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.IMl!gsay Say foi
I eleito Das
i Filipinas

para particulares ; MANILHA, 24,(U.P.) _

RIO, 24 (V.A) -- 0- sr. ço variaria de acordo com o Segundo, os últimos resul-

Manhães Barreto deverá arrecadado pela venda da
I
fados oficiais, publicados

,::::e:�r ;:j:�:re:�m::� �:::��:� �ep:�;!S�e:i: 'U� Um Acôrdo PIB-PSD Para, a Sucessão Estadual �':i,eR;::nc�r:�::;sa;I:'-
tando o preço (la gasolina para todo o território na-

,

' I
ceu as últimas eleicões pre-

,

para autos particulares. A cional. A diferença hoje 0- RIO, 24 (V.A) -- Pode- embora ainda não tenha ceres, entre os quais o mi- apoiar um candidato do I sidenciais com 'a maioria de

medida possibilitará um brigatoria pelo custo do

I
se informar abselutamen-c chegado ao ponto decisivo, nistro da Justiça, sr, Tan-, PSD, embora os .nomes que 11,600.000 votos sobre o pre

preço .especíal para o com- transporte seria compensa- te seguros que �lg�mas d_:-I com audiência da bancada �'edo Neves: o sr. Gus,ta�o; vieram à tona até ��ora são sidente Quirino.
bustível gasto pelos trans- da' pela arrecadação da so- marches marginais estao

I
federal do PSD. i ,-,apa�ema, hder da malO�la, todos el.ementos l1ltldarpe�- Com efeito, os votos de

portes coletivos, caminhões bretaxa de carros' pa�ticu-I sendo procedidas no senti- Algu�as sondag�ms fo-
I
.ia Camara d� .�eputados,; t� getulistas, e�tre os q�als positàdos nas urnas a favor

de atividades agrícolas, in- lares.
'

, I do de um acôrdo PSD-PTB, ram feItas por varlOS pro- sobre a possibilidade de: figura o proprro ,
sr. Batista do atual presidente elevam-

dustriais e governamentais. d- T S E
conciliação, Adiantam al-! Luzardo. Outros no�es já se a 1.301.702 contra

,

A gasolina dos carros de ln'slruço-es o
rumas fontes que o PTB I sugeridos são os dos srs. 2.901.818 dados ao presi-

'passeio seria branca e as
'

'

., • •
manifesta-se, inclusive, fa-, Marcial Terra, Cilon Rosa dente eleito. Os ultimos ..

demais colorida. ° preço
voravel à possibilidade de

I
e Valter Jobim., �O.OOO .votos ainda não não

Mais Cara a Gasolina'
�-,-----

mínimo do primeiro será

para os pedidos de retificação nas

.cempesíçêes de diretórios
'

RIO, 24 (V.\A.) -- ° do sei! regimento interno, dos partidos políticos a

'1 SE aprovou, por unanimi- ! no sentido de serem os pe- companhados do livro de a

dade, a indicação do- juiz: elidas de retificação nas tas para conferência pela
Plínio Pinheiro Guimarães, I composições

dos diretórios
I
secretaria da alta côrte elei-

que modifica o artigo n.77,' toraI.,

Carvã.
públicos, para fiscais e de

instituições estatais autôno-
"

,

'
,

'mas. Assim} informou, h.oje"

�")
',_

�o ministro ma Razenda Gui- \
_

."

lherme del Pedregal, acres-
'

Uan o o�;:t:�:�f��:i:s::n!O�:f:;:�; ,

sa aproximado de 3 milhões I

�:Je�:�.os par'a o Tesouro

Um educador que
I

ensina errado: em vez de I
gratidão e respeitoI bajulação íateresseíra \

/

de cinco cruzeiros, enquan-
10 a gasolina colorida o pre-

ABONO
SANTIAGO, 24 (U.P.)

- Um mês de ordenado de
.

'gratificação de fim de ano

será dado aos funcionários

r

,

Crise no' 8ovêrno
TAIPE', 24 (U.P.) -- A

.demissão de Wang Chih-

A DATA DE HO'JE É DUPLAMENTE GtiATA,AOS CATARINENSES, QUE REU,
NEM NÁMESMA EXALTAÇÃO' DE FÉ, O' DIA DA AÇÃO' DE GRAÇAS E A FESTA,
DA SUA GLORIO'SA PADRÓEIRA SANTA CATARINA. NESTA CAPITAL E NO'
BRASIL A DATA TERA SOLENES CO'ME J}IORAÇÕES. ÀS 10 HO'RAS HAVE�A', NA
CArrEDRAL METRO'PO'LITANA, MISSA' PONTIFICAL E À� 16 HORAS, A BELISSI

MA E TRADICIO'NAL PRO'éISSÃO' DA -PADROEIRA VIRGEM E MARTIR; SÔBRE
O' DIA DA AÇ�O' DE GRAÇAS FALARA', PELO RADIO, AS 19,30 HO'RAS, O' DR.

NERÊU RAMO'S, PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADO'S.

'- '

��

li'
,

/ DIRETOR" I
"Ru&.nl

- d. IArr�da Ramol
, GERENTE "I DominlOI F. Ií- d. Aquino •
�,....()--

:ldiçlo d. toj, -- I pip

• •

995 Milhões
.para \ o Plano. do
RIO,24 (V. A) -- ° Tri-,-l'l sobre a legalidade dr

bunal de Contas .respondeu sbertura do' crédito de ... '

irrnutivamente, ás consul-! Cr$ 955.000.000,00 para'e
ras do ministério da Fazen-I xccucão do "Plano do Car-

I
'

vão Nacional",

'O sr, Jairo Silva, Diretor gramas que

do Grupo Escolar de Painel, c revemos : à outra, no mesmo quadro.

vem de praticar um ato de- Trata-'se de ter aquele Mais tarde,

testável e que mereceu a re- Diretor substituido, no Ga- .por retirar

pulsa dos elementos mais binete do Grupo .de Painel, ,)1'. Nerêu Ramos deixandc

representativos do Distrito a fotografia de Sua Excia. então apenas a do sr. Bor

de Painel atividade esta re- Dr. Nerêu Ramos �ela de -ihausen.

fletida na Câmara Munici-! Sua Excia. Irineu Bornhau Como não podia deixar de

pal de Lajes consoante tele- sen.'

Cheh, secretario "geral da

presidência, foi exigida pe

le presidente Chiang Kai

Shek, segundo foi informa

do, hoje, � noite.

° presidente acusou seu

<lntigo colaborador de ha

ver
_
negligenciado os deve

res de seu cargo. Chíang
Kài-Shek comunicou sua

decisão ao gabinete e soli

c-itou que não fosse confia

da nenhuma outra função a

Wang Chih-Cheh,
�

Pouco depois foi anuncia
da a renuncia do .gabinete,
devido a uma divergencia
surgida com relação a um

perito da política externa

t que fôra a -causa da de

missão do' secretario geral
da T!residencia, Wang Chih

Cneh, Entretanto, o presi
dente Chíang Kai-Shek�ão
aceitou a renuncia do ga

binete.
•••••••••••••••••••••

Cobalto radlo--
atl,�
SANTIAGO, 24 (D.P.)

-- ° Govêrilo pediu autori-

abaixo trans-

SEM fREIO?.. J ,
,

,,)1', sabedores desse injusti
-cável ato, um grupo de Pai

'l-elenEes, elemento-s,

mais representativos daque
la comuna, foi ao Grupo e

pediu explicações ao sr. Jai-

Acontece0 o impossivel na
COR�. Mafra, ante-Dotem

,

No Pa.ácín São Joaquim, na Capital Federal, a 9 de outubro último, em

memorável solenidade, Sua -Eminêncía b. 'Jaime Camara fez a entrega. ao sr.

prazo para dizer se insistia dr. Nerêu RamOR dá Grã Cruz da Ordem 'de São Silvestre, com a qual o ilustre
Ante-ontem, às 20 horas, que ficou às escuras, até naquele -desrespeito ao re- catar ínense foi agraciado por S. S. o, Papa Pio XII. '

mais ou menos, os onibus que o Serviço de Luz, cha- trato de um dos maiores fi-
Nessa ocas íâo foi apanhada à foto acima" na qual o dr. Nerêu Ramos apa-

d I h FI
.' "t

reoe ladeado e or S. Eminência, o Cardeal Camara, pela exma. sra. Beatriz P.
ns. 11 e 12, a in a Orla .. ! ",(o, em poucos momen os, 'hos de Lajes em cuja ad- ,.

Ramos e por S, S. Revmas. D., Joaquim Domingos de Oliveira, preclaro Arce-
nópolis-Estreito, à rua Con- vestabeleceu os fios de ener- ministraçã,o foi construido I bis d 1'1

.

'I' D D
.

I H
. . .

d Lno ue oranopo IS e . ame ostín, BISpO DIOcesano e ages.
s�he�o Ma&� &en� à ��. R�uele es�bel�imen� de '�-�-�-����������-�������---�����__

nossa confreira A GAZE

TA, provocaram sérios mo

mentos para os respectivos
passageiros.

V de n. 11, estava para

do, ' ara o desembarque de

'Jm passageiro.,° de n. 12,
zação ao Canadá para im- l'úe transitava na trazeira,
rJortar determinada quanti- r.ã:l pôde freiar, de imedia

(ia.de de cobalto �adioativo, .r" �endo forçado a envere

destinado a experiências e1ar l)ela calçad� só paran
,"lOS Laboratórios da Uhi- do quando enco'ntrou um

versidade do Chile. A auto- ro';te de iluminação públi
� ização de exportação desta ca, que foi deslocado do seu

substancia radioativa foi :uga l,Jm clarão se verifi

,'0.ndicionada, pelo Canadá, ccu logo, havendo a inter

a algumas exigências que ::dPÇi'íO lmediata de toda a

j;,í foram cumpridas. �ona da Conselheiro Mafra,
������----�

Este apresentou
pas pueris em razão do que

o referido grupo de Pain.e

lenses deu-lhe 24 horas de

o ..cidente foi comentadr
ensino ou se desfazia o ato.

(Continúa na 5a pág.)
per populares que não pu,

deram compreender a ma- Infantaria'
,

m-ira de como um dos veí-,rU:0:> conseguiu entrar no D visionária
»equ.no espaço do onibus ] D

'

, ". I o exmo. sr. General
;Jarano e uma casa, que f1-

Ot T TU' h
cou 'com a parede esbura- ,. bacl100 erra rura y re-

, ce eu ESTADO atencio- '

('acta. •
,

so oflCio comunicando ha- �:_PAULO, 24 (V.A.) - que o dôbro �7oi;dr;:'ío
Fel;2mente, não houve ví-

'

ver assumido o comando da 0, SI. RinaJdo Poli, candida- �onjunta dos seus adversá-
.Ir) H;. ! Infantaria Divisionária. to da coligação PSP (ala do rios, srs, Abilio Lourehço
11ecnda-se," a propósito, I Agradecendo a cortesia, gove::'nador Garcez), UDN, Nevt:s, da corrente dr) sr.

que ésse mesmo veículo, formulamos ao ilustre mili- PTB, PRP e PSD, venceu i\dhemar de Barros e Ca-
,

I d"
I

t Ih d
'

I
. -

f 't di, d 1 R
"

.

l'espnnsave por to o esse a- ar os me ores votos e riS, e elçoes para pre e1 o e, sa' e ey, correligio::.arlO
�onte,cimento, foi o mesmo: permanência entre nós, no Gilal'ulhos, ontem realiza· I do sr, ,Tânio Quadros. ° pri
qi!e, há d�a, entrou casa a alto comando que lhe foi 0as. Segundo resultados ex

df'ntro; no Estreito, à falta
I

confiado pelo sr. Presiden-l b a-c,ficiais, alcançou ele
de frEios.. .

'

te da República. [2,029 votos, pouce menos do

° TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 25.

'I Tempo -- Bom, sujeito a

, chuvas e trovoadas.

I VentO;; _; De Norte a Sul,
: com rajadas.
,

Temperatura - Extre

mas de ontem: Máxima

22,3. Mínima 18,7.

Cr' 1.00

j
conhecidos.

Quanto ao candidato da

oposição, para vice-presi
dente, Carla Garcia, obteve,
2.503.899 votos., ao passo

que José Yulo registrou ..

1.476.015 sufragios.
Pensa-se que Magsaysay

e Garcia serão oficialmente

proclamados eleitos em oito

de dezembro no dia 30, da
ta em que se iniciará o man

dato de quatro anos.

PrAra vice-prefeito, foi e

leit() o sr. João Marques
Luiz; companheiro de cha-
1=-<1 dO,sr. Reinaldo Poli, com
1.�-t5 votos, seguindo-se ('s

srs' Júlio Martelo Neto (P.
S. P. ademarista), com 702
e Faulo Teixeira (PDC)

",o teste em
\

Guarulhos
da

E!nquanto que o segundo 10- COle 475.

grau 518.

