
Vargas,

Florianópolis, Sábado, 23- de Maio de 1953

o 00 Sr. Nerêu _ Ramos!i!:}u: d�fiClal
Reptamos o jornal que defende' o sítuaclo-

'AO
b �

O' E,,'STA'DO''' RIO, 22 (V. k)' --: Foi' a-
.

nismo a provar que, através do líder do govêrno ,gracia<.io, com a' Legião de,
catarinense na Câmara Federal, não fôsse ten

tado desviar o traçado da Estrada do Trigo _

BR-36 _' da rota Chapecó-Lajes-Florianópolis.
'Que o prefeito da Capi- vação final do Plano _ dís

tal, por obra do seu Iíder i
se - o combustível nacional

na Câmara, obtenha. um au- abastecerá a .Usina
'

Piratí.
mentozinho de quase o dô- ninga, que de outra forma Na Cómissãobro nos _seus venciment-os, seria obrigada a dispender,
compreende-se. Os- venci- anualmente, mais de. J.lma· dmentes dos prefeitos da Ca; dezena de milhões de dola- Entre' 08 relatores, o' ep�
pital sempre correram para- res, para a aquisição 'de .

R.

. Jo.aqu.-m
-

a'mos· dia, mas não m,enols s,ince-lelos com os dos Secretários Fuel-Oil, no estrangeiro". -

l'E t d ramente, assocw-me Justas{ sta o. RIO, 22 (V.A.) - A Co- O anexo correspondente
O sr, Iríneu Bornhausen Folgamos em registar a I . .homenagens com que foi. missão de Finanças da Câ-' ao Ministério da Educação

alimentou os Secretários. opinião' de S. Exa. Quando, I
ma ra dos Deputados come- será asshn distribuído: Lei- exaltacZo, no dia do seu 40°

Esqueceu-se dos funcioná- no entanto, o govêrno Ader-
rios.

"
bal R. da, Silva resolveu a çou a el�borar ontem as nor__ : te Nefo (primeira parte); :miversá1"io, o prestigioso

Agora é a vez do prefeito ligação de Capivarí, contra mas que deverão disciplinar Paulo Sarazate (segunda órgão que você di1'ige com

ser agraciado. E os funcío- ela se levantou a U.D.N., .a di�cussão e a votação da
t parte); ,Ranieri . Mazilli tanta bmvura cívica e tan-

nárfos? Os municipais per- comandada pelo seu candí. proposta orçamentária para (subvenções). ta, cintilação _

intelect u a l, teebem, ainda, sessenta cru- dato ao govêrno. A vitoriosa
zeiros de salário-família. A iniciativa foi tachada. até o ano vindouro, já sncamí-.' xrestaiuio à nossa te1'ru,

União e o Estado pagam' de crrmmosa, Para o sr. nhada ao Congresso Nacio-
I A escolha dos relatores :0111, aplausos generalizados

. . ,
cento, e cinquenta. 'As me- Bornhausen e seus .correlí. nal pela Presidência da Re-

'

dos orçamentos do Min isté- ia coletividade catm'ineyt,
lhorias tentadas pela Câma- gionários, só a energia hi- públlca. _.

, '1' rio da Viação e do Plano tão relevantes servi ç o s,
ra, para os operários e tra- dro-eJétrica oferecia, vanta. '

Para relatar as diferentes Salte será feita mais tarde. Nerêú Ramos.
balhadores, foram vetadas e gens. A termo-elétrica era

caminharam para o judiei- condenada por, mil razões.
ário. A situação moral do Os pareceres dos mais cons

prefeito é difícil. pícuos técnicos de nada va-

R-eceber, inclusive atrasa- leram contra a onda dema- Lauro Lopes (Receita); L�-

"Idos, sem pagar, inclusive a- _g'ógica chefiada: pelo atual ' _',',

O Vargastrasados. Aguardemos a saí- governador, O tempo veio me ira _!3�ttencourt (coRngl'�s-)� , ,'-: '

'" .

,"
'
..

' '8;-._,:, _.'
: _

. .,da do prefeito. At@agora,mostrar quetoda aquelaha- ,0 Nacional) � Paulo :\:an·og' -V-"", o ' •

-.; --
I-'

, %., 1,;. ""., � ,

S. S.\ era radicalmente con-' ,l'uJh�ira Infernal-contra Ç�l:l tTl'Íibu!!it1 de Cónta-s); E' ,R'epl'esentantes- de 14 en- sentadorias e Pensões. do l a colaboração dos trabalha-
trár ío ao Mateus, primeiro pivar], era insincera e visa- 'f I B (P .,. idênci ,

,
' .

- ';\1 a �r!'o. sC! .' re",l .encla.I'�idades. de, classe de t_r.aba. _ País. dores.
0.8 meus! I va ,ape.nas. a. f.ins eleitorais. d R 'bl D t t

O
a cepun ica, epar amen o lhadores dirigiram ontem Nêsse documento, os Iíde- Nãs obstante, todos os, as- �",��x x I maior- mnmgo da termo- .

