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Vargas Exalinará
.

8
Proieto, Mil!· .

VAI E.x.Al\UNAR A DOCUMENTAÇÃO SôBRE O PRO
JETO 1.000 QUE LHE FOI ENTREGUE PE1..O SR.

GE'l'ÚLIO VARGAS

500 . Milhões· Para as. Usinas
.

.

Siderúrgicas de Laguna e Vitória
RIO, 31 (V. A.) - Será bre um assunto de tarna- sive, sôbre os locais mais

I
to estratégico, aliás assina

votado hoje, no Senado, e� nha relevância, sem audi- apropriados à instalação de lado por alto no parecer do
virtude de pedido de urgen- ência de técnicos especialí- novas siderúrgicas, t�ndo sr. Onofre Gomes na Co
eía formulado pelo sr, Ivo zados que opinassem, inclu- em vista até mesmo o aspec- missão de Fôrças Armadas.
de Aquino, o projeto que a-

.

. '

prova o Plano do Carvão -.,. J"oJ" __ _ - .._,.__.._.._ �.,.....,. ,._.-.v

�:i���� t: :!�!:sa�l�Oe�: 'elon aceito,u um convite do
za o desvio de . - ....."C•••• t,

'

,

C{'$ 500.000.000.,00 da ver�a sr, ,6e_ulio Vargas para um encontroglobal para. a co�str�lça.o BUENOS .,\lRES, 31 (U. síl, O. s r. Café Filho acen-. frízou que o sr. Getúlio
-de duas usmas slderurgl-, P.) O vice-presidente tuou que o sr, Martin Di-'[ Vargas pretende manter o
cas, nos moldes da de Volta i do Brasil. sr, João Café Fi- I1ÍZ J r., representante

.

do
.

valor atual do cruzeiro, e
Redonda, uma em Laguna) lho; declarou hoje que o Brasil nas negociações co-

I

desmentiu que o Brasil es-
(Santa Catarina) e outra!. . . f•

T' , • .', i presidente argentmo gene- merciais, virá a Buenos Ai- t teja tratando de obter um
em V itória (Espírito San- ral Juan Domingo Peron, res amanhã, com a reSPos-j' empréstimo dos Estados
to); t aceitou um convite do pre- ta do govêrno do Rio de J'a- Unidos 'no valai' de 400 mi-
A Comissão de Fôrças, sidente Getúlio V�rgas pa- neiro à última proposta ar- lhões de dólares".

.Armadas já se manifest?u l
ra realizar uma conferên- gentina. Finalmente, adiantou que,-eontra essa emenda e hoje, I
cia,'- Relativamente à situa- após o cumprimento de sua

em plenário, a de Agrícultu- ,
-

líti
.

d t missão no Chile, viaítará oIça0 po 1 ica cria a, eu re a �

Ta, Indústria e Comércio a- O sr. João Café Filho, não
Argentina e o Uruguai, em Perú.: a Colombia, Equadordotará igual atitude. O pa- 'revelou o local ou a data
..... d d -,

e Venezuela.

I
V11 tu e a nomeaçao ue v ,

Tecer dessa Comissão foi da projetada entrevista.
um vice-consul uruguaioelaborado pelo sr. Walter Esta informação foi-dada
pa ra as Ilhas Malvinas, fri- ---- _ JOw.__.........,...,.

Franco. Manifestando-se a aos jornalistas, após uma
titular brasileiro:.favor do Plano do Carvão conferência do ilustre vice- zou o

"Nossos desejos são de queNacional, mostra as íncon- presidente do Brasil com o
não se quebre a absolutaveníências de se querer en- presidente Peron, Encontra-

I unidade americana".
-erustar num Plano especí- se o sr, Café Filho ·de pas Por sua vez, o embaíxa
lico, cuidadosamente estu- sagem para Santiado do
• dor brasileiro, S1'. João Ba-

-dàdo, um outro plano de ma- Chile, onde tomará parte tista. Luzardo, acentuou quetéria 'diferente cuja exten- nas solenidades de posse "a harmonia tradicionalsão justificaria projeto à do presidente eleito Carlos
nas relações entre a., )\rgen:parte, IlJanez.

_

.

tina e o. Urtíg'üú não podemAcha que não 'é acon.se- Ao se.r interrogado .SObl:é
3e1' altera,das p,or .peque:q.osJhável, Pql' -rtleio d� sipJ- ' o intel·câmbio. comerciá.!

ples em�nda, resolver sô_J entre 'a Al:.gerltlna ,e o .Bra- desehtt\n�i��l�OS. e temos

....__ a e:slJêr&nça'de ,.l(Jlle essas I

pequenas questÕes desapa-
recerão o mais breve possi
vel".

O sr. Café Filho acres

centou que esse também era

CJ pensamento do presidente
Percn, durante a conferên
cia desta manhã". Em res

posta a outras perguntas,

flores para
ROMA, 31 (V. A.) - Um ram compradas' por subs

aVIa0 carregado de flores críção publica patrocinada
brasileiras para serem co- pela Associação d<TS Ex

locadas nos tumulos de 520 Combatentes. O ministro da

soldados brasileiros mor- Guerra italiano .conduzirá
tos na Itália durante a se-

I pessoalmente uma "corbeil-
le" ao cemitério brasileiro

gunda guerra mundial ater- de Pistola, perto de Floren
rou nesta cidade, devendo ça, onde no sábado se rea-

RegressoD por de chegar ainda um outro apa- lizará uma cerimôni� em
,

relhó, com identica carga, homenagem aos pracinhas

lelt� DOm motor 1�!!:...!!!!!.!.���;·�:...!!�:.!!.J:..�!; :�� -

MONTEVIDEU, 31 (U. Sera-O Expulll::.o's '

P.) - Um avião da "Pa- . �
�

•••

naír do Brasil" foi forçado

Negado peio"Mlnistro da Edu
eaçãe um ·pedid,o I.eito.. pela

Embàixada .Alemã
lUO, 31 (V. A.) - Des- algumas das medidas auto

pachando um pedido da rizadas. A, autorização se

Embaixada Alemã, o mi- opõe o artigo 'oitavo da Lei

nistro da Educação negou Organica do Ensino Secun-:

permissão à criação de uma dário e a restrição de ma

escola, concluindo no seu tricula apenas para filhos

parecer: de' alemães, importaria em

"Por outro lado, a auto- discriminação racial e na

rização de funcionamento criação de regalias para es

concedida pelo' Ministro de trangeíros, vedadas a' na

-Educação nas condições cionais. Isto apenas quan

propostas poderia dar lu- to ao curso secundário, de

gar, em qualquer tempo, a vez que no curso primário
recursos contra a autoriza- seria infringido' o preceito
ção dada, ou por conta de conatitucional".

.

""'_.,.
- ·_-_ -..r JA.· -.."..-..-_w• .t.· _· .r..:e.·_·�

beroisos

Pronla a ReforDla
AdDlinislraliva

a regressar ,ao aeroporto ,

'dé'Cari�a,s�ú, depois de 20 O P T B Sei"reminutos de vôo para o Era- _ • • .

sil, por se lhe ter insendia- RIO, 31 (V. A.) O de acô1'do com a expulsão
do: um motor..' Dil'eté"l;iú Regiopal. do P. dos vereadores, sugei'iu
Éitl'ihlfii;iahnente anun- T. B. 'reuniü-se ontem ,à noi- u�a comissão para julgar

cion-se que o aparelho voa- te sob a presidencia do sr. o caso.
va em perfeitas condiçÕes Lutero Vargas. Como esti- O sr. José Junqueira, pre
quando sobreveio o aciden- vessem ausentes os dois se- sidente à reunião, tentou
te e que a tripulação rapi- cretáYios da Comissão de falar. Não conseguiu, dada
damente logro;u dominar as Reestruturaçao, S1'E1. Castro a violência dos apartes que
ehamas, regressando a esta Menezes e Edgard de Car- lhe foram dirigido,'!.
{�apital com todos os passa- valho, o sr. Lu,tero convidou O sr. Barreto Pinto in
geiros e tripulantes ilesos. para comporem a Mesa os vocou a Constitui«;ão e ape-
Uma vez feitos os neces- srs. Mourão Filho e Geraldo lou pata qu·e se dêsse aos

sál'Íos reparos, o avião Moreil'a. vel'eadores o direito de de�
prosseguirá viagem. O sr. Mourão Filho, u- fesa.
"'N: da R.: Informal'am-nos brindo os t l' a b a 1 h o s, O sr. Lutero Vargas en-

da companhia que o aviã,o 'leu uma carta do ministro cerrou a sessão, al€gando
'lHe havia regressado à Segada Viana condenando a falta de número para deli
L�'fontevidéu sofrera pane atitude dos vereadores tl'a- berar sô-bre a moção apl'C
num motor. Decolara de balhistas que votaram a fa- sentada, mas ,considel'ou o

Montevidéu às 17,30 horas VOI' do projeto LOOO e hipo- 'Dil'etório em sessão pel'ma
local e tinha aterrado no tecando solidariedade ao sr. nente, marcando para hoje,
aeroporto . do Galeão às Ll1tero Vargas. às 21 horas, nova reunião.

, PUNIÇÃO PARA TODOS Voltou a falar em l'enún-
O sr. Lutero Vargas fêz cia, mas o sr. Barreto Pin-

um long'O discurso histo- to ameaçou de renunciar
dando a sua vida política tôda a Comissão de Rees

tl'uturaçoão.
"�.•-""'#a�.._.......,_,.._.,..&-....�

o P.I.D.