"!\e;�'c, obteve 537 sufl'Rgios,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(CO ESTADÕ»
AUMINIS'l'ki\.çAO

--------�----- -----_.�-----------------------

C_�loe. aloep�k e $ •. /At
Uma tra�iç8o no Lomércio e na In�ustria �e Santa Catàrina

M a t r i z - F lo r i a fi Ó p o I is
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJE�,.,JOAÇABA, JOINVILE, SAO FR:ANCISCO DO SUL, TUBARAO, E CUItITIBA.
'�specialistas em: �FERRAGENS, FAZ�:PAS, ..DROGAS,. MÁQUINAS, PRODUTOS AUTDSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

", MARIA, FABRICA DE GÊLO. -,

o I.,ilor enconrrarã. nes
ta coluna. informações que
necessita. diàrillnlenlt! e de
imedialo:

.

.JORNAtS Telefnn•.
O Estad{, 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde '" 3.579
Dhírio da ManhA 2.463
.\ v t'rciadt' Z.Cilh
Imprensa Oficial 2.68�
·HOSPITAIS

De Car-idane r

(Provedor) .

A C $
(P�rtllria) , .

no . .. .. . . .. .. . . .. . r 200,00 .

Nerêu Ramos' .

�em�stre Cr$ no,oo '\li1itar) ........•..
Anúncios mediantes contrát.o. São Sebastião (Casa
Os originais, mesmo não publicados, não de .s,a4de)serão devolvidos. Maternidade Doutor

DR. I. . LOBATO FILHO A direção não; se responsabiltza pelo, cun-
.

Carlos Corrêa ...

ceitos emitidos nos artigos assinados. CHA".Dee.cu .....r.llle.r••lr....... '. "A nAS UR-
DR. A. SANTAELA T U B • a c -U L O • • GENTES

'erm.'o ,.la .....1.... "•.s.uJ ......ela... U...,.... a.&OJOG&Ua B UDIOSGOPU DOI PUx..O_ Corpo de Bombeiros
......" .r.II11). . Or.r....a Taro D S I f �.í'ryiço Lu? (RecJa-
...1_ ,or _ru •• .lut Pal PIa"" I ;oora."e; p.la ".c'III14á4. Nacio••1 ••••diei.� Ttat. • r·. , amueI

.

onsel a -mllçÕI"!ól) .

,.aor"-

I
T1.ioelnrPlo .0 Ho.�W N.rI. ..... Polícia (Sala Cemis-

b-laSera••••••,1"1 Pal,...Vl......,..... 11IIIeIúte" 'n......peelaliuçio p.la 8· N. T. :.s-IDseno • 111:........... .. sárill)
'>1>.".1 "H.ral. I Clr1lrct. do Prof. UIO Pinh.lro Gllim.iie. (... )_ -J CIRURGIÃO DENTISTA Polícia (G�·I;.· D�I��'

.

b··\.t.orDO •• SaB" c II1Hrt..r'" ...... '......

1 Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801 gado)
aUla!ea .�ea - Doe M."� Atende em hora marcada ,Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

.
.

c-a.It6rt.: .dWeio Am6lla .... - .... • IRes: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395 Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras -

-COMPA
&ul d., a.r JIocal.,... 1"' r

: Pontes Moveis e fixas· NHIAS DE·

c 1 ' D., 11 la 11una.' Raio X e Infra-vermelho. (THANSPORTF

�.lefo•• 1 O'••Illt6n. r . 1..... ........... LIlI. DR. NEWTON D'AVILA HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12 T:;REO
horas, e das 14 a's 18 horas. . 3.700

Clr.u�a ••r.1 ...... Doe.cu •• 1I,,"ar.. - Pr........ C •

•I.trld.... 116IIIea Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
ruzerro do Sul .... 2.500

. c.u.It6rl., ... Vitor ••lral•••• li - T.laloM. 1.1,," CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-fe-iras das P.an�ir .... '" . . . . .. 3.553

C....ltu: A. ll,�O )aor•••• ur••.••• ; 11

��,
•• �t.. .19�àç '2].: por.ªs. \ .'

t. VarIg •...••. ;..... 2.82.')

• •• d •

li.
I ..

.......�-. ii . . - Lóide Aéreo 2.402
_ ..1.. .. _, - · ...-_0.. \'

.

.

J
.

DR. HAMILTON P. STOCCO' 'Real ......•....... 2.858
J

1
.

. ",. :.
'

.

• .

Scandinavas .•..... 2.500
--_,;",.---.Jt------------- ....----

DR. WALMOR ZOM�R GARCIA _ M É D I C O _;_ HOTÉIS

. Diplomado pe1a Faculdade Nacional de -Medicina da Clínica geral d� adultos e crianças - Doenças de'
Lux .•....•....... 2021

.

Universidade do Brasil Senhoras - Partos - Operações Mageatfc ....• . . • .. 2.276

ExAnterno por concurso da Maternidade-Escola
' . Metropol ...•..... 3.147

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigu� Lima) ,
Consultório: Victor Meireles, 18.

La Porta ..•...... 3.�·21·
. Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Residência: Jerônimo Coelho, 16. Cacique •.......... :U��

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Atende em seu consultório das, 3% à§ 6 hOlJas. ,cEeDttrlal • . . • . . . . . .. 2.�!H

MédiCi) do Hospital de Caridade
s re a � ••••.... :. ".lil

I)OENÇAS DE SENHORAS -:- PARTOS - OPERAÇOES DR. MARIO WENDBAUSEN \
rdeal 3.659

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. CUaI_ ..6111� I. • ........ R�TREJTO

Pela manhã atende diàriamente no Hospital lleUid...rI• ...:.. í II -.'hJ. .. ta Disque •••• - • • . . • • 06

de Caridade. c...JlUt :e Uru. \

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. %.692. ............, a _- ltaiM. a. '1'''' ID

.......... , •• ,, __"�:H�����.......U�_...U""..........._.""=_r ....._...�",_..

!nll.A. WLADYSIAVA W, BUSSJ .IDR. JULIO DOIN VIEIRAI
I .

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IDR. \ANTONIO Dm IlUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA.
• 116111..

I
Ex-Assiatente na Poiiclínica Geral do Rio de 'Janei- I'

Otrarpa-Cliai....ral-P.n.. o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina I

"ntt. compl.to ••',P.e1.liIa•• da. DO.MOAI O. lIIJO!JO. Rallway e no Hospital São João Batista da Laaoa... 1
M_..... lIIlo4erno. m'todoa 4. dia'Jl6.U_ • v.a...... Curso no Departamento Nacional de Saúde

IttlL.POIOOPLl - JlIST••O - IALPIK.àQ:auu - JlJlTÜO- Consultas diáriamente das 10 às 12 horas. .

LIS.O .ABAI. 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. '

II'(Oa(I,,"rart .. p.r ••••• "'.l'......lea-............ Ultra Atende no Hospital de Caridade, de. 8 às 10
horas. IConsultório: Rua Vitor Meireles; esquina com

!Saldanha Marinho:
'

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fop.e 26.6B

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBl - PARANA'

-i>R. ARMANDO VAT,.ERIO DE ASSIS Especialidade: DOENÇAS NERVOS�S E MENTAIS

.JUDICO Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras,

Man-I.............. c. CUal_ lato" .bIItI chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex-

........ CJuI.....
'

f cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este-

OlUlOA ••DIOA ».�O:u • PUL'ftII .

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

_ .li.... _ enças c'rolllcas em geral: lleumatismo, Varizes, Asma,

c....I..rI.1 liulaaIe. I - &leUlltU ... U .. 1&
.

Malária crônica, H�morroidas, etc.

.... li .. 1f
' .

ATENÇÃO: Consult�s em Blumenau nos, dias 26 a. 30 de !.......d.1 NeUI GaUIl.... I -- _.1 ,ii. I" cada mes, no HOTEL HOLETZ .

.��------------�--------------------�

,'�.

,.,.le.... OI lI.fr.. ".rm.IS•.

1;"'...nI1I�rhil a•• Tr.ja•• , a. 1. 1· ••.., - ..............-

_J.

...rirl,.' Da.... 11 aora•._ Dr.••AL·
Ou 11 la 11 UA. - Dra••••al.

a.ú........,..,.Id. TnaJ."NEi. ..

•

UIl rosa BAHIA t S. BITtENCOUBT

a�'lI •••al.. II - ......
l'OIS-.JCULTU&.A -- nDIATJU4 - 0LDIJ«a .1Ia&I.

;:.........rl.......�••d. _- ... lalll... 'Y.... L , <..... II

--,--�------------------------------------
OLIOI - OUVIDOI - KAIIDI ••oe.lll'l'&

.

DR. GUERREIRO DA FONSECA

....r.. .'ilr.J).a,••.
"'.,ad. d. ,•••� - a.tr."1 ..:... 'Y a.. (I.

"'.w,u:aflA. da C.b... > - ...ti.J'." .. OeQ" 1Iatraa ·., ......
t........

'

....... )ara ... d. Cn1N.

c...••túI. - Via.... ih O.r. ........ I ..::. c._ .. CJeM
.........).
.....ad. - .eII,. ......... 1&' - '1'''' I'"

OR-; ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

o.••dll"l'lo, oi.&. Pta.., lI.

� 11 .. l' tilrta�..... .................
..... .Mal.,.. 111. I r...,..... fI"

DR. ALFREDO CREREM
C.ru Hád............. ....... .

Ih :=Ir.", .., lio.",S"1 001••1......�..

0_",•••_no••••••:11.....

laIlO".MI 8o:ra.l.

_'II. Th I.

".....1"•••• 11 .. li ••r_

I'OJOII •• DI.

.... 1 a•• Ba.... "ral,.., N - "irei...
�_.

DR�OSÉ' ROSABlO ARAUJO
CUalca '1I6IIIea - ....... Ia ......
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Lavando co,m Sabão

\iirgem E5pe�ialid�de
da Cla. WBTZEL INODSTBIAL-J8invllle. (marca registrada)

economiza-se tempo e diD�eiro

MÊS DE NOVEMBRO

•

7 - Sábado (Tarde)
Farmácia Moderna' - R. .

João Pinto '

8 - Domingo - Farmá

cia Moderna.- R. João

Pi.nto

14 - Sábado __:_ (Tade)
- Farmácia Santo Antônio
- João Pinto. . �

. 15 - Dommgo -" Far

mácia Santo Antohio _ R.
João Pinto

21 - Sábado (Tarde)
Farmácia Catal'inense
R. Trajano

22 - Dómingo - Far
mácia Catarinense _ R.

Trajano, .
.

28 -.- Sábado (Tarde) -
Farmácia Noturna _ R.

Trajano

I 29 - Domingo - - Farrrlá
I .

___ . --------cia Noturna -n. rrrajano •

I{.Nlaçúo e Oficinas, 'à rua Conselheiro �1Hfra n. 160
Te!::02� - Cx. Postal, 139.
Diretor:' RUBENS A. \tAMOS.
Gerente: DOMINGOoS F. DE AQUINO.

Representantes:
.

Representações A. S. Lara, Lida.
Rua Senador D ntas.) 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

-

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
170 ......
90,00Semestre .

No Interior

-_ ....�)._-_.__ . ----�_._'-_.

de_ !:I��O CanlÍçãol;..._._A_D_V_O_G_A_D_O_'_5_
CLINICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
DOENÇAS INTERNAS

CORAÇAO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório ,- Rua Tirad·entes, 9 "6ro em Eeral, Recursos .,er�te o Supremo Tri.,.

HORARIO: .'
'1AI Federal. Tribu.al Federal de Recurlol.

. Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas I ESCRITóRIOS
'rel.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 - Florianópolis. I Flor1..õpoU. - Edifleio Slo lorE" rua Traja••
-------------.--------- 12 -- _lo...dar - ..1", 1

Rio d. Jueiro _. Edifício, B.orba Gato, Av.....
·

,ut6iió Carloi 207--- .ala-iOOI•

DR. MARIO LAURlNDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

CLINICA· MÉDICA HOMEOPATICA

DR. CLARNO G.· GALLETTI
- ADVOGADO - .

'Rúa: Vitor Melrelea •• 60 - FOD. 2.U8 ..:.. Florl••6poU••
f

, I

-- Dr. Meceslao Szaniawsk-

Advocacia 8 Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _ 'Causas

cíveis e trabalhistas.
CONTABILISTA,: Acácio Garibaldi S. Thiago _

Assuntos fiscai� em geral.
'

Edifício "IPASE" -' 50 andar

DR. lOS! MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Cala P.....
"
11. - IlaJaf - ..... Calul..

s�?J.����Ct",
Isp ECIAlIOADE .

-----------_._------------ .. ------_ .. -�-----_...

o ESTADO

Informações
U'eis

2.314
2.036
S.831
3.157

3.153

8.121

3.313

2.404

2.038

2.594

J>.

