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�n:;;O�;á-'iIDiu_d_8_Iç_ã_o_de ··Graçãs
rio d�::��arina 111- 'locução do sr. Nerêu Ramos
i

I
No di� 25 de novembro último, na Rádio Nacional,

,
I

II.[ 11 ') 7J 10 sr, Nereu Ramos proferiu a formosa oração que

in.,. segue:
,

,

I' "Véspera do dia que as Américas, em 'atos solenes
o()o(-(���� de reconhecimento cristão,

' destinaram especialmente
, ___:lorianóP,olis, ,_�!;,!;�: 2 de Deze��ro de 1953 I Cr' 1... i

para dar graças a Deus, é hoje, pon coincidência, o de
���������������-����, .

_ �����-�������������������.��� 'Santa Catarina de �lexandria, a virgem-mirtir que a

Nerêu R,a,m_
\

!\ú� _IF"tR'lIJ'KIA'��ó, �t...I'II�E ENDAS_. �;!��1::�::�ub;e�;!f::� efe��:���;=ae�e:u�a!�:::r: ::�
.' E' pois, sob sua invocação" que me aproximo desta

_����������������_��......_����'"'""! ': poderosa emissora, para exorar aos brasileiros de todos'
\ I �s quadrantes da grande Pátria, nosso orgulho e devo

ção, que no dia de amanhã levantem os corações para os

! !f'!DrIIO I, a'o', Orçame-nlo de 1954
'Céus, em súplica fervorosa ao Senhor, para que Ele, na
sua infinita bondade, continue de proteger e abençoar
os nossos destinos e os das Amérlêas, em cujo seio pací
fico e harmonioso vivemos, pregando a solidariedade en-

EMENDA N, 24
tre os povos e a fraternidade entre os homens,

Marcados do simbolismo da Cruz" traçaram os nos-
J

I
como não podem deixar de Destaque-se da dotação 06-2-066 a importância de

GOS Céus os rumos cristãos de nossa cáminhada e deram

IA' I Cr$ 150,000,00 e à nossa civilização cunho moral inapagavel.
, s,er �s va, ores auten

..

ÍlCOS, se Com o referido destaque, inclua onde couber, com -
-

" E-porque somos assim um povo de fé, cremos no
impos pela energia e pelo dotação especial, um auxílio para a construção do Hos-

- futuro, cremos num mundo melhor" em que haja mais
I senso de responsabilidade pital "São José", de Jaraguá do Sul, de Cr$ 150,000,00, união entre os povos e menos egoismo entre os homens,

I', d it
- S, S., em 29'de outubro de 1953,

quan o, por mm as razoes, , Na aittevisão segura dos nossos propr ios destinos,
a presença e a influência (a) Waldemar Grubba, I confiamos na nossa corajosa contribuição à 'obra de ci-

I
dêsses 'fatores se demons- EMENDA N, 25 1 vilízação e de harmonia que há de dar à terra dias de

. . tí $ 100,000,00 i,em.aior justiça'socia,l eo" de mais bem estar coletivo, e, portravam vitais para o pres 1-
1 Destaque-se da dotação 24-4-53 ,;'."" Cr I

d d I
f

A d P d

I
Id id 02 1 0"'1 C $ 100000 ,ISSO mesmo, e mais gran eza mor� ,

: gio e a e ici,encia o o er em, 1 em, - - iC. " , , , , , , , , , , , , , , , r
,

,,00 Daí por que, no dia de amanhã, daremos graças a

I Legislativo, T t 1 C'$ 200000
Deus por haver construido, através da religião, e da.Iin-

I Seriam, portanto, os ho-
C ,O:A' '

'd' 'é' $'
,

200 'ood
I

, h:
,00

gua e do direito que -nos vem do velho e glorioso Por.

'I nens de imprensa os pri- I o� tessa 1mPI?r ancia e r, ' ,00, me uam-se
tugal - nesga pequenina de terra que assombrou

,

Ias segum es auxI lOS: , ,

melros a lhe render home- .Ginásio Aurora _ Caçador •• "."", c-s 30,000,00 i
o mbunbd� cO,md da mtrep!dez e o vaf!or de sua gendte

- essa

t ' 'C 1" N S A id C d Cr�," 30000 ,,:;0
er a UnI a e que e a nossa orça e o segre o e a ga·

nagens envolvendo em tais o eglO , , pareCI a - aça 01' '" 'li' ' ,00 t' d 'd
,_

t N" '

S
".

S F
•

de Sales d $
ran la e nosso porvir 'e a nossa posiçao en re as a·

propósitos as categorias da emmario , ranCISCO e Sa es - I, em Cr 30,000,00 �

b
•

.
'

_

., -'..' Hospital de Caridade e Maternidade "Jonas çoes so eranas"
"

ordinários do Congresso, a- para aprimorar se, e ja n�o [ustíça e do dever que lhes, R "
_ Cacador C $ 70000 I Daremos ainda graças ao Senhor por haver, de sua

os precisamos perseguir,
I ansmam e informam a pro- H 'tamlods C 'daçda OI

M' 't" ".'d' 'd'
.

";y'1
r ,,00 I ili,mitada generosidade, nutrido a nossa alma do amor en-

proveitar-se-á /
a imprensa " OSpI a e an a e e a erlll a e mar 'A'

'

, ,

para uma manifestação de tanto êles ressaltam e se fissão, pela índole vincula- Cor�êa" _ Rio das Antas _ Caçador Cr$ 40,000;00 tranhado da paz e a noss� cons�lencla desse IdealI:m? fe-

produzem do' consenso da d
'

id I I cundo, que cada vez mais nos afasta do materíalísmn
apreço e solidariedade ao

., , '

a aos setores e servi ores
'que brutaliza os seres humanos e leva as Nações à prá-

P 1 de maioria dos mandatários do da vida pu'blica Total , , , , , , , , , . , , , .. Cr$ 200,000,00 I t' d
' , _

h
'

d
_

ar amento, na pessoa ,

'

,
.ica e crimes para os qua rs nao avera re ençao no

quem, pelo cargo e pela per- povo,
,; _ 1 Quiseram os organizado- S, S" em 30 de outubro de 1953, juizo da h�stória, , _, ,

sonalidade, o representa e
Menos assmalavel nao se-Ires da manifestação ao pre- (a) Siqueira Beilo. r+Ói "\ I E entao, ungidos de emoçao, diremos, olhos fitos

f -rá a outra circunstância de, sidente .da Câmara dos De- . ..,..,..,....""'� n,08 Céus: Senhor, olha, com bondade no futuro, compdigni ica, não, pertencer o sr, Nerêu I
d h' ]:.üVl�l'11.L,.n. N, 26 fizeste no passado e estas fazendo nesta hora sobreposse

Se não há retribuição, e
, d

' t puta
os emprestar cun o ' dificil da) evolucão humana, os que, neste privilegiado

'I Ramos a raça os permea-: vivo-,pessoal e representati- Destaque-se da dotação 86-4-195 - Cr$ '200.000,00.
trecho do ContI'n'ente americano 'balbuc'l'ando com o co.nem seria o caso, há a ini-

d d d 'I Com essa importância de Cr$ 200,000,00, incluam-se '

ciativa de saudar-se em' veiê_ à publici a e, os Olll-, vo, a essas interligações de os seguintes auxílios:
' ração, lav�do de orgulho o Teu santo nome, Te agrade. ,

ocasião feliz, a expressão presentes ,e, loqüazes nas: ofício entre homens públi- I - Para a construção do Hospital e Ma- cem ,os beneficios r�cebidos, e, numa exaltada r;novação
d b "1 -

!
páginas dos jornais, mas dos i cos e homens de jornal de ternidade Senhor Bom Jesus de Na de fe, pedem proteção e amparo para quantos sao a Tua

as oas re açoes entre par-
" ,

-
,

,
-, Ih

,
, ,- austeros e econômicos de· d

.

t t' zare, da cidade de Palhoça " Cr$ 100,00000 Imagem e seme ança, •

lamentares e JornalIstasde-. sIgnan o para m erpre ar-
II _ Para a c n t

-

d H 't I S-
' Só assim seremos fiéis ao Teu grande e incomparao

, I oronunClamentos que pre- lh t' t B
o s ruçao o OSpI a - ao I .' . _ , "

votados, nas respectIvas es- •

.

' ,es o sen lmen o o sr, ar- Franéisco de Assis do distrito de vel mandamento e a alma crIsta do BrasIl ,

f d
- .

d servam CIOsamente sua POSI- bosa L' a Sob
'

h S A '. '

eras e açao, ao servlço o '_
'd d Q d

'

1m rm o' que, a ,anta maro da ImperatrIz ,�Cr$ 50,000,0,,0 'i' 8r-e-Ve"DO"S ,]·Or081"81 Ps'ra Ou'e",'-regime e à elevação dos nos- �ao e �utOrI a e, .u�� o um tempo, antigo líder par':' III - �ara. � :onstruç�o ?O Hospi�al São I

d
-

de ',,3 'bl' ele .aqUI chegou para mICIar lamentar e governador, e BOlllfaclO, do dIstrIto de Sao Boni-

d N Isos pa roe8 'V'h.Ja pu 1-
. . : \, f'" • e ova orqueca

' n;:r Cc;mstItumte de 1946, o jornalista militante, harmo- �ÇIO 1"
, .. '.'" '.' ',' .. :' ':

.. ,

:,' Cr$ 30,000,00 I'
.'

Inq"ue'rl'lo",

,
•

A , , período Piais .J.mpl'}!I'ttPIte d-a niza as condi<;ões e qetaliâa-.
IV - Para, 0/ Jardlln da Infanc�a f.l;O XII, '

' NOV:A IORQUE, 1 (U, ,r
A CIrcunstancIa 'de presI-< '

,

"

J!_
_ da 'Cidade de Palhoça ""'" Cr$ 20,000,00' P) A

,-

•

dir o sr, Nerêu� 1l,amos a
�ua carreIra no plano �de- ies d€ estima e. "j,dentjÍi<:a- ' ;" ..,. I ',.,.....

s negocIaçoes para Os jornais da Capital já
Câmara dos Deputados é ral, terá acaso, desagradado ção entre homenageantes e Total , , , , , , , , , , , , , " Cr$ 200,000,00 por fim à greve do pessoal denunciaram o fato, Mas, o

bastante para revelar que
a alguns reporteres na apa- homenageado, dos jortiais foram ,reinicia- ,inquérito, nada, Agora a

t 1 1 S. S" em 30 de outubro de 1953. d t' 't "d' I •

aquêles níveis de cultura ren e aspereza, ogo pe os (Do Correio da Manhã, (a) Ivo Silveira, ,as es a nOl e, porem, os l-I Tribuna do Povo, de Rio do

l't' de tA'
mesmos exagerada em in- de 22 de novembro). l'lgentes dos 400 fotograva- Sul reafirma a denúncI'a

f:nlc:�:a� se :�:':i=�:: vencível inacessibilidade� ,,o -- ----

(Continúa) dores revelaram que a gre-' co� a seguinte nota:
'

� .

Aparências e exageros di- Atritos entre Católicos e Prot,8s,,'-," I Ifl _'
d'

ve bontinuará nas máquinas, "O celebre Frederico Sch-

Desasfre de luem-se na própria incon-

t,antes em ,11"08's' a, S ca�8o e impressoras dos seis diários wanke cometeu mais uma

sistência, máximo -no curso \I mais importantes, pelo me- das suas,

aviação da vida :f.lolítica e institucio- pesos e dólares nos por mais'um dia.
�

S, PAULO, 1 (V, A) nal, qu�, incessante de epi- .

t
DE,LO HORtIZONhTE, 1d (Vt,A) lt- A cidade d: C?- BUENOS AIRES, l' (U, Os representantes da As- Acompanhado do Delega-

rm o VIveu, on em, oras e umu o em consequencIa dó Fernando Fernandes, doNa tarde' de ontem, um a- ,ódios e apelos, acaba por do grave acidente havido entre católicos e protestantes, P,) - A propósito do apa- sociação dos Proprietários
vião "Paulistinha" do Aero- via dêstes restaurando em O atrito entre as duas correntes teve origem no fato de recimento de notas falsas de de Jornais e de Sindicato Juiz de Paz Quintino Mafra

clube de Araraquara, pilo- sua plenitude a natureza e, uma igreja protestante instalar em seu prédio um alto- 1,000 e 500 .pesos ,argenti- dos Fotogravadores, filiado é de um Inspetor de Quar

tado por Inã Bitencourt e 1 formacão dos homens, pa- f�lante, irradiando em grande volume as práticas reli- nos, bem como de dolares à Federação Norte-america- teitão, esteve em Ribeirão

tendo como passageÍI;,a Ma- r� definJtivmnente marcá- glOsaAS, I -, '1' d C"
, _ norte-americanos, soube-se na do Trabalho, reuniram- Carneiro e quiz obrigar co-

, popu açao cato Ica e ormto protestou, pOIS nao I ' ,

'

" lonas a assinar recibos com
ria José Moreira,· caiu so- las no espaço a que as Vlr-

se conformava com as irradiacões, Ontem numeroso
a respeIto da ultlma moe- se em uma conferência con-

bre a casa do zelador dó tudes e a�itudes', os habili- grupo de católicos realizou un{a manifestacão diante do I da, que os exemplares que \Toca:da apressadamente às data, atrazada, dando quita

campo de pouso da cidade tam, fixando as bases posi- templo prote,s:�nte, apedrejar:d�-o, O confÍit� verificou- I apareceram pertencem a 6,10 horas da tarde .de hoje ção de importârrcias que são

de Bragan a, O aparelho e tivas para o julgamento dos se en�re os flels das duas relIglOes, degener�ndo-se ,em! uma falsificação antiga, e enquanto milhões de resi- por êle devidas, Houve' po-
ç

,

'd d- tIroteIO, sendo baleada uma mulher, A ChefIa de PolIcia I I' d f 1 d rém uma reação inesperada.
a casa ficaram seriamente

1
conCI ,a ao�, A 1 determinou a ida de reforço policial para Corinto, pois r: ac�ona, a, com uma a si- entes d? cidade ma,ior do

danificas, escapando ile- ASSIm f�l o sr: N:reu Ra- outro �rupo de católicos mais exaltad�s, apedrejou ou-
. fIcaçao �In:Ilar, descoberta