. .

h
. . Administrativo dó Serviço um me rtal -ao presidente res trabalhistas' declararam segurados das Caixas de A- ---- ,x

I energia
e oje o seu maior

U I I INa entrevista que o sr'j propagandista. Não fossem Público, Estado Maior das da República so-licitando- com t.ôda franquesa que ês- posentadorias foram sur- 1118 S por centogovernador concedeu ao a segurança e a' energia Fôrças Armadas, 'Comissão lhe 'que seja sustada a e.xe- se decreto contra.diz Iron-. p-reendidos pelo fato consu-I,;; RIO, 22' ( V. A.) _ Reu-
Diário Carioca, sob o tí.tulo I desse, ilustre- catarinense, d R -e de Guerra d'd Ie eparaço s } cução do decreto que deter- talmente às repetidas pro- mado de uma. me I a que hidcis em assembléia geral,"As vantagens das usmas que . .e o dr. Aderbal R. da
térmicas", lê-se o seguinte: Silva, e a demagogia bor-

Comissão de Recuperação mina a f:.lsão, em' duas insti- 'llessas do presidente da Re- trabalhadores de... todo o )� trab�ilhadõre�' em calça-
"As Usinas Térmicas _ nhauseana teria vencido! dos Inf!apazes

\
das Forças �uiçõe:; de âmbito nacional, ública, segundo as quais 01 _í)alS consideram nociva aos dos d:::sta capital, abOl'da-

'observou _ a despeito de Folgamos, pois, em con- Armadas e Conselhô de Se- de tí)das as Caixas qe' Apo- ,�'U govêrno não dispensaria. seus interêsses. ram vários problemas da
mais ele\'ado custo de ope- signai' a' confissão do tre: ;;urança Nacional); Sá Ca- ' - ..._ �------- _

ração, têm a vantagem de mende erro da U.D.N. e do valcanti (Vale do São Fran-
exigir menoI.', inversão, e, seu candidato. FICHADOS '.COMO CONUNIST4S�isco, Conselho Nacional de
sobretudo, a de necessitar x x

um menor tempo para sua

ent.rada em serviço. Daí es

tar a ':Light. recorrendo, nes
te momento, ao r�curso cita
do, com a mónta·gem tia Usi
na Pil'atininga, ('om a capa
cidade de 160.00 kw e pro
jetada para consumir oleo
ou carvão nacional. Estou
cert.o

-

de que com as .provi
dências

.

que logo serão pos
tas c:m pratica, com a apro-

veio
'

paraninfar um casa- chegará, hoje, às 9 noras,
mente. no aeroporto Santos Du-

Finanças

N'ão se trata, porém;
simples coincidência,
se deve afastar dêsse

de mont, acompanhado do mi
nem n istro da Viacão, que se a-

I
' •

en- chava em São Paulo. REPT

RIO _ 20 - Emboratav-

Ao nosso direto?', o, sr, :"
Nerêu Ramo_s, ilustre pre-j
sidente da Ciimara Federal,'
dit:'igitt o seguinte telegra-lde
ma:

Aguas e Energia Elétrica,
Conselho Nacional de Eco- eram

x

Este jornal, pelo seu dire
tor, como promteu, voltará
a tratar do caso do traçadt>
da BR-36. Terá, então, opor
tunidade de abordar outros
aspéctos (sic). do assunto, e'
mostrar a falta de coneção
(sic) das tiradas asnátkas

'�I'; 1,00

-Honra, no gráu de ofieial, o

I professor Manuel José Pe-

reira Filho, diretor do Ser

vião Nacional de 'I'uberculo
I -

se e superintendente da

Campanha Nacional contra

a Tuberculose.

O embaixador da França
no Brasil, sr, Gilbert Ar-

vengas, comunicou-me a de-

eisãe do govêrno
'.

francês,
que levou em consideração,
[la concessão da medalha, '

seu "curriculum vitae" e

seu incansável trabalho pe

la maior divulgação do
.

BGG, incrementando-se uso

:m nosso país.

A entrega da comenda ao

professor M. J.
c

Pereira F'í-

lho, segundo fomos informa-
.

dos, deverá ter lugar, em

_,í,�c;s'c},e�e, na'se� da em-
.�-;1 ,.�:,. , '"

',é, ,I) <11:.::da' da 'França, no dia

:�� de Julho data nacional

naquele país; '.-

OS 'ESTRANHOS

Outro aS'íllntO' foi O' SAM-

rJasse, entre os quais,
:_:ircuL[:r enviada àquela
::idade pelo presidente

en-

do

funci()nários da: COfAP!••.
. ínstituto dos Indústriais,
escla:'tcendo a llecessidade

.

da co'iltribuição de mais 1
Mas'O'mia; Conselho de lmigl'a�

ão e Colonização e Conse- RIO. 2.2 (V. A.) - Cêl:ca ttos, aos diversos Ministé- bém meticulosamente exa-

lho Naciona) dO' Petróleo); de cÍilquenta servidores fo- ','ios a que pertenciam. minadas,' antes d'e se inclui-

M&D.oel Novais (Amazônia); ram olltem 'dispensados da OS COMUNISTAS rem na lista do expurgo.

Rui Rh:!lOS (Aeronáutica); COFAP, pOI' p0ssuirem an-. Entre os 50 dispensados,
José Bonifác;o' (Agricultu- tecedeilte.> criminais, ou por ,nais de 20 possuiam ficha

munista, segundo revelou Os Ítmcionários estranhos DU, qne, segundo' vârios 0-

sindi.::ãncia que' o ceI. Hélio à casa, ao que '!erific<;lU um radores, não esta�'ia corres-
.-

Braga determinou no dia exame nos serVIços adn;i- pondendo às suas funções,
Imediato ao da sua posse na nistrabvos da COFAP, f

o-I apesar àás contribuições
lresidi;ncia da COFAP.