RIO, 31 (V. A.) - Se-
� �undo apurámos no Catete,

.a reforma administrativa
l>recollizada' no discllrso (le
3 de outubro ficou pronta

Pretende passar
.m lUIt eI18r...
ralado
VIENA, 31 tU. P.) -

Numa fábrica de vidl'oS da
Stiria está sendo confec·cio
nada atualmente UIDa gar
rafa que será a maior do
mundo, medindo 2 metros e

50 centimetros de altura e

T b ,tendo 1 metro e 20 de diá- U arlllaelmet'ro. Essa garrafa foi en-· " •

�'omendada pelo "fakir" Enquanto alí em São Jo
Rayo, que recel1temente . se sé e na Palhoça a carne ven�

exibiu em Paris, durante dida é boa, aqui no Merca-
25 dias com a língua prega- do é simplesmente inquali.
da numa tábua. ficável. Chega a ser esver

O "fakir" vai se encerrar deada, ,de. tão magra. Se
nessa garrafa e nela p.er- �undo ápuramos, o sr. Di
manecerá durante um ano. Bernardi está i�pingindo à
Por todo êsse tempo per- COAP, a bom prêço. tropi.

cnefe do govêrno' �onvoque correrá a. Elii:opa inteira pinhas de refugo. catadas,
0S líderes qa ma,ioria tanto, num automóvel especial que boi por boi. aqui e ali, de
na Câmara como no Sena- está sendo co-p,si'ruido. Bom Retiro para cá. É sa�
do, srs. Gustavo Gapanema Rayo penetrará na gal'- bido, ito entanto, que aque
e :Ivo d'Aquino, para fazel' rafa na própria fábrica, an- le mar�hanh�� ,há -poucos
a· entrega dêsse documento, -teso que esteja terminado o dias/adquiriu.'em· I..ajes,. ao
que reúne os po.ntos esse- gargàlo. Êsse gargalo será sr. Zequinha Zuza, uma tro-

T€rminaram os trabalhos ClalS da projetada 1'efor- bastante estreito para não pa de 500 bois. em magnifi
.os �s$.e.ssô.r.e� ,.da. Pres.idêrt- 'ma. Depois, 'êles- se enten- permiti}' q'lle o "fakil''' saia.. cas condiçõeS'-.de: a.bate. A�ia da República, ficando i derão com os líderes dos QuanQo quiser dormir', Coap sabe para onde foi ou
esboçado o anteprojeto que outros pnrtidos para a eons- deitafão a garrafa, cu ia onde está esse gado? E sabe
agora irá a-o 81'. Getúlio tituição da Comissão inter- preço de custo é de 22.000. porque a carne. no nosso

.. Va.rgas para estude.-Em -8'e- ·p-aTtidár-i,a '.{f·ue -d-a-r::tr'fol'tna' 's'hiHi:n-gs-;"ou-se-jaur' 11.000 I M'ercado está 'racionada' e
Emda, acredita-se que o definitivR. ao projeto. cruzeir03>- aproximadamente. ' de' última qualidade?

RIO, 31 (V.A.) - O prefeito do Distrito Federal,
'i:ómo de hábito às quintas-feü'as, esteve ontem no Catete
'para despachar com o presidente da Repú15iica. Poucos
�ínutos antes das 16 horas foi o sr. ,João Carlos Vital
.:atendido, deixando o gabinete do sr. Getúlio Vargas "às"
17,10. Foi assim a mais longa audiência que já teve o

:prefeito com o chefe do govêrno.
Os jornalistas se acercaram do sr., Vital, que 'insta

.no a falar, informou que o pl'esidente da República lhe
:havia entregue vários docu.mentos, memoriais, telegra
mas, cartas e ofícios enéel'rando manifestações contra e

.a favOl' do projeto n. 1.000, oriundo do Legislativo Muni
-cipal.

O sr. João Carlos Vital at:rescentoll:
- Vou estudar o assunto, em face dessa documen

tação, e em seguida apresentar ao presidente as conclu
.:sões que julgar mais acertadas.
...........................................

e no fim anunciou a sua re

núncia ao posto de presi
dente da Comissão de Re-

,(lutem.

estruturação, ou então con

tinuava nela desde que fôs- •

�em punidos os vereadore�
considerados faltosos.

O sr. Helio Valcaeer hi

potecou solidariedade ao sr.

Lutero, no que foi acompa
nhado pelos Srs. Manoel
Fontenele, Mani de Sá, Fl'o
ta Aguiar e outros.

O sr: Muni de Sá leu uma

mocão pedindo à punião dos
ver�dol'es, eliminação do
sr" José Junqueil'a 'e pro.ibi
ção de exel'cerem cargo de
confiança no partido duran
te doi� anos. Essa medida
seria comunicada ao P. T.
B. Nacional, ao TribtmaJ
Regioúal Eleitoral, à im
pr-ensa e [1,0 rádio.

O sr. Aguiar, que estava

-

E f i que sabendo'
que nós vamos ao bai
le!

- VoCê sabe que não so

mos sócios nem do Do
ze n� do Lira! Ond.e
é o baile?

- No Palácio! Prepare.
_ os quatrocentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clrarei. ,e�8) - Doenças de Senhoru - Pl'odolol1a
Eletricidade Médica

.

Conllú<túl'io:-Ru8 Vitor Meireles n. 18 - Telefone 1.607.

Consulta.,: As 11,30 J:'toras e à tarde daa 16 horas em diante.
Re.idência: Rua_ Vidal Uamos, -- 'l''tllefone 1.422.
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ADVOCACIA

ROBERTO W.. S:-HMIDT
HEITOR SJ'EINER

SOLICITA'DORES

Advogaeia Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Felipe Schmidt -- 42-A 10 andar sala' 1. '

�, -ADVOGADOS,,,
DR. MARIO LAURINDO

e

DR.- CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Trib�.·
nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS
rua Trajan�Florianópolis - Edifício São Jorge,

12 - 10 andar - sala 1

Rio d-e Janeiro - Edifício Borba Gato,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

Aveni�

·,[)R. G. GALLETTICLARNO
.

- ADVOGADO -

lloa Vitor Melretlel, 69. - Fone 1.468. - Florian6...u..

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado -
ACAClO GARI:BALDI S. THIAGO

.

- Contabilista _;

Edificio "lPASE" -
.

50 andar.
- _,...._ .._-- -�.�---._ ----,.:. -_.,---_.�--.--

DR. JOSÉ MEDEIROS" VIEIRA
..,..

.

A1fVOGADO -_

Caiu Poatal J60..;.. ltaiaí - Santa C.tarl••

Intitulo de Beleza-«Mâiâbá»)o
OnduJaçÕes,. permanentes, mamcuri, p,edicu:i--i,· lim

peza de pele e tintura para e.abelo. .

TÉCNICA COM 13 ANOS DE ,PRATICA APERFEI...

ÇOADA EM SÃO PAULO.
' .

lVlme. AUGÚSTA _ Ru-a Fernando Machado, 2&,

Navio-motor "Carl. Hoepcte"
.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGUHANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

neste último apenas

... '.t, 26/Óutubro :H;uuutbro lOjNoven'lbro ..

5/Novembro
.

'l/Novembr'O 12jNovembro
- .

IS/Novembro
17jNovembro IS/Novembro 24/Novembro 25jNovembro

'

80/Novenibro 2!Dezembro 7/Dezembro S/De,zeptbr9'
l�/Dezembro 14/Dezembro 19jDezembro 2G/Dezelllbro ..

O bOi'ário de Florianópolis será às 24 horas das datás indicadas/-
Pata mais informações dirijam-se à

.

,

EMPReSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO nOEPCKE

Rua Deodoro - Caixa Posta:l n. 92 - Telefone: 1.212.

.

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

para. Q movimento de p&ss$i'eiros. _

., '

PRóXIMAS SAtDAS:

1
de 11.'AJAJ

I D A

I farma"cias
de PlantãO,

VQLTA
.

de SANTOS

16 Dom-ingo"- Farmácia.
1'lode'i:na - Rua João Pin-;
to.,

2�Sábado - lfarmácia
Santo Antônio - Rua João,
Pinto .

de FPnr.lS dI) 'RIO'

MÊS DE·NOVEl\lBRO '

. 10 Sábado -. 'F1u'mácia.,
Esperànça,- Rua Con.se
lheiro : Mafra .

2 Domingo - Farmác:ià",

Esp�rançà - Rua ..
o_. COllSe

llieii;o.'Maft'a>
8 Sáb�do - Farmá.eia.W,.;,

Fé - Rua Felipe Schmidt�;
9'-Domingo _.:.. Fàr-mácia..�

da: F� :._ Rua ;,Felipe - �ch-...
nridt.

15 Sábado '-., Fàl-mácl1ii,
Moderna ...,- Rua :João Pin,,·

.

'tO.J F,-

.

Lavando com S�ba? ..

. i'(::�"lrgem Especlahdade J,>;:�:;:.
da VIa. iBTZEL (N�USTRIlL-JoiD,iIIe. (m_arca !egislrada) �sPE�1llOt��

eCOD-omlza-se le'mp'o e dlobelr-o'
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'. ,POR INCRIVEL QUE PAREÇA OS PREÇOS ABAIXO SAO ATUAI,S
1 952

. ENIBÓRA DE TAO BARATOS MAIS PAREÇAM'SER DE 10 ANOS ATRAZ OU SEJA, DE
.

194 2

•

",).� t· � 11<" .

v ,. '. ,

AR1'1GOS PARA SENHORAS,

�''!Jm ma ra vilhoso sortimento de vestidos e tail
le111'8 de verão.

','.,r€,;tido" desde .

(até Cr$ 2.000,oü)
'TaJleur.s de seda .

(até Cr$ 2.000,00).
.Blusas de SUEDINI a .

Blusas de cambraia bordada .

BJ lisa;:; de seda a
'

.

-Camiso las estampadas a .- .

·-(;,Tll.'<ol<l;\ bordadas a o •••

.. :3:.:<1;; bonitas desde .

(até Cr!ji 600,00)
Soutiens desde .

].{sia;;; Nylon a .

,CAPAS nos mais lindos modelos desde .

ETC. ETC.
ARTIGOS PARA MENINAS

_11 MODELAR possue o mais completo sorti-
mento de artigos infantís!!!

Vestid in hos de algodão desde o oI: ••...•
Lindas lilusinhas desde .

-Capas para chuva a "
.

.Aventaís lindíssimos -a
,.

.:Bolsinhas a

Plortanôpolís, Sábado, 1° de Novembro de 1952

PREÇOS:
. ARTIGOS DE CAMA E'MESA

I Guarnições de chá, boas a: , " .

.

'Y! Guardanapos avulsos duzia .

48,00
.

Matéria plástica para toalhas metro ...•....
,

I Finíssimas guarnições estampadas
_ 39(j,00

'

"Idantrem" ,em belos desenhos a , .

I Panos de mesa de veludo a .

33,00 Colchas Nubia a ..

39,00 Colehas Sevilha a ., .

48,00 Colchas brancas de. solteiró a , .

29,00 'Finíssimos jogos de cretone .. bordados casal,
49,00

" ibem grandes .
'

.

55,00 l. Finos Edredons de seda duplos a .. : .

I ETC. ETC.

16,00 1 ARTIGGOS PARA HOl\'IENS
30,00

•

Pijamas bons a .

390,00 Cuecas a .. , ' .

í Camisas bem boas a ,.

I T.ernos meia lã. bem confeccionados a .

.- Calças de tropical a .

e- Calças de casimira a .