I
mundo deviam rassar sem

Um colono mais esperto não

sas as duas jovens, mos, que, Igual a SI mesmo, ,tro templo protestante" '

\ I no BrasIl, os seus costumeiros jornais, caiu na trapaça e obrigou à

__()._.()...()_..()....()....().....()---(�.....()....()---().-.()._.()---()....(Q
........,�-

, �.�__ • , fôrça a devolução de um

A intl'iga política tentada contra o zlustre deputa�o

H II' � U I' t
I concluídos os estudos da usina, o sr, Presidente encar7'e-

que já havia sido assinado,
Joaquim Ramos, no caso da votação de emenda conszg-

e� I 1'0 O ma n rl�
gara o dep, João Agripino (U. D, N, da Paraiba) "de e;3-

nando verba, no orçamento da União, para as obras do a tudar a emenda n, 1,643 em face das normas", como se
E a caravana ,voltou a Taió

Est1'eito do Uruguai, não encontrou, para podervingar", lé da ata 75a, Foram os estudos - informações do Mi- sem conseguir os se'ts "ho-

documentos e fatos em que se atestasse, Do contrário, "nistévio d� Agricultum - que levaram a emenda à' de1'", nestas" intentos, E dizer-se
uns e outros vieram em, testemu�ho da verdad�, pulve- , li•ota. E nqo o dep, Joaquim Ramos, co·autor da o.utra que Schwanke é um funcio-
rizando, de vez, o enrédo, A carta emdqude

se origino:", IV emenda, mandando dar 25 milhões para o Estreito, nário da Fazenda Estadual
eivada de facciosismo político, diante a ocumentaçao Em. outro tópico da carta, diz o deputado Jos� Boni-

que a ilide p01' inteü'o, resta um papelucho imprestável, Anotem-se, agora, alguns assaltos à verdade da car- fácio que, em virtude de o deputado Joaquim Ramos ha-
_ e grande cabo eleitoral do

Não podemos, evidentemente, obstar que, mesmo di-
ta ,do dep, José Bonifácio, Assevera êle que, na Comis- uer declarado a desnecessidade d,a verba, retificara ime- udenismo de Taió",

ante da verdade comprovada, o jornal bornhauseano con-
são, se pronunciam favorápel à aprovação da emenda d'iatamente seu pa1'ecer e solicitarâ que "constasse em Para que inquérito? O

tinue a afi7'mar sa1tdices e asneiras, como ,essa de o p,
Rupp, concessiva de 20 milhões para a usina do 'Estreito, ata que agirà assim em virtude do pronunciamento con- sr. Frederico Schwanke con-

S, D, sel' contrário às obras da usina do Estreito, A pro- Mas, entre parímtesis, acrescenta; "respeitadas as res-
h'ário do sr, Deputado Joaquim Ramos", 'd d

cedimento do órgão palaciano, diante de outros casos, trições quanto ao montante, por fôrça dos crit�rios an-
A ata, que ontem publicamos, não consignou, no en-

tmúa fazen o as suas, , ,

tem sido êsse: repetir a mentira, sempre e sempre, mes- teriórmehte aprovados", Muito ,de indústria não escla- tanto, o que a carta alega, E a da reunião seguinte - ata
mo diante da evidência luminosa da verdade, De tal jei-

receu o missivista o que devera deixar claro: o corte que
76u também publicada ontem - esclarece: "Lida sem

to o folhéto guaxo da' Imprensa, Oficial se aferra à men·
fizera na emenda, O dep, José Bonifáció não se manifes- observações, apI;ovada' e assinada a ata da reunião'ante

ti'l'a e à intriga, q�e vai ao limtte de recu�ar a verdade, tou favorável à concessão de 20 milhões para a usina rior, o senhor' Presidente, etc,", ,

ainda que proclamada por_líderes do pc:rttdo a que s,e:- mas apenas a 10 milhões, Comp1'ova-o' a ata 76a da Co� Porque o dep, Bonifácio não fez constar da ata o que
ve, como no caso da frustrada exploraçao. so� o auxth� missão de Financas, Nela se ,lé, quanto à emenda Rupp, i a.lega na' carta? Porque, na reunião posterior, não reti
de 5 m�lhões p'ara a nossa Ilha, Nesse ept�odw: o ,depot- d.e n. 1,643: "co;siderada juntamente com a 2,169, por I h?ou essa ata, se dela não constava o que ct;lega haver pe
menta msuspetto do dep, Wanderley Jumo;, ,hqutdand� treze votos -cont-ra nove com Cr$ 5,000,00000 contra o dtdo ,para dela constar? Porque aprovou essa ata sem

l' d 't
-

r ceu o mmtmo respet·"
, ,

"
,

b -? A l l'os a ewes, � pasqume e, nao me e
" , ,

I parecer do Relator, que se pronunciou favoravel a "" o servaçoes, ,re,spost� sa ta aos olhos: porque a t es-

ta, A caluma, mesmo esfrangalhad�, perststtu nas pagt-I Cr$ 10,000,00000", tava o dep, Joaqmm Ramos e se a mentira da carta fi-
nas do jornalzinho, a definir u�a epoca: ,I"

'

,

casse na ata o desmentido ficaria também, de corpo pre-
No caso da usina do Estretto, prevmam-se os letto- At esta! Em documento! Não em carta suspetta, para sente! "

'

',:- , .'

res, o proce�,so, irá repetir-se, Da documentação que trou� I fi,ns polític;os, �í está: o re1ator, deputado José BOtl-ifá-.1 O deputado �oni{áci?, aprovando a ata assinou (i

xemos a pubhco - como as emendas, os votos na Co- cw, favoravel a metade da emenda Rupp, Mas, nem essa atestado da mentlra contuta na carta, A ata é um do
missiío e as atas - infere-se irrecusá�el�ente que os 20 II metade foi aprovada, muito embora para aprová-la o Re-

'

cumento parlamentar e a carta uma intriga política, km-
'milhões da emenda Rúpp e os 25 mtlhoes �a emenda lator contasse com o apoio, com o trabalho e com o voto bas trazem o nome do dep, José Bánifácio, que, assim
Leal, subscrita ainda pelos deputados Joaq'l,l;tm Ramos e do deputado Joaquim Ramos, que ficou entre os 9 der- se traiu a si mesmo: prestou-se para fazer a exploraçã�
Agripa Faria, não lograram aprovação porque contra rotados, ,

I e para armzá-la também,
elas se levantaram as informaçõt!s do Ministério da Agri· E porque foram derrotados? Na reunião anterior da I Na Esfola da calúnia escreveu Ruy lapidar página
cultura e as normas pré-fixadas pela Comissão de Fi· Co�issão" face à dive1'géncia verificada entre as justifi-, sôbl'e a fmgilidade da memória desses potoqueiros vul.

,

! caçoes das emendas Rupp 'e Leal, sôbre estarem ou não gares, corroidos pela paixão e pela interésse político,
"""'_--.�....,.,._",�-

�RETOR d í
Ruven. ,e �

Arruela Ramo. I
IEftENTE

'

'IDominlo. F"
d. Aquino' •

�..-.<-

Edlçlo de toje - 8 piZa.

f

IlenB !m
A IMPRE�SA E O

I

CONGRESSO
Os cronistas parlamenta-

res vão homenagear o sr,

Nerêu Ramos; não irão re

tribuir a recepção que, no

eomêço.ida presente sessão
le$,slativa, o presidente da

Câmara dos Deputados ofe-
receu, em sua residência,
aos representantes dos 301'
nais acreditados junto a

essa Casa do Congresso, Do

ensejo, precisamente do en

cerramento dos- trabalhos

I

I

10 RISO DA CIDADE·..

- De quanto é o prêmio
ao vencedor?
Meio quilo de carne!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o gSTADO2 Florianópolis, Quarta-feira, 2 de Dezembro de 1953

Indicador Profissional
,

M E D I C o 5 " I ADVO�ADOS
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i DR. JOSE ME:OEI-

,CANTIÇÃO i
CHEREM W. MUSSI IROS VIEIRA

- MÉ'DICO -

'

e';_ ADVOGADO -

I
'

NAL DE Caixa Postal 150 - ItajaíCLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIO, DR ANTO-NIO DIBDOENÇAS MENTAIS' - Santa Catarina -

AD, U L TOS
MUSSIDoenças Internas Ex-diretor do Hospital

CORAÇÃO - ,FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- , CIRURGIA-CLíNICA
Tratamento moderno da tais." GERAL-PARTOS

SIFILIS Impotência Sexual, Serviço completo e espe-
Consultório - Rua �Tira- Rua Ti>radentes n. 9. cial izado das DOENÇAS DE

d t 9' 'Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com .modernosen es, .

HORÁRIO: horas.
" métodos de diagnósticos e

Das 9 às 11 e das 13 às 16 F,oNE: 3415. tratamento.
horas Res.: R.ua Santos Saraiva, ISULposco,PIA

- HISTE-
Tel.: Cons. � 3.411> - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA
- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL

, Radioterapiap or ondas
DR. HAMILTON P. curtas-Eletrocoagulação -

STOCCO' I ,Raios
Ultra Violeta e Infra

_ MÉDICO _
Vermelho.

Clínica geral de adultos e
I Con�ultói'i�: Rua �l:a�ano"

crianças -. Doenças de n. 1, 1 .andar - Edif ício do

Senhoras - Partos' __ Montepio,Com prática no Hospital
Operações Horário: Das 9 às 12 ho-

São Francisco de Assis e na
Consultório: Victor Mei-"

ras - Dr. MUSSI. ,.Santa Casa do Rio de
reles, ,,18. Das 15 às 18 hOI,'as - Dra.

Janeiro MUSSIResidência' Jerônimo Coe- .
,CLíNICA GERAL DE Iho,16.· I Residência: Avenida Trom- perante o Sup.remo Tribunal I publicados, não serão devol-1 �ADULTOS E CRIANÇAS

Atende em seu consultório powsky, ,84. ,.,

,_

'Federal e Tribunal

Fe�erallvI,do'!., , ;a-Consultório: Av. Getúlio, ; =se=.... ,

Ide
Recursos A direção não se respon- \

� _.
= ""-,.jVargas, 2 - BIGUAÇ-.r. das 3,30 as 6 horas.

lDR. A. SANTAELA ESCIÚTÓRIOS sabiliza pelos. conceit?s erni-v ..-- �-=-� .,..
" ,,� lJf �-::Horário: Segundas e Quin- (Formado pela Faculdade Florianópolis - Edifício tidos nós artigos assmados.

I � :.... \

""' de �ade ftUII', _�
_

tas-feiras, das 8,30 às 11
I DR. JÚLIO DOIN' Nacional de Medicina' da' São Jorge, rua Trajano, 12

, ..._, ,C>asse seus bu\\cio d4 Cl i d)P\
"

�.-

�horas. . Universidade do Brasil). - 10 andar - sala 1. ,__() o_(�(�(�,�. \iVi-e, \oRge
do Oe'onde.,dut '"

Ai ..

�),;,Residência: Hotel CACI-I VIEIRA
-

Médico por concurso da As- Rio de Janeiro - Edifício
" "

'-

IPrazjvd re� .�,...

Lud CO"'..,� ,�:'� ,::::�1QUE. Fone: 3.449 Flo- 1

sistência a Psicopatas do Borba Gato, Avenida Antô- .

,

"

.

novas e� • \áet1 e �eÔCJ'" "'" ,';rianópolis. ESPECIALISTA EM DOEN. Distrito Federal. nio Carlos 207 - sala 1008.

$
. I �

•., i
, \.sto \\le seta

nte motor. ;
,

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Ex-interno do Hospital Psi- ��nJfDIt:nD :.::- j .o'� oe um possa '

"Od ,',
DR. WALMOR ZO-

DOS, NARIZ E GARGANTA quiátrico e Manicômio Judi-
DR. 'CLARNO G. LJU n J .> MMS"Ex-Assistente na Policlínica ciário da Capital Federal.

JD
'

" "'.�'MER GARCIA Geral do Rio de .Janeiro, na Ex-interno da Santa Casa de GALLETTI
DI I d I F ld d Caixa de Aposentadoria e Misericórdia do Rio de ,

H O " S f . • ·,p orna o pe a acu a e
Pensões da Leopoldina Ral-' Janeiro.

-::- ADVOGADO -
.

S f A • n,Nacíonal de Medicina da R VI'tO Mel'rell s 60 •

P.lway e no H,ospítal São João tua r e,. 9\ 2.1:.. a "",IS HUniversidade do Brasil Clínica Médica - Doenças FONE 2 468 ..,e <ii ' '" � ••

'Batista da Lagna. Nervosas.
: .' . t,r"-" '-- ---

. \ Ex-interno por concurso da
_ Florianópolis _ "Maternidade-Escola, 'Curso no Departamento Na- Consultóuio': Edifício À- �

(Serviço do Prof. Octávio cional de Saúde mélia Neto - Sala 9. __,._...-,..-" ...-,..--_ -_ -0
Rodrigues Lima) Consultas diàriamente das Residência: Rua Bocaiuva, �Ex-interno do Serviço de 10 às 12 horas: ,134. In'lormaC'o-es I .JCirurgia do" Hospital'

.

3as. e 5as. feiras de 15 às Consultas: Das 15' às 18 Y
,
".1 às 18 horas. h

-

Uf.I. A. P. E. T. C. do RIO de
, .

I d
oras.

eisJaneiro Atende no Hospital e Telefone:
Médico do Hospital jde Caridade, de 8 às 10 horas. Consultório: 2.208. O leitor encontrará, nes-

Caridade Consultório: Rua Vitor Residência: 3.305. ta coluna" informações que

DOENÇAS DE SENHORAS �a��:le�a::;���a com Sal- D�. MÁRIO )WEN-I :::���:��a; ��ri"mente e di
- PARTOS-OPERAÇÕES Residência: Travessa JORNAIS Telefone "Cons: Rua João Pinto n.16, DHAUSEN ,

das 16,,00 às 18,00 Urussariga 2.
-. CLíNICA 'MÉDICA ,DE O Estado .,........ 23'6°5262 I! O Centro de Irradiaçãohoras. Apt. 102. 1 '

ADULTOS E CRIANÇAS IDA.��zetda "T" ·d
......

