varig " 2.325
Lóide A�reo . . . . . . .. 2.402
Real .••....•...... 2.358
Scandinav8s •...... 2.500
HOTÉIS
Lux ...........••• 2,021
Maee8tic .,........ 2�276
Metropol .. • ... ...

.
3.147

La Porta • . . • • . • •. :'-321
Cacique :1.4 ..9
Central ''- 2.fi�.\
Estrela . • • . . . . . . .. &.371

\���kiÍTO . . . . . . . .. 3.659

. Disque ...•.•.•••. 08

I

/

Viagens Dl RÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as
FPOLlS.-S. PAULO--RIO " 4""
FPOLlS.!. CURITIBf\-RIO AOS SABS.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

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

tarmacias
de' Plantão

MÊS.DE NOVEMBRO
7 - SáJ;>ado (Tarde)

Farmácia Moderna - R.
João Pinto

8 - Domingo - Farmá
cia Moderna - R. João

Pinto

14 - Súbado - (Tarde)
- Farmácia Santo Antônio
- João Pinto

15 - Domingo \
- Far

mácia Santo Antonio - R.

João Pinto
.21 - Sábado (Tarde) -

Farmácia C;;Itarinense
R. Trajano

22 - Domingo :_ Far
inácia Catarinense· - R.

Trajario
-, 28 - Sábado (Tarde)
Farmácia Noturna - R.

Trajano
29 - Domingo -.- Farmj

cia Noturna - fi, Trajano.

__
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�(jO
NO LAR E NA SOCIEDADE

BSTADQ
ANIVERSARIOS

SR. CHARLES EDGAR

MORITZ

Líder das classes produ
toras de Santa Catarina,e
xercendo, há mais de três

anos, por determinação de

expressivos e prestigiosos
elementos do comércio e da

indústria, a Presidncia da,'Federação do Comércio e

da Associaçã� Comercial de rFlorianópolis, o sr. Char
les Edgar Moritz, vem fir

mando a sua atuação como

homem que sabe dirigir os

destinos dessa entidades.

Em Santa Catarina, tam
bém é membro do Conse

lho da Federação das In

dústrias e, ainda, dos Con

selhos Regionais do SESC
e SENAC. No exercício

dêsse mandatos, que os ho
mens da produção 'lhe con

fiaram, o sr. Charles Ed

gar Moritz, se vem condu
zindo de maneira a honra
los, sobremaneira. Também
tem sido incentivador, por

excelência, das iniciativas

que visam dar aos comer- I

ciários toda a assistência
-

que lhes é devida pelos de-

partamentos supersíonados
pelas entidades que dirige.
Nesta data, em que se re-

I

gista o seu aniv�rsário na_l
talicio, O ESTADO se as-'

socia, com prazer, às ho-I
menagens de que será al
vo desejando-lhe e à, exma.
familia, felicidades.

SRA JOÃO HENRIQUE
BRAUNE

Assinala a data de hoje

------- -

�� I
I
I

AVISO
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - Serviçu

de Luz e Fôrça - comunica que domingo, dia 22 do cor
rente, será interrompido o fornecimento de energia ele
trica, das 7 (sete) às 12 (doz) horas, por necessidade de
serviço. '

.Diretoria de Obras Públicas, 19 de :r%vembro de
1953.

Aviso
, DR -lVIOENNICH, Cirúrgíão-Dentísta
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SU3 Clínica Especializada.'

----�.---------------------------� ,--�----------------

I Revogaoão da uoi
flcaoão ,das CAPS
RIO, 19 (V.A.) - O Mi-

l!
nistro do, Trabalho está ela
borando uma exposição de
motivos em que solicita ao

I Presidente da República, a,

revogação do decreto ql!-e
unificou as Caixas de Apo
sentadorias e Pensões dos

Empregados em emprêsas
ferroviárias e de '. serviços
públicos.
Contra êsse decreto, .,que

data de 12 do p. p., havia-se

A CI T E
CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ -

PIC-NIC DA VITO'RIA' participar aos parentes e

C I" d
'

.. (. I amigos o nascimento de sua O etanea O
Em regosijo pela conquista _do CAMPEONATO

I primogenita SANDRA RE-' M
·

O.CATARINENSE D? RE�O DE 1�5�, o Clu�e de R�- I GINA ocorrido na Mat r- agazloe Igesl
gatas Aldo Luz, fara realizar no proximo domingo, diaI'

.

e .

22, na Loga, o PIC!NIC DA VITO'RIA, ficando por nidade Carlos Correa no
.

d t id d t d d
.

d I di 16 d t Encontra-se em . circula- .

meio es e convi a os o os os rema ores e aSSOCIa os la o corren e.

e puas exmas, famílias. Haverá onibus especiais que par- ,

- ção o número de n�vembro
tirão da séde do Clube, no Cais Raulino Horn, ás 6 ho- I -

de COLETANIA'-do Ma-
ras da manhã.

'

Orlando Caríon], Presidente em exercício

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 FpoU.

3

Agên,cia
de

Pu blícidade
\

Caixa Postal, 45

i_-.'lorianópolis
Santa Catarina

Hoje Passado
-

no /

Express« São Jorge

ta ao Rio Grande do Sul,-

/

A data de hoje. recorda-nos depois da pacificação da
21 DE NOVEMBRO

que: mesma Provincia;
- em 1762, 'partiu do Rio - em 1851, em Montevi-

de Janeiro uma esquadra déu foi assinado 10 Trata

l�vando tropas para' a Co-, do de Aliança,' entre o Bra-

lônia do Sacramento; sil e a República do Uru-
I . ,.
- em 1816, em Pitanguí, guai e os Estados de Entre

Minas Gerais, nasceu Mar-: Rios e Corrientes, com o

tinho Alvares da S i Iv a fim de "libertar o povo ar

Campos, falecendo em Ca- gentino da opressão 'qu,e
xambú, no mesmo Estq.dO"j suportava ;ob o domínio ti

em 28 de Marco de 1887.\ ranico do governador D.

Form�do em M�dicina, par- João Manuel de Rosas; '"

lamentar notável, deputado - em 1931, um Suelto

e senador por aquela Pro- publicado neste jornal cha
vincia, foi Presidente da mava a atenção do Prefeito

Provincia do Rio; de São José sôbre os nomes

- em 1824, em Montevi- dados à duas ruas do então

dé�, mo:reu, envenenado, o

I distrit�, ?aquele munici?io,
Brigadeiro Manuel Marques de Joao Pessoa .

(Estreito)

I de - Sousa, nascido no Rio Observava' que os nomes

Grande em 1780. Era filho de "Elias Paulo estava es

I do Tenente-general do mes- crito sôbre uma taboa re-

mo nome e Genitor do Te- gularmente pintada e àgui
nente General Conde

de"
sa de placa pregada á pri

Por.to Alegre; .
meira casa daquela traves-

I - em 1845, o Imperador sa. Outra éra uma rua co-
I

D. Pedro II e a Imperatriz nhecida como "Rua Spiva-
D. Thereza Christina de- ck". E indagava: "quem
sembarcaram em Porto A- lhes deu êses nomes?"

Iegre, quando de sua visi-
I André Nilo Tadasco

- DIARIAMENTE
I

FLORIANóPOLIS -- BLUN,IENAU
I

+r AGENCIA -

- �ACIQUE _I HOTEL-

,

Par'í,cipaçào'Navio emi petino
Newton Ramos e sra. par-

ticipam às pessoas de suas RIO,' 19 (V.A.) - O ga

relações, o nascimento de binete do ministro da Mari

seu filho Newton, ocorrido nha distribuiu à imprensa a

na Maternidade "Carlos seguinte nota:
/

Correa" a 9 do corrente. "O rebocador, Tritão

Florianópolis, 17-11-53, partiu do Rio de Janeiro a

fim dJ prestar socorro ao

Sala Sanitária 3-7Õ por
I

7-80 com piso de marmori-

te, paredes de Azuleijo is

talação sanita:ia e Luz à
rua Martinho Calado Cha-

Agradecimento
ONI FIALHO ROSA vem, atravez dêste jornal,

tornar público o seu agradecimento ao Dr. Newton

d'Ãvila, competente e abnegado cirurgião, bem como à

prestativa Irmã Jocelina, do Hospital de Caridade, pelo
carinho e desvêlo com ·que lhe trataram quando .da sua

intervenção naquela casa-de-saúde.

, Participação
Zeno Rizzo e sra partici-

navio "Barão de Aimorés",
em perigo no mar, próximo
à ilha Santana".

Convite

I pam
aos parente e pessoas

de sua amizade, o nasci

mente, a 8 do corrente, 'na

Maternidade "Carlos Cor-
I ,

rea", do seu filho José Gui-'

111'erme.

AluJa-se
F'lorianópolis 17 de

vernbro de 1953.
no-

Partiçi paçãfl
JAIRO LISBOA E SE- çara do Espanha. Tratar a

NHORA tem o prazer de rua Almirante Alvim 36.

o aniversário natalicio da manifestado o Sindicato dos

ex a Isabel L ea 1 CASA MISCELÁNIA dl.tri· Empregados em Telefones ema. sra,
buldol"a dos Rádios R. C. A. I 0_

d
'

,

Braune esposa do dr Jo-] VI t Vál I DI
Producão o Gas.

, .

cor, vu al'l e ecoa. -

ão Henrique Braune, Juiz Rua Coneelhelro MafrL' Também contra o decreto

de unificação das Caixas,
diversos' mell}bros do Con

selho Deliberativo da Caixa

ClnhA Do'ze de "gosto dos Ferroviários da Leopol-

li
I

JI
.

dína, impetraram mandado TIJOLOS PRENSAvOS, TELHAS, LADRI�
Bingo Social em benefício do Natal da Sociedade

de segurança ao Supremo LHOS, RODAPÉS E MATERIAL -REFRA .

. Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de Tribunal Federal, encon-
TARIO

-

Novembro. ..1 trando-se o processo com o

1° prêmio: 1 prato para torta com c'obridor sra'll'e1ator, ministro Ribeiro da '
.
\ PRONTA ENTREGA

Magda Silva Kunzer, ' -. 'Costa. I O G BtC·'2° prêmio. 1 par quadrinhos pintados à mão. Dra. 5ny ama I'aWladislauca 'Messi, •
30 prêmio: Jôgo para Irefrêsco, .rústico. Sra. Ma- • PLACAS SIPIL1TICA8.I' cem-construido na rua

ria Frazono Gallotti. illllr de N,oUDeira' JERONIMO COELHO
..
14 .,.;_ .Caixa Postal, de Julho 595.