25,00 Camisas esporte em Jersei, seda ou algodão.
20,00 Conjuntos Saragossi
210,00 Calções de banho a , ..

68,00 Capas em tôdas as qualidades .

20.00 Capas de gabardine e chantung a .

• Para N O I V A S
.2\ mais seleta e magnifica variedade de artigos em Lingerie - Cama
SAO REALMENTE PREÇOS IGUAIS AOS DE 1952, PELOS QUAIS A

VERÃO DE 1952!!!
'S � .� �;,,;..,<!I""��"� .• " t-.:.. '--':"""�

ATENÇAO: Também a casa de mobiliários A MODELAR (Trajano 33) acabou de receber os últimos tipos em mobiliários
.de quarto, salas de jantar e visita, copas, hools. TAPETES - CÚNGOLEUMS - PASSADEIRAS - Tecidos para estofa
rn�ntos e costuras. COLCHÕES DE MOLA DIVINO.

tel. Lara Ribas Ultima hura esportivaJá é, nesta nossa cidade

I
tocou o popular "parabéns

'h
_ .'

da ilha verde, tradi?ão de PIB vo�ê"; CeL �ara e S�- AlDan a o )0"'0.. ANIVERSAIUOS

I
- Sr. Francisco dos San- tedos sabida.r-os famosos n nora foram então cumpri- ".s-. Pomjril ie Pe�eira _Bento '�s Ca�doRo,.�uneíonário do serões que o clube das ave, r.len�ados pelos :In-e:entes; o

.Ava' l- X FI-guel·re·nseA data de hoje regista o P ornemo Agricola. ,nidas propicia avs se-us .as- pj esidente, cap. RUI, em no,
.aniversárío natalicio do nos- - Sr. Deobaldino de An-,' sociados nas noites de sex-j me da AABV, saudou o an i- As últimas horas de ontem" quando a página 'espor-'�O conterrâneo sr, Pompil io drade. tas-feiras. Alí onde reina ve rsariante dizendo dos tiva já se encontrava no prélo fomos informados que não.Pereira Bento, agente do - Sr. Horácio Clovis. um ambiente íntimo de ami- inesqueciveís serviços pres- foi aceito pelo presidente da F. C. F., sr. Osní Mello, oLoide Brasileiro na cidade - Sr. Walter Silva. zade e f'ratenidade, aos re- ta.los ao clube que é sempre acôrdo firmado entre Avaí e Figueirense, para a trans-da Laguna e influente pro- - Sr. Celso Schaefer. creíos se associam as musas gato para com aquele qU�! ferência do "Clássico" de amanhã para o- dia 9. Assim
-cer do Partido Social Demo. - Sr. José dos Santos através do canto, da poesia ° tem acompanhado desde o � sendo, o choque-rei do futeból ilhéu será realizado ama-crático 110 sul do Estado. calde,

. . .. ) e da música que encontram nascimento, d�ndo-Jhe s.em·1 nhã �esmo, a não. s�er que hoje o maioral efecefeano re-Elemento de prestigiosa - Sr. VIcente Debrassi. nos f'requentadores do Bar- pr€' a sua valiosa coopera- consIdere sua decIsao. .

'influência na zona do sul de - Sr. Pedro Di Bernardi. r iga Verde um auditório cão e inteira soliedariecta-I'!��;:sC;:�l'i::�;� q���o�� = �::'. 'z: �:;� Tei- ����\��� ��l:p�:�n��:;:. si�� ::�P.:l�:Ci���.el��lat:e;��d�: I,'
.

PANEII0lE I 00
.

Jrrado alma afeita ao bem, o "eira Zanetti, esposa dó sr, somente os amadores os que como especial homenagem, .

. �l'. Pompilio Pereira Bento víctório Pedro Zanetti. têm fequentado aquele elu- dedicaram belos e interes-
há sido um verdadeiro ho-' sEi.' Ivonete Gonçal- be ; também quasí todos os santcs , números, ao -aníver- � , DELICIOSO! � .

.rnem de ação em benefício ves. artrstas profissionais que .sfl.riante, os artistas Pl'esen-) SUPERNUTRITIVO!-do progresso daquela zona. Sta. Belmar de Mello esta Capital têm visitado, teso tendo cantado Osmari-] INCOMPARAVEL!.Figura de primeira linha Freyesleben. ali têm ido em expontânea na Monguílhott e Neide; Biscoitos "Champagne-Saveíardo" _ Amaretti _.vias hostes do PSD, o. pres- - Sta, Maria Adelaide cooperação e têm se mani- Maria, Jucv Borba e Daniel: "Petits',Four:,klJár8ti,,',;.'tigio dessa agremiação pár- Ferrart.. festàdo encantados com a Pinheiro. fazendo-se ouvir

i'j
PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!",tidária na Laguna e nos ':_, - "Sr, Piraguai Couto. atülhida e aquele

ambiente,'
em sóIo de sanfona o jO-, PANETTQNE 900 tTDA. _ Rua Sacramentomunicipios vizinhos tem-se

.'

_: Menino ROllei Guassi sui generis. vem Aldo Gonzaga; decla- Blake, 41/55 _ São Paulo.-conso.lidado. graças à con- Rezende, filho do sr. João Assim é que cada ve� mou Hermes Guedes;

OS1'.duta retilinia desse conter- C. �ezende.
I .

mns concorridas e anima- cadetes Edmundo. e Ledeny

J;d'�neo, chuj.o aniversário, no
..

' ;j!�"'J. 'dlls as 'tertúlias do Barriga� num in�ressal1te "sketch" pela excelência dos

número.sl Agradeceu, comovido, o
- Ia de oJe, ensejará aos. Verde assinalaram ponto al'rancaam gostosas garga- apresentados, e também o CeI. Lara as demonstrações'Seus amigos, admiradores e alto. na sexta-feira 23 do lhadas dos presentes, gar- empresário. Rosalvo Motta ue afetuosa estima tão ex-
·-eorreligionários a manifes- .::o?"rente, quando.ao CeI. La- galhadas que continuaram que saudou o CeI. Lara e pontaneamen� detnQnstra-
·'tações de regosijo ,e de res- �a Ribas, fundador, ex-pre- com o tenente Aderbal em lamentou não estaI' presen- das, 'e a festinha prolon-.4)eito e admiração. 3idt'nte e· atual presidente humorístico improviso. te a cantora Odete Amaral gou-se ·avançando pela noi-

O ESTADO, nesse ense-

r
dG Conselho, foram presta- Presentes a festa asso- que cançada da viagem não te a dentro, naquele padrão

:j,o,. leva ao �r. Pompilio P? da�; significativas e afetuo- daram-se as homenagens ° poude comparecer, termi- de franca cordialidade e
�ell'a Bento as suas mal!' ':;11.1' homenagens pelo tral1s- cantor Alcides Geral'di, as nando por cantar uma bela alegria que tornam tão. a-':fraternas saudações. curso do seu natalício. A tro da rádio e televisão Tu-I canção que agradou e foi grad�vel as tertúlias do-
Dr. José Acácio Moreira '1oite em ponto a orquestra pí, grandemente aplaudido bastante aplaudida. BarrIga Verde.

Filho

Vida Social 80

Ocorre, nesta data, a data
.,jllatalicia do sr. dr. José A
<<;ácio Moreira Filho, provec
'<'0 advogado em Joinville e

. figura destàcada nos meios
.sociais e_ industriais do Es
'tado.

Às muitas homenagens de
.

''lHe será alvo, as de O ES
''lADO.
FAZEM ANOS, HOJE:
-. Dr. Luiz Vasc,oncelos,

�-<idvogado no Rio,de Janeiro.
- Viúva Luiz S.eJV.é1. Brug

:gemann.

Homenagem

AVENTURAS DO

3 _..,1,·.

SAO DE AGORA MESMO D:€STE VERÃO DE

Linho para temos de 43,00 até 195,00 o metro

31,00 Ternos de tropical.
20,00
33,00

I
98,00
212,00 Um belíasímo sortimento de mais de 3,OQO ca-

li38,oo' misínhas esporte .desde 20,00 a ...

'

"

175,00 Camisas furadinhas . a ; ....•... , .. , .

50,00 Camisinhas de brim a .'
.

i Terninhos de brim a .

145,00
'

Calções' de banho a; '.' , .

595 00 Capinhas colegiais a , "" .

,

II
Mais 4e 500 terninhos de 'I'ropical
Brim e Casimira!!!

105,00!
.

. ARTIGOS DE BANHO

17,0.0 Toalhas de rosto a .

45,00 Toalhas de banho a , .

225,00
.

Roupões de banho a .

118,00 l\1AILLOTS - o maior, ° mais lindo dos S01'-

118,00 .

timentos jámais recebido!!!
. ! Ma illots de lã a ,., ,

! Maíllots de elastex desde .

6D,oo 'Maillots para crianças pura lã desde ".

Calças de praia a , .

ETC. ETC,

ARTIGOS PARA MENINOS

"75,o()
3{),()(}
23,00
54,00
50,00

121,'00

10,00
31,00

235,06

135,00
385,00
118,00
lOü,oo

455,0'0 ETC. ETC.

e Mesa
MODELAR

Etc. para Noivas!
VEND.E AGORA, NESTE

ZE.;MUTRETA . , .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Floriânópolis, Sábado, 1& de Novembro de 1952 '-,o ESTADO

Dia 9 o Clássico dos .Clásslcos
. ".

-

� . /'

Tendo em vista que amanhã
-

é (Oi;B._ de Ftnadoss. acordaram
os dirigentes do �vaí e Figueirense em transferlr

-'

para o dia
9 do corrente o senseclonel choque-rei do ·fu-tebol ilhéu •

............................................................WJ'.- -_-_.- .
-

,
.

".0 "

Esportivo
_ -••""_-..-_ .,...-_._ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ - -.......,..,._ _ • WIVI

-Estado
MARCADOR IGUAL

TORNEIO DE VOLEIBOL DA PRIMA
VERA

�o dia 23 do cor-rente, I ]0 jogo -Defrontaram

foi realizada a la. rodada :;e as equipes do Clube Do

Ilho:' dos 22), Theodoro, A- lo Torneio de- Voleibol da zc de Agosto e C. Atlêtíeo,
dão, Adíl io e Carriço, no I'l:imavera, E.Il1 disputa de 1uDdro B, tendo a vitória.
Eocaiuva, artística taça Inâtituida pe- ,'or,·ido facilmente ao con

Al? duas equipes atua- lo CeI. Vieira da Rosa € junto do 12.

r2'TI assim constituidas: medalhas finíssima.s in st.s- Por 2, a 0, com parciais
Bocaiuva - Hugo,- Bon- mirias pelo CeL Lara Ribas. de 15 a 2 e 15 a 4, venceu c

�Te::;Eão física, etc. eis o Duarte marca, mas .o ten-. ga e Theodoro; Adão, Raul Surpxeendeu.o número quadro capitaneado -por
')�i.norama do árduo prélio.1 to é anulado pelo juiz sob e Cohra ; Carriço, Assad, dr: sssistentes presentes, Cleusa, e O';, sextetos esta-

Não houve vencedor. 1 a' alegação de ter havido Romeu, Adrl io e Zachi, tl('sultado da la. Rodada varn assim constituídos:
tE,do para cada lado, con- tranco no guardião. Os me- Atlético - Soncin i, Vai- Clube Doze -- 'I'ereainha,

-t
.'