3.'57,'9 Men_tal "Am,o.r e Luz" realizaPela manhã atende DR.' JOSÉ ROSARIO, Consultório - Rua' João D�:��� d: M:�h� ::: 2463 sessoes Esotencas, todas as se-díàríamente no Hos- '

I Pi t 10 TIM 769
.

gundas feiras a's\.20 30 '
, ARAÚJO m o" '-.

e.

4" 6'h _

A Verdade.; .2 01(1
,

• , , a rua
, pital de Caridade.. '/

I Consultas. Das as o

I
Imprensa Oficial 2:68� Conselheiro. Mafra, 33 - 2°

ras. HOSPITAIS andar .

. D-R. ARMANDO VA-I CLíNICA MÉDICA Residência: Rua Esteves
De Caridade: ,I ENTRADA FRANCA,

Doenças de crianças Júnior, 45. Tel. 2.812. ; (Provedor) . . . . . .. 2.314"LÉRIO DE ASSIS
I
(Tratamento de Bronquites I

.

) OLH'OS - O'UVIDOS _, (Po�taria) 2.036.
- MÉDICO - em adultos e crianças .

N -

R .. 831 I.

V· M' NARIZ E GARGANT'A ,��eu amos ...
----

Dos Serviços de Clínica In-' Consultório : ítor elre-
. MIlItar . . . . . . . . . .. 3.157

fantil da Assistência Muni- les, 18 - 10 andar.
'DR GUERREIRO DA São Sebastião (Casa 'I a c I T Ecipal e Hospital de Caridade' Horário: Das, 10,30 as.

t
•

de S�úde) . . . . .. 3.153
,CLíNICA MÉDICA DE ,11,30 e das 2,30 as 3,30 hO-1 FONSECA

I
Maternidade 'Doutor

CRIANÇAS E ADULTOS ,ras. ..,. . .

I
Especialtsta do Hospital Carlos Corrêa ... 3.12]

--Alergia - I
Residênc ia : Avenida RlO

Moderna Aparelhagem CHAMADAS DR-
Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640.

Lâmpada de Fenda - Re-' GENTES IMachado, 7 - Consultas das,
I frator

'- Vertometro etc. Corpo de Bombeiros 3.313
10 às 12 e das 15 às 17 horas. DR. ANTÔNIO MO- Raio X, (radiograf ía da Ca- Serviço Luz (Recla· IResidência: Rua Marechal

_ i beça) :_ Retirada de Cor-. mações) 2.404
Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGAO pos Extranhos do Pulmão é Polícia (Sala Comis- I\

Esofago. sário) 2,.Ó3,8 'ICIRURGIA TREUMATO- Receita para uso de Oculos. Polícia (Gab. Dele-

DR. I. LOBATO
LOGIA Consultório - Visconde gado) . . . . . . . . .. 2.59·j

0:ttopedia de Ouro Preto n. 2 - Altos
.

IFILHO Consultôr'io : João Pinto, da Casa Belo Horizonte). ,COMPANHlt\.S DE Expresso São Jorge18. Residência - Felipe, Scl)- TRANSPORTE I - DIARIAMENTE _Das 15 às 17 diàriamente. midt, 101 - Tel. 1.560.
�
AÉREO 'Caixa Postal, 45 FLORIANóPOLIS'__ BLUMENAUMenos aos Sábados TAC 3.700 J:.'Jorianópo]is

_ AGENCIA __.,R B
.

135 DR SAMUEL ' Santa Catarinaes.: ocalUva. • Cruzeiro do Sul 2.500 I �_ l!ACIQUE HO�EL _Fone: � 2314. 'FO�SECA fanair 3�53 �����������������������������Cirurgia do Torax
DR NEWTON CIRURGlÃQ DENTISTA Varig •............ 2.325

Fo,rmado pela Faculdade' Consultório e Residência: Lóide Aéreo 2.402
Nacional de Medicina, Tisio- D'ÁVILA, Rua F,ernando Machado, 5. Real .•..... . . . . . .. 2.358-
logista e Tisiocirurgião do

I CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia Scandinavas ,...... 2.5()0,Hospital Nerêu Ramos Doenças de "Senhoras Bucal 'Dentaduras - Pontes HOTÉIS
2,02'1,1Curso de especializàção pela Proctologia -/Eletricidade Móveis e fixas. Lux .. ' .

S. N. T. Ex-interno e Ex-as� Médica Raio X e Infra-vermelho. Maarest'ic ,'. . .. 2.276 I
sistente de Cirurgia dü Prof. Consultório:. Rua Vitor . HORÁRIO: De segunda a Metropol 3.147
Ug.o Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: sexta-feira das 10 às 12 ho- La Porta . . . . . . . .. 3.321

(Rio). 1.507., ras, e das 14 às 18 horas. Cacique � 3.449
Cons: Felipe Schmidt, 38 ConsU1tas:. Às 11,30 horas Das 8,30 às. 12 hora,i; aos Central . . . . . . . . . .. 2.1l94

- Fone 3801. e à tarde das li ho,ras em sábados. Estrela .• . .. . . . . .. 3.371
Atende em 'hora marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as [deal ..........•.. 3.659 ,

I\TI\RINENSE S I.'ARes: Rua São Jorge 30 -' Residênda:' Rua Vidal. quarta e s·exta-feiras das 19 ESTREITO I TRANSPORTES AEREOS CI-\IH, /J •06'..; !Fone 2-?95. Ramos - Telefone 3.422. .às 21 horas. Disque ...• _ . . . • . . '
',',

----------------------------�----�--��----�----------�.--�------r_-

MODELO

ADVOCACIA
e

CONTABILIDADE
ADVOGADO:

Dr. Estêvám Fregapani
Causas cíveis e trabalhistas

ICONTABILISTA:
Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos fiscais em geral.
Edifício "IPASE"-5° andar

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

DR. MÁRIO LAU·
RINDO

'

- MÉDICO- e-

DR- CLÁUDIO
BORGES
ADVOGADOS

Doenças do aparelho respi ..,
ratório

TJ]BERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
'\

COPIA 'DOS PULMõES

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

• OTICA

k�jQ� ,.

E S T A D O

i'
-

ADMINISTRAÇÃO
I Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n. 160
Te!. 3022 - Cx. Posta], 139
'Dií'etor:' RUBENS A.

RAMOS.
Cerente : DOMINGOS F. DE

AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. La

ra, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40

- 50 andar.
Te!.: 22-5924 Rio de

ULTRA ,SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
TO PARA' INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAME'N'FO SEM OPERAÇÃO DAS

, SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA 'CA�EÇÁ E GARGANTA.

TRATAMENTO COM, HOltAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CO:NSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.,
RESID1l:NCIA FELIPE SCHMIDT N. 113.

Agência
de

Pu blícidade

Dístrfbuíder 'I

C. RAMQS S/A

Comercio. - Transportei
Rua JoAo Pinto. 9 Fpolla .

0"08 - OUVlDOlJ - •.&IUZ • 8.&118.Alft'.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA
",�q�B__�

"

:aee.lta d. O�uloa - Exame d. �u.do d. Olho .,ar.
'

Oluaifleqlo da Pr...lo ArW1a1.
)(O.dera. Apu.lb•••m.
c.ual&6rl. __ VI••o.de 'e Ouro PNto. I.

-

I
.

,VARIADíSSIMO 'E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE E�ISTE, DE MAIS� ATRAENTE E LINDO, NO GENERO DE ÓTICA.
, ,', A MAIOR EXPOSIÇAO EM ÓCULOS ELEGANTES'

"

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA ..
Ó T I C A, M O D Ê L O '-,

·

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE

I

,/ I A prêta velha veio subindo a rua devagar. A ca-

da passo, as chinelas chiavam na calçada, arrastadas,
como que fazendo "psiu" "psiu" em surdina'. No largo
da Matriz, áquela hora apinhada de fiéis ques demanda-
vam ás missas, ela parou a conversar com dois garoti-
nhos brancos. Pelo ar andava/um alarído de repiques de

,

sinos, procurando disfarçar a feiúra parda e triste de
um domingo de chuva! '

E' possivel mesmo que eu, até, tenha' pecado, pois'
me distraí da minha réza ao vêr a prêta que se aproxi
mava e que me .disse, naquela linguagem 'da sua raça
humilde: Bom dia, môço!

'

I Foi a contã! Recebí esse, mentiroso elogío de moei-
,

dade todo derretido e, por causa disso, eu desandei a

cismar, a pensar que não houve mais jeito!,

Sempre as' mesmas, iguais em tudo. Pobres, mas,
educadas. Moâéstas, mas .nobres de almàT Em qualquer
latitude, tpesmo porque elas jamais estudaram geogra
fia, não tomando, assim, conhecimento com limites ou

I'barreiras convencionais! .

, Resmungando pedaços de orações, com São Jorge

omontado em' fogôso pingo branco; mastigando ralhas

Imansas e pitando cachimbos sarrentos, elas caminharam
.» pelas casinhas de todo o velho Brasil, como o 'pilão ou

a rôsca de polvilho! '

l Um lenço velho na cabeça, deixando que umas a

móstras de cabelo duro ficassem parecendo fiapos de
algodão encardido, e· uma -docilidade transbordaqdo da
quelas feições que, rasgando a bôca em risos, mostra
vam o tesouro de uns dentes sempre brancos ...

Nas fazendas das coxilhas frias do Rio' Grande, nas
ruas empoeiradas de tradição da Baía, pelos caminh.os
do nordeste ensolarado, por toda a parte, as prêtas ve

lhas mudaram fraldas em gerações inteiras. povoaram
de sonhos, com 'suas' histórias simples, as noites compri-

, Um modêlo elegante, em das de tantas infancias distantes. No serêno dos terrei-

1- 'f·... . 1 os bolsos ros enluaradas, nas soalheiras dos roçados, nas rézas das
a lua. a pa a e

lid d f
.

h d becei d.

_. f' novenas, nas 1 as as arm a as, na ca eceira os en-
sao enfeitados

com,
ranjas

I
fêrmos, e mais; nas tristezas e nos trabalhos, aí ficaram

de lã na mesma côr do ves- elas gravadas para sempre, como estatuas dentro do pe
tido. Mangas três quartos, destal da minha veneração!
cortadas em raglan. x x x

- Bom dia, môço!
- Bom dia, negras velhas de toda a minha pátria!

Fôsse eu um poéta, e vocês teriam a minha sinceridade
em rimas dôces como cocadas, ínçadas de beleza assim
como bagas de amendoim em "pés-de-moléque".:

Soubesse eu escrever bonito.ie as minhas palavras
pingariam, derramariam, inundariam todas vocês com

louvôres de verdades que estão ficando esquecidas nos

dias de hoje!
- Bom dia a vocês, sim, ó prêtas velhas da minha

saudade!
X

mar Strauch, delegado do I filhinho. que na pia batis-

imposto I. de rendas, em' mal receberá o nome deCarvalho, diretor da Colo-

!nia Santa Teresa e Presi- Joinville. LUIZ ROBERTO.
- Sr. Manuel Dias, fun- ,Ao distinto casal as medente do diretoria munici-

pal do Partido Social De- cionário municipal Ilhares felicitações de O
- Sr. Herondinô da Sil- ESTADO e ao Luiz Rober-moératico. I

M it
-

t
i va Brasinha, funcionaria to uma vida

ui as serao, por cer o,
h

'

h
'

da Alfandega desta Capi- muita saude, .paraas omenagens que rece e-
, . . .

I
tal, de de seus dignos geníto-ra a graclOsa amversanan-

. ., da
t t íd d

- Ten. Avai Alves, res.
e que, nessa opor um a e,,

Policia Militar
se reunirão para comemo-

rar a grata efeméride.
Aos muitos cumprimen

tos, os de O ESTADO.

DR. OSCAR DE OLI-
,

VEIRA RAMOS Neves, comercíaric
_;_ Menina- Vera-Lucia",

A data de ontem registou j filha do sr. dr. Raul Schae-
o �niversarlO.n.atalício do' fer, advogado em Brusque Iestimado patrício Sr. Dr. e ex-deputado 'estadual
Oscar de Oliveira Ramos,
competente engenheiro ci- NASCIMENTO: I

----......------

vil e nosso distinto colega,o.

Iqual milit�u por longos a-I ,O venturoso lar:. do nosso' Participaçãonos em a Imprensa de nos-
I prezado conterraneo Sr. Jorge Lunardellí e Gla-

80 Estados, onde exerceu Tenente Antenor Luz e sua dis Lunardelli, têm o pra
tambem função publica. "

exrna, esposa d. Bernadette zer de partici�arem.aos seus,
Residindo agora em Pôr- Luz atualmente residindo

, '

to Alegre, onde gosa de ge- em Ijuí, no visinho Estado
ral estima, é o Dr. Oscar do Rio Grande do Sul foi

. '. ,

de Oliveira Ramos, um dos, enriquecido, �m data de 18
maiores amigos de Santa de Novembro do corrente
Catarina naquela metropo=' ano, com o nascimento de
le, tendo por varias vezes I mais um galante e robusto
tratado de assuntos de nos-I '

sa terra pelas colunas de 1'-<)4"�()'-'(�(�>4Irjornais portalegrenses, o i

que. faz com muito desv,a-
IParjicipa ção

necimento para todos nos.l
Ao estimado colega em-

VALMOR CARDOS0
, ,

Ibora tardiamente as nossas
e

I

felicitações. I
MARIA 'TERESINHA

CARDOSO

FAZEM ANOS, HOJE: participam .

aos parentes '

.

I e pessôas amigas o nasci-

- Sr. João D. Wendhau- menta de sua primogenita,
sen de Oliveira, contador que na pia batismal rece-

-'- Sta. Edi Camisão berá o nome .de LÉA RE

GINA.

f

Ultim. Moda

J

*

ANIVERSARIOS:
.

STA. ASTRID T. DE

CARVALHO

Festeja, hoje, o seu aní

versário natalicio, a gentil
senhorita Astrid Tolentino
de Carvalho, filha do sr. dr.
Adalberto Tolentino de

I

- Sra. Enny S. Meneies

Staruch, esposa do sr. Ott�-

And1'é Nilo Tadasco te à metade de seus ven-
I

'Ecimentos de Regente. m

No Rio de janeiro, a 511841, o Imperador teve a

de Julho de 1785, nasceu idéia de agraciá-lo com o

Francisco de Lima e Silva, titulo de BARÃO DA BAR

que veiu a-falecer em 2 de' RA GRANDE, que Fran
Dezembro de 1853, sendo cisco de Lima e Silva re

General do nosso Exército. cusou por não ser o titulo
e Genitor de Luiz Alves de 'I acompanhado das honras
Lima e Silva, Maréchal do de grandeza.