4� prêmio: Jôgo de toalha banho e rosto, Sra.
Jledle....._ c1IXIl1ar D. tr•• 1 239 Flonan6polis Ver e tratar no

Dóra Araujo. ..,..... DIsTRmumoREs,

S Id F
' ta.ento 'd. .um.. '

,
....' local.

5° premio: 1 alcapur rustico, ra. a erreira.
6° prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Risoleta Me

deiros
7° prêmio 1 jôgo american� bordado à mão, Sra.

Alba Bello
8° prêmio: 1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny

Kúnzer. •

9° prêmio: 1 cesta de Natal, Sra. Dorvalina
Alves

10° prêmio: '1 bêrço
'

com bêbê, Sra. Ondína
Macuco.

Premios de consolação originais trabalhos a mão,
ofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz.

As prendas estão expostas nas luxosas vitrines da
Casa Paraiso.

Os cartões podem ser adquiridos com as senhoras
,�omp0.n:e.lftes . de grupo que trabalhas para este. ',fim ao

'9 'M�;�1:l20,OD.
j:,;/êai0�2\.i;;' / 1

'.

..
'"

CURITIIIA rWCltAIIA: PROSE8RAS

gazine Digest, a dinâmica
.

revista editada pela Soco

Doméstica, Ltda. :t\o seu

programa de oferecer uma

leitura variada e instrutiva

compilada de jornais, revis
tas, e livros das cinco pa'r
tes

\

do mundo, COLETA
NEA de novembro tem

vinte e tantos 'artigos de

V-ende-se gira�de interêsse geral. dos

I quais destacamos os de se-

guintes títulos: "Tesouros
NEGOCIO DE SECOS E e Terror no Fundo do

MOLHADOS Mar", "Despem-se por Pro-
Por preços de ocasiao,

vende-se um bem afregue
sado sito defronte ao porto
do estreito. em predio re-

14

fissão", Lampião -'- o Rei·

do Cangaço", "Vença _a Fa

diga" e "Plano Soviético no

Irã".
Além da sua agradável

leitura, COLETANEA a

presenta-se de aspecto grá
fico impecável.

mesmo

/
I

Cerâmica São Caetano

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

O ESTADO

•

,

" ,
1-

..

.,

I
I

,

PELO RA'PIDO SUL BRASILEIRO DEI XARA ESTA·CAPITAL A'S' PRIMEIRAS ,HORAS DA TARDE, A DELEGAÇÃO DO
AVAl' QUE AMANfIÃ, EM Jj:HNV,ILLE, BATER-SK·A COM A FORTE ESQUADRA DO AME"RICA, ,BI-CAMPEÃO DO

ESTADO, N:A PRIMEIRA PELEJA DA SEMI-FINAL. SEGUEM OS CRAQUES "AZZURRAS" MUITO CONFIANTES E DIS
POSTOS A BRILHAR FRENTE, AO CONJUNTO DE ZABOT· BOA SORTE, "AZZURRAS"!

•

.�;

S P O r 't i vo'
/ --�>.-<>--.<�>�()4IIIIIao()o_.,,()"""(}�()__o'_'�.fI••_•••••"__i!Il!�."' 114.11 14..........•lI!e•• ���_('_�

,"O' 'Estado E

.
)

5 E M V EN C EOO R!
No<amp�n'ha�'��!oresla,dual Bocaiuva x �a�!�a�i!1 prihrninar J

estádio da Praia' de Fóra, Um tento nos minutos finais' de" cada fase, Colegial levou a melhor SO,.!
tivemos o prazer 'de rever marcados por Carriço e Quito _ Vitorioso bre o Postal Telegráfico, Ia equipe do Nacional, de·1 na preliminar o Colegial em Blumenau o por 2 a 1, mantendo-se na,'
Porto 'Alegre. Foi adver- N·· 1 liderança do supercampec-jasciona-sário .do rubro-negro gau- nat? amadorista ao lado I
ch� O· Bocaiuva que apre-

,
.

.e; ._'........... ' �
Ir is, com quem decidirá a-

sentou quasi a mesma for- 'ram foram Pingo, Ortunho, I Marinho e Abigail; Pata, manhã. o titulo.

mação com que obteve o ti- Abigail, Miroca, Edgar e Gilberto, Hercjlio, Miroca Considerando ° máu tem-c
tulo de super-vice-campeão Gilberto. � Edgar. po reinante, a renda foi

da cidade' Adão não sabe- Os goals tiveram como BOCAIUVA Tatú, franca: Cr$9.345,00.

CAMPEÕES DE REMO DE 1953
.

\

41
VASCO X BANGU'

.

se derradeira.
O Bocaiuva atuou de a

cordo com as suas possibi
lidade� reais e com mais

I •

.

algumas aquisições o esqua-
drão auri-celeste estará em

condições de enfrentar em

jogo de igual para igual os

mais poderosos times de

�anta Catarina. T'atú foi o

seu grande homem na noi

te de ante-ontem. Fez defe
sas espetaculares, �a1vando
o conjunto de muitas si

tuações criticas. Está em

perfeita for�a o jovem
guardião. A zaga, como já
di$semos acima, correspon-'
deu cem-por-cento. Na li

nha de médios gostamos
mais âê Gatinho, o qual �e
tornou de Orleães para con

tinuar no "9aroto". Geral
do regular-'e Início com aI-
tos e baixos. No ataque
Carriço foi o que mais se

eviden�iou. César muito es

forçado, Rodrigues satisfa
tór,io, assim como Adílio.
Oscar e Zacki irreconhecí-

._-"""'"

veis.

- .." ..

Vemos nos clichês que ilustram esta. folha.ios
dos remadores do Clube de Regatas Aldo Luz, Francis- ,

, '

1\J M
- I •

co Schmídt (à esquerda) e Édson Westphal (à direita). nO araca!}a em cotejo
que acabam de ser .convocados para formar na repre- amistoso, defrontaram-se
sentaçâo barriga-verde que disputará o próximo Cam- ante-ontem os esquadão do.'
neonato Brasileiro de Remo" marcado para meados de

Fl 1 1 d I t... I d amengo , oca e o n er-
[aneiro na Capital Federal. Ambos foram prQc ama os

.

-

_"

campeões de remo de. Santa Catarina, domingo último, I
nacional tetra-campeao gau

vencedores que foram dos primeiro,' e último páreos, em ' cho c vencedodor do Pena

out-rigers a 4' remo c�m putr�o, neste ú I t imo. II rol por 4 � O. O triunfo cou-.

.om Alvaro Elpo (patrao), João Artur Vascçnce- be ao rubro-negro carioca
ios e José Bonifácio Vieira e naquele com Alvaro Elpo 1 t d 2 O

,

,(patrãO),
Hamilton Cordeiro e Sadí Berber. Tanto Chi-j

pe a con agem e a .

F � B I COM'PETIÇÕES DE ESGRIMA NA cão como Edson são .astros de primeira grandesa do es-

'quipes não decepcionaram., 8-IXa fanCa I .. b' '1'
.

f' t d -- --_

.

'
-

POLICIA MILITAR � l}?r!e remlshc�. .rasl eIr�, pOIS izeram ?ar e a gua_r- I
-

Jogaram como puderam, f d II -.' , , I niçao de outonggers a OIto remos do alví-rubro que tao

procurando sempre o re- az a ron a .... i Da F'ed�raçao de Esgrí-' I
DO MARIN�EIRO, as mes- alto elevou o nome de' Santa Catarina ao vencer a

pro-I NOVA .DIRETORIA
duto final adversário. Pode- '\ .na de Santa Catarina rece- ma horas e condições. Ar-. va Clássica Fundação da Cidade de �ão Paulo, na capí- DO CARAVANA

, hemos @ seguinte oficio: I ma - ESPADA. Comuní- tal bandeirante e a Regata Internacional de Montevi-
se dizer que f,.Qi u,m jogo na cancha do Coquei-

.

I '

d f t t
_

d U' F' C. .

Limo. Snr. Diretor Esporti-. que-se ao Exmo. Sr; Almi- ��u, d�i.'rotan o as
. ,or �s represen açoes o ruguai e ••

limpo e o empate, que' se ros Praia Clube, em dispu-
, do j 1 "O ESTADO"

I
C d 50 D'

.

.

;>;.rgentma. Ambos ja tem asseguradas suas presenças Recebemos ofício do Ca-
verificou nos ultimos minu- tadíssima partida, .

vence-
vo o jorna >- rante mt. O' ,lstnto nas guarnições de "four" com timoneiro e "eíght de ravana Futebol Clube, no

tos. diz bem o que fbi O· ram os bolopistas do Bar-
Nesta Naval. Solicite-se a sala Santa Catarina. qual o valente e disciplinado
Temoso máximo prazer d'armas da Polícia Militar.

equilibrio de. forças. riga Verde, que atingiram
.

"
-,

. :1e levar "lo conhecimento Comunique-se aos 'ClubesO Nacional não é lá uma a maior contagem já alcan-
dêsse' conceituado orgão, o filiados (as.) ANTONIO REB, A IXA,D'A O .. XV DE JAU'grande equipe. Os' seus va- çada nas pistas daquele n .

.lores muitos ainda novatos clube; seguinte: DE LARA RIBAS. Presi- S. PAULO, 20 (V. A) I disputará partidas em
, "Resolução nO 1/53. A Di. dente. LEONEL 'D.' PERE,1- r

_ Em sua' reunião de on- campo, representando,demonstraram I"er ardoro- ... no futebol' há regosi- ., ��

, reteria marca para o dia RA Diretor Tecnico.
.

sos e lutadores. OI? vetera- jo geral com 'a vitória do

nos, como Quito e Abigail. Avaí, Essa' alegria consti

já conhecido do publico f10- tue prova do peso que ti,;.