Ih f n -·"lT' ca D JlIC"', JU).l·-n·ho, FI"e{le- �_w.·.�
.

V-,h:-'ia, Teréza, Cleusa, Cleo-,lulsrados no prrmerro pe- ores oram ooncmi, v ai- '- c

"lodo, o resultado final, oca. Julinho, E'rico (o me- r rc e Cazuza: Duartet E'ri- co

-

Alcione, i\Iir.ÍnhD .P Pin- n ice e Lourdes.
I A tiético B: - Zen ir. SteÍ-

r��.� í�;t���s ��:;ut;:l'�:f��:i� I'w
...••...

�J"-;:-·L-,,-I-O
......

S-
....

A..............__SUG·E._.:T---·-A::·-O·_·
..
•...........

�
to P��l����al.' �_ A partida la, Conceiçào, Valda, e Na-

nos dos dOIS quadros, a .a. IJ proliminar, diiputa.d� pé- -üdilla.
'

cori!o de Soncini quasi a- Acreditamos que a maloria dos desport.is- las equipes suplentes, tam-
' �·ú ioso - Enfrentaram-

�J'eC)ir a Adílio. Convenha- tas de nossa terra desconhece, como nós i�no: bem terminou -sem vence- se" as equipes do Instituto
ue:::, que o árbitro Manoel ravamos, .que o Almirante Carneiro, est-a figu- dor,' com quatro 'tentos pa-

da Educação e do Barziga
�" Paixão Tourinho foi ira destaca-da do , intelechpiHsmo pátrio, .nutre

ra cada lado. 'Verde, tendo a pugna eutu-

rouco enérgico na. direção stmpatias marcant'es para- todos·' os .� .esportes, A' renda não chegou á E iasmado .a assistência pre-

�t0 iogo, além de acusar fa- 'acompanhando com interêsse o desenvnlvimen- casa dos U01S mil cruzeiros, >'t'd€, Os _ resultados par-

has que 'por sorte não to de tôdas as arivídades' desportivas, cunhe-
" que .revela mais um fra- dais'espelham o equilíbrio-

r'.fluíram no resultado da cendó não sómente 08 nossos progressos no
Ci!:'SO 'financeiro. �la peleja. Com parciais de

,

t' J basquete, como no atletismo, no volei, enfim, +r-, 3 a 15, 15 a 8 e 16 a 14 ven-,)31' 'ua.
,

em todos os ramos do desporto brasileiro. 'J'.__ •__.........._........................._ eN'Hm as comandadas de.
Confiou-nos S. Excia., que durante sua Lourdes por 2 a '1.

mocidade disputou várias partidas como goleí- CAMPEONATO Sextetos- - Instituto de
ro do' selecionado militar, tendo tomado parte DE AMADORES Educação -- Nilcea Veloso,
em jogos int�rna�ioÍtais! E já ocupou lugar de Ionar Fari.,s, Juçá Rebelo,
dirigente, militando sempre com destaque na Lourdes Brussi, Arlete Sil-

.

admínístracão desportiva. Ocupa em nossa ci- Duas bôas pelejas mar va e Mari Oliveira, e reser-

dade posto· de relevância no ressurgimento do cadas para e.sta tarde \a Sonia Serratine.
Bocaiuva, Está, S. Exciri. com credenciais para A.A. Barriga Verde
apontar caminhos que poderiam ser seguidos Em andamento ao (erta- Ya 1 dea Borg_es, Kati Olill.-
pelos nossos esportes. me da segunda divisão I g�r. Uranià Olinger, 'Sula-

Durante a conve':rsa-"-que ma.ntivemos- com. h:nadúres)" s�i,á completá>,) mi1a ,Bonas�is, ,Dirc-e de
S. E:s:cia., atingimos o ponto neVl"álgico do fu- (1�. h()je, ã taTde, no está- Souza, Hilda Laus e Lea.
tebol de nossa capital: a exiguidade de rendas diO da F. C. F., a ante-pe- Eonnassis.
e os motivos que eStariam empurrando para n-('ltima rodada com os jo- ite<!ultado da 2a. Rodada.
traz () futeb�l metropolitano, c, quiçá, do Es-,

gos que não Í{)l'am rcaiiza-' 10 jogO � J�ga-ram- O,S,

tado., 'los"no último dorrrlngo, de- sf))1"tetos A _e:B "40 'Clube
Sugeriu S. Excia ..• que talvez a creação de vifo ao estado impraticá- Atlético Catarinense tendOl

um campeonato que reunisse os principais cIu- \";�1 do ·grama-do. o triunfo sorrido ao A, por
bes das comunidades mais progressistas de Como' preliminar, com � :;, O •

Santa Catairina,_.como>J.oinville, Blumenau, Ita- - - -in.:-<.'io ás -13,30", ,horas - jo- , Quadros A - Sueli, T-er:e-
jaí, 'Brusque, Florianópolis, Joaçaba e Lages, g;'rão Treze de Mllio e Pos- :la, Leda Maria, Ceci, Maril�
poderia, novamente, ati�ir aos campos de fute- ,>;.

tal Telegráfico que repre- Sarforato e Sônia.
boI assistência maiores, tornando possível um -St'ríta o prélio' princip_al da B ---' Sten'a, Valda, Ma-,
maior intercâmbio dos clubes do Estado e pos- ;\.:1?ada, "" ria Natalina, Conceição, ll-
sibilitalldo -uma melhoria técnica. Realizando .

Logo. após estàrão frente
-

ma, Eliz�beth .

nas cidades" inicialmente, campeonatos de elas- a frente os conjunto.s do
'

?o Jogo - A.A. Bal'rÍg'a}
sificação para indicar quais os representantes, Irifl e Flamengo que ocupam Verde e Clube Voge de A-
pOdendo escolheI' para cada comunidade um os. 4' e 50 lugares, respec- �Jsto jogar&ID a partida fi-
número de clubes proporcional á população, _ t�vÍlmente. I.al ,tendo o sexteto de Dir-
estáriam os dirigentes desport.ivos de nossa Jei:� Preço único: Cr$ 2,00. ce vencido na "negra' poro
1'a seguindo as pégadas dos maiores centros do Amanhã, em virtude do J 5 a 1.

país, com sensíveis resultados. "D:iJ, -dos Mortos" não ha- Quadro.:! A.A. Barriga,
O Rio Grande do Sul, vein sofrendo por ."eTá jog'{1). Ver ..1e - Valdea, I(ati, U-

parte qe sua direção de futebol, não querendo lf\nia, Sulamita, Dirce -

e.

aceitar váriaS sugestões nesse sentido de clu- -"<""("-'("-'("-'0_ Hiif.a.
.

bes de Pelotas, Novo Hamburgo e Caxias, Clube Doze -:- Terezinha,.
E p�lra facilitar _o transporte rápido e fá- AViSO Y;l'1'a, Tereza, Cleusa, CleOJ-

cU por parte das associações que completas- 'nice e Lourdes.'
sem a' la. divisão de profissionais, lembrou S. Por no.sso intermério, - a Classificação dos Clubes
Excia q.re as mesmas 'poderiam adquh'ir cami- Diretoria do Clube Recrea- Em' 10 lugar - InstitutO\'
nhonete$, capazes de conduzir seus jogadores tivo "6 de Janeiro" avisa de Educação e C. AtléticQ.
para qualquer ponto do Estado, podendo, em fa- aos seus associa-dos que: A, com O ponto perdido.
ce doo !l'esultados financeiros do' certame assim tendo adquirido, recente- . Em 20 -:- A; A. Barriga.
encarado, saldar rápidamente seus compromis- mente, um magnífico toca- "/l3l'de, com 1 ponto yerdi-
sos. discos, está realizando, to- (k.

E a própria federação, com recursos mais ! das as quintas-feiras, ani- Em 30 Clube Doze e

a-pr-eciáveis poderia' encaminhar problemas que rmados Rá-dio'-Ba-iUes, com -AHétic'ó- B, -com 2 -pontas
demandam solução, I início às 10 horas. 'terdidos.

ll() Clássico
E' com grande mágua

vemos marchar o Campeo
mato da Cidade, categoria
<iJ.e profissionais.

- Está se tornando e não

'1ui negar um autêntico f'ra

<:::lSSÓ, talvez, o maior de

iodos os tempos, quer téc

mica.. quer' f'ínanceira ou

-disciplinarmente. Os desas
ires sucedem-se cada vez

-qu e o expectador acorre á
nossa melhor praça esporti
va para ver um cotejo en

tl'e os esquadrões dos nos

iSOS seis principais clubes.
E não é sem razão. Os

prélios que o certame vem

apresentando' deixa-os can

.sados e com vontade de a

;1:lando11a1' o estádio, tal a

':SU<1 monotonia. Que temos

visto?
Falemos a verdade: pré

Iios do mais baixo nível

técnico, não deixando
.

de

.irnperar a indisciplina e a

falta de esportivismo. E'
lamentável!

Os resultados das la e 23 rodadas __
o

Classi

ficação atualEstrei tense
Mais um fracasso técnico, financeiro e disci
plinar do atual certame ele profissionais-
1 xl, o resultado, sendo marcadores,Romeu

- e E'rico - Empate também na preliminar;
.

N o primeiro "half-time"
zimos o Bocaiuva senhor
da situação, comandando
as jogadas e forçando seu

advcrsár io ao recuo. Aos 7
A culpa cabe quasi que min iitos, numa ofensiva

-€xclusivamente .aos pró- fLÍlminante dos Iboquenses,
pdos que enviam os se1us rr0meu marca admirável
jogadores ao teatro da u-

i,((;[,1, num sem-pulo espeta-
1.a sem ministral'-lhes a

(:ular., Aos 35 minutos,
I11enor dose de 'esportivi�- frente a: fren.te com o guar
mo sadi�Q,- -E, a\l1da por e1- ',rito anri-celeste que leva a

ma, em :�plenp .' �st�dio_ - os

1
f!!ê!hor; , Alcione perde' ex-

2nimanÇ ã
.

prâtic_a- __
de atos �e1€nte oportunidade pa'ra

I(lesleais.� ': '.