\

Exército e Duque de .Ca- Eis; pois, em ligeiros tra-

xías. ços, a figura marcante do
FRANCISCO DE LIMA Genitor do grande Duque

E SILVA verificou praça.] de Caxias e Marechal do
como Cadete do Regimen-' Exército..LUIZ ALVES' DE
to de Bragança, aos

.

cinco I LIMA E SILVA. -

anos de idade, galgando I Hoje, no transcurso de As 8hs.
.

todos os (postos e tendo si- seu primeiro centenário de ÀRTURO DE CORDOVA
do Com�ndante do mesmo falecimento, cabe-nos apon- - Virgina LUQUE em:

Regimento que fôra coman-
I
tar á Mocidade de nossa BAIRRO DE PERDIÇÃO
'I •

. ,

dado por seu Genitor, o. Terra esta personalidade
. No programa:

Marechal José Joaquim de
I
invulgar que tanto h.onra Complemento Nacional.

Lima e Silva. Prestou rele-
I
a galeria de nossos Vultos Preços: 7,60 - 3,50.

vantes serviços à causa da
I
do Passado. Imp. até 18 anos.

I d
.

d
.

P 1"
\ '

nossa n epen encia o iti-
,

ca, em 1822 e 1823. Em

1824 sufocou a Revolta de

� B a c E MPernambuco; em 1825, es-
'

.

tando "de semana no paço -
'

., - - • ,. Jane WYMAN em:

de São Crístovão, como SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPO- 'A HISTORIA DA WILL
veador da Imperatriz O; SITORES E EDITORES DE MúSICA I' ROGERS

Temos o prazer de comunicar aos srs, Presidentes '

Leopoldina, teve a honra de . I" de entidades associativas de caráter recreativo, empre-
apresentar, em seus braços, sários e proprietários de recintos de diversões públicas lio futuro Imperador do Bra- que, a partin de hoje, a Agência Geral da SBAGEM no Preços: 3,50 - 2,00

• sil D. Pedro II, que nasce- Estado de Santa Catarina estará instalada à Rua Traja- -i

ra, por coincidencia, no no, n. 12 - 1° andar - Salas 14 e 15, Edifício São

Jor-,. ATENÇÃO:
l

ge, Caixa Postal 460 e telefone 2.154, nesta Capital.mesmo dia em que FRAN-
Diariamente, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 Em virtude da grande

CISCO DE LIMA E, SIL- horas, atenderá a todos os contribuintes e interessados.. falta de níquel, a EMPRE-
VA, vinte e sete anos de- ,Florianópolis, 1° de dezeI?bro ?e 1953.

.. ,'ZA solicita, encarecida-
pois vinha a falecer. Em Jose Mapano de Oinseira

mente, a . cooperação de

�;:8�:::m::n=:o;:?�;: Sindicat�n'dt;t��:ap;:g't:d: ;Ul I '�:�,' t���!::: d::���;:t��::
I cado pelo que agradecer),

��:��i�s, na Capital do DO Comércio d8 Florianópolis .

antecipadamente.
ASSEMBLÉIA GERAL \

I R f·
_--

"
. I�t�grou.a ReAgê�cia �ro- Convoco os' associados deste 'Sindicato, para a reli- es rlou-se 'vls.ona e a Regência Trma, nião de 'Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar em ' •

sendo mais tarde eleito Se- I sua séde, á rua Tenente Silveira n. 15 - 2° andar (EDI- O "Satosin" é excelente
nadar pelo Rio de Janeiro. FICIO PHATERNON), no dia 4 do corrente (sexta- para combater as conse

Naquela Regência foi mem- feira) ás 19,.00 h�ras em 1�. con�oca9ão e ás l?,�O horas quências' .dos resfriados:
b d d 7 d

.

Abril d
em 2a. convocaçao caso nao haja numero suficiente na

ro es e e rI e ..

t
" .

t d d di
.

. irritações' dos bronquíos,prrmerra, e que era a segum e ar em o la.
1831 a 12 de Outubro de 10 --' Leitura e discurssão da ata anterior tosses, catarros. Peça ao seu

1835. 2° - Fechamento do, Comércio na semana do Natal I farmacêutico "Satosin ', in.
Em 1840, em atenção aos' 3° - Frente Sindical para aumento do Salário Mí-

;

dicado, nas traqueobron-
serviços prestados, obteve nimo.

.

I quites e suas manifesta-
Florianópolis, 1° de Dezembro'de 1953 '-

S d' tíPôrto Alegre, 1° de No- do Corpo Legislativo uma: AMANCIO PEREIRA FILHO çoes, e a IVO dft tosse e

vembro de 1953. pensão anual correspondsn- - Presidente expectorante.
I

Da Minha Jaaela
Walter Zumblick

longa; com

fE�licida-

- Stá. Ivone Vaz Gern
- Menino Luiz, filho do

sr. Osni Gainett
- Menina Maria j:uge

nià, filha do sr. Ranulfo

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL·

parentes e pessoas amigas,
o nascimento ge sua fílhi

r-ha, que, ria pia batismaJ
reteberá o nome de

Cléa-Maria

Pai �e Caxias iG-inelllas
'l?ITZ

As 8hs.
James MASON em:

"5 DEDOlS"
,

No programa:
Complemento Nacional.

As 5 - 7,30 - 9,15hs.,
ARTURO DE CORDOVA I- Virgina LUQUE em:

BAIRRO DE PERDIÇÃO,

INo programa;
Complemento Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp até 18 ano,.

. �J.m
I t;í1 S i�m! .NO P����;

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

Dengoso e Dengosa
NA TELA:
John LUND - Corinne

CALVERT em:

MINHA AMIGA MALUCA

Preço único: 6,20
Imp. até 14 anos.

f3Lt)VIÁ
E,sarel1o

/ I
I

,_"" .. � I

JR.

As 8hs.

Will ItOGERS

No programa:

Complemento Nacional.

Fpolis., 29-11-953.

AVENTURAS DO •••

--------_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FERROVIÁRIO, '

NOVO CAMPEÃO
PARANAiENSE '

,

Na liderança, com igual RIO, 1° (V.A.� - Na La-I levando de vencida essa'

número de pontos, os con-! gôa R�drigo de Freitas rea- competição. Com extrema

juntos 'do Ferroviário e
lizou-se domingo o canl-I facilidade, os represéntàn-

,

t C' d IR
Desde sábado que se

en-I
Rodrigo de Freitas. I ca e Ipiranga deverão dis- quela cidade do Vale do Cambaraense defrontaram- peonato anoca, e ema,. tes do Gremío de São Ja-

I C d f
.,

1 d h d I"�
."

f
'

se no fa.moso estádio "Du- comparecendo as margenSj ,. 1-'contra em B umenau o ve- 01' eira OI aque a ci a- putar a onra e represen- Itajai ate' sexta- eira, re-
-

.' ..... nuario, tota izaram cinco
.

1 d B ,,' C' da raia numerosa assistên- .
-

terano remador Adolfo Cor- de observar e dirigir as iantes catarinenses na pró- I gressando á Capital, para
rrva 'e rito; em uriti-

. .' '. , f vitorias, perdendo apenas

d
'

'

d
. . -

do i Amé d b d
.

P
.

d ba, sendo decidido o título cia, que presenciou ator-I -. ,

N
"

erro, prepara ar e organi- g�al'>lllçOeS o' mérica e va e arcos esse tipo. a- prosseguir no preparo :!IS • ,. 'O V 'd 'dOIS pareos. a contagem
d dI - I

.

bd' 'f d
. -

d Ald L a favor' do prirrteiro que
11elO náutico. asco a

za ar as guarniçoes eàta.� ,plranga,,' incum i as de ra tanto sera e etua a uma guarmçoes o o UZ,

'I d M 11 1 'venceu por. dois' a um.
' O Gam.a, pela 10a vez, cons�- 1, .f,.inal de p.,antos, D'S ,vascaí-

,!inenses que disputarão, em : epresentar o nosso Estado isputa entre as guarnições artine i e Riachue o. ,

'C d d dIA. C d quadro camp,ea-o.· Robertí- cu.tíva c,onservo,u a he,ge"m.o-,".os, totalizaram 60 pO,ntos,'janeiro proximo, o ampeo- na prova e out-riggers a

I
os ois va orosos grerruos orno po emas ver, a e3-

nato Brasileiro de Remei, ,1 remos sem patrão. � l�menauenses. Quem ven- ! colha de Adolfo Cordeiro nho, Tico e Marcelino; La-I ma do remo Guanabarino,
j
ficando o Flamengo com 45:

que terá lugar na Lagôa Ao que apuramos AméI'Í- cerá, Sabe-se que o Améri- I, para orientador das guarni- 10, 'I'oeafundo e Alfeu;'

I M 'I' .

I ld J
O).....O._.O.....O....O._,O.....O._. , :- ....0...0...0..

ca se apresentará com a I cões barriga-verdes foi uma auri 10, sau o, uarez,
'

,.

jIr>{_"_t)���)4IiIIIH)'-'<.' I guarnição de um dos páreos I das medidas mais acertadas Afinho e China. A renda I d FLORESTA CAM- ATROCA DE TELEGRAMAS ENTRE O I da regata d� :5 de novem-I da Federação Aquática "de constituiu um novo recorde PEÃO PAULISTA tenção
ALDO LUZ E A FARGS "

, bro, com' o ótimo tempo de
I
Santa Catarina. O veterno em, jogos do Campeonato: I

DE REMO' CONSCRITOS D,A
,

'1'1
minutos é 20 segundo pa- remador aldista vem se-em- 179.000,00. '. .' O Campeonato Paulista . CLASSE DE 1935

P�do es�upendo feito da guarruçao de "paír-oai" �a' os 2 milmetros e �ue é penhando no má�imo para
_

de Remo, disputado domin- Deverão comparecer ao

sem tímoneiro do Barroso vencendo a regata' mundial ,
forrnada :

por 4ntolllo P. que Santa Catarina con-, 'v go no Jurubatuba, foi ,ven-- Quartel do 14° B. C., afim I

de Buenos Aires, o Aldo Luz epd��eço� á entida�e gaú-I Assíní,
Waldemar Annuse- quiste o título supremo do, PAULO SACOMÃ X cido pelo Floretas que mar- de tratar de assuntos de

cha de remo �m telegrama de felicitações �ela .?nlhan�.e ele, Edgar Annuseck e Hel- Esporte náutico brasileiro. I '

proesa que tão alto- devo ... o nome esportivo do BraSI!, th L t b
\

I
NELSON ANDRADE cou 16 pontos contra 14 do seus interesses, os seguintes

assim como o fez érh 'Montevidéu o alvi-rubro com o
mu u zen erger, No Ginásio do Pacaembú.: Tiété, 12 do São Paulo e 8 conscritos: ,

seu maravilhoso "light".
'

" I, Cordeiro se,demorará na- Avante, Cordeiro! d C
.

ti
- LUI'Z Carlos-de Mello, dao pugilista Paulo Sacomã o orm ians.

Agradecendo a gentileza do telegrama; a Federa-I'
'

classe de 1935"filho, de Ma-
ção Aquática do Rio Grande do Sul enviou o' seguinte �

cclocará em jogo hoje seu

I ít 1 d
-

b 1 rino Mello e de Maria Sar-
telegrama: "Ao glorioso Aldo Luz, G remo gaucho agra-' _ m

,I u o e carnpeao rasi ei-

�ece eiltusias�icas fe�icitaçõcs p�la �itória do
\ Bra�il e�

" ASSOCI�ÇAO' ES�OR.lIVA :'(1 dos médios, enfrentando torati Mello.

aguas argentmas. VIva o BraSIl. CeI. Darcy VIgnolI, UNIAO OPERARIA ;

Nelson de Andrade, desafi- �USTRIA 1 X José Vadir Kanitz, da

presidente da F.A;R.G.S." I ante. PQRTUGAL 1 classe de 1935, filho de Elias

Recebemos e agradece-I to Ram.
os da Silva

e, Mi-I'
Domingo último, em Lis- Kanitz e de Delayde Gui-

.-����----(-� . , f" 1 D ,A d f tmos o seguinte O ICIO: gue aux. »oa, e ron �ram-se os, se- marães Kanitz.

.Presldente Apostolo CRUZEIRO X
lecionados de Portugal p

"Florianópolis, 25 de No- Diamantaras '

I'
..... da Austría, na série elimi- _�_�_t"",

vembro de 1953." Vice-Presidente � Orildo LAZIO, HOJE EM natória da Taça do Mundo. ",!, A C_:Io' :'_� li: �
Illmo. Sr. Diretor de "O Llsbôa. ROMA 60 mil pessôas presencia- -,

E�tado �sportivo". ' 1.0 Secretário .- Achyles Hoje, em Rama, o Cruzei- ""am o cotejo que terminou °I' A G:e N C I A UE �

Nesta. Diamantaras 1'0, de Pôrto Alegre, en- empatádo par OxO, No cot�· �. PUBLICIDADE I
I' Tenho a subid.a h,onra de �.O\ Secretário :- Antero frentará o L�zio. Após os jo anterior, efetuado eln I -:0:- o

levar ao conhecúnento de cle-l\lTello I gauchos run:_arão para Is- :::etembro 'em Viana, 'os aus- REVISTAS ,
IV. S. que em data de 19 de I 2.() Tésoureiro - Evan- rael onde farao vários jo-' friacos foram oSNencedores l.�' \ '", ' ,e' I,'

'

I Agôsto.de 1953 foi fUllCilada gelo Diamantaras, gos.
.

}:;or 9 X 1. _

.lADIO - JORNALQ
!