.rlanópolitano, ainda jogam rou o futebol da capital,
um futebol vistoso, sendo aliviando as suas respon

que Quito é ainda possui- sabílidades ameaçadas pela

c!0r de um "shoot" poten- província. que em matéria

. tíssimo, tanto que' conse- de futebol tem ultimamen:
- guiu o goal do empate; com te, dado lições à metropo-
um pelotaço de fóra da le;
área, aos 42 minutos, da fa- ... nota-se, na esgrima,

que o sangue novo já cp

meça a faz€r efeito. Foi

util, o qUe parece, a trans

fusão. O ,.Cel,' Lara Ribas
está movimentando a regu.
lari�ação 'dElfitiva dos esta-

Pelo campeonato Cario-

..

C'ã jogarão, hoje, no Mara

canã, os,conjuntos do Ban

gú e' Vasco da Gama. Para
amanhã estão marcados os

seguintes prelios: Flumi
nense x Botafogo, Flamen

go x Madureira, América x

Portuguesa, Bonsucesso

Olaria e São '. Cristóvão
Canto do mo.

x

x

de ponta e Erasmo márc�n- Pingo

seus autores Carriço, de Bonga e Erasmo; Iníc�o
cabeça, aos 43' minutos da (Romeu), Geraldo e Gato;
primeira fase e Quito nos I Carriço,' Oscar (Adílio),
instantes finais.
Os ,quadros formara� as-

Ontem a delegação ru

bro-negra rumou para Blu

menau. d�vendo estrear ho-

FLAMENGO 2 X

�onsagra_IINTERNACIONAL 0..
.

mos porque motivo, deixou
de atuar, mas, em compen
sação o' quadro apresentou

.

uma nova parelha de za

gueiro que tende a Ser uma
das melhores da. cidade,
com Bonga como marcador

e Ortunho; Quito,

Rodrigues, César e Zácki.
I je,

enfrentando o Palmeiras .

O Juiz Orací Alves Pinto, Amanhã os blumenauenses

que. acompanha a delegação': assistirão à segunda exibi-'

d� Nacional, teve boa, atua-I ç�o que será contra o Olim-

c:ao. plCO. '

sim:

NACIONAL _\ Ivaldo,

do o centet.

O jogo de interessante o

fereceu. Todavia as duas e-

grê�� varzeano comunica

a eleição de sua nova dire-

tor_á'il': que ficou assim cons

seu tituida:
pon Presidente - Adolfo Csr-

tem, o Tribunalcde Justiça outro lado, o descenso dês- los Wich
22 do corrente, com início Certos da cooperação dês- .

1- Esportiva reso veu suspen- 1 b a Více-Presidente - José
as 9 horas, quando será se jornal em, prol da esgri-' .

b d
se c u e IJafa a 2 Divisão.

der o XV de Novem 1'0' e Cipriano da Silva
procedido o sorteio, o en- ma de Santa Catarina, an- d f

Quanto ao intermediário
Jaú, por 60 . ias, em ace

da tentativa de subôrno, o
Secretário Júlio Cipney

c�ntro de FLORETE

e:o,· te�ipamos agradecimentos e da tentativa de subôrno do Tesoureiro _ Thiago Jo-
disputa da prova TIR:h.- deixamos o nosso convite

seu presidente. Isto signífi- funcionário da Federação. sé Silva
'DENTES. Comunique-se ao para 'que nos de a honra .e

.ca dizer que o grêmio [au- João Lima, resolveu o Tri- Diretor-técnico .'/' Thiago
'3r. CeI. da Polícia Militar o prazer de assistir as com- sense êste ano, não mais bunal eliminá.}o. Silva Filho
,lo Estado, homenageada petições acima. ---- --

-

A PE'DRA Guarda-Esporte - Euní
�om esta prova. Marca pa- RUI STACKLER DE AMANHÃ O LANÇAMENTO D

Orlando Silva
ra o dia 6 pe Dezembro

i SOUZA)
- Diretor p.a Pu- FUNDAMENTAL DO.PALMEIRAS

próxin:o a prova SEMANA' b�icidade ESPORTE CLUBE
Agradecendo a gentile-

za da comunicação, formu�

visitante os

tutçs; .

... fazemos nosso apêlo

lamos aos novos ,dirigentes
Com um _Rrograma. de· f.estas organizado com ca-

da sl"mpatl'ca
. -

'f \ ,'''-..' . 'E' Cl b d agremlaçao
J' E t- T

•

'd Ad ,.

d nricho, o Palmelras Recreativo sporte u e, a rua
.

a s ao reInan o os versarlOS os Delminda Silveira, procedérá,. amanhã as solenidades
I c�'escentes votos de prospe-

Catariilen�e§
I'
do batismo de sua nova bandelr,a e,Ja�çamento da Pe- ndades no ,futebol menÇlr

VITORIA. 20 (V. A)

-!
se na cidade de Cachoeira cira fundame�tal ?e sua �ova sede soclal: I ele nossa terra.

O selecionado capixaba que do ItapemÍrim, onde não I O pro'g;:ama e o segumte:

se prepara para 1 represen-
'

f' l' d empate/de la PAuTE
04iIeH���>-.

t·. ' ..
'Ol é\. em e um .."

,ar o Estado do EsplrIto A A d' .

d.'!' tres a tres, epOlS e um
:::,anto po Campeonato Bra- .

.

sileiro dé Futebol, exibiu- jogo muito equilibrado.

..

Venda-se
aos médicos dos desportos
para que aprtquem tam

bém na FEDERAÇÃO DE

TENIS a' transfusão; Ou
'

que melhor se apresenta-

será que esta já está muni- tal
ficada e nem sangue novo AyrtQn móvimentaria o te- de medD, deixarem de

fará efeito?
,

nis da AABV, colocaria em comparecer, ou ,compare-
,

h
1

1 d
'

... e extran o o elogio )rios o veterano Lira e as- ceri o, se mostrareIllr' apa-
/ . As 15,30 horas - Matinée dansante infantil.

que um desconhecido Fai- sim forçariam o ressurgi- varados... ' h' ,

As 17 oras - Matinée dansante para socios e
xa Preta lançou ao Mestre· mento 'da FEDERAÇÃO .. :.0 Barriga Verde, nas· convidados.. -��"'_�)4
Arantes. Aquilo. refere-se DE TENIS, que o Aciole. festas do, aniversário, reali- Ás 18 horas - Arriamento dó Pavilhão Nacíonal. !' A C I T.

"

ao presente ou ao passado? sonhou... zou interessantissima parti- As 18,30 - Prosseguimento da Matinée dansante , t -:0:- i
Se' é ao passado, no tempo ... no' próximo domingo, da de basquete feminino. As. 22 horas - Encerrarriento das festivades. .

::: AG 8 N C I A DE ,
Somos gratos ao 'clube presididQ pelo ·s� Fráncis- , Ique ele 'ensinava no 'Bar- pela manhã e a tarde, .

es- Af5 garotas exibiram-se
_

PUBLICIDADI
d

co dos Santos Cai'doso nelo con_vite enviado
__

.

__

�

riga Verde, estamos de a- gristas lirenanos e espada- bem. O jogo apresenta o -, -

I RE'V:IoS:TAS' Icôrdo. Mas se é ao presen- chins dozerinos enfrenta- prendeu a atenção' dos que 20 JOGOS DO LIDER_PAVLISTA NA
_.

te, quando 'e1'e ainda não rão os 1'4IS os barriguen- assistiram. Procurou torci-
. ; EUROPA' .' Iapresentou nada, aquilo é ses. 'Será que vão/ficar as- da. Sulamita merece para- S. PAULO, 20 (V. A) na Europa,' atuando na

i
lADIO _e JORNAI�'-Iironia, é perfídia. .• sustados, trêmulo, \ inhibi- bens, extensiv.os também à Estuda o São Paulo uma Turquia, Iugoslávia, Aus-

I
·()....(��()�(>�()�.()l

... é pena que o diretor dos antes as mascaras' dos sua colaboradora Lourdes, proposta da Panair do Bra- tria, ,Alemanha,. França,
ue ténis'do Barriga Verde, veteranos? Prova clássica, m�s ao'Diretor de Esportes sil, para excurcionat ao Itália, Inglaterra, Espanha, GRATIFICA-SE
não tenha a mesma capaci- q l'IRADENTES, é de �e do Clube, êsse dinâmico Velho Mundo. Portugual,' realizando, ain- A quem entl1egar "Negri-

daà_e .organisador:a .e de'

di_/ presu,mir, .que, se.
atavie �e lll-ªjor �i:>alding, que reco- da, .

no retôrno, algumas nho", um cão perdigueÍl.:o,
reçao que tem o seu pai; solemdade; por lSSO, nao nhecemos eficiente, pergun- partidas no Norte 'e'Nor- 'preto. Q�e.}t,ig'
se assim fósse, o Tenente úcará bem, se os jovens, talrios: - Porque parou? I n::3liz:uia cêrca de 20 jogos deste do país. '::elhei��\M?'

, "

As 6 horas _ Salva de 12 rojões.
As 9 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional.
Ás 10 horas � Batismo 'da Bandeira da Sociedade.
As 11 horas - Lançamento da Pedra Fundamen
da nova séde.

Um lote de terreno, próxi
mo do centro (ruà calçada).
Informações à Rua Deodoro
7, das 7,às 10 horas.