- .

mnnatar," Aos 41 minutos I
.

Mais pareceni feras no
. elH�erra o juíz o primeiro

,
-g:ramado.:: "fI1a�,. g1.le· culp� tempo e já os jogadores'
lhe cabem', ,se não são' or1- .

iam deixando o gramado
ertt�do� _eo�veniénténiel1�e",! q'limdo o sr. Tourinho ve1'i-
.Amda . ha, '�ouco assls: fiea: o seu erro e_ faz _

os
timos li 'cena� t,tist��. O r]:lS rés retornarem imedia
Pau�a �am�s-, clnbe. de tamf:ute para a disputa dos
,glol'loSOS !el-tos, abandon�� l 'minutos restantes, verifi
va pela segU11da vez o gra- .:;ando-se três minutos, a
mado numa ?art�da. frente pós o tento do empate, mal'
.RI) mesmo Flguell·ens�.

.

E .;a<1o por E'rico em belíssi
por que isso aconteceu? mo estilo. Palestrando --com
Porque :assim ordenaram

DE; dirigentes paulaínos!
Um absurdo! E o públi-

a l�ossa reportagem o sr.

Manoel Tourinho atribuiu
seu erro a Uma falha 'no

'Co que pagou para ver o crvl'.ómetl'o. O segundo pe
jogo não merece, 110 dizer ri(,do foi bem diversos do
deles, :consideração

.

�lgu- primeiro, pertencendo ses
ma. Pobre. futebol floria- �el1ta das ações ao Atlético.
Hopolitano! Somente nos últimos mi-

An te-ôl1 tem, quint�-feL- r:atos dem��strou o Bo-
ra, novas cenas de viol�- caiuva a sua grassividade
da e indisciplina vieram por p.ouco não conseguindo
turvar ainda mais as águas (I triunfo. Uma bola foi
tio 1iosso. futebol. O prélio ehr.c-ar-se conb'a o traves
que travaram Bocaiuva -

e são atleticano e Juca em
Attético, na sua mediocri- hlàa "bicicleta" evitou a
({"dt deixou muito expecta- qUf'da do arco guarnec'ido
d0f perplexo. por Soncini. Tento anulado:
Nem é bom f.alar sôbre Aos 10 minutos, um ata-

o andamento do ·encontro. ql:.e dos ti-icolores ongll1a
Caneladas, cotoveladas, v�rdadeiro bolo de jogado

empurrões, ameaças de a- tes frente a méta de Hugo.
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} .TAPO

OS LOC[JTO.HJ:'�S ESPORTIVOS que recentemente
'_Jfarticiparam da Convenção de Radialistas Especíalíza.
�iilS, pertencentes a consagrada cadeia de "Rádio Es

�ortes AWintic" tiveram a oportunidade de visitar
.
as

oril<ptmdências -da Atlântic Refining Company. Foi um

,�(ljúad() verdadeiramente magnífico em que, os radia
·Hstas do interior do pais ficaram bem impressionados,
':v,ela precisão de tudo e, sobretudo, pela organização
. daqueia tradicional Emprêsa de abastecimento de ga
sulina. Foi, justamente, nessa ocasião que foi feito o

fiagrante, aparecendo entre outros os locutores Dib e

.Jerge Cherem, representantes .de Santa Catarina no

[':'andioso conclave,
•

- DURANTE' A· CONVENÇÃO DE LOCUTORES
::ESPORTIVOS realizada recentemente no Rio de- Janeí-

� ':r6, os locutore-s da cadeia já consagrada de "Rádio Es
:partes Atlântic" receberam inumeras homenagens des
"tacando-se a recepção na concentração no Flamengo. O
:flagrante foi feito quando o dr. Ibsen Martins aplicava
l'!lua injeção no atacante Benitez, aparecendo na foto,
-entre outros, o locutor Dib Cherem, um dos represen

. tantes de Santa Catarina no aludido .conclave bem co-

::ro.10 o técnico Flávio Costa.
.

.'
Comunicação

. o ,dr: Wilmar Dias, advogado, comunica .aos PRECISA- SE '

seus clientes que, de 3 de novembro, p. vindouro, .

reabrirá o seu escritório 'de advocacia, Edifício Balconistas. com prática

!'Iontepio
..

, sala 3, 40 andar, atendendo das. lO às 121'em eas.as de M.odas .

.

- horas; "
.'

,

.

. Preclsa-se na A Mode-
" ,:,,'�,",-.....

..

.... Flot!ailõpólis, Sábado, 1':' ele Novembro de 1952

RITZ .,

Às.2 - 4,30. - 7,30 -:- 9hs.
IlVIPE:&IAL

Às 8h8.
Jo)m PAYNE Ga�l

RUSSEL - Lon CHANEY
em:

CAPI'l'ÃO CHINA
No programa: Atualida

des çm Revista Nac.,
Preços : 5,00 - 3,20
lmp. até 10' anos.

ROXY
As 4 - 7,45hs.

Joel Me CREA - Mau
reen O' RARA
em:

BUFALO BILL

Jonnhy Mc BROW
em:

A LEI DO VALE
A VOLTA DE JESSE JA

lVIES
No programa: Film'e Jor

nal. Na-c.

Imp, até 14 anos.

Preços: 5,00 - 3,20
ODEON

.

Às 4 - 7,45hs.
Robert YOUNG Be-

tys DRAKE
em:

SOMBRAS DA MALDI

çÃO
Joel Me CREA - Mau

reen. O' HARA
em:

BUFALO BILL
No programa: O Esporte

na Tela. Nae .

o

Preços: 5,00 � 3,20
Imp, até 14 anos.

-

.

IMPERIO
As 4 - 7,45h5.

Lenta YONUG
em:

-ROMANCE NO SUL
June PREISER
em:

MOREIDO DESPEITO
No programa:

dia Jornal. Nac:
Cinelan-

Dia au�êntica jóia .• '�

l'r���'�> .'.
. na

.

construção· e na·utilidade
�;;" g)' 1
,

���AlASKA

Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos .

CAJ:\AMl8C�lA .....,..

baton· .01- au... LIoA
VI.tor.V&lftlu'D...... -fi
ao o.alllMlre"'_ ,

o refrigerador ideal

para o Brasil
.

OI

'Ê
-c

.,
-o

o

"
U
,

E
o
c:
o
....

Chegou a grande oportunída- -

de para a compra do seu re

frigerador. Alaska será para

o seu Lar um bem de famí-

lia que passa de pais para fi

lhos. sempre perf'e i to. E está

inteiramente' ao seu alcance,

graças às í'acíttdades de pa

gamento que estamos ofere

cendo. Venha ver de perto
esta maravilha.

Gabinete inteiríco. branco brl-
Ihante.

• .

, Isofaeão com lã minera!. Aea
ham��lto interno esmaltado a

fogo
• Prateleiras de aço zincado à
prova de ferr-ugem.

• Corupressor fechado, o famo
so "Hollutor", silencioso, durá
vel e que dispensa serviço.

C,n, 'D�vJ,';;-tk!V 13�

lBrasmolor
. GARANTIA DE 5 ANOS - VENDAS EM SUAVES PAGAMENTOS

(

.

-

CONCESSIONÁRIO AUTOR/ZADO:
.

Egberto l\'Ioellmann Cia. - Rua João Pinto, 2 - Telefêne 11. 2.502.

Irmandade do S.
JeSDS dos Passe s

,

OLHOS - OUVIDOS -,NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Receita de Oeulos - Exame de' Fundo de Olho para

Cla$sifie�ção da _Pressão Arterial.
Moderna Aparelhaa-em.
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

I
-o·

O).....(}....o....()....o....()....()�().....(�()....()...

E
HOSPITAL DE CARlDADB

Fundada em 1763

.

FINADOS

Rua Conse Iheiro Mafra, 6

TEl. 1358 • - FLORIANOPOLIS

OTICA MODBLO
l.,entes- Zeiss e Rax-Barr

ARMAÇÕES MODERNAS PARA CAVALHEiROS, SENHORAS. - ARTIGOS· FOTQGRAFjCOS
ULTIM·l\S NOVIDADES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - ,(Edifício -Amélia N,eio)
..

,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Públicas
Concorrência, pública para a de apresentação, dos doeu-

da cidade de Itajaí, !10 45 200) - O contratante se-
Com prática .de casa de modas.

execução de obras para os mvnros de ídoneída.I» men-
(quarenta e cinco' rítros Fá responsável por danes ou

Precisa-se na A MODELAR.

.

d ib . 'j"'" segundo f
. . .

••••
,

* -

servtços e a. astecímento eionacos nas letras "c", "d",
t: V>- , e o

.

-imeci- preJUIZOS pessoais ou mate-
.. '_.. -

de água' à cidade de Itajaí "1' e "a" as firm,a'> já ins-
monto do material necessá- riais causados a te�'(;�ül:llf: P D' d E' d·

De ordem do senhor dire- criras no Departamento de
do, de conf-ormidade com o durante, e em consequência ara o epu a o �De IDO

to)", devidamente antorizado Estradas de Rodagem do
�ro.h�to e especificações já da execução das obras ; Não podemos apelar para o Padre, o Filho e o Es-

-

pelo Exmo. Sr. Secretário da Estado, devendo, n.Lte ca-
aprovadas ou modificações 21°) � O construtor 1'€5- pirito Santo, porque está provado que neste govêruo não

Viação, Obras Públicas e
80. apresentarem os corfifi-

outras devidamente :illstiií- ponderá pela perfeição ria há Espírito Santo.

I d R
cadas, sendo a seguinte a obra, durante o -pra"lO d .. ;; Nomes C

.

Agricultura, faço público, ('U( os essa eparticã •j, pro- . ..

... - � ,arteIra Profissional

Pê' 1':1 conhecimento dos in te- vnudo sua inscr ição :
uíscrlminação das obt as: (cinco) anos, de acôrdc cem Natal Zilli - carteira prof isaional 5.8'/8; Valdir

rr-ssados, que até o dia 10 ;::0; __ a ínscriçã . Ee fará
1 - Captação : " Código Civil.

.