Viagens D I R ÉT AS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a<.
FPOLlS.-S. PAUlO·--RIO .. 4.'"
fPOLlS.� CURITIB�-RIO AOS SABS.

SERViÇOS. AÉREOS
CRUZEI.RO. DO SUL

rarmacfas'
de Plantão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

,\

� � t Parfícipação
1

I .Newton Ramos e. sra. par

i ticipam às pessoas de suas

relações, o nascimento de
;

seu filho Newton, ocorrido;
na Maternidade "Carlos I

Correa'" a 9 do corrente.

Florianópolis, 17-11-53.P e c I'd o r' a
esta marca na ou-

Par.icipdçao
Zeno Rizzo e sra partici

pam aos parente e pessoa�
de sua amizade, o nasci

mento, a 8 do corrente, na

Maternidade "Carlos Cor

real', do seu filho José Gui
lherme.

Florianópolis ,17 de ' no

vembro de 1953.

Ernesto Xavi(?r de Souza

Tú, que já foste uma esperança ardente
No lar, onde inspiravas graças puras,
E, que te vês agóra entre 'as creaturas
.De almas 'levianas que erram cegamente ...

rela, para com

prar' o 'melhor

linho fobrica,

do no BrasU.

Que esqueceste, de todo, lentamente,
Por essas tendas de sensuais 'loucuras,

, Os maternais conselhos de ternuras
Que na infância' tiveste certamente.

E, no "entanto, és assifU inda tão nóva,
Pervertida, através de grande orgia,
Dessas- orgias que o pudor reprova.

.
'

Saibas que de tua Mãe o ser � o teu!

Rec?rdando-��, chora noite e dia,
Vendo rm tí uma filha que morreu ...

,
,", ANIVERSÁRIOS

DALVYS/A
IN��t;;��A��A�ÃC� :8. 1::�lO ': r }

20002 �
_ Menino Cesar Luiz da • PLACAS SIJ'WTlCA8.

Silva, filho do sr. Aricome-
des Espiridião da Silva, co- � t "1
missário de7p�líci�;. tà...ento d. .ifm.. � IX I,

- Sta. NadIr SIlva, filha
p. 'f

- ,- I-IISSéNTA € DA' BR/l-HO AO
rio sr. Ten. Raul Tito da Sil-" dr, iC, p a çao I C'ABlI.O'
va, da Polícia Militar, ' JAIRO LISBOA E SE-

•

Cabelos sedosos. brilhante.
_ S,:. Francisco Xavier NHORA tem o prazer de e bem penteados com, o

Medeiros, alto 'funcionário participar aos parentes e . uso constante de FIXBRIL,

ca Academia de Comércio -unígos o nascimento de sua osseguram o compie.
� oi\) menta indispensavel

desta cidade; IlJrimogenita �ANDRA R�-: ..;;pj. para sua elegância.
'-- Menina 'Iára, filha do GINA, ocorrrdo na, Mater- ;

sr. RicciottLQueluz, funcio- nidade Carlos Correa
.

no Iinário p�blico estadual;" . I
dia 16 ,�o _c�,_r_r_e_n_t_e.

'

_------.-._:__
- ,Ss. Estefano Moraís '

,FALECIMENTO:
Savas, do alto comércio des- Faleceu em Joinville, onde residia o maestro sr.

ta 'praça; Silvio Perini, proprietário da .fábrica e oficina de ins-

_ Sr .Francisco Lélis de trur.ientos musicais..
.

A_O extinto era casado com a exma sra. d. Ana Vian,
ssunçao; ,

dei d
.'

filh dE' it L'
, .

eixan o os seguintes Ias: tenente o xerci o UIZ

_

- Sr. Jose Alfredo

Bel-Iperini, Carlos, Antônio, João, Vitorio, Roque e Olga,
rao, estudante., casada com o sr. Domingos Gonçalves.

,

I

\ , Era bastante relacionado em nosso meio, motivo

NASÇ-IMENTO I porque.
a notici� de sua morte causou a todos que o

O I d D H '1 ' d
conheciam o maior pezar. .

ar o r. ercu ano er "

EDMUNUOf" SIMONE
\

-

FAZEM ANOS, HOJE: t

FAZEM ANOS, AMANHÃ

,
':_ Dr. Vitor Fontes, en

genbeiro civil e Vereador à
Câmara Municipal, eleito

pela U. D. N.;
,.-- Sr. Francisco Barreto,

farmacêutico e"pessoa lar

gamente relacionada na soo

c.edade local;
.

- Menina Heloisa, filha
de sr. Zenon Bonnassis, alto
funcionário público esta

dual;
_ Sta. Adí Silva;
- Sr. Ruy Hoffmann;
_ Sta. Helga Brust, filha

do sr. Edrriundo Brl,l�t;
_ Menino Luiz Fernando

dv Luz Paiva.

,�reitas, 'cirurgião-dentista
_ Exma. sra, d. Ilca de em Criciuma, {oi enriqueci

Sena Pereira Valente, espo- do a 7 do corrente, com (J
,

sa do dr. Newton da Costa nascimento de seu prímogê
Valente, engenheiro do D.::!- nito José Alexandre,
partamento de Estradas de I' Ao d_istin�o casal, as Ui-

Rodagem dêste Estado; .j citações de O ESTADO. '

AGRADECIMENTO'
Vva. Edmundo Simone e Filhos, agradecem de co

ração, aos Drs. Aderbal Ramos da Silva, Artur Pereira
e Oliveira, Armando de Assis e Revdo. Padre Francisco
Bianchini, o carinho e o muito que fizeram pelo seu que
ridíssimo esposo e, pai.

\
,

Clube 11 de Agosto
GRANDÊ BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE

FESA CONTRA LEPRA
NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO

n, RODADAS dOM' PREMIOS Jj:STUPENDOS J!:'
RICOS. MISSA DE 7° DIA

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

'

, oferta da Casa "Á. Eletrotécníca" e mais um

f
Famílias João A. de Assis, Gilberto Gheur e Gilber

par de sapatos de crocodilo; oferta de "Modas to Gomes da'Cunha, agradecem as manifestações de pe-
Cliper"., zar pelo falecimento de seu querido irmão, cunhado e tio 1

2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro, Edmundo e convidam parentes e amigos para assistirem
oferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de' à missa que mandarão celebrar por sua alma, no dia' 27
escovas.

'

do corrente, sexta-feira, às 8 horas, na Catedral Metro

Sa. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha-I politana., dor, oferta da "Caca Meyer",
4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár- I

------------ -------..;._-

macia Catarinense".
'

C· f" Ott5a. Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa 'a' e '

'

oHoepcke S. A."
,

6a. Rodada.v+ Uma panela de pressão,' oferta de "Ma-

7a. Rod�%ado t�i��redon,' duas faces, oferta d'" p.: Os fabricantes do já afamoso "CAFE' OTTO", comu-

Modelar". -I' nicama sua distinta fre�uezi� que os coupons di:tribui-
8 R'odada'.,- Uma zrande .Ceía de Cristo, oferta d

dos nos pacotes de Café, serao trocados pelos taloes nu-

a." a merados somente até dia 14 de dezembro próximo.
"Casa Galluf". ,

' I Outrossim, aproveitam a ocasião para alertar seus
9a. Rodag,7'AEY7 �pa��l�,o de Rádio Receptor,' ofertai i fregueses de que os pacotes que não conteem coupons,

e ro an la .

tsão pacotes violados, podendo o produto ser adulterado.
tOa. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr, CeI- f'

,

'

\ I Por' isso aconselhamos aos
_

regueses consumidores
so Ramos.

que não aceitem pacotes que nao contenham os referi-
lla. Rodada _ Uma balança' domestica, oferta de "OsI}.i Id'

'

Gi:lma & Cia."
os coupons. ,

' ,

PREMIOS DE CONSOLAÇÃO _

CARDOSO & CIA _ Proprietários.

'12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-
ta do sr. Ernesto Riggenback.

'

2 Depósitos de matériá plastica, oferta da "Casa Amé-
rica".'

'

1 Fruteira de vidro, aferia de "Pereira Oliveira & lr-

3

Pronto
US$ s/Holanda .

I US$ s/Japào .

US$ s/Polônia .

I US$ s/Tchecoslová-

I qU�� 27�ii-53'
...

, Pronto
, US$ s/Austria ....

, j US$ s/Finlândia ..

As 8hs.
'

I US$ s/Iugoslávia ..

ELIANA - C 11 FAR- US� s/�oruega '"

,

Y Coroa Dinamarquesa
NEY _ GRANDE OTELO ----

,

Ve�fido de TRATAMENTO DAS
Stewart GRANGER

����eF����O�;m� ,C�e�d�s�!�s!?a de An'emias
AMOR I, casamento de faile (bom) PIL'ULAS E XAROP�E }

No Programa: enfeitado com cetim, acom-
'

Fihne Jornal Nac. parihado da combinação ; 'BlancardPreços: 6,20 _ 3,50 E' novo e não foi usado. I
I)-TIp. até 18 anos

I
A interessada po�erá �i-' 'YRATA:MENTO DAS J'

rigir-se á Rua Bulcao VIa- ,

rC' S.l ":I'J na n.-61. ',��, �'Ane'mias.-
Terreno ! PILULAJ E XAR�PE j

ca�aee:;:jcaal :;�:::�!�, ::� I·
Blancard

cure adquirir um lote de AGE'N'TES '

terreno na "Agronômica", •

próximo a Zona Residencial
do 5° Distrito Naval.
Tratar à Rua Uruguai n.ll

MISSA DE 7° DIA Esporte em Marcha. Nac.
EDMUNDO SIMONE I Precos: 7,60 _ 3,50

VVI.\. Edmundo Simone e famílias Paschoal Simone; In�p· até 14
N t d B 1·

,.

R d H' F
.

di'"
e anos.

e o, r. e isario amos e r. eitor errari, agra e-

cem as manifestações de pezar pelo falecimento de seu"
'

,,' ,

ql!-�rido esposo, ?a�, sog�o e. avô e convidam_parent,es e �'k#i.�I.�Iamigos para assistirem a missa que mandarao celebrar - -- -- f-.
por sua alma, no dia 27 do corrente, sexta-feira, às 8 ho- " I •

ras, na Catedral Metropolitana.

"

Em A���:d�O�a grande

I falta de níquel, a EMPRE-
As 5 -r-r- 8hs. ,ZA solicita, encarecida-

Charles KORVIN i mente, a cooperação de

Evelyn KEYES - William seus distintos frequentado
BISHOP .em: I res trazendo dinheiro iro

CIDADE APAVORADA ,cada pelo que -, agradec��;

IM.If'
As 2 ,� 5 - 7,30 - 9,15hs.
CANTIFLAS em:

O PORTEIRO
-No programa.
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50
lmp. até 5 anos.,

_ José LEWGOY em:

AMEI' UM BICHEIRO

As 8hs.
I \ -

Robert PRESTON em:

CASTIGO IMPLA-

CAVEL
No programa:

As 8hs.
Stewart GRANGER

Valerie HOBSON em:

MAIS FORTE QUE O

AMpR
ELIANA -'GRANDE

OTELO - José LEWGOY
em:

AMElI UM BICHEIRO
No programa:
Parada Esportiva. Nac.

Preços: 6,20 .: 3,50
Imp. até 18 anos.

No programa:

!Há mOm!!nto5 em qUI! uoEi!
.., OAO PODE 10SSIR •••

Oli'cial de ValeresI Bolsa
I Êste Banco está' autorizando, nesta data, a Bolsa

,

Oficial de Vr.lores local a oferecer, nos dias a seguir dis- ,

crirninados, as seguintes promessas de venda:
Em 24-11-53

(120 dias)
'la 2a 3a 4a 5a

US$ Norte Amer. 45.000 74.000 50.000 9.000 2.000
Pronto'

US$ s/Chile ...... 3.000 4.000 6.0,00 2.000

US$ s/Uruguaí .... 33.000 9.000 12.000 5.000 1.000
Em 26-11-53

8.000 13.000 7,000 1.000 1.000-
3.000 19.000 64.000 3.000 +.000
2.000 3.000 6.000 1.000 3.000

2.000 5.000 32.000
,

3.000 3.000

3.000 5.000 6.000 1.000
- 11.000, 4.000

3.000 38.000 11.000 2.000 6.000
2.000 49.000 5.000 3.000 1.000

14.000 126.000 140.000 14.000 7.000
-_ ._--

Precisam-se
Firma conceituada e ido-

nea, operando em tecidos
há 26 anos, admite pessoas
relacionadas e de responsa
bilidade, ,para venda de Ca
semiras, Gabardines, Tropi
cais, Brins, Albenes�'Linhos,
etc., pelo Reembolso Postal.
Mostruário grátis. Excelen-, ,

te comissão.

'r:ECIDOS LASCO
Caixa Postal, 8.305 _ São

Paulo

Vende-seAtual. Atlantida. Nac.