.

ram considerados como ex- 'í llltosas que 'recebé da pre-
Os ". estantes ti.verarri <1..:'

I c�dendo às,necessidades 're--I v. idência sócial. Por' ,último,
suas lolhas cOl'l'ldas tam ais do sernço. c' sr. Plinio- Alves que re-

jn'esentou o Sindicato nO' re-.

V·oar!lm,. Ont'em, Os
-

J,ac.tos Da IHB lE:;nte Congresso da'Previ--

li
_

r 11 dência Social do Distrito
I
Federal, fêz um relato do

:.la Aeronáutica e que, e3t.a .'

ronclave.
m,alchã, ü,não o vôo inaugu-

i
rnI. ?ecolando do aeroporto (j.....(\�().....()... ()....()..

rlliHar do Galeão,
. I .

CARA ("fERISTICAS JJ IU�O DA CIDADE ...
O lJ"!meiro "Ivlete06' de-: ' ,--

.

�,olar{, j,ilotado por um avi-I .�I '

,dor (1 c. provas da "G 10':' ter; .J
Mete.o, fabricante dos ca-

'"

adq: iridos pelo Ministério I'
cas' a �;'ilctO adciairidos pela:

,

'.

'i FAB. I
'_'(�(}GlilH)�(>""()" _,

" '

I
Os :ipai'elhos sao to.doe;

"deiic:t" verificado vinte a- ,=quil�a!�('s �om motores j
�os ,utes (g_52.031). '

. "Rolls J�oyce"; seus tanques;
Dc�: anos depois, entretan., compoi'j;;,m 795 galões de

'o,_po: motivos ainda igno-lquerOJHe incluindo depó�_;_.:
'ados, aquele modEsto sal- tos de cmergência,,,alijáve:s
:10 funinino.,:levou-se sur- em P:.Jl:: vôo; a al�Ul'a idea:

IpI'ter cen temfi}l1te paTa de vco 2: de 10 mIl metros.

......"..,.... ...,...................,;;,.;.;:;.""""'I""t,\<""t"".,0""'Q1L' é ating�ie0 ,�ito i11i,_j'a dilç6.'fagC1)k· ", ,'"

'lOS arquivos do Partido Co-que" para encher papel, ga- ['a); C::'l'los Ll'z '(Fazenda); serem fichados como Gomu
ratuja uma pena de aluguel,

.

I f' .

!\1acedü S@ares (Guena); ),istas.
no Jorna o Icioso.

-\loísio de Castro (Justiça); 28 outros servidOl.:es, que

�-------.

Estudos
.

Objetivos Da Bacia
, Carbo'nífera

Joaquim Ramos (Marinha); ],€l'teltciam a diversas re

\rtur �antos (Exterior);, part:o,;ões e se éncontravam
l"onte:, Vieira (Trabalho); Il!a Coíap iuediànte requisi-.
João Agripino (Poder Judi- 'I f:ão '�cceberam seu desliga
ciário).

.
r__:(;.ü 1 J, comunicando-se o>:ESTUDOS OBJETIVOS DA

I
Essas soluções prevêem

:çACIA CARBONIFERA desenvolvimento á cur�o
CATARINENSE prazo e serão executados

Afim" de inteirar a lilta antes da vig�ncia do Plano

Nacion::J1 do Carvão.

Em 1950
\ .

administração da República
verdadeira ,situação políti- RenasceI!1 as esperanças

ca e econômiêa da bacía nos meios econômicos 'do

carbonífera catarin e n ii e,
,mI caiariense, pois é esta

enviou o Ministério do Tra- ü primeira, vez que a situa

balho ao Sul dó Estado o ;ão carboníf.�ra é analisada

62'7 419 M Ih 'RIO �2 (V. A.) - A p[:r-"

.-'. U .

e res .
til' d,\ manhã de hoje, o;;

.

pilôtos de caca da Fôrca
RIO, 22 (V. A.) - O cen- I gem de homens na popula-, ,

,� ,,'
d

:
. , '

I
"

f "d Aerer, BrasileIra Ja po erao
�o ·]emográÍlco de 1950. re- ção hLvla so ri '0. uma re-

.
. ,

, ..'
. -' , _ I voar '.� 14 mil metros de al-

vf--lou que eXistIam naquele dl1çao '.e 0,53 tem relaç,aoao' .

.

-1>27419
' 1900' b' turtl, ; om a velOCidade de

ano precisamente u. censo ce , em ora o
,

" '�, d
. mil .luilôrtl€Íros p01'/ hora;homens de menos - sendo nume�0 e marmanjOS ain-

nos :1"iões a jacto (MeteOl.'�)ha- da fô-?,ze maior (lue '0 das

so- mulh�res.

sr, dr. Tolstoi C. Klein, seu

�con?mista, catedrático da

l!nivel'sidade do Distrito maIs próprio dizH' que
Federal.

R b I d .! via, 627.419 mu:heres
S. Siú. percorreu demora- e 8 a os bnnclo,

da.m.ente toda a züna, p'el"- I

r·

Essa f�ltn de homens, pa-
quirindo_ a em {(Ida a sua RIO, 22 (V.l"..) Os in- ra ti qual o Serviço Nacio-
extensão, visitando minas,

dividuó'S' que sr encontram nal de Recen3earr.ento cha-
recolhidos ao xadrez do 150reunindO' empregados � ·em- D, p, esboçarar:: um movi- mR:1 atenção dos e�tudios�s !>obrepujar seus ,concorren-

pregadores, meios bancá- mento de rebc�c'ia, promo- I
e r,esquisadores !lItel'essa·. tes barbados nos· quadros

rios, �olíticos etc.
_ .

vend@ Ul�a I�)�azarra tre= i d�s, em fenômenos f:ess,a esc das estatísticas demográfi-
Os Iesultados,serao apre- menda, pleced.il3. de panca pecIe,. começou a ser notada. cas, de tal modo que,' em

sent.ados em relatório; no
das na porta � r as paredes 'pela pl'Íméira vez 1l2ste sé· 1940, se registrou um "supe-

I
-

.

t d
: do xadrez. O comissário .