Silva 15.692;" Icaroti Vieira 9.594; Antônio Pôrto Búr-

do mês de 'Dezembro de a cé o dia l0 do mês Ile De-
II - Recalque;

_

VIII � Di�'�I]l?s _

fia .,4...�53; Paulo Kunts 3.700; Fernando Menezes 21.609;

3:152, ei'ltaní aberta a inseri- Zt' nc ro de 1952, 821�d(l ':(,U-
IH '----; Estação de trata- 22°) - Aos lhtete:,�cd�)s·ltanoel C. Ribeiro 590; .Mizó "Bag!ti 622; Jaime Danízio

Ç:lO à concorrêncin pública e:i.(i.era�os inscr itct os cun-'
.nento : .'

1
serão prestados qU<J isquer 20.138; Vitorio Wernesgraf1 12.023; Gustavo Wurzth

:Vll'fi a execução de obras cuoatos que en'trega rem (I�
,IV _. Linha a(�u!or!\; -sclareclmentos, bem como 2.980; Caetano Costa Sobrmho 7.317' Paldino Oliveira

pa ra os serviços de abaste-' envelopes contra i'é!(;ibc.na
V - Re:eYv.atof1�;-l; .

fornecidos os elementos tec- 6.202; Valdemar Quint 9.497; Edu Werlih 7.681' VaJ.-
VI - Rede de dist ribniv lr i laci ad

.

C
'

,C'.inlEnto
de água da cidade t

D!l rtorla de Obras r1w:i, ção ;

r;ICOS �e aeron os com ., rmr .de ampos 11.924; Roberto Fausel 20.912; Ino Mi-

de! Itajaí, mediant .. as con-
cas ;

. e�ecuçao-das obras c f'orne -t
•
cotei 12.782; Elio Verlih 111..f!09; Nereu Neto Caprista-

dicões seguintes;
40J _ A abertura dos en-

nO).- Os serviços .Ieve- eímento de material ol�;ie�ó' 'na 18.275; Valderniro Urbano 11.597; Elio Schalemper

1'-') _ Para a presente velopes e julgamento doS'"
rão ser atacados dentro do da l).res.ent.e concorrência, 21.258; Carlos Kunts 20,077; Anito Sardá lLi.2�n·, In0-

'-' prazo de 45 (quarenta r� e in- D t d Ob
('l):l('.orrêncin poderáo ins- pedidos de inscrição

.

serão' '-;0) dias, contados da data l.li Ire orra {� ras r'ÍI- rentino Israêl 9.895; Pedro Bernardi Varnlíng 10.695;

c rever-se as firmas �1.0 País, procedidos a partir das de-
; icas, Eriberto Varmling 20.213; Celso Schaffeer 8.275,' C€za-

da notificação ao concorreu D' t
.

d Ob I
�

.

.

j á r stabelec idas e '}1"gR11iza. zesseis (16) horas da data d
Ire orla eras 'úb.1i- rio N.eto 11.074; Arno Vemgartner 17.169; Augusto.

te e. que sua proposta f{iI c s FI" Ii
.

. t[,';'; na data da p',1.-,',)· -, ação mencionada no item ante-'
!'� as, e.m. orranopo IS, :�l de Tormena 20.564 Benjamim Schimiler 14.861', Antonio

.. ;t(_!eIta; O t d 9
«Io j.i esente edital,' rior ;

.u �oro e 1 52. Mendes Sobrinho 19.716; V..ae_melindo Ponchi 7.745,' José
12°) -.- O prazo mi;0.t1lo G th E Be j

ZC,) _ Para a inscrição 50) _ Após o julgamento
un er gon cxer - f Flitesen 17.176; Monael Demer 10.904' Osmar Kerich

�)ara a cúnclusão das r)bras Of'
.

1 Ad
... !

'

ser" exigida do into"i(ssado dos pedidos de inserirão se.
lCla· mmlStratlVo, e:�'.!;. i 20.081; Villi Clava 10,018; Ricardo Scblemper 10.861;

a arresentação em E:iivelope rá fixada a data par� o re-
f' sua entrega em pi�rfe;t· se L í Jaime Koerich 21.031; Valmor Cchachuitz 12 2G(i' Fa-

cebimento das propostas',
egtado <\e fUl1cionamentn sc-

C"·-:--
.......· ........-..·.........·.,. ........·..

·..-
I

brício Mello 404 e Lodovico RI'naldI' 5.'881"\.
. ,

iéchado e lacrado, (:OS se-
. ".ii de 2 úois) anos.' ,..

'd
-

v

:r':uil.tes documentú'�' II - Da apresentação das V omo AS ,.·om 4 ••..•••·

_. Do pagameni o V "

.�i,�t: int�����:�:.��,��·;;�::�:��
.

_

6°) - �:O����::tas deve· '_.ã�sms:�·;d��s eret�i�a.d(;�: s�� Ptnsão I Edu'cando' a"s avessas-:t.'-� l.õgalizado e registr;ldo na
1'ao ser apresentas em cinco

I 'd
p g." . L

.

I
.J Pll:a Comercial dq Estado (5 i. vias, da: quais a pri- ���p�s��� as condlt;6w; da Família composta de ca-'

.'

'(",lld" a mesma exeH.�er as
mell'a estampllhada de acôr- D t (10"

.

"aI com três filhos (dois l'a- cime.nto de Ensino, Sr. Milton Sullivan, contra determi-

d.
e?: por cen·o 0'0; so-

.�.t"::, atividades,' o com a LeI do Sêlo fede- b 1
' •

t)R7.eS e uma moça) pt'ocura nado professor. Chamava mesmo a atenção do Sr. Se-

.. 1 t' d' d 'd
'

.

re o VH.or de cada pl·C.:;ta-
.

b.: Certidões i'e!ativas ao ta., o eiS. eVl amente aSSI- _ ,

t'd 1
comodos com pensão em C<l- cretário para o rBferirlo acontecimento. Já no dia se-

. nadas e I' b " d" f'lh :;;ao. sera r," 1 o pe o Ji:;;tado d
.

T';ct'eto Federal 11. 'tU.fí69-33' u Ilca as o a Vt I 1
.

sa e família distinta. para gumte saia uma nova declaração das mesmas a1unas.

" . f'lh
' �! .1 U o ce garantla para c- 1 d

.

dei sôbre o exercicÍo das ,)or"o a, sem emendas en- f" d f
. _ lOspedagem de dois h tré-s ando por terminada a greve, atendendo ao apêlo do

• l' h
' e�tf) e pel"cIta execucao E: F f

.

l'
l')'u�issões de Engenharia e

Lre 111 as, ra�tn'as ou ressal� �.eabamento das obra'
>

'" _

meses. ornecem-se refe- pro essor lmp lcado no caso .

.. \1 :]l,itt:tpra e ao Dt.'C'reto-
i v�"S'.._

e _deverao conter a de- do ievolvida um ano .;.;(�)�1�1 rências. Informações eom Neste ínterim, o .Direto!' envia aos pais dos alunos

J"êl 11. 3.9V5-41 (pl'ova de I cL'ldçao de que. o proponen- co�-,elusão das mesrnn�
(I s;1'. Veloso, à rua COJlse- do .10 ano Normal um ofício-circular, exigindo o compa-

<;_oi;.(,ção com o C. R. El. A.) ; I �e ;8 sl:b,mete :ll_!;eiramente
. . Iheuo Mafra, n. 7. l'eCllnento dos alunos com a devida justificação das faI-

[_' \ Documento:; (:on'-pro-
a todas a!; cOl1{llçoes cio pre- VI - Do julg,amento Jus tas. De acôl'do com as instruções impressas na Caderne-

l"ltórios de idoneirl;:Je téc- 3f'nte edital; propostas ALUGA SE ta Escolar, bast.a que ° pu; ou responsável assine a re-

riu, e profis.siOl1:11 ti;! fir-
.

70) - Os concorrentes Para efeito do julgameEto
.... ferid"a caderneta, no dia da falta, para que a mesma es-

rta;
tieverão apresentar as suas las propostas prevaler.f.'rá o Urna casa sita á Rua Te- teja justificada. Pois bem, o Sr. Diretor não aceitou a

d) Prova de cap'H�idade propostas em invólucro fe- c; itériü seguinte: nente Silveira 42, e outra a àssinatura dos pais na caderneta, contrariando assim as

ijn�;,nceira da firma para a
chado e lacrado com a ins-

'

a) Menor preço g-10iHl Av. Santa Catarina 395 (Es- Instruções. Exigiu uma declaração em separado. AlgunS'

('�.f.ellção das obras };I'evis. crição "Concorrência.públi- f1np!:óto para a eXtl;u',".;1O treito). alunos apresentaram atestado médico, dizendo-se doen

Ls !�este edital até!) nl.lor ·ca para a execução de obras j',s (,bras; Ve�de-s� um terreno na. tes; outros, declarações diversas e muitas a declaração
total da prop�sta, no caso para os serviços de Abaste- b) Mínimo prazo prOJ.l'B- Costeu'u com 37x1.500 mts., fde que falt�ram porque esta"'am em greve. Pois, bem

<le serem financia(ia:i pela cimento de água da cidade t9 para fi conclusão dai; 0- co�sti.tuil1do uma chácara
..
e i esta, últi�a justificativa nã� foi a.ceita.. O Sr. Diretor:

.p,úpria firma ou l)"OVH de 1e Itajaí". bras; po:;s_umdo uma casa

reSI-I"
numa atitude nada recomendavel, so aceitou as declara-

dipacidade finan�eira do 80) _ As propostas deve- c) Condições mais filv'o- dencial. ções 'mentirosas, pois já é do domínio público que os;

órgão financiador se for o
tão constar do seguinte: ráveis de pagamento. Informações no Escritório' alunos do 1° ano Normal -estiveram em greve.

c >-0; 1) Preços' globais, pelos 130) O Govêrno do Esta- Imobiliário A. L. ALVES, E não foi só isto_ No dia seguinte, sob ameaças de

E) Também se fol' o ca- quais O' concorrente se pro- do reserva-se o direitü de Rua Deodoro 35. Fone 2.784, que os alunos seriam castigados pelo Sr. Secretário a

s.) Ilocumento hábil .do. ól'� riõe executar as obras e fOI;- mular 9. presente coneorr.�n- Diretor fêz com que os alunos assinassem uma decl�ra-
g:10 financiador, rned:ante o

necer o material ne.cessál'io �ia se assim conviei' aos ção de que não estiveram em greve, ensinando·os assim

(j.lli.l o mesmo ass�me legal- e respectivo, tendo por base seus interêsses, sem que. isto
a mentir, a não. cumprirem com a palavra empenhada•.

u!Ente o compromissC5 de fi- as especificações e projetos possa significar qUfllquer
Houve 3 <lU 4 alunas que não quiseram cóntradizer-se,