Preços: 3,50 _ 2,00
Imp. até 14 anos.' Um terreno sito à rua'

Bocaiuva n" 162, med.ndo
10 x \'32m2; cercado de mu

ros....

.Tratar com o senha!' J',ào
PC'Ui ou Agapito Vel:Js�).

AVENTURAS DO
antecipadamente.

CASA MlSCELANIA dlAtl'l.
buidora dOI Rádios R. C. A.
Victor, Vá1vula.- � DlIII('Olll.
,Rua COD8elbelro M .. '....

-------

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

,

Como complemento da reunião, o

um filme ...
delançamento

'BINGO E CINEMA
PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00.

Senhas com a direcão, da Associação, bem como na

Ser:retaria (ln Clllhe D�ze. no horário d�f' 8 ás 11hs,
Prêmios em eX{losição na Casa Hoepcke.

_�1\r

3h

ZE-MUTRETA ...

BANHOS

, TuRCOÇ

""

__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aluga-se
Sala Térrea 3-70 por

7-80 com piso de marmori
te paredes de Azuleijo is

talação sanitaria e Luz à
rua Martinho Calado Cha-

I
cara do Espanha. Tratar a

rua Almirante Alvim 36.
-..".-���'J"'h�il:i

Florianópolis, ,Quarta-feira, 25 de Novembro de 1953
������"����"�--���-------------------------------�-�-�--_:- -
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o ESTADO4

j
, i I ,NO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO RUA BOCAIUVA, VIBRARÃO OS AFIeIONADOS DO ESPQRTE-REl; COM 9 DES

FECHO SENSACIONAL DA SEGUNDA PELEJA ENTRE AVAl E AMÉRICA QUE APONTARA'! UM DOS FINALISTAS DO
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE 1953·

!

I
,

�"rJ"'''''''''''''�� _
' .. -"' ,'�I:&""'--:''' __T..V'�:;'!!<!'IoI"''''''''''''III'''''!''''!!!lillr_-__

o •.-_-_-.-__ , ". _-_•••_-_-"._-.._-_,..".",.." -.-_._-_" .,f•..,..,.� .". __-...-.J �-.-__'-""••••-'-.-.-J.-.-_-.-_."..�A�.� .....,._ - -.- ."...�

"O
.

-E s t a d o E s P o r t i vo"
�������� �8••••••••••••••••�J �..�..����..04..�..�...a..����..04..�..�..�..

OPINE I LEITOR E... .

I íris x'Postal
Mundial de Basquete

INo ano de 1954 tomarão pante no II Campeonato Será encerrado, amanhã,
Não foram realizados [o- cional de Desportos nos as- Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu- á noite, o Super-Campeo-Que teria havido com o sa e o ataque se entendem d 'f b 16' t

.

E t d Uníd da Amé

i
'

rros oficiais é utebol em suntos da Federação Pau- ro, países, en re os quais, s a os m os a me- at d A ado<>
•

d NA' U
.

Chil E' C b
n o e m res, com o

esquadrão avaiano que do-' às mil- maravilhas. Capa- S- Pld' '1' Ii d FbI rica o arte, rgentina, ruguai, 1 e, gíto, u a,
.

'1 J 1 A
ao au o, omingo u ti- 1Sta e ute o que sus-

Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do confronto Iris x .Pcstal Te-mingo u timo, em oinvi e, cita-se" assim, o merica a
mo, visto a deliberação dos pendeu por 60 dias o XV

campeonato prevê a realização de partidas em São legráfico. �olegial e Irisconheceu seu maior revés levantar êste ano o tri- c'" ubes paulistas de suspen- de Novem'ro de Jaú e de- '
o Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em já são respectivamente cam-

em jogos pelo titulo máxí- campeonato. Mas não nos .]
,

I' ôb
- A di id d

-

R I S- Pnerem os certames, em si- iberou so re a participaçao tres las, em outras CI a es que nao o io e ao au- I peão e vice-campeão.mo do Estado, ao ser su- esqueçamos do Clube Atle- nal de protesto contra a in-l dos clubes no certa�e <da lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela 1 ,,
_

perado pelo América pela tico Carlos Renaux que tromissão do Conselho Na-12a Divisão de Profissionais. sua organização e aparelhamento material poderá assis- Espo.l'lte Vlobosurprendente Contagem de conseguiu, ,domingo a sua tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" I ti

ofereça eondições, isto é, esb�j� coberto. 13 de Ma-lO.seis tentos a um? quarta vitória consecutiva <�)4I_�"<>4l�"()ot_M)o_.a_.c:)4I"�"04.
, No intuito de preparar desde já um ambiente fa-

Isso o publico florianó- ao derrotar em seus domí- -

vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es-

politano deseja saber, Acre- nos o Balpendi, de Jaraguá Transferido o Campeonato Citadi-, te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
dita-se muito pouco nas do Sul por 6x2. E lembra- d It- t· espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,
possibilidades de uma vi_' mos aos leitores que os qua- no e '" le Ismo destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial.

Nossa quadra como' está tem recebido os maiorestória do Super-Campeão em tro lutas o Campeão da Li- "

d D' tori d C Ih-. 'I' 1\.T S
..

ista r louvores de todos os desportistas, que visitaeam Floria- a Ire oria e o onse o

Joinvile, é c��to. O que não ga Blumenauense assinalou �l Vlo_,ney onClnI conquls a nova marca es-
nópolis: coberta _ será o palco seguro de competições Deliberativo, à comparece:

passou pela cabeça dos flo- nada menos de 29 golos, .adual para o salto com vara: 3,40 metros de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras rem a reu�ião 'que -levará
rianópolitanos e mesmo dos representando o recorde as-I publicaremos uma das cartas' que nos forem dirigidas a efeito quinta feira,'na sé-

1 f A'
,

b Em virtude de não poder Nl. que a faria numa ten- em resposta aos três quesitos formulados, concorrendojoinvi ense, osse o vai

a-I
som raso. .' I I 'de social do clube; sito a

'panhar por meia dúzia de
'o Garavana do Ar compa-, tativa de quebra de recor- a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

Irecer no sábado e .domingo de, que lhe pertenciae" rua Felipe Schmidt, 2, pa-
,

tentos. A formação avaiana I QUESITOS f' d di ti
• passados, resolveu a eclé- cuja marca era a de 3,25m.

---, --- ra o im e ISCU.Ir a re-

Ontem a nossa reporta- 'I 1) - Deverá o Govêrno do Estado agir Isoladamente I/forma do Regimento Inter-
gem esteve em contacto "I A' formação avaiana que

.ica depois de ouvir o Clu- Revelando treinamento acu- b d E id dSI', para a co ertura o sta ia e anta Catarina? mo da Agremiação". _

-Je Atlético Catarinense, rado, SONCINI, conseguiu (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). I A d d lhídcom os jogadores e alguns baqueou diante do América
D

-

G d E t d M"" gra ecen o a aco 1 a
, transferir as provas mar- passar facilmente a 3,30m., 2) -- everao os over'nos o s a o e' urueipio con-

.esportistas que presencia- foi a seguinte: Adolfinho, cluirem o Estádio "Santa' Catarina", operando que 'dIspensar ao presente,cadas para _

os dias 21 e 22 novo recorde da prova. E�
ram o embate. Todos se Pedro e Danda; Barbato, .

d t ?
'

t V S
B 1· J' M A

.lo corrente pará os dias 28 i Ievado o sarrafo ,3,35 nova- conjuga amen e. apresen o a . . os meus

ra 10 e ai; anara, mo-· 'I' 'I (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). protesto de estima e consí-
rim, Bolão, Saul e Lísbôá,

e 29 do corrente, em que mente o destacado atleta 3) -- Deverão os Governos do Estado, Município ,e "Di- deração.
N

_.

t 1'10deremos
ver mais uma atleticano conseguiu ultra- t

.

d FAC' f btQue decepcionaram e mere- ennem nao a uou por se
.

_

' re oria a conjugar es orços, para o. erem ,Florianópolis, 24 de N�-
ciarn perder, admI'tI'ram--t'o- t t díd

zez degladíarem-se pelo passar, estaqelecendo nova o apóio, 'mais uma vez, do, povo catarinense,' no sentido
encon rar con un 1 o.

'

1 de tornar 'o Estádio '''Santa Catarina" um dos 'mais so-
vembro de 1953.

d O 1 d d/'
'

I
cetro máximo da .cidade em marca. ' I

os. resu ta o, to avia, j berbos Ginásios de esporte da América d� Sul? Edgard Fortkamp Presi-,

O l
' rtletismo as duas prestigio- '

não espalhou com fídelida- s go os (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). dente'
>e'S agremiações. Colocado o sarrafo a PREMIOS

'

,
Domingo, passado, o Clu- I 3.30m., �ONCINI, conse

)e Atlético solicitou da guiu ultrapassa-lo, estabele
:i'AC, providências para a I cendo a marca definitiva,
.calizaçãc da prova de sal-

I que
passa a ser o recorde

to com vara, para seu atlé- da dificilima prova de Sal
\

ta SILVIO NEY SONCI- to co.n Vara.'
,

A derrota dos (cét zzurra .,: I,suspensos os Va.,,�peoDatos 1P3.0-
em J«ínvílle listas de�'ute�ol. ji

O presidente do "Espor
te Clube Treze de Maio"

,

convida aos Srs. Membros

I mostravem contrar i a dos
com o resultado de �x1.

de o que foi o desenrolar da
sensacional justa. Todos,

'

Os seis tentos do Améri
de Adolfinho a Lisbôa ira- ca foram consignados por
cassaram completamente, a- Gaivota (4)_, Euclides e

tuando muito aquem das Zabot. Para o Avaí marcou
suas possibilidades. O ar- I Bolão.

Tódas as cartas recebidas serão numeradas, publi- ,
,

d d 1 dl
-

d '.

f' --��"'O�()4LA
can o-se uma e as em nossas e içoes e quinta- eira, "devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o d!stico desta crónica, enviando-a para b seguinte en-'Vencle sedereço: ' I -

-

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO:'- -' Por motivo de mudançaRua Conselheiro Mafra - Florianópolis. ,I ,.'
N o dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às lu I

vendem-se moveis usados

horas, em nossa redação o sprteio de todas as cartas re-
I em bom estado de conserva

cebidas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são: ção. Tratar no sobrado do
as seguintes:

, I Banco Nacional do Comér
CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER _!_, cio S. A ..

CASA HOEPCKE. - e a, T.A.C. - com uma viagem
de avião, ida e volta, ao Rio, para assi�tir os jogos dos
'. �_(__f___Campeonato Mundial.

, !
"

II
Em Hdamb.urgo defrlon�a- "-, ,

'

,� A C_, :'01 :._T_ E

Iram-se ommgo os se eclO- c

�•••••••r................... '

Na tarde de hoje, no Rio, 'd d AI . h d' I
�

-

'\
. _. , I rl<:t os

,

a eman a e a

I� A G til N C I A nE �

• �,_�>4II�[)e..OC'...<H..0(}4-.c)4i jogarao Flummense, co-h- N 1 d l' '�,��
. oruega, va en o como e 1-

, ,I,", PUBLICIDADEder do Campeonato Cano- .

t'
-

d C t GUA'" .,- ..,'Relorn-ou' - a�' Po'rto Alegr'e.
.

1 d
'

I nnna Orla o ampeona o

Q �
...l , 'IJ:t'� -:0:--

, ca, e InternaclOna, e Por-
M d' 1 d F t b 1 V � \: .TI" /lii",., ,

II un Ia e u e o. ence- V ....• REVISTAS
.

sem vit,ó r í a I o National
te. A�gre. Odtetr'·é·m�eão, r.m o, alen)ãe, por 5 • 1.·

I
.

:�. -"
�.. : "-:.. ':

•
•

I . ·

Jr:;oc c:n��: o ��:::::�� :: IEmpate entr-e I _Cr�100,OO \I:"H' '.�
.' , .

�. � ����::�:::;A�! i-
lÁDIO � JORNA!�

�'

. ,. ultIma semana, quando per-I I
ii' '" .' . . . lhe ..enderi juro com· ·()�()�()'_'()",()'_'o,

do ItaJa!, O -conjunto dos

I
dEU por 2 x O, espera jogar I' a Sui�a e -BeIO·lca

'
... ' ..