I'
" 3;qua sao apon a as as solu-, Castelo Branco foi ver o 1920, qUa"nd,o s,

e ravIt, ,de 8

..
1 ,9 salas, an, u.-ções urgentes. a )t),k'çJmta� Janelo �Hll'p�een·dentemtmte ;)

AS MULHERES SOBEM

Foi, porém, na década de

30, :;:\�e, sorr�_teira,inénte, as

. '1l1rlh!)res principiaram a

por c 21;to' sôbre os salários,
para r,_ue a autarquia
lhore seus serviços assis-

tênciais aos segurados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca�lo$ ao(e<,�k e $. IA.
Uma tra�içao no Lomércio e na ·In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i z - F I o r i a n Ó p 0/ I
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
-

/' ' MARIA, FBRICA DE GÊLO.
"

Florianópolis, Sábado, 23 de Maio de 1953

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

ESTADO»

� I..,. ·_�.....,..·_-�- &"'JJt�·..��.. w..�...,..� 1J"'w -��� �-� f
ORA. WlADYSttVA w. MUSSI D�;J1!IS�!9.'J PogJ�D�t!;'t�AI

DR'. ALvro�,o nm MUSSl OUVIDOS, NARiZ E GARGANTA I
IIUleeII Ex-Assi-ren te na Policlínica Geral do Rio de J'an ei->!

Ctrucl.-CllDlea e.!'.r·.Pan.,. ro, na Caixa de Aposen tado r in e Pensões da Leopoldina I
...."' .... compl.to •••plIci.Usallo,cI.. DOJINÇ.oU! D. "•.PH!' Rallway e no Il osp ita l São João' Batista da Lagoa. I

.�!'- _JII ..oclerlio. tt.étodol d. di.,Dóat1col • trdamuto Curso no Departamento Nacional de Saúde I·".H.r'n8COPU - BIST:lltO - 8ALPlNGOaJtA.l"U - ••TA:1W Consultas o!::.iameme das 10 às 12 horas.
LlS.O BA.BAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. l

Itdl<>�MLJ)Ja por onda. nlta.-:ll.troe_,lltaet... !tal... UI,,. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
• , .. !...... 1.!ltl:'1i '"nm.lIlo. horas.

'

,-....... IU,'IO: &1210 Trajan ... " 1. I' .1Ié�u

J.t•.
••,",,.t. Da. J la 1. 1I0U' - Dr. 1I�..i

O... 11 U 111 t.oraa ._- Dr., ....1

ltill.l.alh,el.a II ".1:114. T�!ft,O'B'lIkl J..

DR. A. SA.1'IlTAELA .

r<>r"!!l••O pai. riat!llldal!. Nocio... 1 d. m.4!",'"'' ,� O.J .....u,

... oh dv Ir••11).
.�tec> 1lOJ' ...or.. 4a A.. l.UlIc1a • Pat,,�,at&. .. Ola'""

' ....r.1

h-hlwrDo ." 1iIo.pt�1 Pal••16.n.. • 11,,"1"'&\1.. h4t.<1I1.1"1•••

... ,nal r.lI.ral.
b-fnurno da Santa C••a •••11I.rle4r�l. .. iii" .. • ....i.r.

CUalea .édto � Doeni)aa NfirYOD&II,
C�lIõlürl.: .cllfic!<> .lm'lia N.to _. !II.U l

, '•••d.: ••• Boeal.... "', 1".
e lt•• 1 D.I: 11 la 11 Ia.ru.

Oennlt6no I lJlII! l".14&uta. 1.IU

--_._----'.__.-.........--_ ...__ . _ . .__.�

DR. ross BAHIA S.. BrrrF<NCOURT
•• D I C O

CHalea Geral - PJlDUl'.U
!llla' 11 .t. Mal.,. 1t - Ia.,..

I'UJlUCULTUJ:.A - PlIDIATKU - CLINICÁ O.lliU.l.

c-a.lt6rl•• Rad.aRcla - IlD. JhJeA. ,.1.u a. , IIAtS. 1.

l'·Ore em leral, Recursos perante o Su premo I r1b,

;tal Federal e Tribunal Federal de. Recursos.
ESCRITÓRIOS

I - Florianópolis:- Edifício São Jorge, rua TraJu

112 - l° anilar - sala 1
.

.

l r Rlú de -!_aneiro -- Edifício, Borba Gato, Avuiot

'-'��ii;lntÔn1o, Carlos 207 -, sala 1003.
I

/ '/�J '-

Clnn&ia c�r.l - E�:��::::�:=a.
- Preclelect. _t.�Advocacia' e (;onfabilidade

Geuultórío: Rua Vitcr 14.irel.. n. 18 - T.l.toDe UI1. DR. I:ST.VA.M FRJ:GAPAMl
(Auolt.. : A.. 11,10 horal • à tarda d•• li aor•••m .i..�. - Adv'lgado -

Kealólbcla: Roa Vida) Ramoa. - T.t.fonll un, .\( A( 10 GAIUhALDl S. THIAGO
- .----- .. -

- CuntilbUiat. -

Consultório: Rua Viior Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. r

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

I
1-'
I
!