!"la:lfJar as obras em refe-" :ornecidos por esta Direto- direito a indenizaçân por
e não assinaram a referida declaração, num elogiável

l'í?nda; ria; parte dos concorrentes; exemplo de dignidade.

f� Recibo prova�ldo teí:. 2) Preçós parciais con- 14°) No caso .de igllJ!Id�-,
A que. ponto chegóu a nossa tradicional 'Casa de-

(1 .interessado efe'_,H do a fOlme discriminação das de entre duas propostl:\s. Sé- Ensino, celeiro de inúmeras gerações de educadores ho-

cmção de acôrdo .

c.'m o
obras constantes dos vários

.

rá procedida por meio de j! espalhados por todo o território barriga verde, � OIi-

i�em 90 dêste édital; números constantes do item )carta uma nova conCOl'ren- "A data de hoje reCorda- de sempre se preparou o cidadão para uma vida digna.

g) Certidões de,qUltação loo dêste edital; cia e11tre os respectiv:)s .::!)n- nos que:
decente e honrada. Hoje está reduzida a iüna escola de

-d'H impo�tos. a-'q;tl.� c'ltive- 3) Tabela de preços uni.:. correntes; - em J.549, Ttlmé de Sou- i�trigas, p�r.se�uições e�.mentiras. E isto,' :partindo de

rem sujeitos: 'federais, cstll- tários e correspondentes 15°) - Aos conco('amles za, assu�iu o GOVêl�O do C'lma, da dIreçao' do Estabelécimentl), num grave exem.

duais,.municIpajs, .Íltc!usive eálculo desses .preços pela� não vencedores ca-b� (J di. Brasil; pIo negativo para os alunos, cujos pais confiaram a sua.

.; irilpôsto sôb,re.a l'.�nda; '4uantidades de material l'�ito de retirar sua;,; cau- - em 1.814, no Rio de Ja- educação àquele Educandário.

h\ Certi{}ãÕ�re1atj"a -&6: 'dando como resultado o pr-e� ções mediante requerJmento fieIro, faleceu o poeta Ma- .Até na Jamaica, 9S mestres verdadeiros e 08 verda-

D{'uero Fedúnl n. :(843; de . .1;0 gl(}ba1 proposto; dirigido a esta Diretórh; noel Ignácio da Silva -Alva-
deiros edueadures, ensina� o culto da verdade, da since,..

7 de Dezembro de 1939 (lei 4) Especificações aeta- VII - Do contrato renga, um dos inconfiden- ddade, da nobreza de atitudes, do comportamento nio-

referente aos 2/3 �:.l.li� ter- Ihiidas ·do material propos. 16°) - As condições ('f;� tas mineiros, nascido em Vi-
raI. ..

ç"s) de empregad.)s de na- LO; tabelecidas 110 -presente -eJi- la Rica em 1749; Aqui, sob a -direção inepta do sr. Milton Sulli-

don1i1idade brasilel'..'a,· da _ln - Das cauções tal farão parte integrante - em 1.837, nasceu José ;an, o�. alunos devem mentir aos professores, mentir

firma proponente) ; 90) _ Para a illS!!rição do contrato a ser
-

fil'rondo Vieira Couto de MagalhãeS,
aos paIS e fazer c"Om que, os pais mintam também' aos

ii Certidão ref�n'l11;e ao
na presente concorrência os

com o concorrente VC'i1CC- falecendo em 14 de Setem- professores.

D(,cI'eto-Lei n. 2.765, ce 9 de interessados déverão efet�ar dor); bro de 1888;
Essa triste circunstânCia, nos g()vêrnos passados

Novembro de 1940 (Quita- a caução de Cr$ 100.000,00 17°) - A firma empl'�j- - em 1.874, foi iniciada (Juando .�quele profes�;or ,era simpatizante v�rmelbo;
. çãc. dos empregadores para

(cem mil cruzeiros), em di- teira ficará sujeita a multa a publica($ão, na entã'o cida-
tuo malsl.nados agora pelo mesmo turibuladol' de antes"

(",m as instituições úe Pre- nheiro ou títulos da dívida ele Cr$ 3.000,00 (tr�s mIl de de D�sterro; hoje F.loria- j
lhe valerIa certamente a demissão.

v:dência) ; pública estadual ou fed�l'al "l'uzeiros} por dia que ('x':e· nópo!is, da fôlha política e
' .

J)' Comprovante do' pa-
(_lepositada 110 Tesouro {!� der o prazo. estipulado na noticiosa "Opinião Catari-

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

['amento do impôilto !'Índi- ['�tad(Í de Santa Catarina. �Ila proposta para termina· 'nense", sob a direção d� dr. LI'RA TE'MIS CLUBEeal da firma; como garantia da apresenta- \tão da obra; Genuino Vidal;
.k) Comprovant2 ao pa-

. cão da proposta e assinatura 180) - Será aplicada" - em 1.880, 110 Rio de PROGRAMA PARA O MÊS DE -NOVEMBRO
g�lin�nto do impôsto ."'.Ildl·cal d.ç: contrato; r'lulta de Cr$ 100.000.00 .Janeiro, faleceIl Jose' MarI'a D' 8 S' b

"
.'

la - a. ado - Soirée - .Inicio 21 horas

do;.; engenheiros responsá- IV _ Execução das obras
. ;c.e� mil cruzeiros) �l'l' in- da Silva Paranhos, Visconde ,D�a 26 - Domingo - Cocktail - Início às 10 horas.

V(�;8 da firma; .raçao de qualquer clau�u1" do ·Rio Branco, nascI'do D 22 STb
. 100) _ A presente con- I

na la - a ado - Soirée - Início às 21 horas.

1) Carteira de reservista "

é o contrato e, ao dôbro e'n .Bahia em 16 de março de Dl' °0 D' T

I
correnCla compreende a cap- d'

a oi) - ommgo - arde dançante - Início às

:: (;s .engenheiros d::. firma, t
_

caso e remcidência duma 1819', 19 hor·as.
açao das águas do Ribeirão

.

I
ou .àe permanênci� 'e.<:ml II C

r:wsma·c áusula, sem prejuj- - em 1.899, em FloI'I'a-

I
. onceição, ou de. outro qual- d I

'a;s quando se tratar de eq.
zo e amp as indeniz:l(,'.Je:; nópolis foi distribuido o

tnmgeil'os,'
�uer manancial, desde que, ;')elos danos oriundos tia l'P.-

. .

.devidamente demol1"ltrado -I' 'd
.

f
. prlmen'o número do sema-

.

m) Relapão de to'.'1,ü'.', "�.'
,erI a ln ração;

"

"S I A
.

1
-,; '-'., ;;eu melhor e econômico a- 190) S

nano u m·encano", de

Cl!cnmentos apresen ta:ln,':'
.

- erá eleito o fi'il'" propriedade de FrancI'sco
l-'loveItamento para {) .forne- � t C

.

11> NOTA: São .i pnto"
.

.,es a apItal como domicrii.) de Assh Costa,'
� :�1ll1ento a rêde distrihuidora '.{'gal do contratante J' � André NUo Tadasco

Diretoria de Obras Bakonístas de 1 a. Or.dem

Tôdas as terças-feiras Bingo Social com início às
20,30 horas.

_

NOTA: - Para tôdas as festas solicita a Diretoria;
nao se faze�em/ acompanhar de pessoas extranhas' aa'
Quadro SOCIal sem estarem munidas do respectivo con-

.

vite. É um apêlo que faz o Departamento Social a todos.
as dignos associados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

" ELÉTRICO

��4,.
lMERSÃO"e CHUV'E�Re,�·

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

Capacidade 30 UTROS

.' -Cónsfruitfo inlert:àmente dé

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na fempe ..

ratura desejada.

o MISTURADOR OÁKO. de rcgu·

iogem insfontonea, permite Q

rncror escoto de graduaçoes. de

'H/,PERATURA.

CONFORTO absoluto-
.

.

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELtTRICO' CENTRAL
'.

Capacidade:
100 a 1.COO �;tros

Fabricados 00$ tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Cont-role automático de temperatura por T�RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOMIA.

1),Ho
V•. RAMOS SIA.-Comércio e Agências

GARANTE o QUE FABRICA

R va
.

J( ão Pinto, 9•• Fpolis·.Sta. Catarina

CO'mu1nicação
Do ;jindieatt>---do:! 'I'raba

.hadores na,. Indúst.-ia da

Construção Civil desta Ca

pital; recebemos;
"De ordem do sr; 21'e.,i

dente, tenho a honra em co

municar a. V. S. que, em da

ta ele 17-8-952, foi empossa
da a nova diretoria, que di

rigirá os destinos deste ,Sin
cicato no período de 17··8-

H52, a igual data de 19;}4. fi
cando a mesma assim COI1[;

tituida:

Presidente - Carlo s Bit
,

cocchi.
Secretário - Vertdomar

tia Silva.
Tesoureiro s-- Antônto ,h,

Cinto de Souza .

Suplentes - João Nilo
v ieira, Celso Eg idi» dos
Santos e Alcehíades Vicen
te dos Santos.
Conselho Fiscal - Her

cíl io Wagner. Epaminondas
V. de Carvalho e Oeva.ido
Peixoto.
Suplentes - Acácio Jae

ques. Léo Alcides da Siha
.� Nilo Gerino de Souza.

Aprpveíto o ensejo fia ra

apresentar a V. S. os meus

protestos de elevada esr.ms
e consideração.
Veridomar da Silva

Secretário",

COBRADOR
Precisa-se. de cobrador

na A Modelar exige-se fi.
an ça.

Oficina de Bicicleta NelylNotícias cio Estreito I
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi

detetas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico -
Carrtnho - Berço, etc.

P&ca.s e Acessórios, Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Râpídos e Gara:qtido, �xeçutados por peao

60s1 especiaHzados.
- Rua Padre Roma, 50 -

C·A 5 A IV.nde�s·e
Vende-se uma sita a Mobilia:

Aveni-da Rio Branco. I 1 sala de jantar 'de em-
'l'ratsr com Raul Che- buía

rem. Rua Felipe Schmídt, 6 cadeiras
na Casa Mundial, Edifício 1 mesa 'elásticá
Amélia Neto. 1 balcão
A vista ou em dois pa- 1 crtstaleira.

gamentos. 1 mesinha redonda enver-

nizada.
Rua Feliciano Nunes Pi·

res n. 12.
•

.

"--..;....