,plmsc.dor' e '

pampas perdeu para o Pal-
'b '\I' lev4.l"';'p4.r'l>su6r'esidin- V-ellcle' .
o que sa e. '

I '-semeiras, por 2 a 1 e d<?mm- I'
, Ci6 um li�o e útil presente:

go empatou com o Olimpi-ICampeon � 'O! O,S selecionados da Suiça umBELISSIMO eOFREde J4�O eI<OMADO.
, I a. ! f� da -Belgica, ,!=mpataram � AP�OCU�� hOJe o NOVO

co por,1 x 1, regressando, Paranaense.' élomingo em Zurich, por t::J NC� c7 . GR,1ólCOLAassim, a Porto Alegre sem 2 x 2. - �.,_ FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA "D'.

saldo favorável.

queira, os zaqueiros, mé
dios e dianteiros nunca es-

tiveram tão péssimos. Cul

par uns, absolvendo outros

Rendas

Bóa a renda apurada pe-! Hoje DO Rio: flo- 41emanha 5
las bilheterias do estádio I •

I t Ndo América: Cr$, 25.200,óo. ml060se X Der· X oruega t
Em Brusque o movimentá nacionalfinanceiro foi de Cr$ ....

8.315,00. ,

não' seria justo já que todos
atuaram abaixo da critica.
Todos são unânimes em

salientar a excelência do
"team" àmericano; A defe-

O time do Nacional, de

Po'rto Alegre, após empa-

Venceu na SDi�a
o Vrozei-ro

Participação

tar por 1 tento com o Bo

caiuva, na última quinta.,
feira, efetuou uma 'tempo
rada de dois jógos em Blu

menau. Na estréia naquela
adiantada cidade do Vale

Vende-se uma casa de
material, sita à Rua Rui

Bar,bosa n. 130, defronte ao

Ab�igo de Menores.

A.lusa-se
:\luga-se a parte térr�a

do �r!'edio da Praça 15 n.

11 própria para Loja ou

Agência (antiga Casa do

Povo).

Ver e tratar na mesma.

Expresso São'Jorge
- DIARIAMENTE _'

FLORIANóPOLIS --' BLUMENAU
,

- AGENCIA -

\

- �ACIQUE HOTEL
__",...,.,."""""

o Cambaraense, de Cam-

,')ará, firmou-se na lideran
.���

ça do Campeonato Parana-
cl1se de Futebol, ao vencer

domingo o Monte Alegre
por 3 x 1. As outras pele-

. /

Boni'a vit6ria da JOC
,.

,

Trindade
na

'Em Lausanne, na Suiça,
'J Cruzeiro, de Porto' Ale

jas da rodada acusaralll os VASCO GONDIN E SENHORA
, e -_

JAIME CESARt'o PEREÍRA E SENHORA

Belo triunfo assinalou o I M,arcaram para � �encedor:
"team" da Juventude Ope- Zezinho (2) e Dld!. Os que seguintes resultados. !erro-
rária Católica (JOC), do-I mais se destacaram foram "iário 2 x Atlético' O e Agua

mingo, ho distrito de Trin- I Helinho, Natalino, Sidnei, Verde 5 x Morgenau 1:
dade, frente ao Independen- Didi e Zézinho, do esqua- N dte, local, pelo escore de 3x1. drão vitorioso e Minela!= OVO recor e
No primeiro período o Madalena, nos vencidos,,: -;-:-----,. Rlxer Piate cam ...

prélio tra,nscorreu equili- sendo qt_{e o primei�o reve- Nas prov�s atletIcas efe- j _
'
•

brado, registrando-se um lou-se o melhor homem no tuadas na tarde de domin-' peao argentino
tento para cada lado. Na gramado. go, em São Paulo, Vera

fase final, porém o 'conjun;",· O vencedor formou com Trezotko, do Pinheiros, es

ta visitante, apresentando i Sidnei, Helinho e A'lvaro; i t:.lbeleceu noyo recorde bra

um "train" impecável, pas- Walmor, Natalina e Lauro; ",ileiro de, lançamento do

sou á ofensiva, conseguindo Luiz, Taio, Zézinho, Didi e ]:('so., com um arremêsso de,

dois tentos de bela feitura., I Waldir. 12,47 metros.
Ijj;;;j;.....--

�re, enfrentou e venceu o

quadi'o que tem o nome da

cidade; pela contagem de
-) x 2. seus

NILSON e LENIR

apresentam-se noivos
Fpolis;,- 18-11-53 Camboriú, 18-11-53.

participam aos seus parentes e amigos que
filhoS NILSON e LENIR contrataram casamento.

T)·<ttar no mesmo

no :i" é'ndár,
local

O River PIate, com sua

vitória de domingo sóbre o

Newes Old Boys, por 2x1,
foi proclamado campeão ar

gentino de 1953.

I
i
ta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�uan�o O [xem�lu Vem de Cimal
-----_._---------:-----�--------_�._-_..,,__ ---

O sr, Jairo aceitou o pra-
.

ga do deveria, não "sabemos dentés Vila 'Painel, Munici
zo para a definição de sua bem em que circunstâncias, ! rio Lajes, vem' á presença

ntitude e, nesse íaterím, a- efetuar a prisão dos compo-,' de V. S. protest�r contra ato

correu, pressurosamente ao uentesda Comissão que in- leviano Diretor Grupo Esco-
". \ , I

São Roque de cujo santo, di- terpelou o sr. Jairo a res- lar esta localidade que subs-

zern, é muito devoto, onde peito da juxtapcs lção de re-I tituiu, sobl:ej)Ondo ao �'�trasoliéitaria conselhos sõbre tratos.' to Dr. Nereu Ramos, ja co

d icaso.
. D�co=ri,das às 24 ._hora�, a I 'ceado há muitos, a�os sala

Este "santo", um tanto re- Comissão de Palnelenses .aquele Educandário, o do

volucionário como bemo sa- voltou a saber do sr; Jairo sr, Irineu Bornhausen.

bemos, aconselhou-o, 'logo, se mantinha o ato ou o des- Não concordamos, em ne-

a pedir .reforços, à policia fazia. nhuma hipotese,' que, para

local. Este respondeu que man- 'rornenagear, neste m_ynici-
Obediente ao parecer, o tinha em face do que a Co- pio, ilustre Governador do

jovem diretor veio ter à De-I missão referida endereçou à Estado, seja necessário fe

legacia de onde se fez por-I·Diretora do Departamento rir esta terra na pessoa um,

tador de uma ordem ao Sub- , dê\Educação o seguinte te- dos seus maiores filhos a

delegado de Painel assinada !legr:::ma. quem Lajes muito deve, mo

pelo Capitão Piraguay 'I'a-: "Diretora Departamento �!;. O porque vimos presença

vares, Delegado Especial, II Educação - Fpolis. 'v'. S. formular veemente

pela qual aquele Sub-dele- Os abaixo assinados, resí- protesto, \ass.) Doutul An-

di-ade, João .Maria

Amaran-,te, Francisco Wanderley,
Dário Viei,ra de Souza, Au-,
gusto Córdova, Aristides t
Arruda, Paulino : Borges,'
Maurflío de Liz, Prudente.
Daniel Vieira, Lourenço
Waltrick Vieira, Sebastião

Souza Vieí.ra, José Mariano,
Francisco Cardoso, Oscar

Liz. João Daniel Liz, Juve-

I
nal Pereira de Líz, Serafim
Mariano, Pedro Antunes,

I
Antônio Daniel, Antônio A

marante, Cesar Andrade, 0-
dílon Pereira, Argemíro An

drade, Pedro Alves, Osvaldo
Andrade e Celso Mariano da

vincia o Desembargador Fortaíoza da Laje, no Rio
f
nitor "?iauí", vapor "Triui·.

João Antônio Rodrigues de de .Ianeiro; 10" e ama, Lancha, subs-
A data de hoje recorda- Cal' ç}ho, empossando-se ci - em 1724, morreu ,"'<TI sem afim de forçarem a p as-

corrente, após a. leitura do
'B de znos que: 16 de fevereiro do ano se- Praga, na Boêmia, S. Czer- sagem pelas aterias e 1\11-

comunicado de Painel, a',Câ- f I; cuinte: li:'-, crganista e compositor; gustur ra. esta orta eza pa-
mara Municipa1 de Lajes .'" ....

- em 1532, Martm Afon- -- em 1851, chegou a Co- - em 1764, um Edito rr-al raguaia E;!a comandada pe:por proposição do Vereador
d S d ,�1

-,

ISO
e ouza eu o nome ce lama ao Sacramento,' co.n suprime a ordem dos Jesui- lo Tenente-coronel Geo('f[CDr. Jorge Barroso Fi.lho, Santa Catarina a primitiva seu Exército, o intrépido las em todo ó- território Thompson;consignou, por unan imida-

[Ih d Pti'a os a os; Duque de Caxias, General francês; .
- en 1932, entrevistadoOI? um, voto de protesto con-

'.

-. I A •

d
..'. - em 15491 os dois na- Luiz Alves de Lima e Sil-. - em ]807, D. Joao, Prin- por LIma agencia e noticias,tra ato praticado no Grupo .

d di
- /..] Dl. .

R te d P tIl A t M' 1
.

VIOS a expe icao ue iogo va; cipe egen e or ugai, o sr, _. nrunes aciei, mints-
, Escolar de Painel e, também S brí h �d 24 I

'J 1876 f
..

t
-

d 'bl' I
. I d T ti d 1A D t

'

d S· 'J d T d A
ana na c ega os a na - em ,01 ms ara a torna pu ica a reso uçao- iro a..,;JS Iça, ec arou 'lH€'OS elo OS' e ao o as 2 80 po r unanimidade, a Camara

I barra sul de "Desterro, fun- 3. Ccmanca de Tubarão, riP.'- que tomara, de mudar a
I
c c�H,fe do Govêrno provisó-

,. {(,\jTII·.S'são en�a,rregad::: .do c.orrente) no local da Il'eso�v,.e.
u endereç.ar ao_ Se-I d "d t d B L' � E d C' te j Brasil I'" rfl h d..

\
" _

.

I, ea�am en ro a ama, "e ,�ta o;
, ,01 e para o rasu; no estava e pen a o em.

ne ,:\'lgarlar donativos para Igreja. cretário de Educação o se-
Sanabria fora nomeado pe-' - em 1889, foi nomeado - em 1828, desembarcou realizar, no dia 3 de maio

a c-mstrução da Igreja de Estes donativos poderão I zu inte despacho:
lo Govern'o Espanhol (Gar�

I

.Govcrnador, empossando S0 'na Bahia o Marques de San ..
1 ::lo anQ seguinte, a el�jçãD

ser entregues a secretária, I "A Câmara Munioipal de
;os V) para gove�nar o Pa_l a ,:' de dezerribro, exerce';- ta Cruz',

.
.

'I da Assembléia ConstittHntt�,São .Judas Tadeu em José I
""'t tdona Dulce PereIra da C03- LaJ es vem ,I espe� osamene. d t' 24 d �

d 1868 C'
. r h'

,

1Mendes, solicita aos devotos I t
., ragual; o-o a e e agosto . e - em ,aXIas ord.�-

I
COnlOl'lLe aVIa re!)_eü,_ a-ta no Departamento Esta- vresença VossenCIa comUlll-

.
_ em 1741, Maur.icio 18JO, ( dr. Lauro Severiano nou que os encouraçadcs nlente l�:·'ometido'.do 'glorioso Santo, prendeS,

' I b'dti'"dual de' Estatística ou com car ter rece I o e egrama !�r. ". se apodera -de Pfagp.. lVlül1el e como Vice-gove!'. "Bra!'-il" e "Cabral", o Iv!:::>-! llnaré Nilo Tadasco
o Presidente Manuel Domno Painel, êste Municipio, in-

Cê'r]os Alberto da Baviera nador Raulino Júlio AdolEc
da Luz, em José Mende�.

'

formando haver dir�tor Gr�-
Ú COJ'('ádo; ,Horn;

A Comissão po aquela l�c�lidade retir�-í .

_ em 1764, nasce em La - em 1932, reunido, ha-
do fotoglrafla Ilustre catarl-

f (:'I�, na Fra�ca, Vitor F1a. via véh-ios dias, no Palácio
oense' Dr. Nerêu Ramos pa-I d G t

�
.

. man e ry; � Til ;;dentes, no Rio de J s-
ra em seu lugar colocar foto; _ tm 1771, e� Battersen, neiro, encerrava-se o Co;:),
sr. lrineu Bornhausen. '

ns lnglaterra, morre Boling- gresso Revolucionário, apó'_
Não somos absolutamente :�!'O( ke, consider.ado por ler sid�, aprovada pela A�

contra homenagem ilustre
Tainl' como um dos melho- semblp.ia a fundação do Par,

'

governador, todavia protes-
; es. (.scritores do tempo; au- tJ...l/) S')f:ialista Brasileir'l. I

tamos por julgar que a ho� ". r·

'

tor de interessante oora

menag'e� pretendida pode- "Caltas a respeito da Hb,·
da ter sido feita sem ser a- tória";
tingido {nobre 'presidepte

-

Oorrvíte

üoce� e bebidas para as bar
: 'Llquinh�s que se realizarão
f;cí,bado e dumingo (28 e ��9

VIVER! MORRE,R!
"

D�Dende do ungue. O sangue é I vide
Tonifique-se com SANGUE

NOL que contém 'excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, . Cálcio, VaJladato e

ArseniatQ de Sódio, etc.