:,llltO a esta União, B�nefi- 'Té'énfco - Jdsé, Antônio '()�()""'()'_'()'_'O'_'()l

\
Mundial de Basqu�te '

, NEGOCIO DE SECOS.E
, No ano de 1�54 tomarão parte no II Campeonato MOLHADOS

Mundial de Bl3squete, a realizar-se no Brasil, em Outu- Por preços de '/ocasião,
bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé- vende-se um' bem afregue
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, sado sito defronte ao porto
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
campeonato prevê' a realização de" pârtidas em São

do estreito. em prediQ re-

Páulo e Ri::J, além de um torneio'de classificação em cem�construido na rua 14,
tr�s dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau- de Julho 595.
lo. Santa Catarina que se tem prestigiado' no país pela Ver e tratar no mesmo

sua organização e aparelhamento material poderá assis- local.
til' internacionais desde que o Estádio "Santá Catarina"
ofereça condições, isto é, esteja coberto.

No intuito de preparar desde já um ambiente fa-
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos' es
te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
espetácuhs desportivos de tanta relevância, e ainda,
destacar nosso' Estado no cenáNo desportivo mundial.

Não foi bem recebida. pe-j queles três players têm ca- Nossa quadra çomo está tem recebido os maiores
10s paranaenses a indi_cação . pacidade para envergarem louvores de t0dos os desportistas que visitaram Floria
do técnico João Lima pbrq ! � camisa da seleção com nópolis; coberta � será o pàlco seguro. de competições

TORNEIO NO PRO'XIMO DOMINGO - Em ho- orientador do selecionado ;'obras". de singular ,importância. Semanalmente ás 5a. feiras

menagem à Marinha' � FESC fará realizar, no próximo 'Y

I

publicaremos uma das cartas qUe nos forem dirigidas
paranaense. ao Campeonato ,Sanford é çhamado pela t' A

f
'

domingo, dia seis, a rodada de espada da prova SEMA- em .respos a aos tres quesitos ormulados, c,oncorrendo

NA DO MARINHEIRO . .Êsse torneio dar-se-á J::I.<: sala
Brasileiro de Futebol. Os :mprensa o "Coringa" do a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.,

d'armas da 'polícia Militar que, como· se·mpre, �stTn), jornais criticam a decisão Atlético, visto ser elemento

franq�eada a,o p�blicc:. �isputarão a prova o .Clube DO-I
da Federação Paulista, as- ,impresci,ndível e atuar c,o:raze �e. Agos�o, LIra Tellls Clube e A.A. Barl'Iga Verde. ':'lm como,a escolha dos ele-

�
desembaraço em· qualquer

O ultImo, fOI vencedor, no ano passado, da prova de ilo- �ent·s f
- . -

d 1'- h' 'do
, d' .' . -.

-' !a o que ormarao o' pOSICao as ln as me la e

1'.e1€, estan o aSSIm em' pOSlçao vantaJosa para definiti- '

.' . �. .

va conquista do troféu. scratch arauca�Iano. ,San- lhantelra., .

,

.

MAIS VM CLUBE DE ESGRIMA -;-' Consta-no�' rord, médio catarinen�e,
que a A.A. Banco do Brasil pretende incluir �ntre as, pertencente ao Atlético' Pa- ..(����(�.

,

suas atividades desportIvas a esgrima. Isso� ,é motivo de rónaense e titular da sele-
grande regosijo para os esgrimistas catarinenses poi,,' -

1950
-

f" l'
.

' "

.

' ',. <,ao em nao 01 Inc UI-
maIs um clube e fator de grande valIa, mormente afLc,ra

J � ,.

que terão de envidar os melhores de seus esforços, �fjm do na relaçao dos convoca

de garantirem para o CAMPEONATO BRASILEIRO II dos, resultando daí prptes;'
DE ESGRIMA que, em 1954, será em Florianópoli�, cnn-

'

t.os da imprensa �sporÚva
forme fi.cou as,_sentado no Co�gresso Brasileiro de Esgri- 'de Curitiba. O jornál

'

"A
ma realIzado este ano em !,orto Alegre. '

TARDE" em rodapé,ESGRIMA EM ORLE.AES - _o. dr. Oe Patta, havia ' es,;

'féito sentir q�e pretendia iniciar, naquela- cidade' suli- I creve:

na, um tr,einamento de ,esgrima. A iniciativa, como trloas "Uma coisa incompteen
as' que possam surgir nesse sentido, contou desde logo sível e· de admirar, é I o fato
com a nossa soliedariedade, e não titubeamos �m ap,UH-

'

ciar através-a Imprensa a boa nova. Fizemos mais: lem-
ibrámos que se encontrava �em Orleª-es o Tenente Oscar
Silva, esgrimista das hostes do Doze, o qual seria mais
um elemento de cooperação. Queremos estar enganados,
mas, ao que parece, nem o Doutor e nem o Tenente se

dispuseram a enfrentar a difícil tarefa que é de dissenll
nar a' esgrimà fazendo cr,escer os desportos catarinenses
e concorrendo para um maior desenvolvimento do cava-
lheirismo desportivo.

'

, �

ESGRIMA. NO SETOR FEMININO - Na aber�u
ra da próxima temporada de esgrima, ano que vem, se�

'rá realizado, o torneio de estreantes para mO'c"as., Estão
se· preparandO' ,para.. P m��m9 as senhoritas, Nívea Mar
ques Nunes, Valçla B9rges, Iolanda Sibas e-,Maria Esff-;
la da Silva.

'

-" ,

.. ',

�. I -, �r elfD: �m
, I

umRD8U

\ CAMP�ONATO PAULISTA DE FUTEBOL
Foram êstes os resultados dos Jogos de domingo,

pelo, certame paulista de fute_bol:
São Paulo O x Ponte Preta O
Corintians 1 x Linense 1
Palmeiras 3 x Nacional_2 ,

XV de Piracicaba 4 x Guarani 1
Comercial 3, x XV d� Jaú 2

.

Portuguesa Santista 4 x Ipiranga 1
Juventus 2 x Porto de Despórtos 1

Com os resultados acima a classificacão por p:;>ntos
perdidos passou a ser a seguinte:

'

1.0 - São Paulo, 2
2.0 - Palmeiras, 7'
3.0 - Coríntians, 12
4.0 - Guaraní, 13
5.0 - Santos, 15

,.

6.á - XV de Piracicaba, 16 [lortes. Olegário Ortiga.
7.0 - PontePreta, 18 I

Outrossim faço saber que Valho-me do ensejo pa-

8.0 - Linense e Port, Desportos, 19 Co; ,eleita sua primeira dire-. ra' apresentar \ a V_. S. os

9.G - Comercial e Juventus, 22 loria que ficou assim cons- meus protestos de estima e

10.0 - Porto Santista e XV de Jaú 2:�
1 I

�ituida: consideração.1.0 - piranga, 26 . , _ .

_ 12.0 _, Nacional, 26 '

.'

PresIdentes oe Honra _; (ass.) Achyles Dlamata-

Próxima rodada: Hoje - Palmeiras x Ponte Prp- I Jo&o Nilo Vieirq_, Dr. Rena-. ra,s, 1.0 Secretário.

ta; sábado '- Comercial x Palmeiras; domingo - N;l- I "'.
cional x Santos, Ponte Preta x Ipiranga, Linense x S�ío

I �_�>4IIiiJiI.<��,,��_)OC;,'l2

Paulo, XV de Jaú x Corintians:Portuguesa de Des- _

portos x Portuguesa Santista e Juventus x 'XV de Pi- SANFORD �AO FOI LEMBRADO
racicaba.

c2nte é Recreativa Operária I_;ach.eeo
ti Associação Esportiva U-.

I

,"!ião L>perária, cujo fim se-
j'�� a prática de todos os es-

, Conselho Fiscal - Os
vald0 'Calixto de Lima,
Djalnia_ Hipólito da Silva e

Mal recebida a relação dos cracks para a

Seleção do Paraná
ESGRIMA c

,

Rui Stockler de Souza

CONSELHO REGIO
NÃL DE tiE�POlt
rros'

Sem outro particular,

Recebemos:

"Florianópolis, 29-lJ -53
Prezadu Senhor:

, VeJ?ho, por êste meio·, �o

mur,icar 'a V. S. que, a par
tir do dia 1° de Dezembt..,de rião terem sido convoca

,dps nada menos
,
de três

bons elementos e que t�ve-
próximo vindouro, o horá
rio deste IConselho passará
a ser o seguinte: das, 8 ás

12 horas.

ram uma atuação durante o

certà'me que póde ser tacha
da de regularíssima. Por-

I '

'

que, perguntamos nós, 'não proveito o ensejo para� a·

convocar Sanford, Belfari e presentar a V. S. os meus

Damião· para a seleção? .. protestos de �stima e consi

Acreditamos que' natural- deração. Conselho Regional
mente, os dirigentes da "ma- de Desportos.
ter1' não deixarão esta no.s- (a.s�.) E�uardo Victo)'

I S2 hipótese d'e lado, pois a- Cabral, presidente".

o rt i vo"
o VASCO SAGROU-SE DECA-CAMPEÃO

I
'

. CARIOCA,DE REMO
'

I

Vende-se-·OPINE LEITOR

Vende·se
Uma motocicle, marca,

Lúndápp com' sid·� ,ca,r 4

cHindrós - 800 C. C. - 38

H.P. - eix'o cardan.

Otim() estado._ Facilito,

-- QUESITOS
'

__

pagamento. Tratar a Av.

HercHio Luz, . 155-A Apto

1) - Deverá o Govêrno do Estado agir' isoladamente
, para a cobertura do Estádio de Santa Catarina? I
,(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). j

2) -- Deverão os Governos do Estado e Município con- I

cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando
conjugadamente? \

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).
3) -- De'i�rão os Governos do Estado, Município e Di-

retoria da 'FAC, conjugar esforços, para obterem
o· apôio, mais uma vez, do povo catarin�nse, no sentido
de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so
berbos Ginásios de esporte da América do Sul?

(M:íximo: 5 (cinco) linhas datilografadas).

slo PAULO
RIO?

�

PREMIOS
---...__

Tôdas as cartas recebidas serão numerad�s, publi
eanclo-se uma delas em nossas edições de. quinta-feira,
devendo o missivista, pà,ra identificação, júntar à carta,
o dístico desta crônica, envi;lpdo-a para o seguinte en-

derêço:
'

,
I

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"
a.

RuarConselheiro Mafrá - Florianópolis.
U) dia 30 de dezembro dêste', ano faremos, às 10

horas, em noss? redação o sorteio de todas as çartas 're
cebidas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são

,--

TERREO

Aluga-se terreo à rua Te
nente Silveira no. 86, pró
prio p/escritóÍ"íos, represen-as seguintes: '

.

_
CASA PERRONE JOALHERIA MULLER

CASA HOEPCKE - e a T.A.C. - com uma viagem
de <lYlhO, jda e vÇJlfa, ao Rio, para àssistir os jogos dos
Campeonato MundiaL

tações, depósitos, pequenas

oficinas, etc.. \Tratar com ;)
Leo M. Coutinho a mesma·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ,ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 2 de Dezembro de 1953

Ü Governa�or ,em C�apecó
1Je10s OITOCENTOS MIL

CRUZEIROS!!! E o interes

fante é que lhe foi dado o

apelidá de "prédio do Quar
tél", quando, na realidade,
não passa' de um galpão,
com frente de alvenaria ...
E' quasi incrível que se

tenha consumado esse aten

tado á bolsa do povo, com

mesmo que alguns 'comen- bóde suportará o .cheiro

tavam com ironia, a conve-
i
que exalarão. Sugerimos a

niência de ninguém se en- II S Ex. que, se pretendesse
costar nas paredes ou nas, lavar as mãos, o fizesse com

colunas, para evitar o desa- I cuidado e si pudesse: é que

barnento do této . .. I os canos estão entupi,dos e

Tinhamos afirmado, que o as torneiras já estão ·cain

této fôra escorado de novo; :do; alem dis�o,' as pias es

que as calhas foram substi- tão totalmente frouxas, des-
. .

I
-

tuidas e, devidamente con-

- ---_._---

pegadas da parede até po

dendo cair com facilidadeuma legítima "marmelau-J ssrtadas; que as instalações
sen". Os v�sitantes que lá I "ani!ftrias - que se não pa

compareceram ficaram apa- I recem com as do Palácio
vorados com o que viram e j da Agronomica - estão de
então deram a mão á palma-I' feituosas, mal feitas e, com

tória de nossas críticas. Sei poucos dias .de uso, nem um

SANGUHlNOL
, contem excelentes elementos to_I
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniato de Sedio., etc.

,':':::':'"

�:i;i(t��\ "

I

OS FUNCIONIRIOS

ta para concessão do abono

de N�tal ao funcionalismo,

VARIEDADE COM MAIS DE ANO
E MEIO "GALEGA", AUTO

FERTIL'
para

•

Com início de produção ao 4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA

. LTDA. - Rua <hl Conceição, 36,
3° ando sala 313. Fone - 36-6441

.

- SÃO PAULO _'

nas seguintes bases:
os servidores que

bem até o nível do
perce

padrão
"H", um mês de vencimen
tos; para o,s servidores de

,

EItinta, a Hora de Verão
RIO, 30 (V.A.) - Aten- República assinou sábado,

dendo às' sugestões do Con... 1 d b' I' d.
,

, ecreto a o m o' o sistema
selho de Aguas e Energia I
Elétrica, o presidente da' ,que ia entrar em vigor na

•

proxima terça-Ieira, 1° de

I Ene�ia Elétrica, o presi
dezembro. Em consequên- dente da' República assinou

...

cia das sugestões �o Con-
I �ecret� extinguindo a hora

selho Nacional de Aguas e I ne verao em todo o país.