Pàrficipa:çà:nDa. NICOLAU HÁVIA
RAS E SENHORA _�_

palticipam a'os seus
-

. p'�
:rentes e pessôas de suas Te-

. l�ções, o nas'cimento de sua} fraquezu em ger.'
___

fIlha IVONE, ocol'rido dia I lll·nbo Croosotado2ã(1õ c'o:à'efite nã "Mâtêrlli� 11 fI- "V
.

-ll<l.U:e "Dr. Carlos C�rrêÍa". (Sifveíra).

Participação
participa aos seus paren

tes e pessoas de suas' rela
ções, o contrato de casamen

to de.seu filho.. W�LTER,
com a senhorita Margaró
Evangêlo Mávros.

Florianópolis, 25-10-19�2.

KOSMOS APOSTOLOS E
SUA IRMÃ EVANGELIA
MIGUEL VASILAKIS

EXCESSO DE VELOCIDA-. dos onibus do "Canto" teve VVA. HILDA HAVIARAS
DE NA PONTE HERCILIO uma das rodas emprensadas

LUZ no vão resultante do des-
Por mais de uma vez te- prendimento de um dos dor

mos despertado a atenção mentes da ponte, vendo-se
de quem de .d ireito, .para a .os passageiros obrígadoe a

demonstração de nenhum passar para outro carro, a

senso' de responsabilidade .fim de prosseguirem a via
dos condutores de on ibus; gem,
caminhões e automóveis, Necessário se torna a per
chispando os respectivos manência de um guarda no

veículos, ao transitarem pe- ! meio da ponte, afim de oní
la ponte Hercílio Luz, pon- lentar o tráfego na mesma,
do e'tu perigo a vida dos pas- multando os que ultrapas
sageiros e escangalhando o sarem a velocidade estabe
soalho. da ponte, cujos plan- lecida.
chões fàcilmente se deSCOlo-I Com o produto das mul
cam com a trepidação ex- I tas, talvez possa a Diretoria
cessiva, pois, são êles segu-! de Obras Públicas do Esta
ros com simples 'pregos, -e

. do, de vez em quando, pin-
1·.3.0 parafusados. I tal' a sua estrutura rnetá-

Como se sabe a remodela- lica ou substituir os dor ..

ção da ponte Hercíl ío Luz mentes que apodrecem.
está custando aos cofres -0-

públicos da Nação, impor- CINE GLóRIA
tância que atinge a quasi Já estão sendo assenta-
dez' milhões de cruzeiros; das as poltronas do moder
por conseguinte, tal melho- no e suntuoso Cinema do Eso
ramento precisa de ser con- treíto.

servado, e a conservação não .

Até dia 5, ao mais tardar,
pôde ser operada sem rigo- chegará o grande e moder
rosa fiscalização sôbre o no aparelho duplo de proje
tráfego de veículos. ções da importante fábrica
Deveria, desde já, ser es- Gaumont, adquirido pela

tipulada a velocidade má- conceítuada firma José
xíma, bem como o' peso má- Daux S. A. para o moderno
.ximo dos veículos que por Cine Glória.
ali transitam. Pessoas que tem visitado
Se a Inspetoria de Veíeu-: a nova casa de diversões do

.os continúa a permitir o Estreito, são unânimes em

trânsito de caminhões de af'irmar que o "Cine Gló
carga com peso excessivo, ria" suplanta' a maioria dos
em louca disparada e on í- Cines do Estado, em con
bus superlotados, também forto e modernas instala
em vertiginosa. carreira, ções.
'dentre poucos meses tere- -0-

mos d'� l'épregú t�do o s�a- HOTEL -NEVES.
lho da ponte. Dar-se-á a 1° de Novem-

Se acham que estamos bro a inauguração do 111fl

exagerando, verifiquem se demo "Hotel e Restaurante
muitos dos dormentes da Neves",-ao lado dó Cine Gló
parte central da ponte, re- ria.

construída, já não estão sol- Os que, vindo de qua>
tos. quer parte do Estado ou do
Ainda terça-feira 28, um, pais, desejem pernoitar cu

participam' o noivado de

sua sobrinha senhorita Mar

garó Evangêlo Mavros, com
o jovem Walter Haviaras.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Florianópolis, 25-10-1952.

hospedar-se 110 Estreito, en-Icentram agora um Hotel

condigno. .

.

. !
Já era tempo de o sub- i

distrito possuir um Hotel:
corno o moderno "Hotel e!
·Restaurante Neves.".

-0-

NOVAS RUAS

Com o crescente desen-Ivolvímento do Estreito, a a-

bertura de novaS ruas e o

prolongamento de algumas
já existentes, é medida que

se impõe seja resolvida SEmi

tardança, afim de que. não
contínúe o .lugar cheio de
bêcos sem saídas ou servi
dões.
Ao lado do '�Hotel Ne

ves", no Canto, vai a nossa

Prefeitura determinar a a-

bertura de uma rua, que,
transversal à Pedro Demo-
1'0, irá até ao mar; e de
fronte ao "Cíne Glória", no:'
terrenos de propriedade dos
herdeiros do saudoso Felipe
.Neves, outra transversal à
rua Pedro 'Demoro, atingir!':
à já existente no 'bairro dr
N. S. de Fátima. ,

Abertas 'essas duas vias

públicas, dar-se-á pelo n i

velamento, o escoamento das
águas que permanecem ati
estagnadas, aproveítan do-se
todo o terreno marginal, pa
ra construções, devendo sur.

gir no local, belos edifkh:;.

(Correspond-el1te)

LIVRE-SE DA TOSSI
E DEFENDA OS

SEU� BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

Aten.ção
. Vende-se uma mesa .de

Snoocker e um serviço de

Alto-falantes, juntos ou se-

parados, . ambos
.

com seis ..

meses de uso.

Tratar pessoalmente ou

por carta com DARI9. SAN-.
TOS - São João Batista�"
'I'ijucas,

Aluga-se
Uma casa 'de material à\

rua Curitibanos, 31. (T'íco-'
Tico). 'I'ratar na mesma,

Vende�se
Dois lotes de terreno no

Bairro Glória em Bal'eeirl)s,
medindo J2x27 cnda um. In

formações nesta Red<lção.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 BI'I4:10" IDr. Zulmar Peso Irreal e Balanças DefeituosaL. Neves '

>"

bonilica novos assinantes de�� S���i�:l,cl;':�:am!d:��� NO MERCADO PUBLICO l'
Zulmar de Lins Neves, di- M·"

· h a s ft·SC8t·S da COAPretor da Maternidade "Dr. Issao e�piO O'sa par o .

"

..

Carlos Corrêa", destacado A fiscalização da COAP- üegãl'ldo'o- produto em qui- '-Q-uem poderá afirmar

lugar, não só como prof is- necessáriamente deveria se' los, , . as duas, no Mercado Pú,
síonal dos mais abnegado:'> e estender, também, às ba-I O pêso varia e muito, hHco, que servem ao públí.,
competentes, como, também. lanças nos estabelecimentos Milho, cujo saco é de ,60 co; funcionam cem _por cen-.

pelas qualidades de cora- comerciais e no Mercado;1 quilos, nem, sempre cOllt�m i-o? Segundo_nos _lllforma_
cão, aliadas às de uma in te- Público, Seria completar"] os 60 milgramas, Var ia, l::1Il1, essas ]lHO sao exata.

Hgência privilegiada. serviço ao consumidor, uni,a I havendo diferença para ,me- mente certas, Dai,
> �,s dife

Corno especialista" ginecn- vez que nem sempre o pre- I nos, entre 55 a 58 qu ilos. renças que se observam n os;

"ogista dos' mais capa-os, é
co das mercadorias ensaca- Assim, o feUào, A batata, sacos do feijão, do milhoe-,

c� dr. Zulmar de Lins Neves, .iias corresponde ao' pêso. que deveria conter 50 qui- da batata. . .

.uu dos que honram a cíên- No caso, há sevéras de-, los, na realidade conta com A ação da COAP
r-ia médica, tendo-se revela- n úncias. No Mercado PúbÍi- 46 a 48 quilos, E, assim, por bém deve ReI' 110 Mercadn,

"110, embora moço, proí'issío- co, pOI' exemplo, há comer- deante", Público, onde se centraliza,
nal dos mais competentes é dantes que, na feira, adqui- Ora, há, neste caso, uma o comércio para o público
dos mais estudiosos. rem cereais em sacos mas séria irregularidade a ser corisumidor. Não ,s_eria de_
Na Maternidade "Dr.. Car-

aue, na realidade, não con- sanada com fiscalização ho- saconselhâvel que houvesse ..

los Corrêa", onde, há altos, têm o peso exato. Há eu- nesta, que deverá ser efe- semanalmente .tíscalização,
exerce, com carinho. a sua tão, diferenças que prejudi- tuada pelos fiscais coapia- nas balanças; por parte do�
nobre profissão, muitos en- cam grandemente aquêles nos, que estão percorrendo fiscais da COAP, Pelo me..
f'êrmes tiveram nêsse f'acul-

que, nos armazéns, vão en- praias, exercendo a sua a- 1l0S, haveria mais
tativo verdadeiro amigo e ção moralizadora. se em servil' o povo, que ..

, , " especialrsta de grandes re- ...............,.........._...._ ....T.�.......L.._,..,. Há, também, o caso da no' final das contas, é quemNão faz muito, este Jornal, a pedido dos mteressa-j ?"
N Ii

�

1 I
..:1'08 e dos prejudicados, reclamou providências sôbre a I_curjso,s,,} � (Jl'teçao (rl;!(lllW

e

O I
regulagem das balanças. sempre paga o pato.",�. "

estane ecimen o mo eiar

ln na
.-.. _',._.()-)'o(!ovia que liga Florianópolis a São Joaquim, na par- d'" .

tê I
à

ms ln:' I ne,
.,...(,....o....o....o...,> <).-.<l_O__<_

, S on e a aSSlS enc a a aret -

te.. sobretudo, que deriva da estrada tronco em anta
id d

�
bi t" di "1' bl '

A

E d
'\

, -.' ,

-

ln a e e o je 1'....0 a sua LI..

A
..

� a's avessasi.:hU'8, no murucipro de Bom-Retiro. -

'I t édi tem ssem ela uean O·
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que lhe veiu pal'tido em dois. E· um pobre letra J.')'
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Avisamos aos nossos leitores que, a partir
desta data, gozarão os novos assinantes da, boni
ficação que s� lhes concederá, recebendo gratui
tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 1953.
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F'lortanépofis, Sábado, 1° de Novembro de 1952

Para o Depu'ado ·Enedino
Ribeiro lêr na cama

Os motoristas protestam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