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIR MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
'l'0 PARA INFLAMAÇOES E D_PRES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SINUSITES,
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

DTi':MECUERliAfrito
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOR nA CASA BELOl HORIZONTE.
RESIDtNCIA - FELIPE SCHMIDT �. ua.

prin!':.pe regente D. João, nos qUf!:

p(,l'i;�' tindo que o� estrnn,

gei!( . estabelecidos no Bl'à
Excia. as pr�vid�ncias cabí- si:. pudessem possuir tetr�s,
veis caso em apreço. tal qaaI'os nacionais;. tragédia líricà, autor de pe ..

(Ass.) AI�t:�, ,Furtado __ f'm .1823, foi nomeado ças muito interessantes;
G6ulart, 1. Secretário em r "; �,iflente desta' então Pro-' - 13m 1690, foi fundada a.

exerc\cio". ,I ' ,-----,-.-.�"-'" -'"",,-.,----__.;.----------
,

Aí está o ·concenci.oso··.re-
"

"
'.ato doS' fatos para os qua1s
agunrd�mos as devidas pro- I

ddências por parte de quem
I

af' direito, I
Podemos adiantar entre-

Silva".

Do telegrama acima, aque_j.':J Comissão deu ciência à
,

Câmara de Vereadores de

Lajes.
Na reunião do diá 10 ,dQ

Câmara Deputados.
Em tais condições Câma

ra Municipal espera de V.

tanto, que revoltante ato do '

:n·. Jairo' Silva,' conhecido
•

"abujo Bornhauseano, já so-

freu, a repu'Isa dos próprios
cON'eUgionários que, na Cã-,.
Tr,ara Municipal, não pude
tam se furtar a um voto de

I

I
protesto con�ra a atitude le-
,..;ana e grosseira do Diretor

, do G!'llPO de Pa.inel.

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

. .)

/

'("

,Vende-se
I Uma máquina de escre

ver, marca "NAUMANN

\��ft����������r:;:::::�..> !IDEAL", em 'perfeito esta-

do.
I 'Tratar à Rua Presidente

i Coutinho, 73, nesta Capi
,

tal.

.
- sr=t-
-.

---:_.",.�--

prefe,rência naclona'

c..... UM' ,p R O D U TOS O U Z A C R U Z

Haie
25 DE NOVEMBRO

e Am,anhã
/

no Passado

MUDAS DE OLIVEIRAS
VARIEDADE COM MAIS DE ANO

E MEIO "GALEGA" AUTO
FERTIL

Com iníci0 de prÇldução ao 4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BB,ASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. - Rua da Conceição, 36,
3° ando sala 313. Fone - 36-6441

- SÃO PAULO-

A data de hoje recorda,-

-0-

26 DE NOVEMBRO

Flo-

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

- e,m 1808, decreto cio

l'lTJ 1688, morreu e�

Paris, Quinault, criador da

,P�GUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL,

MOÇAS DES.A.NOUOAB/
HOMENS SEM ENERGIA,

Dr. Romeu Bastos Pires
------------- .. _ ..._-_._--

...Não é lua culpa:
.

It a fraqueza <rtie o deixa canl.do, paltdo,
'rnm moleza no <:lOrpo e olhos sem b1.1Il'...,.
" fraqueza _trua • vida ,porque ,roubL

-M:ÉDIC'O-
COM \PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO

DE ASSIS E NA SANTA CASA DO mo DE
JANEIRO

CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
Gonsultório: �Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU..

Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,:30 3S 11
horas.

Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.44Q
, rianól)01is�

as rôrçaJJ para o tranalho.
VANADIOLI

"1011'018 tiS Rlóbulo� sanguineot e VITALIZA O' ..ngue en·

""�(UJf.I"illn 1t de gOlto dellcfolo e pode aer ulado em toda.:
i

u ldadea

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florâanópolis, Quarta-feira, 25 de Novembro de 1953
'

4) ESTADO

" "

(A CASA MAIS. BARATEIRA DO ESTADO)

10) LINHO PURO, qualidade supenor, em todas as côres, cujo preço corrente é de Cr$ 110}c3�' R!),oo ° metro

.. , .. ·'·-iF'····,,·,,:, '

•

:1_

2()-j VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ G8,oo

3°) CRETONR LINHOL, largura 2,2.0 metro Cr$ 53,00

4°) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00 .

, .

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 ° café matinal, lindíssimas a Cr$ 25,o{]
I

gO) TOALHAS DE ROSTO, dúzia Cr$100,00

1II0DELAS
TRAJANO 33 FLORI,ANOPOLIS

� _., ", .

'r'�i!,�'14'OJ:'· "

. __

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

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
•

. '.
_ i'�I': .' I ,,:,. -IVende.-se... ".......1 Dro<I.... ;UI. I.' ..d., '->

, .. o'
FONU .. UN fal. c;.u.I'...ol, $4$ Un1 lote de terreno, próxi-

CIIRltlU rWGllAII., PR05EBR.... PAJ1A8A -

,'10 do centro (rua calçada).

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

I. CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

Notas Evangelicas
o Livro da Esperança

A BIBLIA E':
A Carta Mágna de tôda a verdadeira liberdade;
A precursora da civilização;
A moderadora das instituições e govêrnos;
A formadora da lei;
O segrêdo do progresso nacional;
O guia da História;
O arcabouço e principal sustentáculo da literatura;
A amiga da ciência;'

.

A inspiração das filosofias;
O livro de texto da ética;
A luz da inteligência;
A resposta aos desejos mais íntimos do coração;
A iluminadora das trevas;
A inimiga da opressão;
A adversária da superstição;
A desarraigadora do pecado;
A reguladora de tudo que é digno e elevado;
O consôlo na aflição;
A fortaleza na debilidade;
A senda na perplexidade;
O, refúgio na tentação;
A encarnação de todos os ideais elevados;
A organizadora da vida;
A promessa do futuro;
A reveladora de Deus;
O guia, esperança e, inspiração do homem.

QUE DISSERAM, OS GRANDES ...
.

- Se me perguntam porque recebo a Escritura co
no a Palavra de Deus, respondo com todos os pais da
greja Protestante: Porque a Bíblia contém o único re
ato do amor redentor de Deus; porque na Bíblia, só
-iente, encontro Deus se aproximando do homem em
�risto Jesus e declarando-nos :€le Sua vontade para a
iossa salvação .. E isto eu aceito como verdade pelo t�s
emunho do Espírito Santo em meu coração, pelo que
stou certo de que ninguém mais, a não ser Deus, é ca
-az de falar tais palavras a minha alma. - Robertson
)mith.

.

- A Bíblia tem sido a Carta Magna dos pobres e \
lOS oprimidos; até os- tempos modernos nenhum país
"m tido uma constituição na qual os interêsses dos po
'os sejam tão largamente considerados. - Thomas Hen-
'Y Húxley., cientista inglês, .

,
- Nas religiões humanas o homem anda à procura.

le Deus, mas na Bíblia Deus anda à procura do homem.
(Material para esta Secção: a/c do Rev. Waldemyr

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

1 .

Navio-Malar ((Carl Hoepcke;

la E'POCA'
EXAMES DE ADMISSÃO

Inscrição de 16 a 30 de Novembro
Exames em 5 a 7 de Dezembro. -

DOCUMENTAÇÃO: - Atestado de Vacina-
Atestado de Saúde e Certidão de nascimento.

OBS. - Os documentos acima estão isentos de sê
los e devem ter 'as firmas devidamente reconhecidas no

Tabelião.

nformações à Rua Deodoro

7, das 7 às 10 horas.,Expres§o Flurianópolis J

1 de
ANDRADE & KOERICH

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

-------------_-

Aviso Com viagens diretas e permanentes /
Matriz: ,- FLORIANóPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

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

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

HI.JlOM _ O� -!(AJUZ. 8A118ARYA', A�ên.cia:.-- SÃO PAULO
.

"

.: J' Rua Rw Bonito n. 1247
DR. GUERREIRO DA FONSECA. Fone: 9-3 L-96 - Átende Rápido RIOMAR

••�t.U.t. t........ I End. Tplegr.: SAijDRADE
k.4'c<!lta. de

/

Oeulos _. Exame d. )'aa40 •• Olllo par.
.

-o-
rl....JtluçAo da Pr••do �I. I (�gências "" Rio, de_ Lameiro e em Belo �orizonte com

Modena Apar.lh....m. trafego .mut'uo ate São Paulo com a Empresa de Trens-
('......... 't.r,t.. _. V'..ned. iI Ogre Preto. � , portes Minas Gerais S/A )

.

DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista. I( ,

Rua:, Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834
REASSUMIU SU3 Clínica Especializada.

�f
�)
'-....._ /

., '

, I

)""..

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.00Q litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

r�4,
IMERSÃO (3 CHUVEIRO,

�-�...--

Capacidade 30 LITROS

,.'

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
}" ,1.1 W'�,

/iagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, e Santos, sendo -<.i

leste último apenas para o, movimento de passageiros.

• Construido inteiramen.te de •

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.' TINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

. NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953
"

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material illtamente ISOLANTE <lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por,' T�RMOSTATO,

que proporciona grande ECONOMIA. -

IDA
le Fpolis. de ltlljní

VOLTA
do Rio - de Santos
27/11 28/11
8/12 9/12

1,8/1� 19/12
29/12 30/12

o MISTURADOR DÁKO, de reçu

togem mstcntcnec, permite Q

maior escala de graduações de

TEMPERATURA.
1/12
12/12
22/12

3/12
14/12
24/121/Ao

-, �. RAMOS SIA.-Comércio e 'oênclas
.........-.."._,...,.�� .Rua. João Pinto, 9--Fpolis--St.. .tarin.�'�"_'_"'_""""""'''''-''''�''''''''''''''''''''''''''��''''''''''''''''''''''''''�';,,-��·::�:":��;0���f'" .;.-s".�_. ,,_.,... .. �__

GARANTE O QUE FABRICA

,I

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

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-----�-�-- Segunda :"Exposição Estadual do Trigo =:-=-��==
.......... REALIZAR-SE-Á DE 6 a 8 DE DEZEMBRO EM CONCÓRDIA A: SEGUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL ,DO TRIGO, COM, A' ...0••••• '

..._ PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DÁ AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ESTADO, 'fARLAMENTARES; TÉCNICOS, _04F.ta-Ol"

._.
- ..

' E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO PAÍS

__ .;_,._ .-""_ ..o,.

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Novembro de 1953

·FeStivid.ad:e'- de Sta. Catarina
I

, 'Vir�em .

e Marlir,
,._-

.

Padroeira di!' A'rquidloc8se e
.

do 'Iatado

, '1
-- --------------_._-�--'---"I -�------.-. ---

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

Irmandade do Senhor Jesus I
. dos Passos ' i

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA

'I'
Realizando-se no próximo. dia 25, ás 16 horas, a So-

. enissima Procissão de SANTA CATARINA; venho so

licitar, de ordem do Snr, Irmão Provedorva presença dos'lIrmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metropolita
deverá na, às 15,30 horas, a fim de revestidos das insigneas da ,

nossa Irmandade, e à esta encorporados fazerem parte I
de préstito em honra à Nossa Padroeira.. I

Consistório, 20 de novembro de 1953. I
r ,w

Luiz S. B. da Trindade - Secretário
I

,�----------------'

TEANSPORrES 'AÉREOS CATARINENSE"S/A,...·);
'.

.

EDITAL DE

'CONVOCAÇÃO
Cada associação

apresentar-se com os res

pectivos estandartes e dis
tintivos.Dom Joaquim Domingues

de' Oliveira,' por mercê .de

Deus e' da Santa Sé Apos
tolica, Arcebispo Metropoli
tano,

.

Prelado Domestico,
Assistente ao Solio Pontifi-

o prestito desfilará con

tinua, lenta e ininten'upta-
mente, i é, sem qualquer
parada na marcha, ao sinal
diretor.cio, etc.

Aos que o presente Edital Os fieis e famílias que

}-vü'em, saudação paz e ben- não puderem acompanhar
. ção em ;Jesus Cristo. . a procissão deverão postar-

. Fazemos saber que, de se nos passaeios das ruas

acordo com a praxe estabe- do trajeto para assistirem a

lecida e a piedade dos fieis, sua passagem.

celebrar-se-á no dia 25 do' O prestito obedecerá ao
.

corrente, feriado estadual seguinte itinerario: Praça
por decreto lei de 12 de 15, (lado do Palacio,), Ruas

- julho de 1938, a festividade Felipe .Schmídt, Deodoro,
de Santa Catarina, Virgem Vidal Ramos, Arcipreste
e Mártir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça Pereira. Oli

quidiocese e do Estado, pe- 'veira (lado do Ipase), Rua
lo modo que segue: I Anita Garibaldi, Av. Her
, 1) As 10 horas, solene

I
cilio Luz, Rua Fernando

Missa Pontifical. I Machado e Catedral.