"<orn.",�Q ".1. P'l<cnidad. Necional d.. aadle1na, TI51.i..,t5� to

l'l.ioclrll':llio do f.!olpital Ner4a Itamoa

DR. I. LOBATO FILHO
Oo<;nça• .<10 apareü.o reaJllraCÕrl.
TUBltllClTL081:

A.A)JHHiR."-FLA li RADIOSCOPlÁ 008 PU1..0.,1

Clrarg1.a 40 TOf51

I

(:,tr.·, .... up""lsli,u.ÇÁil pela0 8 N. T. J1x-int.rno • Ilx-....ln..... ,ati ';
Clrul'lfla do Prof. UIfO P1'lhllíro Golm;arl•• (.to �

"}'".ul�,)riQ' 'I!bll F·o;l.lp. Sehmidt D, III.

Rea.: RUI.!. 810 J urge D. SOo DiArI.m.nt., da. 111 à. 18 IUlI"lu

DR, JOSÉ ltOSARIO :-ARAUJO
CUlÚea Médica - ,OoeDçu 4. ert••cu

1'u.t.a.ruótuf:o do Bl'onqwtu em adultca e criánça••

(;".s-I!il!ór!o: Vitor Eoir.lel, 18 - 1· .ndÁr.
lteráxle: Das I:l,l!ll ã. 11,30 • daa 1,10 à. I,ao 110"'.

� ..:sitl�laej&! AVl9nióa !.io Branco, 1'1 -- ,ron. 1.1,,,.

DR. NEWTON D'AVILA

.lI!","."'��, II t.. 1J Ilor.. ,- Ou,ra&.s�
:::... ........---....-:_--_....;_,.._' -------------

,

�LIIO. - oUYII�o, - N�.IS. G.uG"-NT� I

-·--::-DR. SAMUTEL FONSECA.

DR. GUERREIRO DA FONSECA I.i I.�I.U.ta •••"..u..
CIRURGIÃO DENTiSTA

....J'a& Ãp.r.�••41I11. .

Consultório e Residência: Hua Fernando �achado n. ,5·1
tAE,ada-•• r.llda _ a.h·• ..,r - ".nolll.',.••" tal. L (ra I HORARIO - de segunda a sexta-feIra das 14 as i

"':"411'aflu .a �b-ea) - Jl.ti�.4a •• Cor," lIh�r"lill.. 'o P.llD.b l 18' horas. Sáuado - das 9 às 12 horas. I
...,..... i ATENDE COM HORA MARCADA !

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola

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

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

IMédico do Hospital de Caridade

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇõES r

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 1.§,00 horas.,Pela manhã atende diàriamente no Hospital

R,,'d, :�aC�':::::i Bitt.ncoud n, 101. T.l. 2.692,
:Navio-Motor «Carl Hoepcke» �w.:..�����

MARIO 'DE LARMO CANTIÇÃO
'I" Aluga--seCLINICA DE CRIANÇAS RAPIDEZ - CONFORT(:J - 8EGURAN(":\" A

-

t t
.

9
A D U L TOS

.

.
.

,par amen 0,- com pe-

DOENÇAS INTERNÀs .

""6eenll entre FLORIANOPOLlH • RIO 'Da J;\�I:IR. ças, sito à rua Brig-adeiro

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS 1.:�<C$I.� jntermedjàri&� em IUjA; • ";"T,,« 1Ut1 SiÍva Paes, n. 13,· 20 andar.
Tratamento modernO' da SIFILIS .....�I" '1ltlfl." .• (,O��, �II-;>. v (fH!\',llJ;;1iito <1" PAIIII&jI"'!lrl), Tratar à rua AraújO' Fi-

CONSULTóRIO gueiredO' n. 21.
RUA TIRADENTES, 9. NAVIO-MOTOR CA.RV HOEPCKE

HORARIO:

A f)VOC1).CTA E CON'FABILIDADE
DRS.

Zl\NY GONZAGA
NJLTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA.

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRAO
- CON:rADOR -

Rua Jerônimo Coelho) 16 -. Florianópolis I
--------------------------------------------------.-------�-----------_.�--�---------------------------------------------------

.....!t. para "ao •• Oe.IO&. i
c.udt4rt•. - Vl.co�'. 'a Ou.. ,.,..... a ,- .A:I�.. c.P 1
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DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

,..",.... ISOri.I .Joa. Pinto. II.
'<o, t. la 1'1 .t"rt.m.D�.

••DO' .08 8'ba4�

.... 1 aoea1.n 116. ""DI .. '16.
._---_._---.-

DR. 'ALFREDO CHERK.\f
-

Cru... Nacl.ul 4. •...�. •.......

1:", 41 ....10' d<t> Hoa"ital CoI.ul. 8'."lI.ll!a
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COllnlta..... 16 b li 11 .....&

VON., •. n.
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----------�--------------

DR M,r\RTO WF..NDHAUSEN
- Cl1k1 ..a 10M!.,. de .4.1.... t:rlaa4'aJI .

_./

f:•.._..aAo"i.. __ , Ih.• Jolô Muto. 111 - T.l, • fi'

c ". li.. r.

i. l;flhv,f ..