Diario ,da Nejropole
------------

nos pés' governamentais.
Muitas janelas foram subs-] (Alvarus de Oliveira) vão embolsar 720 milhões
tituidas. Outras tiveram os! I de cruzeiros ás c)lstas do

vidros q�ebrados" porqu� i ? govêrn� municipal do erário municipal. O Rio

algumas Janelas cmram ao . RlO de .Ianelro tem sido que gasta mais com sua

;;010. O Comandante da! cercado de escândalos que Câmara dos Vereadores

Companhia teve de exigir' já o identificam. A. Câma- que o Brasil com seu Sena
aberturas na sala do "ran- ra dos Vereadores' é o do, o Rio que consome

cho" dos' praças, que pare- maior argumento -da des- mais de 7'0% da sua receita
cia um túnel. confiança ao Parlamento e c�m funcionalismo, sofrerá

I

há muita gente tão desilu- mais essa sangria. Enquan-
Pois' bem, os que lá esti- dida que chega a ter sau- to isso obras nec:ssárias

I
_

veram não puderam deixar dades da ditadura em que como a "Ponte dos Suspi- GRATIFICA-SE
de se certificar da exatidão não havia dessas coisas... ros" ficam de lado por fal-

-

A quem entregar "Negri-
do que diziamos. Não éum, d

r

d h E
\

mas (,plOres que se
.

escon- ta e in eira. as ruas nho", um cão perdigueiro, encontrou é favor entrega-
quartél: é um galpão., diam pelo contrôle da im- continuam cada vez mais preto. Que fugiu, à rua Con- lIa na Delegacia O.P. e So-
Eis a grande óbra do Go- .

d Ih d b d 1 h
I

prensa, viven 0 arro
J
a a. es uraca as: .

sel eira Mafra, 56. cial. Gratifica-se.' .J

vernador em Chapecó onde Há fatos queo compro- •

S. Exa. já gastou quasi vam: As verbas polpu-
pITOCENTOS MIL CRU- das votadas de afogadilho
ZEIROS ...

Outro Escândalo Municipal,

quando se trata de bene-

BIBIANO FANCISCO XA

VIEn DE PAULA LEO
CÁDIOMIGUEt RAFAÉL

D

Vende-se um vestido de
casamento de faile (bom)
enfeitado com cetim, acom
panhado da combinação:
E' novo e não foi usado.
A interessada poderá di

na n. 61.

rigir-se á Rua Bulcão Vi�-

'PERUEU-SE
�

Perdeu-se uma caneta

PAR�ER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

PEDRO II
André Nilo Tadasco � perador do Brasil pela ab-I Esmeradamente educado,

dicação de seu Genitor, a! com cultura de artista e

D, PEDRO DE ALCAN- 7 de Abril de 1831, gover- de sábio, foi um dos- mais
TARA JOÃO CARLOS nando, em seu nome a Re- ilustrados monar.cas do seu

LEOPOLDO SALVADOR gência, até 1840: tempo, tornando-se impos-

Declaro do maior, a 23 de
Julho de 1840, assumiu pes-

ficiar a si mesmos. Certos

projetos bobos como êsse

agora dado a publicidade,
da proibição de diversões
d-irante o dia, ficando a

cidade co� cinemas e tea

tros somente á noite, como

I �e pudesse compará-lo aos

t Jogos de futebol que embo
ra não devam ser proibidos
durante a semana, pelo me

nos não poderão ser efe-
soalmente o Trôno, gover-GONZAGA, Segundo Impe- reinado. Poderemos, no en-
nando até o célebre 15 de

tuados diàriamente porque. radar do Brasil, filho do
I'N b d tanto, apontá-lo como um

h, I I d D P d I d
ovem ro e 1889, quando Inão a público para esta mpera ar . e ro e e '" . ,'. , grande brasileiro, princi-

D M 'L ldi
101 banido de território pa-diversão de dia. Todavia . ana eopo ma, nas-, , , palmente porque, mesmo

I d
'

" Pálá d
I
Q

.

t
trio para morrer, dois anos

b id '
. nos Esta os Unidos e Cuba ceu no a acio a um a

, ,

. anido -de sua queri a pa-
I '

_ "
maIS tarde, em um modesto .

.

sabemos que na temporada da Boa Vista, em Sao CrIS-
H t 1 d P"

.', tria, em face da transfor-
_

' o e e arrs,

I
'de "base-ball" os jogos são

I
tovâo, no Rio de Janeiro,

"
,

mação política, manifesta-
.

, todos os dias e diante a luz a�s 2 de D:zembro de 1825, Contraíra nupcias, por va sempre desejos de, quan-
do sol. Por causa disso o vmdo a falecer, em um mo- procuração, em 30 de Maio I do morresse, descançar a

americano � o cubano tra- deste Hotel, em París, aos de 1843, com a Princeza D. sua cabeça em um traves
balham menos? Não há 5 de Dezembro de 1891. Thereza Chistina Maria de seiro que contivesse terras

gente ém férias, não há co- Tinha apenas um ano de Bourbon e das Duas Ceci- do seu Brasil!

legiais, não há donas de, .idade quando lhe faleceu' lias, que veiu a ser, então,
casas, não há turistas que a Genitora, e contava nove 1 a Terceira Imperatriz do Teve, apenas duas fílhaa

I povoam as grandes cidades? anos, quando lhe faleceu o I Brasil e cógnominada "Mãe I-·Iza�l e Leopoldina.

I
Não chegando os famosos Genitor. Já éra, então Im-

1
dos Brasileiros". Mantendo, co�o sempre

escândalos da gestão muni-
.

I manteve, sua Pátria no

I
cipal, agora 'surgiu mais I'

mais alto conceito entre as

um: - Funcionários da MAGROS E I FRACOS grandes Nações, D. Pedro

Prefeitura em virtude de I II, espírito democratico e

precedente de prefeitos que ' compreensivo não evitou a

fizeram nomçaçôas sem V A N A D I O L I adoção da fórma de· Go-

pensar no prejuízo da mu-
.

E índíeado nos casos de fraque I ;rerno Republicano para o

nicipalidade, .

apenas aten- sa, palidez, magreza 'e fastio, porque I' Brasil, A Proclamação da,
em sua fórmula entram substancías R rbl -

dendo aos seus parentes e i epu ica nao constituiu
tais como Vanadato de sódio, Licl-correligionários políticos, tina. Gilcerofosfatos, pepsíná, noz

surpreza. Surpreza para
foram para a justiça e ga- de

..
cola, ete., de ação pronta e eficaz' de foi o ser banido do ter-

: nharam a questão: _ Vão nos casos de fraqueza e neuraste- ritório que tanto amava.

I passar a ganhar 30 mil cru-I
nías. Vanadiol é indicado para ho,

..
Cedendo às circunstâncias,

I, .'
b d

mens, mulheres" crianças; sendo fór- embarcou na historica ma-zeiros mensais, rece en o mula conhecida pelos grandes mé, I .-

os 'atrasados desde abril de dícos e está licenciado pela Saudp Publica,
I drugada de 17 de Novem-

-1951. Os novos milionários bro de 1889 para a Europa,
onde veiu a perder sua es-

I
'

posa a Imperatiz D. There-
za Christina.

. Assegure Seu Futuro-
eu, IVende.-sé 8110 IfGftchal.D.04o.,••U'. L·.lldo, .,;.�"'-....

;) . ..,0\
FOHfS»&Zg ü.Ut Qalu.!.� �

CURITIISA rIUCIIA".., PROSEB8A8 1i'.AJIAU 10'-:
Um lote de terreno, próxi

mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro
7, das 7 às 10 horas.

sivel dizer-se, neste limita:_
do espaço de coluna,' o que
foram os 48 anos de' seu

Apezar de sua idade, a

vançada o Velho Imperador
teve energias bastantes pa
ra recusar, como recusou,
embóra enfrentando duras
condições de vida, a im

portância de 5 mil contos
de réis que lhe enviara o

Governo da nova Repúbli
ca, em reconhecimento aos

serviços que prestára. Recu
sou ainda hospedar-se em
palacios de seus parentes

então,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO)
.... - -- .. ··.-"T·.··.-,� ... ::..:...-,-�� .

10) LINHO PURO, qualidade superior, 'em todas as côres, cujo preço corrente é, de Cr$ 110,00 - R5,00 o metro

20) VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ 68,00

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

..

,

\

4°) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00
•

5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SARAGOS�Y, para cavalheiros (a roupa ideal para,
verão) Cr$ 585,00 ',' .

.

_. ,

•

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

7°) TOALHAS UE MESA, para o café matinal, lindíssimas a Cr$'25,oo

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

•ODBLAB
TRA_JANO 33 -- FLORIANO,POLIS

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

Hoje no Passado
·2 DE DEZEMBRO

neiro, onde nascera a 5 de

A data de hoje recorda- julho de 1785, faleceu o Ge

ueral Francisco de Lima e

Silva, filho do Marechal Jo

�<S Joaquim de Lima e Sil-

-:-- em 1853, no Rio de Ja,

_ em 1631, uma esqua- va e genitor do Marecha'
dra holandesa composta de LUIZ Alves de Lima e Silva

16 navios, partiu de Recife, Duque de Caxias;
conduzindo um destacamen-
to sob o comando do Tenen-

- em 1862, Luiz Alves dr

te-coronel' Steyen-Gallen- I "1.3 e Silva foi promovide

fels, com o propósito de ata- ao pôsto de Marechal do E

car a fortaleza de Cabede- xórcito, graduado;

í:,lliz Alves de Lima e Sil
- em 1825, no Palácio da

va, Duque de Caxias, pas
Quinta da: Boa Vista, em

sou em revista o Exército
São, Cristovão, no Rio de

,J aneíro, nasceu o Principe
.Imperial do Brasil, n Pe
dro de Alcântara João Car

los Leopoldo Salvador Bi

hiano Francisco Xavier de,
Paula Leocádío Miguel Ra
fael Gonzaga, filho de D.

Pedro I e da Imperatriz D.

Maria Leopoldina. Foi o se

gl�ndo Imperador do Brasil.
Faleceu em um modesto
Hotel de Paris, em 5 de de-

zernbro de 1891;

nos que:

10;
•

- iern 1828. Luiz Alves de

Lima e Silva foi promovido
ao pôsto de Major, por De
creto Imperial, em atenção
aos relevantes serviços
.prestados durante os quatro
anos de lutas árduas quan-
do de Campanha da Cispla-

,

tina;

-, em 1837, por Decreto

do Regente �,Araújo Lima,
Marquês de Olinda, foi cri
ado no Rio de Janeiro c Im

perial Colégio de Pedro II,
fendo inaugurado rio dia 25

de março, de 1838, tendo
SU&S aulas abertas em 2 de

,

c raio seguinte; ,

-

- em 1839, Luiz Alves de
Lirr.a e Silva, foi promovido
ao pôsto de Coronel;

-,- em 1841, em Laguna,
neste Estado, faleceu .um

dos seus mai� destacados fi
lhos, o 2° Tenente da Arma

tia, Jos'é de Jesus;

ORGANISADO
E_

EDITADO
POR'�

l)(J!lALlél(J
fM
g(J4l([g

ecrXA8 N.fTTO
FLORIANÓPOUS_ SANTA CATARINA

--- em 1868, o Marechal Fr.quezlI em serei
Vlnbo Creolotado

(Silveira)
Bra-Ileíro, reunido no a-

. CASA MISCELANIA distrl.eampamento de Reducion-
buidora doa' Rádios R. C. A.

Cu é,
J t Victor, Válvula" e Discoa.

André Nilo Tadasco Ru. Couaelhelro MafrL
----------------------------------------

I'
8AHCOdeCRfl)ITO POPULAR

I'

e AGRiCOLA ,.
i I

RwJ_��,16
". ,

FLORIANÓPOLIS - S�ô..E'õtô.rlno"

Expresso Florianópolis
de

ANDR�DE &' KOERICH

Transporte. de cargas em geral entre Florianópolis,
C1tritiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: .....:.. FLORIANÓPOLIS

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

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

Fone; 847 (Linha Paralela}
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência! . _; SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

,Fone: 9-3l-:96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tulegr.: SANDRADE

-a-

(Agências 7W Rio de ,Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mútvo até São Paulo com a Emprêsa de Trema
portes Minas Gerais S/A.)

Aviso
DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos. 38 "\ fone - 2,834

REASSUMIU SU3 Clínica Especializada.

Navio-Mo.tor
.

«Carl Hoepcke».
, I

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA I.

,'QUEViagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIB,O
. Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo I

neste último apenas para o movimento de passageiros. I
\

(TINERATIlO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

\

VOLTA
do'Rio - de Santos

I8/12 9/12
18/12 19/12
29/12 30/12

Os olhos ccmsados pela
idade carec'em de cuida
do constante. Algumas
gotas de LAVOLHO des

congestionam e limpam
higiênicamente os olhos,

. dando ao olhar fatigado
dos anciãos mais brilho

e vivacidade.

IDA
, Le Fpolis. de ,Jt(Ljaí

3/12
14/12
24/12

1�/12
22/12,

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

", P�ra mais informações' dirijam-seà' j'Atenra"'oEMPR�SA NACIO�AL DE :-TAVEGAÇAO HOEPCKE, .. , �
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212 CONSCRITOS DA

I
.

I·
CLASSE DE 1935

------- ------_____ Deverão comparecer ao

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

! seus interesses, os seguintes
conscritos:

I Luiz Carlos de Mello, da
EXAMES DE ADMISSÃO classe de 1935, filho de Ma-

la E'POCA \

INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
rino Mello e de Maria Sar-

EXAMES: 14 e 15 de dezembro torati Mello.

" ,Para inscrição e, informações a Secretaria atenderá

-,
José Vadir Kanitz, da

diàriamente das 17 as 19 horas. classe de 1935, filho de Elias
Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX Kanitz e de D la d G'-•

_ ESTREITO _
e y e Ul

marães Kanitz.

:Ve!Jjido de
.
casamenjo

Escola Prática de Comércio
Senna, Pereira

Vende-se um vestido de
casamento de faile (bom)
enfeitado com cetim, acom
panhádo da combinação:
E' novo e não foi usado.
A interessada poderá di

na n. 61.

rigír-se á Rua Bulcão Via-

PERDEU-SE'
Perdeu-se uma caneta

PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

Cerâmica, São Caetano !��I� ��J.:cE�;:!:.��,;��e::
,

, ,I t.....t. da .um•.

rlJOLOS PRENSl\L)OS, TELH..I\S, LADRI·I· _

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA· IV d � Venda-s·e.

- TARJO en e-se' 9 W, .

PRONTA ENTREGA'
.

NEGOCIO DE SECOS E
Um lote de terreno, prOXI-

O G' ac·'
' MOLHADOS,

mó do centro (rua calçada).

SnY ama Ia' Informações à Rua Deodoro

.1 ve��:_::::Sbe: a��:;i!:� 7, das 7 às 10 horas.

.fERONIMO COELHO. 14 - �aix8 Postal, I sado sito defronte ao porto
239 - Florianópolis do estreito. em predio re-

DISTRIBUIDORES cem-construido na rua 14
de Julho 595.

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.
M�strtiário gratis. Excelen
te comissão.