-

_.�----.-.--�----

No quadro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dar a -�-uem,' Sem ol�ar a·�uem
I
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}\gonisa a Escola
� Miliciana

MUDAS V2�DA2�!Y�!�D��NO r
E MEIO "GALEGA" AUTO

FERTIL
Com início de produção ao 4° ano. V Corporação, procurou, num
Solicite informações á SOCIEDADE

Inicialmente explicou o. Essas construções acham- que no começo de 1954 pos- BRASILEIRA DE OLIVICULTURA movimento de auto-defesa,

Dr. José Pimentel que a se situadas em uma aréa' sa receber os primeiros me- LTDA.-- Rua da Conceição, 36, Revoluções, golpes de Es- criar e desenvolver escolas

SCAN foi fundada em se- de duzentos' e dez mil me- nores.
3° ando sala 313. Fone - 36-6441 tado, a última guerra, a a- que favoressem a sua atua-

temb1'o de 1949, no Rotary tros-quadrados, á beira da Com a verba conseguida
- SÃO PAULO -

climata,ção oentre nós de lização. A Milícia catari-

Clube local e mereceu a estrada de rodagem' e da pelos representantes catari- .____
doutrinas exóticas, o cres- nense foi das primeiras a

idéia franco apôio de tôda estação ferroviária de Pi- nenses na Câmara é no Se- cynento da população, o de- cogitar do aprimoramento

a 'população criciumense,llnheirinho, com capacidade nado no orçamento do ano Festividade 'de .Sta, Cetartna senvolvimento dos centros intelectual e profissional'

principalmente, por ocasião para receberem inicialmen-I vindouro, as casas-lares e o P urbanos, fizeram com que dos seus quadros" e criou

da construção dos prédios te, quarenta menores. I edificio central serão equi- Viraem e Marl'.-r as Polícias Militares do :81'a- vários cursos, entre os

destinados aos menores a- A diretoria da SCAN já: pados, estando, portanto,'as'_ sil compreendessem a mag- quais constituiu expressão

. bandonados, tendo sido fei- está em entendimentos com I condições de' oferecer todo nitude da função policial, e máxima o de Formação de

tas valiosas doações no en- a Ordem dos Rogacianos,! conforto aos menores. 'Padroeira di! Arquidiocese 8 verificassem que estavam Oficiais, curso êsse que ser-

"sejo do lançamento da

pe-,
cujo r��r,esentante ,esteve I Essa ��ra será em parte

do "It'odo
muito aquem, em conheci- viu de modelo e exemplo

'dra fundamental dessa 0- em Críciúma, no fim do I auto-suficiente, uma vez 11 mento e montagem, da efi- para Corporações congêne-

bra. mês passado e tudo faz crer

I
que as crianças terão ter- i ciência que o progresso e o res. O curso da nossa Polí-

, reno suficiente para traba- EDITAL DE . Cada associação deverá bem estar do País, estão a cia Militar, foi instituido

-_._--

'

Ihar, aperfeiçoando-se na CONVOCAÇÃO I apresentar-se com os 'res- exigir das suas finalidades. antes que o fizessem Cor-

h- ti lt
.

lt pectivos estandartes e dis- C
.

t d t
-. ,.

M. EI··
.' 01' ICU ura e aVIcu ura. oncien es as, premen es

I poraçoes
maiores e mais. ri-

a Ior, IC IenC,liI 'no ,A construção dos edifi- Dom Joaquim Domingues tintivos. necessidades' de, num su-: caso Isso constitue justo

cios obedeceu á orientação de Oliveira, pormercê de I per-esforço, colocarem-se, o
I

motivo de orgulho para os

Combate a,s Pragas do eminente Professor Tia- Deus e da Santa Sé Apos- O prestitc-desfílará con- quanto antes, em estado de milicianos catarinenses e

. ,

go Würth, do 'Serviço So- tolica, Arcebispo Metropoli- tinua, lenta e ininterrupta- eficiência, trataram de pro- : coloca em destaque os seus

Com oma destas cial de Menores do Estado I tan�, Prelado �omesti:�, mente, i é, sem qualquer mover a remodelação e rees- oficiais que dessa forma se

do Rio Grande do Sul e
ASSIstente ao So11o Pontifi- par;dà né! marcha, ao sinal truturacão dos seus velhos revelam capazes para o

PolvUbadeiras 1 .undador do Instituto Pes-I cio, �tc. diretor. I padrões� Os rápidos meios exercício da missão 'e aptos

! talozzi, de Canôas e que I �os que o r=: Edital Os fieis e famílias que I de comunicação e transpor- a ensina-la aos seus subs-

I i:l por duas vêzes esteve vn'em, saudaçao �az e ben- não puderem acompanhar te, ascelerados, cada vez titutos, perpetuando co

I em Florianópolis, tendo ção em _Jesus Cnsto.' a procissão deverão postar- mais, aperfeiçoado da ele- nhecimentos e mantendo -a

, oronuncíado diversas con-
Fazemos saber que, de SE! nos passaeios das ruas tricidade e 'da motorizacâo justificada fama que adqui-

;W kgs,
,� ,

Ierências sôbre o problema acordo com ri praxe estabe- do trajeto para assistirem a
I 'êripu para as polícias no- riu em todo o País, quando

do menor transviado. lecida e a piedade dos fieis, sua passagern.. VÇ)S e complexos problemas o CeI. Cantídio Regis, assu-
C I d d 1 celebrar-se-a' no dia 25 do O préstito obedecera' ao

-

onc uin 6 suas ec ara-
- e maiores obrigações, am- mindo posição de �iderança, -

ções, 'afirmou o presidente corrente, feriado estadual seguinte itinerario: Praça pliando-lhes, consideravel- revelou à Nação o nivel da-

da SCAN que essa ínsti- por decreto lei de 12 de 15.) (lado do Palacio,) ,Ruas mente, o campo de ação, e queles que comandava.
- julho de '1938, a festividade Feli ScI idt D do

tuição tem vencido todos c pe trmnt, eo ro, exigindo dos seus servido- Enquanto o tempo passa

'os obstá-culos, porque sua
de Santa Catarina; Virgem Vidal Ramos, Arcipreste res maior espacidade. Cons- e as outras Polícias vão a

diretoria age em equipe, e Martir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça Pereira Oli- tatado pelos mais evoluidos, niínciando, alviçareiras, a

,er;?- vaidades pessoais e sem quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase)', Rua 'I deficiência da organiza- criação dos .seus cursos, nós

qualquer 'preocupação po-
lo mo�o que segue: I Anita Garibaldi, Av. Her- çâo antiquada, impotente estamos na dura contigên

lítica." 1) As 10 horas, �olene I
cilio Luz, Rua Fernando

para garantir, como sempre cia de anunciar o contrário:

Estamos satisfeitos com

Missa Pontifical. Machado e Catedral. fizera, a tranquilidade e O Curso de Formação de
2) Às 16 horas, Procis-, As varas do Palio serão segurança pública, porque .Oficiais de Santa Catarina,

as informações colhidas e são com a imagem de San- carregadas pelas' meretissi-
destas colunas lançamos ve-

amarradas a um excessivo já está praticamente extin-
ta Catarina, para a qual I mas Autoridades especial- militarismo, útil ontem mas to. Seus remanescentes for

emente apêlo aos demais
convocamos todas as enti- mente convidadas.

municípios barriga-verdes, hoje fator de incompatibi- mar-se-ão agora. Num vi-
dades e instituições' catoli- Para a solene procissão lidade e retardamento, cada sível declínio ...

para que imitem o gesto eas desta Capital qUE. n�la convidam-se todos os fieis e •

dos criciumenses, que es- deverão tomar parte, de- a população em geral.
tão trabalh.ando, sem des-

signamente pela, seguinte Sendo costume, aliás mui-
falecimentos, para amparar f.orma e nesta me,sma or- to louvavel e piedoso, enfei-
a infância desvalida, a fim d'em: tarem e .ornamentarem os

Cruz processional, Grupo fieis as ruas e fachadas das
de anjinhos, Colégio Cora- casas em circunstancias se-
I

ção de Jesus, Asilo ele Or- melhantes o mesmo se pe- .

\

crianças perigosas de hoje fãs, Cruzadinhos Cd' ,-

d
VIagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

e que são a preocupação
ongre- e e. es�era por ocasiao .a , ES,calas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

gações Marianas Femini- procissao de SantaCtt lti
_

constante"dos governos, das
a ari- nes e u ImO ,apenas para o movimento de passageiros.

nas, Associação de Santa na, gloriosa Padroeira da'
instituições filântrópícas e Zita, Associação de Santa Arquidiocese e' do Estado. ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
de todos aqueles que têm T h

NO ULTIl,VIO TRIMESTRE DE 195� .

erezin a, Damas de Cari- Desde já hipotecamos "

�

uma parcela de responsabí- d d,
' a e, Apostolados da O1'a- benções a todos quantos de

lidade no engrandecimento ção, Ordem Terceira Fe- qualquer modo concorre

de nossa pátria. minina, Ação Catolica, A- rem para o brilho da pro

brigo de Menores, Colégio cissão da excesa Padroeira.

Catarinense, Congregação Florianópolis, 14 de No-'
Marianas Masculinas, Ir- vembro de 1953.

mandades, Ordem Terceí-

Huiieon. Admiml - eficiente polvilhadeira manual
Hudson Roto - Power 806 __;_, de manivela
Niagara Ciclo -Lumior - manual
Niagara Crop - master - motorizada - cap.

NAS PULVERIZAÇÕES

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

USE ATOMIZADOR TEEJET

prático
eficiente
econômico

PECA FOLHETOS-GRATIS
DIERBÉRGER-Agro-Cornercial Ltda.

Rua: Libero Badaró, 499 - Tel. 365471 -

Caixa Postal - 458

Av. Anhangabaú, 392/394 - São Paulo

XI (ongresso Brasileiro
de II_giene

\

Curitiba, 19 (V. A) - tano Munhoz da Rocha

Em sesão solene, presidida o pioneiro da assistência

pelo governador do Estado,
I

sanitária anti-tiberculosa no

dr. Munhoz da Rocha, ins- 'Brasil. O referido orador

talou-se, em Curitiba, o XI I' exaltou ainda a notável

Congresso Brasileiro de Hi- campanha anti-malárica em-
, , '

giene. Aberta a sessão, foi I preendida pelo dr. Mário

dada a palavra ao dr. Má- Pinotti, bem como sua ação
rio Pinoti, presidente efeti- contra a tripanosomiase a

vo do Congresso, o qual mericana, a filariose e a �s

saudou os � o n g r e s s i s- corpionismo.

tas, 'transmitindo-lhes os Encerrando a sesão inau

votos da Sociedade Brasí- gural do Congresso, no qual'
leira de Higiene, organiza- se inscreveram 400 profis
dora do .Congresso, pelo êxi-. sionais de Saúde Pública, o

to do Congresso. governador Munhoz da Ro-

Navio-Motor �(Carl Hoepcke»de que o Brasil P?ssa; em
brevés anos, encaminhar,
para destinos melhores, as

Falaram a seguir o dr.
,

Benoni Laurindo Ribas, se
cretário-geral, do, Congrees
so, e o dr. Felipe Nery Gui

marães, representante do

Instituto Osvaldo Cruz, ten-

IDA I

de Fpolis. de ltajaí
21/11 23/11
1/12 3/12
12/12 14/12
22/12 24/12

VOLTA
do Rio - de Santos
27/11 28/11'
8/12 9/12
18/12 19/12
29/12 30/12

cha saudou os congressistas
2 agradeceu-lhes a partici
'pação nas solenidades co

memorativás do centenário

paranaense, finalizando por
enaltecer a personalidade e

:l obra do dr. Mário Pinotti,

\

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
ra Masculina, Carro Triun

fal, Revl1lo. Clero, Pálio,
bandas de musica e povo.