2) As 16 horas, Procis-I As varas do Palio serão

são com a imagem de San- carregadas pelas meretissi

ta Catarina, para a quall mas Autoridades especial
convocamos todas as entl- mente convidadas.

dades e instituições catoli- Para a solene procissão
cas desta Capital que. nela convidam-se todos os fieis e

deverão tomar parte, de- a população em geral.
signamente pela seguinte I Sendocostume, aliás mui
forma e nesta mesma or- to louvavel e piedoso, eníei
dem. tarem e ornamentarem os

Cruz processional, Grupo fieis as ruas .e fachadas dàs

de anjinhos, Colégio Cora- casas em circunstancias se

cão de Jesus Asilo de Or- melhantes, o mesmo se pe

.fãs, Cmzadínhos, Congre-I de e espera por ocasião da

gações Marianas Femini- procissão de Santa Catari

nas, Associação de Santa na, gloriosa Padroeira da

Zita, Associação de 'Santa Arquidiocese :e do Estado.

Terezinha, Damas de Cari- Desde Ja' hipotecamos
dade, Apostolados da Ora- benções a todos quantos de

ção, Ordem Terceira Fe- qualquer modo concorre-

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

brigo de Menores,' Colégio cissão da excesa Padroeira.

Cat�rinense, Congregação Florianópolis, 14 de No

Marianas Masculinas, Ir- vembro de 1953.

mandades, Ordem Tercei- De ordem e comissão de

ra Masculina, Carro Triun- Sua Excia. Revma.

faI, Revmo. Clero,
.

Palio, (Ass.) Mons, FREDERI
bandas de musica e povo. CO HOBOLD, Vigario Ge-

Antes da- supra-meneio- ral .

nada hora as referidas As- JOSE' RENATO DE

sociações e entidades se SOUZA, Provedor da Ir-

reunirão dentro e no adro mandade do SS. Sacramen
da Catedral, aguardando to

cada .uma o lugar que lhe. HEITOR DUTRA," Se

fôr reservado e competir' cretario da Irmandade SS.

º prestito.
.

I Sacramento:

!

Viagem com segurança'
e rapidez

':

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO,..ONIBUS DO

BI?IDO (SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

! ,.,'
, �'�"')'<f ----

Age
A

ncía ; Il. ua Deodoro e�qui.na •
da

• Rua Tenente Sílveíra ..

"

I
A 'comissão organizadora dos festejos em comemo-

ração ao 1'0 centenario de fundação vem mui' respei-, '�������1iIto�amente por meio deste jornal agradecer ao Exmo. !
Snr. Governador do Estado que se fez representar pe

cara do Espanha. Tratar a lo Deputado Estadual Snr. Nelson Brasil e também
rua Almirante Alvim 36. pela musica que lhe concedeu.

,

Ao Exmo. Snr. Arcebispo que enviou telegrama,
ao Sr. Pe.\ Vigario que mandou o Pe. Frei Deodoro pa-
ra a parte religiosa. NEGOCIO DE SECOS E

A lu','�a� se
A todas as mais autoridades que compareceram ou

fizeram-se' representar e .que telegrafaram. .

.

Por preços de ocaSIao,
Aluga-se a .parte térrea Ao vereador Snr, Miguel Daux. que de muito

b f
.

. bom grado ofertou a pedra marmore para a coluna co- yende-se um em a regue-
do �lredlO da Praça 15 ,no merncrafiva, ao, convite que foi feito pela Guarujá e o sado sito defronte ao porto
11 própria para Loja ou' programa que foi irradiado. e os santinhos impressos do .estreito. em predio re

Agência (antiga Casa do com a estampa de N. S. de Fátima para lembrança do cem-eonstruido na rua 14
Povo}, centena rio.

de Julho 595.Enfim a todos o muito obrigado da comissão.
Catuira, 10 de novembro de 1953. Ver e tratar no mesm""....o ......"""'!'!i'!

':A_ CQMISSÃO J
"I loêal.

.

":/

Cerâmica São Caetano i

TIJOLOS PRENS1\t)OS, TELHAS, LADRi·
LHOS, RODAPÉS E MATERlAL

.

REI<'RA
,

TARJO
PRONTA ENrREGA

OsnyGama &Cia.
"ERONIMO COELHO. 14 .....:. Caixa Postal,

239- Florianépolis
DISTRIBIDDORES

Clube Doze de Agosto
Bingo Social em benefício do Natal da Sociedade

Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de
Novembro.

10 prêmio: 1 prato para torta C01l1 cobridor Sra.
Magda Silva Kunzer, .

2° prêmio 1� par quadrinhos 'pintados à mão. Dra,
Wladislauca Messi.

3° prêmio: Jôgo para refrêsco, rústico, Sra. Ma-
ria F-r�'2:en0� Gallotti. �__..

.

4° prêmio: .Jôgo de "toãlha banho e ro'Sto" Sra.
Dóra Araujo. '1 \

5° premio: 1 alcapur rústico, Sra. Ida Ferreira.
6° prêmio: 1 boneca 'húngara, Sra. Risoleta Me

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

Alba Bello
.

8° prêmio: 'J. toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny
Kúnzer.

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

10° prêÍnio: ) 1 bêrço com bêbê, Sra. Ondina
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
componentes do grupo que trabalha 'para este fim ao

preço de cr$ 20,00. I

� ........._-------------------�---

;çQNTADO� IAluga-se .

DIspondo de um período S 1 T' 3 70'
'

., ,
. a a errea - porlivre das 8 as 12 horas, aceí-

7 80
.. d .

.

- com pISO e marmOrl-
ta escritas avulsas. d' d A leii .

.

te pare es e zu e1J o 1S-
Cartas para: - Contador _ ..

"

R D J. C talaçao sanitária e Luz a
- ua om anue amara

rua Martinho Calado Cha-44 - Florianópolis:

\

,.,

.Tratar no mesmo

'�Q li' �nd1:ir;
local

,
.

- .,-'

-Ór

)
.;;,

;.::.

,
. ::.
."
.'.

\� .

•
I

Florianópolis'
de

Expresse IAtenção
CONSCRITOS DA

CLASSE DE 1935

Deverão comparecer ao

j Quartel do 14° B. C.,' afim'
de tratar de assuntos de

i seus interesses, os. seguintes

I conscritos:Luiz Carlos de Mello, da
classe de 1935, filho de Ma-
rino Mello e de Maria Sar

torati Mello.

J
José Vadir Kanitz, da

r-lasse de 1935, filho de Elias
Kanitz e de Delayde Gui
marâes Kanitz .

•

,._

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Flo#anópolis,
Curitiba e São Paulo \

.

Com viagens diretas e;permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS \

Rua Conselheiro Uafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Teleg".: SANDRADE,

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

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

Agência: - - SÃO PNULO
Rua Rio Bonito n. 1247

.

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápídó 'RIOMAR
End. TPlegr.: SANDRADE

-o- .

(Aflências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

t1'áfego m'Ú,tuo até São Paulo com a Emprêsa de Trans'.
porte§..Minas Gerais 8./A)

Frlquez.J em, ger.1 .

Vinbo Creosotado
(Silveira)

OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ. GA.aOAlft'.A

,
DR. GUERREIRO ,'DA FONSECA I.

.' .1I-,.etaUeta ....._aI .

r.Ree�1ta de Oculos - Exame d. J'u.!lo de Olho .para IIJlallifleaçlo da Pre..lo Arterial. -

Moderaa Aparelha••m. . I

CeaaaJtórt. - Vi.ao.de •• Oure Pnte...

AGRADECIMENTO

Vende-se
MOLHADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

Municipio �e Herval �'Oeste
I

Proposta a. homolollação . da' 'lei que o criou,
pelo deputado O�car K. da N�Vd

o ilustre deputado Oscar te são as determinadas pela blicação, revogadas as dís- 2. Solidários com a von-

Rodrigues Da Nova apre- Lei n. 3, de 18 de novembro' posições em contrário. fade .do Povo hervalense na

sentou ontem, à Assembléia: I S. S., 24 de novembro de efetivação da' merecida e

Legislativa, o seguinte pro- ! :.953. .

-,

justa aspiração do Munici-

jeto:
'

Oscar Rodrigues Da Nova pio do H�rval d'Oeste, o

PROJETO DE LEI N.. . . 1- Deputado pelo P.S.D.. 'nosso projeto de lei procu-

Aprova a Lei n. '3, de 18 JUSTIFICAÇÃO ra o caminho, designado pe-

de novembro de 1953, O projeto de lei, que a- la Constituição do Estado, a

da Câmara Municipal presentamos à deliberação fim de que se concretize ÇI

de Joaçaba, que criou o desta Casa, visa homologar, ideal de emancipação da

Município de Herval
d'Oeste. d

.

Art. 1° -' Fica aprovada "

a Lei n. 3, de 18 de novem

bro de 1953, (la Câmara Mu-

nicipal de Joaçaba,
I
que

_ .. _- �_.

criou o Município do Her- de 1953, da Câmara Munici-

vaI d'Oeste . pal de Joaçaba.
Art. 2° - As divisas do Art. 3° - Esta Lei entra

Município do Herval d'Oes-! em vigor na datada sua pu-
--...._----_._ ----

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Novembro de 1953

EMENDAS

timatum à orquestra, que
--

teimava em iniciar as dan- Crianças do Educandário Santa Catarina - Para
que elas" pelo destino isoladas da companhia dos pais

sas com uma valsa languo- enfermos, tenham um Natal alegre e sintam na grande
rosa, iracundo, o Barão exi- data cristã a solidariedade de todos, as damas que diri
gia a sua musiquinha predi- gem a Sociedade que mantem o Preventório organiza-

'

leta, que, afinal, foi tocada, ram uma grande festa, a realizar-se no Clube Doze de

quasi no fim da festa. Em Agosto, nos primeiros dias de dezembro. O Bingo então
nos têrmos constitucionais" área, onde vive um povo la-

Bl t
levado a efeito distribuirá mais de 40 mil cruzeiros de

a Lei n. 3, de 18 denoverrí- borioso e capaz.
umenau, acon eceu a mes- prêmios. Adquirir o cartão para.essa noitada é um dever

oro de 1953, da Câmara Mu- S. S., 24 de novembro de ma coisa. Também num bai- e um convite para h.oras de alegre e sadia diversão.

nicipal de Joaçaba, que 1953.
le de gala. Gente para xuxú. I -.

.

criou o Município do Mer-j Oscar Rodrigues Da Nova Elegantíssimos tomára-que-: I bl· L
·

I t·vaI d'Oeste. - Deputado pelo P.S.D..

I
caia

•.
Calvíces r�luzentes, lissem ela eUls alva

_ smokmgs brumelianos, A I .

.-..

Ef{p� IOraç a'''''o �:u�:�:;emf:r���;:;�::: Ontem, a sessão da As-
I
do, a garantir -o emprésti-

perando a valsa, a delicada I sembléia Legislativa dêste mo de até quatrocentos mil

e já convencional música I ��t�d�, reunida sob a pre-
I c,ruzeiros (Cr$ .40�.0.00,00);

para Q início da noitada. OI sidência do Deputado Vol- que, pelo pra�o maximo dei

ínclito Barão, que integra-'I
ney Collaço de Oliveira e dez (10)· anos e ao juro rnk'

ria o primeiro par, a rodo- secretariada pelos Deputa-I ximo de 10% (dez por cen

piar no belíssimo salãê, cha- .
dos Lenoir Vargas Ferreira

I
to), contrairá a Prefeitura

mou um amigo e segredou- ! e Elpídio Barbosa, não con- Municipal de Araquarí, na

lhe algo. Algo que causou' tando com oradores, na ho- I Caixa Econômica Federal

espanto e rubor, ao já san_Ira do Expediente, passou à i de Santa Catarina, ou outro

guíneo amigo, a estas altu-
I
rpreciaçâo da matéria

cons-I
estabelecimento de crédito.

ras, vermelhíssimo e enca-
I tente na Ordem do Dia. Art. 2° - O montante do

bulado.' Como um péle-ver- I Foi apr�vado, _então, "" I empr�stimo, a .qu� se :efere
melha, o amigo do irresisti- segunda discussão, 9 prole- o artigo anterior; tem a o

vel Barão, acabrunhado, di-
1
to de lei 190-52, que locali-I brigatória e exclusiva aplí

rigiu-se à orquestra e trans- za um Grupo Escolar na.Vi-1 cação mencionada �a Leí

mitiu a solicitacão. Entre la de Enseada de Brito, no municipal n. 116, de 3 de
"1 '

atônitos e irritados, os mú- município de Palhoça. I novembro de 1953, e que fí-

sicos retiraram a orquestra-
J Pelo Deputado Olívio Nó- CC! fazendo parte integrante

çâo da valsa que iam exe- brega, foi apresentado o se- Gesta Lei.

cutar, meteram os violinos
I
guinte Projeto de Lei: Art. 3° - Esta Lei entra

sob as cadeiras e deixaram I
.

em vigor na data da sua pu.

o trombone vadiar, brincan-I Autoriza a garantir hlícação, revogadas as dis-

do com o piano e bateria, empréstimo. posições em contrário.j,
de péga-péga, Aos primei-I Art. 1° - Fica o Poder I S. S., 11 de novembro de

ros acordes, o irriquieto Ba- Executivo autorizado, de a-
I 3953.