..l•• , t.. li ..ou.

l <IM' 1Ilot"-.. J<rlu··",. 40 T.l Ia

OR. AR�1ANDO VALERIO DE ASSIS
JUDICO

...
-

....�1_ •• CU-lUa llllf.:l.ü) .. Aaal."llda ••alei..' .....

.Ital d. Carl....

CLINIC� ••DICA.. D. C.Iü:.QA...8 • ADULTO.
- ,U.rlf. -

C..... I&4rl.1 �'U Nun••••cll.4o, , - C••••1... Ia. 11 ... II

, ••• 11 .. 1f ura..

�.'.dal a•••ar.ela.1 a.me,.•. I - r••• , fll,

DR. \VALMOR ZOMER GARCIA

1 - 3 Horas.
fELEFONE - 3.415.

9 - 11 Horas.

«o·
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ADMINISTRAÇÃO
Redaç,'io e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el, 3022 - Cx, Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RA.MOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

• Representantes:
Representações A. S. Lara; LI da.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
TcI.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor- Ltda,
f�ua Fel ipe de Oliveira. n. 21 - 'fio andar
Te!.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

--'---------------------

.-

Ano Cr$
Cr$

1711, .. J

90,00Semestre. .

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

serão devolvidos.
não

A d Ireção não se responsahillzn p<,10.. cnn

ce itos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS.
UH.. MARIO LAUH.IN))ü .

e

UR. CLAUDIO .BORGES
ADVOGADOS

. DR, JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVO(ÜDO -

l" ... t.w! 16& - lt�Jal - 8••'. CaeaJ"""'o'

DRS. CIRO MARQUES NUNES :E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rl!a Nunes Machado, 17 - sobrado - saJa 2

O li .

-

CLARNO G_ GALL.ET'I i
,- .4.IWOGADO -

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Florianópoli8�

Próximas saídas
VOLTA. I-D A

de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santo�

23/5
3/6
14/6

25/5
5/6
16/6

30/5
10/6
21/6

31/5
11/6
22/6

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

Pllj:" maill informações dirijam:lI. l
EMP'ReSA NACIONAL DIi NAV'IGACAO HOXPCK�

·.-.i. De�doro - Caiu PoataJ a. II - "l'.J.fo.. : 1,.111

/ Lavando com· Sabão

\/irgen1 EspecialidC1,de
da Cio. WETZEL INDUST'RI4L-Jsiuville. (marca registrada)

ecoDomiza':_se tempo,� e dinheiro'
�========����==�,�,.��,�-���_-�,��,.�.

o ESTADO

•

I 'S

�

/InlormaçõesU'eis
.

O leitor encontrará, nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656

J Diário da Tarde :!.579
Diário da Manhã' . .. 2.463

·1
A Verdade 2.01 (J

Imprensa Oficial .. ; 2.6SX
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor)
,

2.3H
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos fi' :).831
l\:1ilitar �. .. :�.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Dóuter
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bembeiros 3.3l3
Serviço Luz (Recla
mações) ..... :... 2.4U4

Polícia (Sala Comis-
. sârfo) ••••.••• '. 2.038
PálíCia (Gab� Dele-
gado) . . . . . . . . .. 2.59.'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC :t700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair .:':': .

Varig : .

Lóide Aéreo : .

Real ' :. '.

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux ........•.....

,Magestic .

Metropol ....•....

La Porta .

Cacique .........•.

Central .

Estrela : .

Ideal .

I ��s�I��IT� .

I

3;153

a.5:'3
2.32.';
2.402
:Un8
2.500

2021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.691
:UHl
3.6':)9

06

Uma máquina 4e somar e

registrar.
Vêr na "A Triunfal".
Rua: Trajano - n. 1.

-_--------

rarmacias
de Plantão

16 Sábado - Farmácia

Catarinense - Rua TraJa
no.

17 Domingo - Farmáci::j.
CatarÍnense - Rua Traja
no.

23 Sábado - Farmácia
Noturna _:. Rua Trajano.
24 Domingo - Farnitcia

Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua Co·nse
lheiro Mafra.

31 Domingo - FarmáCia

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

� O serviço noturno será
efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Mq_derna e

Noturna, situad.as às ruas

.J ouo l" in to e Trajano n. 17.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MODELA.
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o ESTADO

ALGUNS DESSES PREÇOS ESPANTOSAMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

SE DESPEDE .E BRINDA A SUA FREGUESIA,' DE QUASI
. -.EM-

30 ANOS,

/

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A Cr$ 275,00

CASACOS 2/4 PURA LA A ............................... Cr$ 168,00

CASACOS DE PELE DESDE .................................. Cr$ 1.250,00

CASACOS· DE LONTRA DESDE.
. -

.
_

,,' .. Cr$ 1.650,00 .

TAILLEURS DE PURA LA A ••••••••••••••• lo • , . Cr$ -,

350,00

E MILHARES, MILHARES DE O{J.TROS ARTIGOS_ PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS POR PREÇOS IGUAL

MENTE E EXTRAORDINARIAMENTE BAIXOS.

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

Lançada- a Pedra �unda� ,Clube 11 de Agostomenlal da Capela. Sao Joao .

A V. I S O ..

.