Antes da supra-mencio
nada hora as referidas As

sociações e entidades se

reunirão dentro e no adro
da Cat,edral, aguardando
cada umà o lugar que .lhe
fôr reservado e competir

I
cretario da Irmandade

no prestito. Sacramento.'

Romeu Sebastião Neves e familia convidam os ami
gos para assistirem a missa que em intencão à alma
de seu saudoso irmão ERNESTO NEVES' JUNIOR
recentemente falecido em São Paulo, mandam rezar n�
Catedraf Metropolitana, no pl'óximo dia 23 de Novem
bro (segunda-feira) às 7,30 horas:

do êste, último saudado, em a quem se deve a erradia

nome'de' tôdas as delega- ção da malária no Brasil "o

çõés, o povo paranaense e,maior passo que já se deu

sua altas autoridades, pres- em tôda a hist6ria da saúde

tando merecida homenagem pública no Brasil para va

à memória do saudoso pro- lorizar o brasileiro e, con

genitor do governador Mu- sequentemente, a civiliza

nhoz da Rocha - dr. Cae- ção brasileira".

to

HEITOR DUTRA, Se

SS.

Por motivo de mudança,
vendem-se., móveis usados
em bom estade de cortse�va

_

ção. Tntar no sobrado do
Banco Nacional do Comér
'cio S, A,'.

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MIC:a,O-ONIBUS DO

IIPIDO {(SUL-B,RISILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Dr. Romeu' Bastos Pires
-MÉDICO-

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

JANEIRO
CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS

Con�u�tório: Av. Getúlio. Vargas, 2 - BIGUAÇU.
, ,Horarto: Segundas e_ Qumtas-feiras, das 8,30 às 11
horas.

Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3,449
riànópolis.

Vende-se
-

I\.oa, Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira: Flo-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A CASA MAIS BARAT,EIRA DO ESTADO)

10) LINHO PURO qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente é de Cr$ 110,co �" 85,00 ° metro
"

'
,

.

.

t
f.

2°) VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ 68,00
I

30) CRETONE LINHOL, largura 2,20 metro Cr$ 53,00
\

/

4°) BLUSINHAS bordadas,.a Cr$ 33,00

"

I

"
, ,

•

5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SARAGOSSY, para cavalheiros (a roupa ideal para
verão) Cr$ 585,00

6°) FINISSIMOS, TAILLEURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00 .;

7°) ,TOALHAS DE MESA, para o café matinal, lindíssimas a Cr$ 25,00

,

8°) TOALHAS DE ROSTO, dúzia Cr$ 100,00

TRAJANO 33 --

---_._- -----,----------- -----

NO SILENCIO DA NOITE (IN a Lonely PLACE)
Como todos sabem: HUMPEREY BOGART atin

giu a celebridade no seu primeira papel no cinema: o

gangester neurotíco de FLORESTA PETRIFICA, o fa

moso filme de BETTE DAVIS e LESLIE HOWARD,

Agora, tatos anos depois, repete a sua notável per
fomanee num outro "role" de um neurótico, em NO

SILENCIO DA NOITE (In a Lonely Place) excelente
C Merece especial referên-filme da Columbia, em cartaz a partir de hoje, no ine I

RITZ. : cia, entre os artigos e re-

Nesse filme está BOGART cercado de um ,otimo portagens dessa edição: },
elenco, do qual sobressaem os nomes de

.

GLORIA Espantosa Amazônia; CH&-
GRAHA recentement prmiada pela Academia de Âr-

ria Em Um Ato' Homens e As 4 e 8 horastes e Ciencia Cinematograficas, ART SMITH, FRANK '
,

LOVEJOY, JEFF DONNEL, CARL BENTON REID II
Mulheres ao Volante; Tea- 1°) - PaI KELLY em:

e MARTHA STEWART. tro Santa Izabel, Escola de TURBILHÃO DO
Aparece também o veterano ROBERT WARWICK, ! Arte;/ Caixa Teatral de 0- PACIFICO,

que foi um grande nome no cinema silencioso e que beramergau; O Tambor de 10) ROY ROGERS' em:
iniciou a sua carreira com BOG.L\RT, nos teatros da i Bruch derrotou Napoleão; BARRAGEM MALDITABroadway, em 1921.

'

I "Ilmo. Snr.
Depois disso, nunca mais trabalharem juntos, vol-I Vale a Pena Fazer Rádio 3°) - Continuação do Diretor do jornal O Es- Tr�tar à Rua Uruguai n. 11 com prazer e deverão ser

tando a reunir-se agora trinta anos depois
f' emd NO SI- em Minas?; Heróicas

MiS-j seriado: A DAGA DE s--II tado -=---- enviados à Comissão Orga-"LENCIO DA N?ITE, filme d.e .e�oção pro un a e

gran-, sões Sem Glórias; O Sal- 'LOMÃO 3° e 4° eps. V'e"de-se nizadora, até o mês dede suspense, otimamente dirigido por NICHOLAS
mo Delator' O Motim de N JAY.

'

_

"r
'

o program.a: Maio de 1954, acompanha-fi NO SILENCI ODA NOITE é um dos melhores; Alcatraz e Lady Stanhope, Parada Esportiva Nac.
Nesta

vende-se uma casa de dos de um resumo conten-, I ' De' ordem damesa admi-filmes de HUMPEREY BOGART, nestes ultimos tem- As seções habituais, nu-, Preços: 6,20 - 3,50 material, sita à Rua Rui do no máximo 100 palavras,, nistrativa da irmandade demerosas e muito bym cuida- I Impropio até 10 anos Barbosa n. 130, defronte ao a fim de facilitar a elabora-das, continuam apresentan- I N. S. do Parto, venh� so-j.

Abrigo de Menores. - '

iti
_

, li 1 b
-

d çao e permr Ir a impressao

I
do-se movimentadas e atra- ti

1:n1
icitar a co a oraçao esta

..... , •., :' ) ,
V1:'1' e tratar na mesma. do programa.

i
entes Fuga, Quitandinha,' IM ii' " fu� �ireção I?ara u,�a propa-

I Panorama do Mundo, -Cine-
. ganda em beneficio das 0-

'ma Caixa de Segredos Te-
As 8hs.

" I bras, cl& reforma de �ua

I ma� Atuais Dentro d� Vi-
Alastair SIM - Jack, igreja centenaria, afim de

da' WARNER em: I' obter-mos' por a u x í 1 i o
I

' Passatempo, Es�arsos, CONTO DE NATAL
I Acontece Cada COisa .. , , ,

do povo e em modo espe-
- No programa: I cial das Senhoras inães de-Modas, Decoração do Lar,

II A t C lí rÓ»

D' P'
Noticias da Semana Nac. votas, de N. S. do Parto,

I
r e u inaria, ISCOS, a-

" E lhíd N M Preços: 7,60 - 3,50 auxilio este que pedimosi gmas sco 1 as, o un- ,

.

'

,

d â E· P
. I Censura: Improprio ate em dinheiro, e material deo os mgmas, aisagem j

B' '1' C V
. I 14 anosrasi erra, onversa ai,

Aquarela Mineira, etc"i
E há ainda os contos, gê

nero em que ALTEROSA
consagrou-se definitivamen-

nuam merecendo nêsse ex

celente magazine o lugar de
destaque que lhe valeu a

preferência pública: Em

Tempo de Amar; de Wal-
dir Lima Carneiro; Funcio-

BELO HORIZONTE, 191 PSD, segundo se noticia, o nária Por Concurso, de
(V. A.) - Divulga-se nos problema se agrava com o Luiz Geraldo Ferrari; A
meios politicos que côm a a-I término do mandato dos Chinela Turca, de Machado
proximação das eleições pa- dois senadores. No lugar do de Aseis; Uma Muler Que
ra renovação dos dois ter-I sr. Levindo Coelho entrará Compreendeu, De, Danny
cos no Senado tem-se como o sr. Benedito Valadares. Ski lé dJ' ' ient, a em e uma emo-
certa na UDN a 'candidatu- Quanto ao sr. Melo Viana, cionante novela. I
ra do sr. Milton Campos, fi- as opiniões estão divididas. No Programa:
cando o outro lugar possi- O ex-governador pretende F' I' Esporte em Marcha Nac.

, "
,

h rlqu,eZ11 ,em ser,., 'Preço,s'. 7' ,00 � 3,50velmente para composições I randi()latâr-se novamente,
VI b C

'

t
'

d "I"

que o partido vier a formar I havendo urna ala favorável D O reolo a O Censura: Improprio
cum outra agremiação, No' a sua substituição, (Silveira) '/ 114 anos

poso

18AHCOde
CRff)ITO,POPULAR

I',AGRíCOLA . I ,

RMo;d�,16
", ,

FLomANOPOLIS - 516., e.�r6.ru'6.,

..

Noitada Artística
A PARTIR DO DIA 9, A VENDA DEMESAS
PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA
DA ORQUES,TRA SINFÔNICA COM O SO
PRANO CRIST1NA MARISTANI NO LIRA

'TÊNIS CLUBE, NO DIA 21.

PARA O SENADO

ALTERosa ICinemalj
I Mais .; excelente -h ,. • '4ção de ALTEROSA está '

I sendo distribuída agora, a- As 2 ---" 4,30 - 9,15 Hs.
,

presentando uma .admírá- Humperhy Bogart em:

! vel sequência de .atrações 'NO SILENCIO DA

para o grande público dêS-II se conceituado maganine No Programa:

i brasileiro. Esporte na Tela Nac.

Preços: �,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

NOITE

, ,

�'4) X Y

As 8 horaste no Brasil e que conti-
Humperhy Bogart em:
NO SILENCIO DA

�'

NOITE
No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Imp. até 14 anos.

.Alastaír SIM - Jack

W{\RNER em:

CONTOS DE NATAL

, I

FLORIANOPOLIS,
i---

--

.