TECIDOS LASCO

AGENTES
Precisam-seVer e tratar no

'

mesmo

local.

Para o Figado '8 Prisão de Ventre
PRISAO DE. VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta 4e ar,
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao
mau f'uncionajnanto do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre,
As Pílulas do .Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Vea
tre e suas manifestações e as Angioco

I;tes Licenciadas pela Saude Publica, as Pilulás do Ab·

b�de Moss não usadas ,por milhares de pessoas. Faça o

Vende-se
Uma motocícle, marca

Lúndapp com síd - ca.r 4

cilindros - 800 C. C. - 38

H.P. - eixo cardan,

Otimo estado. Facilito

pagamento. Tratar a Av. Caixa Postal, 8.30.5 - São
HerciJio Luz, 15(5-A Apto Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
---,--,----

,Havia-Motor ({Carl Hoepcke»1/

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPGLIS e RIO DE JANEIRO
Escàlas intermediárias em, Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

, IDA,
de Fpolis. de Itajaí

3/12'
-

14/12
24/12

·VOLTA
do Rio - de Santos
8/12' 9/12
18/12 19/12
2.9112 30/12

12/12
22/12

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

Para mais' informações dirijam-se à
EMPR1!lSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro' - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Expressn Florian6polis
de

ANDRADE &' KOERICH ",.-

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

'Rua Conselheiro ll1afra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End.,Telegl'.: SANÚRADE"

'Agência: ...;... CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: - 847 (Linha Paralela)
-,.�....,."..'- �Eild: Telegr.: SANTIDRA

, Agênciá:·:..,. SAO PAULO
Rsia Rio Bonito n. 1247

., ,,;,. 'FoÍíe:'"-9-�3'L::96""=- --Ãfe�a:e Rápido RIOMAR
End. Tulegr.: SANDRADE

-0-

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mútuo 'até Siio Paulo com a Emprêsà de Trans
portes Minas Gerais S/A)

.

•

Com êste VAloV' V.S.
Abrir';' umo. aentA que
lhe ..ender.i. jul"O com·

,pens�dol" e

ª�IIi5��$�§�III� levitorÁ pArA SUA residi,.,-
aiA um lirnlo e útil presente:

um SELíS!iIMO eOFREde J4CO aROMADO,

S NCOAGRiCbLA
� FLORIANÓ� c7��:! CATARINA H,D.

Escola Prática de Vomércio,
,Senna Pereira

\ '

EXAMES DE ADMISSAO
,

la E'POCA

INSCRIÇAO: 27 de novembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro

" Para inscrição e informações a Secretaria atenderá
diàriamente das 17 às 19 horas.

'

Sede, da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX
,

,

- ESTREITO'-

Aviso
DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista

,
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SU.3., Clínica Especializada.

\

Florianópolis, Quarta-feira, 2 de Dezembro de-1953 7

ECONOMIA absoluta
Grande ,CONFORTO

AQUECEOPR
ELÉTRICO /

t##{,�4,
IMERSÃO' e CHUVEIRO

____".,wi__

,

- j
Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

O MISTURADOR DAKO, de regu

legem instentenee, permite a

moior "'910 de graduações de
I

TEMPERATURA.

'�
",

{'é/i' J'. -' "

"'IO.', .

--,,/

CONFORTO absolute
I

Grande ECONOMIA

\

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertlcct, -. i',�',;" �..",,&

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material allamente ISOLANTE Oã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindàda.

• Controle automático de femperat.!Jra por: T�RMOSTATO.
que ,proporCiona grande ECOtlOMIA.

G!,RANTE O QUE FABRiCA

"<, �.' HAMOS S/l.-Comérció e ,gênelas �

Rua Joio Pintol 9·.Fpolis··Sta. Catarina
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ABONO
\ I SOCIEDADE ,BRASILEIRA DE AUTORES, COMPO-
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, I SITORES E EDITORES DE MúSICA
·
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t d d
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I I Temos o prazer de comunicar aos srs, Presidentes

,para peDSIOU S as e apoS�D a os as ao arquI8s d; .entidades �ss�c�ativas ?� ,caráter r�crea�vo, �mI?re-
B.t.LO H01UZONTE, 30 que está .realizando e que ral, beneficiando com medi- sarros e proprietários de recintos de diversões públicas

(V. A.) _ Unia portaria
I

se encerrará amanhã.'
I

da semelhante o �nciona- que, a partir de hoje, � Agênci� .�eral ,dp �BAGEM �o .

d d Ab d N NA-O' QUIS PUBL'ICAR li f d· 1
' Estado de Santa Catarma estará mstalélda. a �uà_

TraJa-
conce en o ono �

-.

a- ismo - e era., no, n. 12 ...- 10 andar - Salas 14 e 15, EdlflclO Sao Jor-
tal a tõdos os pensionistas, O sr. João Goulart, de- CENTO � OITENTA ,MIL ge, Caixa Postal 460 e telefone 2.154, nesta Capital.
-e aposentados de Institutos pois de assinada a portaria, O abono de Natal aos Diàriamente, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17

e Caixas de Aposentadoria reservou a sua publicação _pensioriaista� e ap.Q_se�ta40� horas, at.en�«;rá. a todos os contribuintes e interessados.

e Pensões será' publicada para depois de resolvido no elas Caixas �'-Instith4>s ,d� Floríanópolís, 10 de �zer;?-�o �e 1�d53. ou .

"D ,. Of 1" 1 .

lati 'bl d ' Ariosentadorl P
-

ose anano e wetra
no iário icia ogo a- Legis ativo o pro ema o . __ posenta orras e epsoes ,. ,Inspetor Geral para os Estado do Sul
pós o .regresso, ao Rio do abono aos servidores públi- atingirá todos os que per-

Ministro do Trabalho, "sr, cos, evitando com isso pare- ceberem até Cr$ 1.2000,00
João Goulart. cer que se encontrava, em mensais, calculando-se que

Essa portaria já está assi- oposição ao Presidente da nesse grupo se incluem cer

nada desde antes da partida República, que, por sua vez, ca de 180 mil beneficiários.

do ministro para' a excursão se opunha ao projeto' do

Espírito Santo-Bahia-Minas, 12eputado Gurgel do Kma-' ---------'--
, .

....

Preocopacão de Vargas: .

-----

A \ 'Vende-se,
Passar o Governo , NEGOCIO DE SECOS E-

BELO HORIZONTE, 30 díção comunista de 1935. MOLHADOS V d
", I TERREO

(V. A) - O ministro Tan- Falando aos jornalistas Por preços de ocasião, ' en e-se i Aluga-se terreo à rua Te-
credo Neves estêve ontem na ocasião, d ministro da vende-se um bem afregue- Uma máquina de'

escl't'-j nfntE7
Silveira no. 86, pró-

algumas horas nesta capital" Justiça declarou: sado sito defronte ao porto ver, marca "NAUMANN prio p/escritóríos, represen-
onde a convite do. �o�an-I· r: • _

do estreito
..
em predio re- IDEAL",. em perfeito esta- i tações, depósitos, pequenas

dante da Quarta Divisão de - A umca preocupaçao
I
cem-construído na rua 14 do.

'

oficinas, etc.. Tratar com
Infantaria, general' Lima ',do sr. Getúlio Vargas é

I
de Julho 595. Tratar à Rúa Presidente Leo M. Çoutinho a mesma

C.âmara, participo� da sole- : passar,',o govêrnó ao seu su- Ver e tratar no mesmo

I
Coutinho; 73, nesta Capi- rua no.' 84.

nídade comemorativa da se- cessor " local.
-

,tal.

,Cerâmica· Sao Caetano I
TIJOLOS PRENSl\�OS, TELHAS,. LADRI
LHOS, ,RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ENTREGA, e,

OsnyGama aeia. :c..:.I JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,
239 - Florianópolis,
msrsmumosss

•

Lavando com '-Sabao

-V>irgem Especialidade
,

da ,Cla. IBTZIL INDOSTIIIL':'_Jolovllle. (lQarCa registrada)
economiza-se tempo e- dinheiro

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

S� .8. 8.· C. E. M.

,Viage... com, segurança,
e .rapídez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B,BASILEIRO))
Florianópolis -' Itajai - Joinville - Curitiba

_. <

-_ /

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

'"

Sindicaio dos Empregados
DO _\Comérci,o ,�I' FI�riaDÓpolis

, ASSEMBLEIA GERAL

Convoco os associados deste Sindicato, para a reu
nião de Assembléia Geral Ordinária.cqus terá lugar em
sua séde, á rua Tenente Silveira n. 15 -' 20 andar (EDI- '

FICIO PHATERNON), no dia 4 do corrente (sexta
feira) ás 19,00 horas em la. convocação e ás 19,30 horas
em 2a. convocação caso não haja número. suficiente na

primeira, e que terá a seguinte ordem do dia.
10 - Leitura e discurssão da ata anterior
20 - Fechamento do Comércio na semana do Natal
30 - Frente Sindical para aumento do Salário Mí-

nimo. -
I);

•

Flo�ranópolis, IOde Dezembro de 1953
AMANCIO PEREIRA FILHO

Presidente

Vende-se
Uma

.
motocicle, marca

Lúndapp com sid - ca,r 4

cilindros ._ 800 C. C .
...:... 38

H.P. - eixo cardan,
'

Otimo 'estado. Facilito

pagamento. Tratar a 'Av.
Hercilio Luz, l'55-A Apto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ü Governa�or em C�apecó
--------------------------�----I-----�

Ainda da reportagem do vei a inauguração do Grupo Ioi aplicado com honestida

[ornallsta Abs dá Cruz, pu- Escolar, construído com
I de. A fiscalização foi rigo

Bica na Voz .de Chapecó, verbas e por iniciativa do rosa e eficiente. E as cr'ian-

transcrevemos o seguinte: Governador Aderbal Ra- ças de Chapecó podem go-
I I

I

O GRUPO ESCOLAR DE, mo�. zar de salas arejadas, am-

CHAPECO' I E' um prédio que, real- plas, para SUq educação e

Com um binóculo, obser- mente, satiefaz. O dinheiro instrução. O nome de Ader-

A A tro! E
"

'--- :e um e quem ve ou roo
A Rerum Novarwm.

DE TURVO 'Ensar que o Quartél

andar o
.

t d
'

,

'

s enSlnamen os a enCI-
, (Continúa na' 5a pág.) li "R N' "

____
o
- -------------

I,
.:! Ica erum ovarum es-

Ipêlu ao sr- Goveroadlr o seBcretáb'iO dOI �!�;:;��sa�:;;::�;e�::à���le sr. oro aosel, nenses, e o que afirma da

O,distrito de Meleiro, mu-
I
i.iotoristas acostumados a tribuna o pessedista Walter I'nicípio de Turv-o, não anda, fazer aquele trecho em 'cin- quer «avaD�arJJ ... Tenório Cavalcanti, apre-

nas hôas do senhor Irineu: 20 minutos, hoje levam no A "Tribuna do Povo", serita�do voto congratulató-
Bornhausen, talvez por ter lnínimo meia hora, cinco 1e Rio Sul, e�creve: cio nesse sentido. ' ,sido SuaExcelência quando minutos levavam durante o "O Secretário da Prefeí- Temporal'emBig�açu
visitou Meleiro recebifro por govêrno de Nerêu Ramos e tura de Taió, Vitor Butscke, p' 1

"

I
ara auxi iar o município

somente umas trinta. pes- Aderbal R. da Silva e meia rpós um estalo forte na ca- nas restaurações dos estra-

soas, estando neste cálculo hora no govêrno de Irineu beça gerou mais uma
gos ocasionados por violen- .

incluídos os curiosos. Bórnhausen, convindo res- 'monstruosidade" [uridica- to temporal, o deputado pes-
Há mais de 3 meses se saltar que são apenas seis idministrativa: apresentou sedista Wilmar Dias solici-

encontra o distrito sem sub- quilómetros. , uma conta de cerca de nove -,----------------

delegado .de Polícia e tam- Agora lO nosso pedido: nil cruzeiros por serviços TIMbém sem Suplente, ocasio- Sr. Bornhausen, mande um }restados à Prefeitura em e • e

nado pelo fato de não dís- funcionário para o Pôsto de 'ioras extraordinárias: Ocu- Entre os homens publi-
porem as hastes udenistas Arrecadação de Meleir.o, oando um cargo de confi- A ENTREVISTA cos da' atualidade no Esta-
de homens com capacidade' designe um sub-delegado de inça do Prefeito, a "docu- ,..- do, tem lugar de 'merecida
para o cargo e nãoquerer o Polícia e um Suplente para mentação", foi muito bem A CIdade, desde ontem cê- evidência o senador Fran-
senhor Governador desgos- Meleiro e pelo menos vire .nformada e levada à con- do, vem rindo a bandeiras cisco Benjamin Gallotti.
tar seus correligionários no': os buracos da estrada com) sideração da Camara dos despregadas, com o furo Nosso representante, na

meando para o referido car- as bocas para baixo, assim' Iereadores, que, salvando jornalístico da nossa con- Câmara Alta, ocupando ho-

go um cidadão' de fóra. como V. Excia. conseguiu 1 dignidade legislativa, pe- freira "A Gazeta", que, num je. uma das Secretarias da
Não' fica aí o desnorteá- fazer com nosso Estado. .) voto de minerva do Pre-. tremendo esforço de repor- M 1esa, o ,i ustre 'catarinense

menta udenista, pois já se E' pouco o que lhe 'pedi- ;ide�te negou acolhida aí tagem; conseguiu' entrevis- vem marcando a sua atua-

-"ncontra há vinte e cinco mos senhor Governador, -- Jescabida pretensão do gu- tar a cozinheira do sr. Pre- ção parlamentar por servi-
/ dias com o seu pôsto de ar- mas por favor, faça. ' toso .. '."