.

-·1 rão sentiu um torpôr de sa-
I côrdo com o artigo 21, item I Olívio Nóbrega - Depu-

I tisfação tomar-lhe o corpo,
I X, da Constituição do Esta- tado pelo PSD. .

I
E, vibrátil como um pontei- I

LO de segundo, lançou-se no IiF-
.

-

It 'õ
_.-,

.oalão, ao compasso da sua n
'

;·:�tsica predileta: cachaça i ,.eG · an · 0
nao e agua ... Ante o estar- I
recimento da fina sociedade
blumenauense!!!

... BUM
I

ao . Orçamento
EMENDA NR. 1

,

.

I
de'19541

Destaque-se da dotação 74-4-16 "De

carater reservado e investigadores" a im-

portância de ,

.

Com essa ímportância inclua-se a se

guinte dotação:
I - Para auxílio as obras da Socieda

de Beneficente Hospitalar "Osvaldo Cruz"
da vila Arabutã do

"

município. de Concórdia
.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1953.
.

(a) Estivalet Pires

ElMENDA NR. 2

Destaque-se da dotação 86-4-195
Com essa importância incluam-se os

seguintes auxílios:
1° - Para a Prefeitura' Municipal de

Tijucas, a' fim de aplicar, exclusivamente,
na construção de 100 metros _ de caes e'

respectivo aterro, na rua CeI. Buchele, .

frente à praça Hercílio Luz, na cidade de

'I'ijucas ,
.

2° - Para manutenção do Hospital São
José de Tijucas ' .

3° - Para o Grupo Escolar Particu
lar Espirito Santo, das

�

Irmãs da Divina

Providência, a fim de auxiliar a constru-
.

ção de um jardim de infância, na cidade de

Tijucas .

4° - Para a Sociedade de Amparo à

Velhice, na cidade de Tijucas .

5° - Para a Conferência Vicentina
São Sebastião, da cidade de, Tijucas .

6° � Para a caixa,Professor Artur Ca
valcanti do Livramento, que auxilia os alu
nos pobres do Grupo Escolar -Cruz e Souza,
da cidade de Tijucas .

Sala das Sessões, em 30 de outubro'
de 1953.

(a) José Gallotti Peixoto
EMENDA NR. 3

Na discriminação da despesa código
87-2-069, onde se lê: "idem d� Nova Trento

Cr$ 300.000,00"
diga-se:
a) idem, idem de Nova Trento .

b� idem, idem de Porto Belo .

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1953

(aa) José Gallotti Peixoto
Cássio Medeiros
Osvaldo Cabral

I EMENDA NR. 4

'Ao projeto de lei que Orça a Receita
e fixa a Despesa para 1954.

.

Na designação da Receita suprima-se
o inciso III, código 014.

"Taxa de Metrologia" :,: .

Com o produto dessa supressão, au

,
menta-se a receita do Imposto

Territorial, código O. 01 de Cr$ .

15.000.000,00 para Cr$ 15.250.000,00.
S.S. em 30 de outubro de 1953.

(aa). Osvaldo Cabral
Ivo Silveira
Fernanào Osvaldo. de Oliveira
Ribas Ramos
Bahia Bittencourt
Oscar da Nova
Olívio Nóbrega
Elpídio Barbosa
José Gallotti Peixoto
Walter Tenório Cavalcanti
Antônio GOL'1eS elé Almei(i!as

•

Francisco Neves

Cr$

100.000,00

aoo.ooo,oo
\ , I

o

I

200.000,00.

I
I
i

I
100.000,00

I25.000,00
r

35.000,00

_ 15.000,00

15.000,00

10.000,00
.

'-

150.000,00
150.000,00

250.000,00

Rev. Miguel O.
de Freitas
Chegará a esta Capital,

amanhã, procedente de

Iguape, São Paulo, o Rev .

Miguel Orlando de Freitas,
que vem proferir uma sé

rie de conferências relígio- \
sas no Templo

.

da Igreja i
Presbiteriana à Rua

Vis-II
conde de Ouro· Preto, 61.
O ilustre visitante é mem- .

. I
bro destacado da Igreja
Presbiteriana no Brasil, a:
cuja causa se tem dedicado
com toda consagração, tor
nando-se orador sacro de.

elevados méritos. I
O ESTA.DO deseja-lhe fe-

Por Unânimida�8;��;�;�e�::�i:�:1
o--�forme noticiámos, o nimemente, estando a defe-l Como todos anos, a já vi

Tribunal do Júri desta Co- sa a cargo dos advogados 'nriõsa Escola Profissional
marca reuniu-se, 'ante-on- João Batista Bonnassís e F

..

b
. ,

h. emrnma a rira, aman ã,

I tem, às 13 horas, no Palácio Aldo Ávila da Luz e a acu- cem inicio às 14 horas, mais
da Justiça, sob a presidên- sação dos drs. Rubens Mo-

uma exposição de notáveis
cia do Juiz dr. José do Pa- ritz da Costa, Promotor Pú- trabalhos executados por
trocínio Gallotti, da 2a. Va- blico e Clarno G. Galletti. "uas inúmeras' alunas.
ra, servindo como escrivão • _ Prevendo franco sucesso,
Abilio José de Carvalho Par'.-c.-paçao d

"

• como as anteriores exposi-
, Costa. Jorge Lunardelli e Gla- I ções, muito agradecidos-nos

I Foi, nessa 'oportunidade, dis Lunardellj, têm o pra- !!:anifestamos pela' gentil

'1
mais uma vez, julgado o sr. zer de partilliparem aos .seus deferência com que fomos
João Dias de Oliveira, acu- parentes e pessoas amigas, (�istinguidos para aquela ce

I sado. l'esponsável pela mor- o nascimento de sua filhi- rimônia, almejando êxito e

í te, em Capoeira, do jovem T'ha, que, na pia batismal felicitando a direção ..

I Oswaldo Zommer, em uma r('(.eberá o nome de A exposição estará aber.
luta, à noite, nela partici- Cléa-Maria ta, a partir daquela hora, à

I pandó vária,s p�s,:;;oªs.. ' .. 1. ,

Pôrto Ale.gre, IOde N0- RUé. Seneral Bittencourt
. O réu foi absolvido, unâ- vembro de 1953. .�,. 73, nesta cidade.

Quando, aqui pela Capital, foi anunciado
com grande antecedência que o problema da car
ne verde ia explodir, o sr. Irineu Bornhausen
tratou de arranjar distância de Florianópolis.
Marcou mais uma excursão política ao Oes-te,
onde permanecerá' por vários dias, inauguran
do barracões de fachada , promovidos a quar
teis da. Policia Militar. E de lá do longinquo
Chapecó chegam-nos noticias das atividades de

S.' Exa. O principal objetivo' da sua festiva' via
gem 'é fazer exploração .em tôrno da criação de

novos municípios. Sempre que pode e a todo o

momento S. Exa. está a 'repetir que os novos

municípios não serão criados por culpa exclu
siva do P.S.D. A's vezes S. Exa. chama os depu
taças Schneider e Marques para exporem aos

ouvintes que não há possibilidade de a Assem

bléia aprovar ainda este ano a criação de novos

municípios, por escassês de tempo em face dos

prazos. A isso se prestam os dois deputados, es
quecidos de que, ao invés de andarem passean
do e papando churrascadas, deviam estar aqui
trabalhando na Comissão de Divisão Territorial,
da qual fazem parte e à qual estão faltando,

Mas, a exploração feita pelo próprio gover

nador, outra vez esquecido da dignidade do car

go de primeiro magistrado, não tem a' menor
consistencia. Se o P.S.D. não quisesse os muni

cipros, como diz lá em Chapecó o' sr. Bornhau
.sen, os' seus deputados não teriam apresentado
a emenda à Constituição possibilitando especi
ficamente essa criação. Como todos sabem essa

emenda, já vitoriosa, foi iniciativa do P.S.D. e
. emenda, já vítortosa, foi iniciativa do PSD apre
sentada pelo deputado Lennir Vargas e subscrita
por17 outros deputados da oposição. Se o PSD não

quisesse os municípios não emendava a Constitui

ção. Contra isso não ha argumentos nem para Q

sr, Bornhausen, que se vale do cargo para enga
nar os

'

incautos e menos avisados. O íoao do
Governador é claro: pensa ele que a mentira
saindo da sua boca se torna verdade! Os muní-.

cípíos serão criados. Se os membros da Comís
são Especial aqui estivessem todos, já os traba
lhos estariam muito mais adiantados.

No caso - mera hipotese - de a criação
ser boicotada por quem tem interesse em boico
tá-la e não ser aprovada até 31 de dezembro" se

l'á verdade que ela só será possível em·
1958? Não! Nesse caso a criação sofrerá, ape

nas, (I atrazo de alguns mesest pois a lei pode
ria facilmente ser revogada, O proprio jornal
do sr. Bornhausen sabe disso e admitiu isso

(Diário da Manhã, Flagrantes Políticos, edição
de 20 do corrente, la. página).

Como se vê, o sr. Governador foi ao Oeste

apenas fazer exploração e politicagem. Os fa
tos vão desmentir S. Exa., deixando-o de cara no

chão...
.

Absolvido

O BARÃO E A MÚSICA

Toda festa que êle vai, é
a mesma coisa. Pedesempre
a mesma música. E' um a

paixonado daquela melodia

simples e buliçosa. No baile

último, em Palácio, por .in
terposta pessôa, o nosso in

sígne Barão lançou um ul-

O autor das misérias cerebrais do jornal gover
nista, sob o título Desculpa esfarrapada, voltou on

tem ao caso da emenda dos 5 milhões para a Ilha.
Voltou para se repetir, enfadonho e realejengo

como fita de far-west. De acôrdo com a linha justa
\ dos moscovitas, usou a sua ténica de repisar todo 'o

dia e sempre a mesma patranha. Assim, reeditou-se
na calúnia e no surrar a gramática com os felpudos
apêndices auriculares: "Na presidência da Câmara,
o sr. Nerêu. Ramos indeferiu essa pretenção, (sic)
negou aceitação a essa emenda ... "

O escriba já sabe que ao Presidente da Cârna
ra não cabe deferir ou indeferir emendas. Já deve
saber, que, nos projetos de/ orçamento, cabe-lhe a

faculdade apenas' de conceder ou negar destaque
de emendas, ressalvado o direito de recurso para o

plenário, interposto por 10 deputados. E as decisões
do Presidente Nerêu Ramos, negando destaque �

fundamentaram-se sempre num critério geral e imo

pessoal: o parecer da Comissão de Financas. Esta.
comissão, de acôrdo com as normas que e'laborara
e que submetidas aos líderes foram aprovadas e cO
municadas ao plenário, rejeitara in lin;,ine, a ernen'
da em tela. Ao serem votadas pela Casa, englobada·
mente, as emendas rejeitadas pela Comissão delf'i'
nanças, o deputado Wanderley Junior requereU
fôsse a sua votada isoladamente. A isso se chama
1'eque1'er, destaque. Mas, o requerente, (como todos
.os deputados que requerem destaque para emendas
rejeitadas pela. Comissão de Finanças) sabendo que
.a Presidência não poderia acolher essa pretensão,
ao seu requerimento anexou recurso para o plená·
rio, assinado por 10 representantes. O plenário não
se manifestou contra a decisão do sr, Nerêu Ramo�
mas contra o parecer da Comissão de Finanças.

Daí porque o sr. Wanderley Junior, que real·
mente obteve uma grande vitória sôbre a Comissão,
não concordou com ti exploração mesquinha do
Diário da Mar_thã e veio a publico afirmar que q,
que1' que estmesse no lugar do sr. Nerêu Rartl
a_gir:fl como' êle agiu.

ús que sabem ler, já perceberam que ao meto
cenário do. órgão palaciano a: verdade não interessa,
O povo que conhece Nerêu Ramos sabe que êle se

ria incapaz de um gesto contra sua terra, a que veJll
servindo com o seu nome e com as melhores eJllO'

�
ções do seu talento, da sua cultura e do seu ,espírito
público.

O escrevente alugado do Diário da Manhã, P
sua vez, sabe que a exploração pretendida fra'
cassou ruidosamente. Mas, ainda assim, conti.1l1)l
mar�elando n� mesma tecla.' Isso, até certo ponto, t
exphcavel, pOIS o Professor, há muito tempo, deÍJC
de escrever para o público inteligente. Escrev
nas para o sr. Irineu Bornhausen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