.. �1I COlgresso de

� $_.sstOJ ���;�;:�;�� :':��lei::,,�/_, 0UIIAIfTE TOlHI ... Capítulo Sul Americano da

/ I'" "

nos VA/)�JOS �:���:::a,I:��::i�analq�:
,

.I,

D'�"ft�,t't
será realizado em s. Paulo

M
/- ..".

no mês de Julho de 1954, o

�
�,� "'�I

'
;;

�
�

� � � �
'.

Segundo Congresso Sul A-

;; '/, � mericano de Angiologia.
Os temas oficiais escolhi

.l.-- dos são: 1°) Etiopatogenia

Os trabalhos sobre os te-

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

da arteriosclerose ablíteran
te. 2°) Tratamento médico
da arteriosclerosa bliteran
te. 3°) Tratamento cirúr

gico da arteriosclerose oblí
:ure adquirir um lote de

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

INrmSanddapde Ide I J!!ar!�� rua

• • o' ar o casa em local aprazível, !-1"0-

Recebemos:

mas' livres serão recebidos

"'·UJ()H -- o.rrVmOM - ,.AIUZ • OAJWAJIn'.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
••J,.elaU.Ja •• 8......

H.�e""lt. de Ocuros - Exam. d. rualSC) d. Olbe lIar.
lit.ulfk"çao \jIj. Pl'."\o Art4r14l.-

I

Moderlio& Aparel.ha••m.
• ,"'.... It..rS. _. Vi••olod••• Ouro I"'r.... L

construção em geral. IAo mesmo tempo tornar

publico' que se acha expos
ta em uma das vitrinas da
Casa Hoepcke, a planta da
reforma e aumento da igre
ja.

Florianópolis
de

'

ANDRADE & KQERICH

ExpreSSil

, ,
Confiando em Vossa ge- Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e' São Paulonerosidade e espírito cris-'
tão e valiosa cooperação
nesta nossa Campanha da .

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLISBôa Vontade, desde já mui-

Rua Conselheiro Mafra, 135
to agradeço e que Nossa Fone: 2534 __:- Caixa Postal, 435

, Celeste Padroeira N. S. do End. Teleg�',: SANDRADE
Parto, derrame sobre todos I

.

'

-"';gência: - CURI'rIBA
os atos de V. Sa. e sua Dis- Avemda 7 de Set�mbro 3320/24

, . . . I Fone: 847 (Lmha Paralela)tmta família, as suas mais i End. Teiegr.: SANTIDRA
belas e eficazes benções. I Agência: ',- :SÃO PAULO
Apresentando o meu res- Rua Rio Bo,ni10 n. 1247

peito e consideração e gra- Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
tidão,

'
. End. Tulegr.: SANDRADE

--o--:
(Ag.êncJ_as 110 Rio de Ja�eiro e em Belo Horizonte com

tnífcÇJo mútllo nt6 São Paulo com a EmprêiQs'ir"i'fõ"'''l''i'n:'l1·o�''''''
porfes Minas Gerais S/A;) : '

até
Ir" 'P, ed?'� .foão Btnier ':__ Se

cretarío Geral."
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ��o�,���o��,I�j����mo-,IPel��s:lfo�n�od�e�r:!e B:�� OS

'

'ração ao 1o cente�ario de �undação vem �l,li re.spei- i
. KANSAS CITY 20 (U. decisão o caso tornou-se'

tosamente por meio deste Jornal agradecer ao Exmo.
. . ,.' , . I ..

'

'

. I
Snr. Governador do Estado que se' fez representar pe- P.) _ O Ministério público mais sensacional em face da

lo Deputado Estadual Snr. Nelson Brasil e tambem pediu hoje a pena de morte
I
confissão de Carl Hall, que I

peja musica que lhe conce�eu.. para Carl Hall e Bonní Hea-
. .lec�nheceu que recebera I.Ao Exm? �nr. Arcebispo que envlO� telegrama, dy, assassinos do pequeno I quase t�Jo o resgate .de .. : :

ao Sr. Pe. VlgarIO que mandou o Pe. Frei Deodoro pa- B bb G' D I "00000 d'l' .

id I
.

t 1"
o y reemease, epois : o. o ares eXIgI o ao

ra a par e re Igrosa. ..
. , . I

A todas as mais autoridades que compareceram ou
.

de OUVIdas as ultlI�as teste- sr. Greenl;a.se. A metade Ifizeram-se representar e que telegrafaram. munhas da acusaçao, o pro- 0E:-3Sa quantia talvez nunca

Ao vereador Snr. Miguel Daux. que de' muito -r.otor-geral pediu' que os s.eja encontrada e provave1.-,' '��
bom gra�o ofertou a. pedra ma�m�re. para a colu?� co- l�ois assassinos fossem envi-I 'TI( nte vai ser �berto um irr-] �
memorativa, ao convite que fOI .feito pela Guarujá e o 1 A' , , .' , • • I r .

programa que foi' 'irradiado.' e os santirihos impressos 2C.O" para a Camara de gas. ouéríto pela polícia de Saint O Centro de Irradiação
com a estampa de N. S. de Fátima para lembrança do Louis. Com efeito, um dos 'Mental "Amor e Luz" realiza
centenario.

.

Cabe agora a- vez da de- ,"f us
.

oficiais, o tenente sessões Esotéricas, todas as se-
,

fesa fala". Espera-se um Louis S}:()uider�., que pren- gundas feiras, às 20,30 à rua

Enfim a todos o muito obrigado da comissão. .

d
., .

'H 11 I
. Conselheiro Mafra, 33 - 2°-u-onunclamento o JU1'1 nas «eu a e evou o para JCatuíra, 10 de novembro de 1953.

.

. .

-

andar..
cróximu.: 24 horas. "::lmissariado mais tarde se t ENTRADA FRANCA
Enquanto se aguardava a demitiu. .

' .

I' •A COMISSÃO

Clube 11 .de A99,stO"J-;;-;� li · 'P.
.

OGRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA S'O- 8010 .' -ai : -�rilCe�Sar o e-
CIEDADE 'DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- d' C I' ·

NOS p����Iig:1��SL��R�EZEMBRO pula (} por a UD10S0
11 RODADAS_.COM PREMIOS ESTUPEN:qOS E S. PAULO 19 (V. A.) -; l

cio de mandato de deputado
RICOS.' O deputado Pinheiro Júnior à Assembléia Legislativa.

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

declarou na Assembléia Le-I Neste instante solicitei a

f t d C "A EI t té ."
. I .'

o er a a asa e ro ecmca e mais um, gislativa que o prefeito Ja- I uma emissora que pusesse à
par de sapatos de crocodilo oferta de "Modas. . . I . -, - I
Cli er". I .

'

,11110 Quadros estava organí- minha dlsposIçao a grava-
p

d ". .

h " -

d d'2a. Rodada _ Um abat-jour com pedestal de alabastro, zan o uma caIxm a na·

I
çao o seu Iscurso para �l

oferta da "Casa Cascais" e' mais, um estojo, de l Companhia Metropolitana responsabilizar aquêle indi-
, �

.
escovas: de Transportes Coletivos viduo. Vou promover ação'� �

3a: Rodada _ Uma enceradeira elétrica, com espalha� (CMTC) para c�stear sua I criminal contra êle e espero
I

_

dor, oferta da "Caca Meyer". f t

.

h 1" I
.

D'" Of': l
�� 1.

íIL. ....

4a. Rodada _ Um estQjo de perfume, oferta dá "Fár- I u ura, �ampan � _

,po Itlca que o tar�o t�la conte- �

macia Catarinensc". .
nas prOXImas eleIçoes. Ten-, 'Ilha a oraçao obJeto. des&a

5a. Rodada' --:- Um Lustre de Cristal, bfert� da "Casa I do conhecimento do fato, o gravação. Quero acreditar l
Hoepcke S. A."

_ ..... ,
sr. Jânio Quadros �isse o que, promovida a responsa-!6a. Rodada _ Uma panela de pressao, oferta de Ma-

" seguinte: bilidade a Assembléia Le-
chado & Cia". .

.

'

7a. Rodada --'- Um Edredon, duas faces, oferta d'" A,
_ Acabo de ter conhecI- gislativa não permitirá que.

Modelar".
I menta das grav·es Gcusações êsse indivíduo se esconda

I -----.------

8a. Rodada _ Uma grande Ceia de 'Cristo, oferta da feitas por um desclassifica:. atrás das imunidades parla-

V
.

d'"Casa Galluf". .do, infelizmente no exerci- I.mentares. . en. e-se9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, of,erta
d'''A Eletrolandia". 'OLHO& - oÚYID08 - 1f.&alZ. a....Alft'� Vende-se uma casa de

10Fi. Rodada'- Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel- DR. GUERREIRO DA F-ONSECA material, sitã à Rua Rui
so Ramos. .----'--&••• R-ai bf

..---- - Bar osa n. 130, defronte aolla. Rodada _ Uma balança' domestica, o erta de "Osni
, Bec�tta ti. Oculol _ Exame de :ruallo d. Olho par.

G'lma & Cia." Abrigo de Menores.

.

PREMIOS DE CONSOLAÇÃO
C1la••ffieqlo da Pr 1o Arterial.

'" VI:'r e tratar na mesma.Modula. Allar.Jb ,m.
.ç;

12 Pae.otes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer· r......lt.rt. _ Vlaao.d... O.:re bRI. lo
ta do ,sr. Ernesto Riggenback.

2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé
rica".

1 Fruteira de 'vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir
mãos". .

. 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 lançamento de
um filme ...

BINGO E CINEMA

PREÇO DÓ CARTÃO: PR$ 100,00. ,

Senhas com a direção da Associação, bem como na

Secretaria do Clube Doze, no horário daf'- 8 ás 11hs.
Prêmios em I:!xposição na Casa Hoepcke.

-·-·-r·----

,

Assaltaram o Aeroporto
---,

,.

18JOreS Influenciados P�18S
-

Histórias em Quadrlnbos'
POR'::'O ALEGRE, 20 (V. contravem. � fi, .. logo o dr.

A.) - As autoridades poli- Homero Schnei.'er, titula'.'
dais de �t'l'viçQ na 4a. Dele- de Furtos, foi informado
gacía de Policia. na manhã dos .atentados IlCS menciona-
3c untem, tiveram conheci- dos hangares, determinou
mento de qu,e dois hanga- ,,0 inspet •»r Edmundo dos
res no aeroporto Salgado Santos que ]'l'ocedesse à"
Filho'hav:am sido visitados I ' .