41
feito. Da noite para o dia, a ços de alta valia não só ao

recadaçâo estadual de por- 'modesta serviçal tornou-se Estado, como à Nação. De-
tas cerradas; não tendo vsí- Inaliena'vel e Indivis'l'vell conhecida.'Subiu ao estrela- mocrata ardoroso a sua pa-
do aberto um único dia

dU-,
to (comgás neone tudo) é, lavra fluente e vibrante

rante o mês de -novembro LEI N.· 129 I cão
do Estado. ao que se murmurava na :em sido continua na tri-

corrente, causando com isto Faço saber' a todos os ha- Praça 15, irá ao Rio, para buna no combate sistemáti- í
s�rios prejuizos aos colonos Declara inalienável e I bitantes dêste Estado que a se rentrevistada na televi-

i co ao comu�ismo. Por outro
do distrito, que muitas ve- - indivisivel, a qualquer

ti-I'
Assembléia Legislativa de- são, dentro do programa' lado, quer no plenário do

ZES viajam trinta quilome- tu lo, o pàtrimônio doado ereta e eu promulgo a se- "Falando francamente". Sa-': Senado, quer nas suas co-

tros para encontrar uma re- ao Estad� de Santa Cata- guinte lei: bemos também, que algu-' missões é defensor vigilan-
partição com suas portas fe- rina pela Socied�de Esco- Art. 1° - E' declarado mas emissoras cariocas já I t� e pr�stigibSO dos interes-
chadas durante 25 dias con-. lar Pedro II e fixa o seu inalienável e indivisivel, a dísputam o .cartaz (ainda ses barrigas-verdes. Ele-

secutivos, únjcamente I>?r uso, qualquer título, o patrimô- onte� obscuro) da apresen- menta de alta projecão nos'
falhás na administraçãcn.. do O deputado Francisco de nio, oriundo dos primeiros tada (ao respeitável públi- quadros do Partido� Social i
Estado. Sou�a Neves, 1° vice-presi- colonizadores de Blumel)au, co), pela argúcia do jornal Democratico de Santa Ca-I
A estrada que de�anc:la a del).te, no exercício da pre-l

doado ao Estado de Santa do Jairo C�lado. Tendo em tarina, sempre que as suas

Meleiro, partindo de Ara'- sidencia da Assembléia Le- Catarina pela Sociedade vista o sense of httmour, funções,no Senado lhe per
ranguá, acha-se quasi in- gisÍativél do Estado de San- Escolar Pedrá II, de confor- com que se houve, a já fa-: mitem pequenas ausências,
transitloÍvel no trecho per- ta Catarina, no uso -de sua.§

I ,nidade com o Decreto-lei mosa doméstica do sr. Pau-
vem à terra natal, percor-

-cencente ao Estado, existiri- atribuições e de acôrdo co� n. 668, de, 6 de a!;{ôsto de 1.0 Fontes, dramatizando Ih
,

rer- e as zonas do interior�
do tantos buracos, que os o art, 28, § 3° da Constitui- 1942, e fixado definitiva- lma comédia. As novelas d, 'on e; em contato com os

,nente o seu uso exclusivo d' f
A •

t
-

d
'

ra 10 omcas erao, oravan- �orreligionários, traz-lhes (>
;Jara educandários, criados te, uma segura intérprete,
e �antidos pelo Govêrno' do
Estado.

seu entusiasmo e as suas

energias de lutador opasi':'

cionista.

. I cretissima empregada. Mas, Na data de hOJe, que lhe
Art. 2° - E' extensIVO o como um 'novo Ziegfeld '

'1
' , .

, .

' aSSIna a o anIversarIO nata-,::letermmado por esta LeI creador de estrelas' o
-

Jairo r
' '1 d

, 10 patrimônio, adquirido pe- d"
:... ICIO, o 1 ustre sena ar

Ipreten e consegUlr novas I F
. rt 11 t' t

'

ranClSCO �a o 1 era com-
lo Govêrno do Estado de entrevistas. E do seu carnet, d f
;anta Catarina da Socie- ". C' I prÇ>va

a a es Ima em que
1 constam as segumtes: omo 't'd t t E t d

, , e 1 'o an o no seu s a o
lade Ginastica de Blume-i l t' b

'

1 h7) an et a acaxts, pe o c a- C 't 1 F 'd 1
A

• como na apl 'a e era,
nau, nos termos dos Decre- careiro do sr. Bayer Filho' ,

d 'f
-

. , I,
' atraves· e mam estaçoes a

,tos-leIs numeros 17 e 70, de : Florianópolis-Chapecó de
O O

'
.

.
.

, . I
>

que ESTAD, mUlto lU-
'30 de abrIl e 22 de lulh_o de ,automóvel, pelo, motorista
,

I bilosamente, se associa.
1947.

" I
do sr. Bórnhausen; Quantas

Art. 3° - Esta lei entra vezes jÍí derrubei paredes o�.o�()�()�)�()'4
em vigor na data da sua' no Palácio da Agronômica,
publicação, revogadas as pelo engenheiro Oto Entres;

_ disPos,iç�es em contrário. I As crianças e o caju.eiro em

\ ,PalacIO da Assembléia flôr, impressÇíes do empre-

�;!Jo , , '-: .",. - -, ",,'!'� .. �\!<?,�- '/ .

-

:w: -; ;�j!r' Legislativa do Estado de ; gadito do sr. Fernando Me-
Finalmente, às 20 horas de hoje, nÔ Clube Doze de Sa,nta, Catarina,. em Floria-lIa. Para a alegria da cidade.

Agô.sto, o divertido Bingo em beneficio do Preventório, RIO, 1 (V.�.) -- O jo-
com �lindos e ricos prêmios que constituirão, sem 'dúvida, nopohs, 24 de novembro de Que rirá novamen�e, como vem Albino Lima, peruano I

uma lembrança de mais uma colaboração à obra assis- 1953.
. I fez' ontem, goza,ndo a bola de 19 anos de idade, que

tencial que está, "em São José, levando a efeito magni- Fmnctsco de Souza Ne- do dia� E, apesar da hilarie- I
I cursou apenas o primário, '

fica missão de amor. e de cristandade. vos 1°' 'd t d'dI' d h... , Vlce-preSl en e, no a e co etiva ain a ouve .
'

Aquelas crianças, que vivem, em ambiente sadio, ,rnventou qina pistola auto-

sob a responsabilidade do Educandario Santa Catarina,
exercício da presidencia. alguem que, mastigando im- mática, capaz dI;! disparar

em São José, são'a preocupação da Sociedade de Assis- properIOS, desabafou: Ué, novecentos tiros por minu-
tenda aos Lazaros e Defesa Contra a Lepra, em nosso

'

'gente, o PreÚito nãó. dis- tO.
, Estado, Para elas, que estão sob a guarda de abnegadas - se que abasteceu a cidade?

f,,:pcionárias, que ,cumprem verdadeiro sa�erdoc�o, não O Tempo _ Como é 'que não conseguiu
ha negar que sera confortavel essa mamfestaçao de

I T ' 1 •. b . _.?
solidariedade, na nDite de hoje, no veterano Doze de empo - Instave,

SUJel-,
a astecer a sua co""mha,

do Exército, sendo conside-
Agôsto. to a chuvas. Sem dúvida, êsse é um dos

rada a maio� de todas atu-
Os prêmios, em número de 18 ascendem ao valor de ' Ventos -- Do quadrante que não tomam sal de fru-

almente e� uso. A pistola,40 mil cruzeiros, destacando-se abat-jour, 1 enceradei- Sul, frescos. t t O
/

I I
as, na cer a. ra-se e ...

ra eletrica, 1 estôjo de cristal, 1 paneléJ de pressão, 1

aparêlh'o de 'r'ádio, 1 eletrola, e outros tantos, Temperatura - Estável. ... BUM

,

-- ..

Florianópolis, Quarta-feira, 2 de Dezembro de 1953

�"_'-.o�-<__._���.

Hoje, no 'Clube Doze

Blogo em beneficio d,o Prevenlório

IAssel�ia Legislativa
Sessão de 1-12-53. ta ao Executivo que contri-

Presidência -:- Deputado bua com soma financeira.

Volney C. de Oliveira. I' Ordem do Dia

Secretaria � Deputados Dentre os vários projetos
Lenoir V. Ferreira e Elpí-' aprovados, merecem desta-

dia Barbosa. J que que fixa o efeito da Po-
I
Persiste Enedino ...

I lícia Militar .do Estado, em

Volta o deputado udenis- redação final, o que cria o

ta Enedino Ribeiro a bater distrito de Macieira, em Ca

na mesma tecla desafinada: «ador e o do deputado Go
bal Ramos estava na lem

"O PSD é contrário à cria- mes" de Almeida, em segun
da discussão, concedendo
auxílio de .400 mil cruzeiros
à Prefeitura de Capinzal.

trança de todos.

QUARTEL (?), DA
POLICIA MILITAR

çâo de novos municípios".
Desta vez, vale-se de um

artigo inserido em um jor
nal do interior, para preten
der fundamentar 'a sua ob-

Depois, houve a inaugu
'-ação do prédio do Quartél
-ia Polícia.Militar. Que di- Senador 'raócls

co 8alloltllusa acusação.
Ora, Enedino!!!.ferença, meu Deus! Quem

perden�o, por sua vês, o sr.'

Prefeito uma bôa, fiel e dis-

Invenção de
um menor!

A arma já foi experimen
tada pela Divisão Blindada

porém, não possui o apare
lho de mira.

. ..

Dilú Melo na Guaruiã
o espetáculo de boje, a ,ooite, lerá

'oferecido a08 camercl,arlos
pelo SiSV

A querida emissora' da Capital, a Rádio Guarujá,
que, dia a 'dia, vai aumentando sua popularidade e con

ceito entre os seus milhares de ouvintes de todo o Es

tado, .�stá apresentando com absoluto sucesso uma tem

porada com DILÚ MELO, a reainha do acordeon. A

primeira audição da simpática �rtista do rádio brasilei
ro, 2a feira, às 20 horas, foi um espetáculo . impressio
nante: as bilheterias da Mais Popular fecharam às 19
horas, uma hora antes do programa; o auditório super
lotado e centenas e centenas de pessoas que voltaram
para suas casas, porquanto não puderam assistir ao'

programa. '

Ontem, repetiu-se, o

mesmo sucesso da pri
" meira audição: Dilú Me

',c. '. lo, continua sendo uma
c,

.•.•..� d.as.artistas ao. rádio �ra- ..--
.

,;:J sileiro das mars queridas
.

5, entre nós. E não é para
menos: uma interessante
.cantora, eximia acordeo
nista e autora de notáveis
recursos,

AUDIÇÃO PARA OS
COMERCIARIOS

•

Hoje, às 20 horas, DI-
LU' MELO apresentar
se-á num grandioso pro
grama, no auditório da
Rádio Guarujá, ofereci-

do aos comerciários sindicalizados de nossa Capital, nu
ma gentileza do Serviço Social do Comércio. Os ingres

I
sos serão' distribuidos durante todo, o dia de hoje na

sede do SESC, à Avenida Hercilio Luz, 57.
,

OUTRAS AUDIÇÕES
Ao que fomos informados, DILU' MELO fará ou

tros programas na Rádio Guarujá, dado o seu extraor
dinário sucesso. Sexta-feira atuará como atração do
NOSSO PROGRAMA e sábado, possivelmente, fará
uma audição dedicada à garotada florianopolitana. ,

MAIS DUAS PALAVRAS
Só temos a louvar a atual programação da Rádio

Guarujá, que vai se firmando como das melhores emis
soras do sul do país. Em menos de quinze dias três fa
mosos artistas apresentaram-se ao microfone' da Mais
Popular: CRISTINA MARISTANY, RONALDO LU
PO e agora essa fabulosa DILU' MELO, "a estrela

mignon que vale milhões".

URUBU' ... SERVAÇÃO
O sr. Prefeito, segundo importante entrevista

da sua veraz cozinheira, concedida à Gazeta, de
ontem, - há mais de tres semanàs que não vê carne

. "

e1n, casa.

Seu velho amigo dos tempos ginasianos,' sei

que o dr. Paulo Fontes não é ,e nunca foi vegeta
riano.

Ontem, parece, S.S. sentiu saudades do .bife,
Cedo, muito cedo, apareceu no Mercado, prudente
mente acompanhado do CeI. Trogilio Melo. A pre�
sença do delegado da DOPS, segundo ouvimos, evi
tou que o povo fizesse expontânea e consagradora
ovação ao governador da cidade, como prova de
imorredoura gratidão pelo abastecimento de Carne
verde� S.s. viu como 80 povo está ubulante de satis

fação. Se S.S. se metesse no rompe-rasga, à porta
dos açougues, ouviria coisas como esta:

GJ;'aças ao nosso bondoso e dinâmico Prefeito
todos temos carne boa, gorda e farta!
Só mesmo o dr. Paulo Fontes, êsse estadista
que jejua com o Povo, seria capaz de resolver
o problema da carne!
O dr. Paulo é um santo milagroso. Do pouco'
faz muito! Antes, a Capital consumia mais ,de'
130 bois por semana. Hoje, com menos de 30,
todos' ficam servidos e sastisfeitos. Precisamos
fazer uma estáltua para o nosso querido ,Pre
feüo!
Foi pena que S.S. não pudesse ouvir elogios
que tais, assim expontaneos, saidos da massa

pàcata e ordeira!!!

CAVALHEIRISMO

Ao balcão do açougueiro aquele gentleman
mostrou que a sua educaçã6 era itamaratiana.
Quando, c,hegou a sua vez de 'ser atendido, cedeu-a
para uma senhora:

Faça o favor, minha senhora. Tenha a bondade
de servir-se!

'

Reencontrei-o à saida. Vinha mancando, ge
mendo, apoplético, com um' pacotinho na mão, a

urrar frases cambroneanas:
.

Conseguiu seu filé?
Filé? Consegui dez caneladas, vinte cotovela
cos, trinta patadas, cem empurrões, quinhentos
desaforos e mil nomes feios!

.

Mas, isso ai, no pacote, não é carne?
Qual carne? Isso é berbigão, no duro!

PREMIO

,

Amanhã acordarei às. 3 e meia. Já engatilhei o
despertador. Já fiz minha· promessa para Santo An
tonio. Amanhã nerp que me estraçalhem, sairei do
Mercado com 2 quilos da melhor carne possivel. Para
presente de luxo. Para o nos,so pobre, para o nosso

sacrificado, para o nosso injustiçado, para o nosso

.
jejuado Prefeito! Não é ,passiveI vê-lo sofrer tanto!
E' nosso· dever àbastecê-Io, para que êle continue
a resolver nossos problemas. Sem êle na Prefeitura,

.

que será de nós?
,

GUIL ....ERMI I.ALc--..___
v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