Por motivo de fôrça maior, fica transferida para

NO L.6.R E NA SOCIED'ADE Domingo último foi um Pereira que em nome do ))0- sábado, dia 13 de Junho, a "soirée'" da Associação
� dia de intenso regosijo para Ivo'e da Comissão Pró-Cons- das Senhoras dos Rotarianos, que vinha sendo anun-

, ciada para o 'dia 23 'do corrente.
Itajaí, onde exerce as fun- o mundo católico ilhéu que. trução da Capela de São Assim a "soirée" do próximo sábado será pro-

I ções de mot�rista da' Com- compareceu à localidade de
\

João saudou o sr. Arcebispo movida pelo Clube, para seus associados.
Sr. Acar! Silva Passou, ante-ontem, a da- panhia Fábrica de Papel Pedra Grande, próximo à Metropolitano. A DIRETORIA

A data de hoje regista o

I
ta natalícia do nosso esti-' Itajaí. Penitenciária do Estado, on- Às 16 horas foi procedida

aniy�rsário natalí�io do nos- mad� conterrâneo sr. Hélio: �mbora tardiamente cum- de foi proéedido o solene a leitura da Ata de Funda
so prezado conterraueo, sr. Pereira de Mello, atualmen- prírnentamos, com votes de lançamento da pedra funda- ção pelo Secretário da Co-
Acarí Silva, alto funcioná-l te residindo na cidade de

t felicidadeS'.· mental da Capela de' São missão, sr. Walmor Olegá-
rio do INCO e pessôa gran- João, velha aspiração dos rio Alves.

d:mente rela�ionada na so-,' ���,._.(�)....()4..�()4II..·0�� residentes naquela localida- Às 16,30 horas veríf icou-
cledade catar ínense,

,
de e agora concretizada gra- se a cerimônia da Bênção

. H·
.

p' d FUNDADA EM 1900 É' festeiro o senhor Ale-Cavalheiro e leal, espirito
oJ.e no aSS8 . o ças aos esforços de uma pelo sr. Arcebispo Metropu .

. xandre' Eusébio Jacinto.compreendedor, tem êle pro- plêiade de devotos de São litano e minutos após a .co-
.

!ocaçi\o ela Ata no alicerce.
.

C O N V I T E Snb-dístríto de Trindade,

A seguir foi lançada a P'�_ Devendo realizar-se nos 20.de maio de 1953.

dias. 23 e 24 do corrente as I Manoel Innocêncio l\'lal''_dra Fundamental, em meio
festividades do Divino Es-

'I
tins - Provedor.à tremenda ovação do povo

Discursou 110 ato o Chefe pirito Santo, neste Sub-dis-j: .

da Igr�.ia Católica de Santa trit� de -Trin�ad�, tenho a

I'
-----------

Catarina que foi aPlnudid;s-1
hônra de convidar as Exmas.

simo. Autoridades Eclesiásticas,"
Às 17,30 horas D. Joaqurn Civis e Militares, a Impren

sa, as Associações de Classe

ANIVERSARIOS Hélio Pereira de Mello

Irmandade Do Divíno Espi
rito Santo E S.S. Trindade

nesse particular, não tem ti- _- em 1535, teimou posse
houve um motim provocado Ao ato' compareceram s,

do hiatos, e êle se vem preo- da Capitania que lhe fora
pela Portaria de 10 de Mail? excia. revma. D. Joaquimcupando, grandemente, com destinada, dezembarcando

"

do mesmo ano, de José Bo- Domingues de Oliveira, Ar-
o tornar o café, que ja cons- na bahia de Santa Luzia

nifácio, que chamava ao Rio. cebispo Metropolitano; re
tltui uma glória no comércio (descoberta em 1501 por

o Presidente'. da Junta Go-I presentante do sr, Governa
nacional, reconquistado ao André Gonçalves .e Américo

vernativa e o Ouvidor Costa I dor do Estado; Des. Henrl-

Carvalho; '. I que Fontes e exma. senho
'105 rumaram para a resi

.

- em 1842, o General e ra; Prefeito dr. Paulo Fon-
bitações de uma vila com o

" :lência do sr. João da Cruz
Duque'de Caxias chegou a tes, dr. Hen riqua Rupp: re-

,.... d Ih f'nome de Espírito Santo, .' luorelra, on e e OI se,'·
São Paulo, ínie iando logo a presentante do sr. Almiran"'d

.

seus amigos e admiradores� aindahoje conservado, Vas- .: I VI a uma lauta mesa de d·)·
organização da força que te Comandante do 5° Dis-

"f t horas - Novena, com a pre,I I ces e guaranas, maru es an-
devia lutar contra os revel-

'I trito Naval; dr. Romeu Se-
d t d t t t sença do Festeiro e dos Es-

. _

.

. 'o o os o con en amen o
tosos; bast ião Neves, diretor da

d t d
..

I padins;.

" . ... _

• em ver o a a a Ja popu o,a
- em .1858, na Penha, CI-, Pen itenciá.ria ; Irmão Adel-

I lid d d t I .Domingo, dia 24 - às 8
_ .�.

oca I a e e um ernp ore·dade de Sao Paulo, faleceu
" mo,

diretor do Abrigo de horas - Missa� com comu-ligioso que muito facilitará Por motivo de mudança'o 'Dr. Gabriel José Rodri- Menores; Vereador Antônio nhão dos Irmãos e demais
I a propagação da fé cristã. para fora desta Capital ven-gu es dos Santos, destacado de Pádua Pereira; Padres

A's 18,15 horas retirou-se O' devotos;
e de-se ou arrenda-se a bemorador parlamentar, nascido Evaristo, Theodósio e E-,· às 10. horas - Missa can-

sr, Arcebispo Metropolitano montada churrascaria Ran-
em São Paulo em 1 de Abril waldo, das paróquias' de tada, com sermão ao Evan-1pÓS despedir-se de todos. cho Alegre.de 1816; Trindade, N. S. de Lourdes gelhoÀ noite, barraquinhas com

.