'

.

. _

". d ilheio"
necessarras investigações.pelos amigos o a eio", ..,., ..' ,

.'

.
�ste policial, a tarde nas

hangares esses pertencentes
_

.

_. .-1 .

�,

'

ASP Lóid A' '. PIOX1.{l!c(a,.L doi aeroporto
à V . OI e ereo e >l .'

Salgado Frlhc deteve os me-
farr ilia

. Chaves Barcelos, ',
_.

nores .1\1. JS" com 13 -anos .

de idade, e G. C. S., com 15

anos, I." quais s;lbnetido� a

. respecl:\.ametlte. Do primei
.
1'0, �.egundo queixa do sr.

Otávio Rosa, os meliantes
levaram diversos cobertores interrogatórios confessaram
e um magneto para motor 5<>1' os autores f�d façanha.
de avião. Do segundo, cuja Fris:.mdo um (;f:!es que', (J

queixa i�i· registrada pelo que fizeram r i,o passou de

51'. Antônio Chaves Barce- urna 'simples brincadeira,
los, (JS meliantes nada fur

taram, porém, 1"01' perversi
d.ide ou brincadeira, danifi
caram cs aparelhos de dois

pois, c.uerra-n imitar a_,;

Ip'opzas de um
. "gangster'

de uma história em quadri-I
nhos, que haviam lido e que:

"teco-tccos" que ali se en- m .ito C� cntu-Js.smou.

•
�.

'.- ......---

Co'; isté va.loV' V.S.
a.b .. i ..Á uma. eonta. que
lhe ..enderi juro com·

penslo.dol" e
,

le\}4"';' p4rA SUA I'esidin-
, I eie, um lindo e útil presente:

um BEUS!1/MO COFREde ACO CROMADO.
.

Aprocur! hoje o NOVO

NCO . GRICOLA
FL�RIANÓ� c7��:� CATARII'IA ......._'"

\

••

elra�· nimais
(Patrocinada pela ASSOCIACAn RURAL DE LÀJES)
Em 21 e 22 de Novembro de 1953·
.• Bovinos

.Eqüinos
• Asininos
.Ov·inos
• Suinos
• Avicultura

, "

/ .

Não percam os int.cl'essaclol> e s t a excelente

oportul'licl�dt:' de adq�lirir bons Reprodutores para

o melhoramento do!'> seus Rebélnhos.

Comullicoção
De volta de São Paulo,

acha-se nesta capital, o sr.

DEMETIÜO MARANGO

NI, popular e conhecido
técnico afinador de pianos,
harmonius, organs e acor

deons, que retornando às
suas atividades, permanece
a disposição dos seus ami

gos e freguezes .

Rua: Francisco Tolentino
n.24.

CONTADOR
Dispondo de um período

I livre das 8 às 12 horas, acei
ta escritas avulsas.
Cartas para: - Contador

_ Rua Dom Jaime Camara

44
.

_ Florianópolis..

I ExpressoI . FloriaDópolis
de

ANDRADE 8f KOERICH'

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e Siio Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - "FLORIANóPOLIS

Rua Conselht!i?'o M�afra, 135
I Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435

End. Telegl'.:. SANDRADE
Agência: - CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3320/24
I Fone: 847 (Linha Paralela)

,
End. Te]egr.:· SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO

i
Rua Rio Bonito n. 1247 -'

.

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

...,..0-

(Agências no Rio de Janeiro � em Belo Horizonte com

tráfego mút'Ho até São Paulo com a Emprêsa de Trans.
,

por.tes Minas Gerais S/A-:)

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

ULTRA SONO
TERAPIAJ

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.

I
TO PARA INFLA.MAÇÕES E DORES.

. TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

��
:--.."'�'<...""

...�o "''-'\...���

��

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM, HORAS 'MARCADAS.

DR� GUERREIRO
TRANSPORfES AÉREOS CATARINENSE S/A;
.." .

,
.

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESmll:NCIA _ FELIPE SÇlIMIDT N. 113•

------------------- -.- o •• ._. .. , _

OTICA
VARIA,DÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE-MAIS 'ATRAENTE K LINDO, NO GENERO DE ÓTICA.

'A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
ÓTICA MODÊLO

RUA FE.LIP� SCHMIDT � FONE 2.200
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

'
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" � _)

Associações de class e e Síndícetes, onleP.l,' em-PalácleI íningos passados, atropelou

reclamar urgentes 'providências do Gevemader,
está ausente .., - Selicitades às autoridades fede-

2 barcos frigorificos co o guri foi socorrido e o
�'

caso, devidamente abafado. '
.

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
O POVO continúa reagín- Contra a Car'_'I:Tra,' academi-I qie entrassem as associa- EM PALACIO

Sem queixa na pOII'cI'a. E o R I' d "d' 25
'

16 h SI j , ea izan o-se, no proxirno la ,as oras, a a-

do, atravez de suas associa-I C0 Neudy Massolini, Presi- i ções e os estudantes em con-
I As 16 horas de ontem, a

que era pior: com um moto- lenissima Procissão de SANTA CATARINA,wenho so-

cões e sindicatos, contra a dente da União Catarinense jO táto direto com as altas au- Cc.missâo, constituida dos
ist imp 'do E' da se' licitar, de ordem do Snr. Irmão Provedor, a presença dos

,.
\, 1"1S a rm rOVlsa , ,

'

-

acão antipática dos mar-,I de Z",tuc1anlE's c outros. tor.dades estaduais e muni- srs. Ivo Gandolfi, Neudy ,

D dg D S to Pin Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metropolita-
C'hanl.es, que gerou a carên-, A J-JALAVHA DO II cipa is, para 'que 'fosse estu- Massol.ni, Prefeito Paulo 'tne o, d,e

ou

fl ea ta S·a'bla- na, às 15,30 horas, a fim de revestidos das -insigneas da
,

, ura ver e, am n e. - 'nossa Irmandade, e à esta' encorporados fazerem parte
cia de carne-verde, desde 15

! FREF:CITO \,
Ja(la uma fórmula para i�e- Fontes, Osmar Cunha, Car- do à tarde e o domingo in- de préstito em honra à Nossa padroeirâ.

do corrente. Tal situação, O sr. Luiz Eugênio Bej- diaí o fornecimento do pro- 'l!E:;]o F,oY8CO, Amâncio Pe- t
. ,

h S J' Consistório, 20 de novembro de 1953.teirm o, percorre . ase.

porém, continúa insoluvel, rão, funcionário da Prefei- duto. Para tal, deveriam I ::'eira, Olívio Pereira, Fer-} Visitando a Palhoçà. Dando Luiz S.' B. da Trindade - Secret,áriO{
face às nulas providências tura Municipal, levou àque- constituir. Comissão que se .1a11':10 Bastos, Cap, Couto,

uma espiada na praia em S.
- é. preciso consignar isso Ies que compareceram à re- .Iii igisse a Palácio, para a- 28t, resr.ondendo pelo expe- M' 1 L d f

'

'I' r s,- iguei. evan o ami la e
.- sem resultados práticos, união, .a palavra oficial do borrlar a questão com o dic nte 'da COAP, em virtu-. ig a

.

'ta a, ,I e ami os para um VISI
Idas autoridades que" nessas sr. Paulo Fontes, Sem apre- Chefe do Executivo. Tal -le da () usencia do respecti-I' iti b 'I' S m s in I' SI lOS uco ICO�. e e -

emergências, ficaram, de sentar solução para o as- a.edida foi aprovada, unâ- "lO y.m::«'ióente, sr. Apolonio \
, d '1 ti

r-

1"}

I
como ar com o as imave

braços cruzados, sem que su-ite, limitou-se a ratificar 1.:]J.,ementé, Outra, também, Bouret, que ainda não re- estado das estradas, vai to-Ilevassem a sério tão sério o que reiteradamente já, in- .oi apreciada e com aprova- "(l'essou cio Rio, onde se a- I d
'

'f' VA'
.

can o por ai a ora. ez per
fOP1,10U aquela _,autOridade ;ão unânime: telegrama ao cha Li dias, esteve- em Pa- !

t
. its C ld d Iou ra, VISI a, a as a m-

Mais uma reunião, ante- -,- oferecimento a quem o ;1' Presidente da Repúbli- 1';('/'), ::/!m de se entender
ontem, realizaram a Associ-' lesejar, dos açougues e Ma- - a, ao ,sr. Ministro do Tra- com 'clJloridade competente,
ação Contra a Carestia e a acouno, no "Estreito. Decla-

,

Florianópol!s, Sábado, 21 de Novembro' de 1953

Apesar da chuva, o trapiche de Rita Maria ficou repleto
culos sociais, que foram, lev U1' as boas-1,indas ao ilustre

de ""?" de todos os ciro'catarmense.

I

Instituto de Aposentadoria' e
Pensõe.s dOE Comerciários

EDITAL

Levo ao conhecimento dos interessados que, de
acôrdo com a Portaria. 'no 148, de 16 do corrente mês,
do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comér

, cio, estão suspensos, nos meses de novembro e dezembro
.

do corrente ano, os descontos ém folha de pagamento
relativos às prestações de empréstimos simples das clas-
ses "E" e "C" e de empréstimos imobiliários.

.

Assim, às empresas averbadoras de empréstimos -,

simples não devem, em hipótesse alguma, descontar dos
salários dos mutuários, as prestações relativas' aos cita
dos meses, cujo recolhimento somente será aceito nes

ta Delegacia depois de paga a última prestação contra
tual ou em casos de' reforma do contrato.

Florianópolis, 20 de novembro de 1953.
Faancisco Câmara Neto - Delegado

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

A Re@vão do Povo Continúa
----------�--------------------�-----�--------------------------

• • •

DELíRIO AMBULATÓRIO

para
que

buscar uma jovem, que se

distraía na orla do Atlânti-

um menor, na rua do Fato,
nó Estreito, quando �inha

�

rais

/

problema,

�'rilão Catarinense de Estu

dantes. na sede desta, à rua
Á Ivaro de Carvalho, onde,
em lVIesa Redonda, •

repre-

l(lel, também, não poder o

� uma. figurinha difícil do"

.idenismo josefense. Já dei-I

peratriz, onde os passageiros
,

"

I
-recebem um banho'qlllente,

na ausencía do sr. Governa-
d',r :L Estado, para que �,t!!
iam tomadas outras I?roYI�
dências mais prát'cas, entrr

"dJho, ao Senado e à Câma

'a Federal e à, COFAP, en-
Isso todos os fins de serna

na, Com gasolina e niotoris
ta pagos pelo Estado. Sem a

P'.'�{eit6 tomar iniciativa de �a�'(cendo a necessidade da

,;1::;j�;tecimentCTde carne-ver- União fornecer dois barcos
, Ie 8 população por não con-

mínima cerimônia, a bessa.
Dizem 'que o responsável
por êsse circuito automobi

I.íst�co '(sempre encarapita
ia na boléia da camionete)

Irigorrficos, sendo- um para as que is a da requisicão (�O
carne-verde e outro para gado dos marchantes e ;01'

pe-cado. ner imento imediato à popu
I

,

\

sentantes de associaçêes e tar os éofres municipais
de sindicatos de classe tive- 2.0m. recursos para tão ele
ram gele abordar a questão, 'adas despesas.
em: seus vári?s aspectos, ) PENSAMENTOnAs, .

��:n�:!�:� a �;:�:ePJ':�: C��pS:e��n���D�T�:�� 1 Brig. ,Henr·loque . Fleiss
" I ';ou louco, o Diretório do

incogn.ta do problema \ do ' produtoras nessa Mesa Re- A fim de dar prossegui-" Hoje" dia 21 às 17,15 ho-
I -

d vizinho município onde era

Iorneclmento' desse produto dorida, o sr. Charles Edgar nanto à serie de brilhantes

lIas
na Sede o Clube XII

. ';gura-de-prôa. Agora, com
,c:e

' .

necnssI'dade, \i[ 't P 'd t d F d :!onferências do Curso de de Agôsto, aquele oficial-
_ pr;mora 'C j' , l'J z, reSl en e a e e- ,}dírio ambulatório de
ne';; 11 Capital. 1ac20 do Comércio e da As- Expansão Cultural, chegou, general proferirá perante à .

"I
1 d FI )ptem a esta Cidade proce seleta àssistência .,no Curso lue se acha possuido, acaba

Alí estiveram, entre ou- ócciac,.,ão Comercia e 0- '-

,
,-

nlouquecendo os colegas
,

srs. LUI'Z l'i'IIIO'polis. Pisa'ndo, e,m ter- ciente do Rio de Janeiro, de Expansão Cultural, urnaeras pessoas, os - lL serviço. E o Dr. Santael-
Eugênio Beirão, que repre.- I'eno mais seguro, deixando em aviãoo esp.eciál da F"AB. '1I,nteress.,an,te. e-atual"izada pa,-

' I
� :1 vai ter um trabalhão ... I[sertlou ° :::T. Prefeito Paulo 2<, ser demagor. encarando ° BrIgadeIro - Hennque I 18stra ll1ütqlada: O poder

(

I
I 201' essas e outras que, di-

_ Fontel; ChaTles Edgar Mo-l ) é'SSUrito como outros já Fleiuss sub-chefe do Esta- Aéreo em face da realidade .,.
, ,

"

I b '1' "
. ,:íamos ante-ontem: gasoli-Il'Itz, que ex')ôs o pensamen- deveriam ter feito, isto é. ia-Maior da Aeronautlca e "raS1 eIra. .

to d"as /c.fa.�",e.c produto'ras I
C(l)TI (",stu'dos 'e 's'I'tuando as

.' - na haja,�sr. Barão! O petró- I
,� -

uma gas maI�resl�x�re�so:s 1 _
A recepção no aeroporto le:o é'-vosso!!! "

neSJe assunto, Ivo Gandolfi, I :i1eciidas no terreno prático, de cultura e mte 1gencla a
compareceram 'alta� autori-

, .. BUM
.

.

P,·e,,,lenle do A"ociação pmpó, ° lide, dQ comé"io no,-,. g10,io,. Fô'ça Aé,ea Jade, ent,e "' qua" de'ta-! ..

,O�ar�a�'�u�em�/,�Se�m�ol��nHr�a��u�em ���EGU"h�me
sitão Euc�ides Simões, S. ,KuhlmanD

- Excia. Contra-Almirante

Ein Criciúma, Brevemente, os menores aban- ddramente necessitados, -:-�&.rlos da Silvei�a C'arneiro, O sr. Guilherme Kuhl-

d
'-

.

f t' II AS· d d merecendo destaque a que ':omandante do 5° Distrito nann, diretor da Fazenda,
dona os terao um con or ave. ar, ,OCle a e

essa instituição. vem de Naval, S, Excia. o General em São Paulo, está de vis i-

Criciumense de Assistênci? aos Necessitados construir para abrigai' os {e Brigada Octacilio Terra tu aesta Capital, onde v�io

(SCAN) construiu, no báirro Pinheirinno, um menores abandonados e os Ururaí, Comandante da In- rever amigos e parentes,
1

edifício central e duas casas-Ia:es para abrigar filhos de humildes operá- ,mtaria Divisionária, Coro- On1:e:11, distinguiu-nos com

os menores transviados, rios. ]el do Exército Gaspar Pei- ,ua ",mável· visita e, nessà,
.' Em palestra com o Dr. X.oto Costa, Çapitã\)-çle-Mar- "puI'tunidade, ofere6eu a O

José I'imentel, presidente 8-Guerra Ruy'Guilhon Pe,- EST,'\.DO um interessante
da SCAN, a reportagem de "eira de Melo, Capitão dos livfo, que fezeditar em São

'''0 Estado" teve ocasião dê P0rt�s, Major-Aviador Ro- Pau;o - O NATAL' do fi�

colher dados sôbre essa be- ['erto Brandini, Comandante lho do ferreiro. Tra�a-se de

Criciúma, a capital do car- '. vida da água encanada, luz nemérita instituição que é, da Base Aérea, Capitão-de- uma fantasia em 3 atos e

vão, é no sul catarinense, I abundante e que em breve sem favor nenhum, uma de- l':'orveta FÍ'ederico Giann�- uma apoteose para o Natal,
um dos municípios de_maior

I
tempo obedecerá a moderno monstração . eloquente do ni, Comandante da Escola que escreveu,' tendo por

progresso, sendo de se a- traçado, com a execução' que pode realizar. a boa de Apren,dizes Marinheiros �unda'mento a doutrina do

Icentuar o rítmo acelerado do novo plano urbanístico. I vontade, servida por Uma e Capitão-Tenente Augusto cristianismo.

de belas construções que l' Na rápida visita que nos, equipe de
\
homens' ideali!3- Fleiuss Calvet, Assistente Somos-lhe gratos à visita

se. G,bserva na. cidade do ou-I foi dado fazer a 'essa obra ;tas, em benefício da coleti- do Comandante do 5° Dis- e à homer:.agem que consi-I
1'0 negro, estando grande I

que, vem 'r,ealizando
.

à vrdàde',
' i.rito Navale,Olüras autor.!- gnou na dedicatória dêsse'

peute dé ruas calçadas, ser- SCAN em pról dos .. verda- I
(Continúa na 5a pág,) :bdes, ..ieu ti'abalho,'

Fala -á reportagem de "O ESTADO", o presi
dente desta benemérita instituição.

Irmandade do Senhor Jesus
dos. Passos

"

Depois do seu climax oratório, na fulgurante
conferência que' proferiu no Clube Doze de Agôsto,
na presença do sr. Governador do Rio Grande do
Sul, o nosso decaiu muito. '

Em Blumenau, por exemplo, o seu discurso
principal está eivado de gafes, que exigem, no mi
nimo, uma suspenssão de 15 dias, aplicada ao espirí
to-santo de orelha oficial. Além da ursada de incluir
no papel a ser lido, umas palavras latinas, absoluta
.mente impraticáveis para o orador claudicante nó

portUguês trivial, o fabriqueiro da oração recheou
a de conceitos que qualquer amigo da Onça subscre
Veria jubilosamente.
'"

Ve-jamos dois trechinhos da fala bornhauseàna:
�

"Aliás não só BlumeÍlau, mas todos os municí-.
pios catadnenses devem precaver-se para que as fu- '

.turas composiçÕes das Camaras Municipais, da As
sembléia Legislativa e representação federal sejam
constituidas de homens de bem, em tudo dignos de
ocupar as posi�ões a q{ie' forem levados, pela co�-
fiança do voto popular,"

.

Aí está úm ataque frontal aos atuais ,vereado
res e deputados da' U.D.N. Os do presente, resta
claro, não prestam,,'Segundo o orador, que, .com a

sua reconhecida e proverbial modestia, excluiu do
rol de condenados o Chefe do Executivo!
- Mais' adiante, ou mais atrás, S. Exa. dera este
conselho realmente digno de ser ouvido:

"I
. - \

l' d', na, mesmo, um pouco a em: pe ena que, ao

-escolher os' seu� representantes, nas. futuras elei
ções, tenha' sempre em vista que essa escolha recãia
em leais amigos desta terra e fiéis intérpretes dos
anseios coletivos e não em pessoas que, levadas por
mera vaidade pessoal ou por interêsses de grupos
politicas, esquecem facilmente os compromissos a's
sumidqs'pafa com o povo."

Isso dito pelo sr. Bornhausen é masoquismo
puro! E' auto-flagelação! O homem que prometeu
tudo a não cumpriu as promessas, está a castigar-se
em público, recomendando ao povo que, de futuro,
não cáia noutr.a! O governadoT que facilmente es

queceu: os seus cumpromissos de construir centrais
elétrica,s, asfaltar estradas,. baixar o custo de vida.
diminuir o. nú�ero de furicionários, tirar o· ensino
da influência política, aplicar todo o dinheiro públi
co em obras de interesse social, etc. está a ,peniten

.

ciar-se com esse conselhos. O eleito que, se eleito
. desfalcaria a U.D.N. de um correligionário para
que Santa Catarina ganhasse um governador, e que
se fez servo dos interesses do' seu grupo político -
dizer�o que disse, íf porque já está tangido pelo re

morso.

Se não fôr issCl, o fabriqueira do. seu discurso é
réu de alta traiçãn I Haverá vaga no Palácio. . . t,..

-GUILNE
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