Sita na �ua do Balneario
leilão de prendas, completa . Após essas solenidades,

do Estreito.
funcionarão barraquinhas,
quermesses, leilões, etc.,
que se prolongarão durante
todo o dia e à noite, quando
haverá a'queima de fogos de

João; à frente da qual se en-
Constituinte, cujo principal \.

t b
.

t
.'

d
. ri

- . Jeon I"a o enquls o m us�promtor foi uoncalves Le- \.
I J

-

I C 1\,i·A data de hoje recorda- .

tria sr. oao e a ruz 'J.uel-
do;

ra.
- em 1822., .em São Paulo,

Domingues de Oliveira e a:

-as autoridades e convida- e ao povo em geral para as

sjstirem às festividades aci-

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

curado a recuperação econõ
mica da Ilha, problema de

=que 'Se tornou verdadeiro

apaixonado. A. sua luta,

23 DE·MAIO

nos que:

mercado.

Por essas razões, no dia

de hoje, o sr. Acarí Silva se

rá alvo de homenagens dos

Vespucio), e vai levaptando
um forte e as primeídas ha-

ma referidas, que obedece

rão ao seguinte programa:
. Sábado, dia 23 - às 20

BENZOMEL'

e, nós, com prazer, o cumpri. co F'ernandes Coutinho;
mentamos, cordialmente. - em 1625, o 'Forte ho-

Churrascaria
.

,

landez de Maniutuba, na foz
I do Xingú, foi atacado e to
I

Senho�es:. ..1 ma/lo por ::edro Teixeira,
- Aníbal Chmaco Filho, com os Capitães Pedro da

funcionário da Cia N. N. Costa Favela e Jeronimo de
Costeira. .

.

I Albuquerque, tendo conse
- Jesuino. Moreira Cor- 'guido fugir o Comandante.

FAZEM ANOS, HOJE:

: inimigo Oudaem, com uma

I .. -

.

. - em 1864, nesta cidade

I
parte da guarnicao :

t- D t
.

f I•

en ao es erro a eceu o
- em 1644, o Conde de

M' M I J
.

d. ajor anoe oaquim e
- Olga Garofalhs Cam- Nassaú (Príncipe João Mau-

AI id C Ih
'

I
. " I

mel a oe o;
pos, l"lCIO), seguiu para a Euro-I Ad' xn T d. n re ) o a asco
- Ida dos Santos Nunes, pa, deixando o Brasil-holan-

esposa do sr. João P·edro
I
dez que governara com bri-'

----�-----------------

Nunes.
�

lho e bastante discernimen- f

V
.

d- Palmíra Cruz de Mou- to, por mais de sete anos; i en e-se
xa, esposa do sr. Nicolau - em 1645 na Varzea C

. .
. , ·onJ!ll1to . de Maquma e

Francisco de Moura. ,(Maranhão), é assina.do um Cillde:ra a Vap'cr 120 H.P.
- Lourena Pereira Co- compromisso por José Fer

micholi.

reia.

Meninas:

iuração Mineira, entre os
I

quais os poétas Gonzaga. e
Alvarenga Peixoto e. o Dr. ,

Alvares Maciel;
- em 1822, deu-se a re-

..o....()....()....()....()..
,

j
A �:!:� E I

- A G � N C I A DE ,-I PUBLICIDADE �-

,�
-:0:- ,

.,

RÁDIO - JORNAIS -.

I REVI�TAS I-
.

.

:;: t

hWpãrtIõíPà� ;::;=-=:::
.

Laérc.io Po.lli e Senho�'a, pa�ticipam aos parentes e EI'-I-Ir dA lTouuAlra '

amigos o nasclInento de sua fIlha - LAUDA MARIS, til' ti
ocorrido em 18 do corrente na Maternidade "Dr. Carlos Medicação ::uxiliar no tra.
Corrêa". I tamento da sifilis.

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

e São Lu iz; dr. Jorge Fon

tes; Professora Dorvalina
Machado Coelho e alunos do

UUÊNTE?
SANIMADO?

A Dra. L. Galhardo

DE.

Menores e, detentos da

ram a festa.Senhoras:

b�l'A'Grupo Escolar de Três Pon-

.tes; internados do Abrigo
le

ex-

'nédica do Centro Espirita
. Luz, Caridade e Amôr, aten,
de á consultas. Novo ende
reço: Avenida N. S. de Co
pacabana, 540, Apto. 702
-'- Rio de ·Janeiro. /
Consultas Cr$ 30,00:

artifício.

Para maior brilho das

festividades estará presente
a banda de- música AMOR
À ARTE.qada de sua excia. revma.

tripece expansão completa-. D. Joaquim Domingues de
nandes Vieira, Antonio Ca-

me.nte reformada em perfei- Oliveira, Arcebispo Metro-

Penitenciária com suas ban
das de música e centenas de

fiéis.

Às 15 horas deu-se a che-

Silveira,

valcanti e mais 16 conjura to funcionaménto. Queiman- politano que teve recépçãodos do lenha ou carvão. condigna.
Senhoritas:
- Clotilde Silveira, filha

dos, conti'a <> dominio
holandezes;

-:-em. 1792, partem do Rio
Logo após discursou o sr.

Vereador Antônio de Pádua
do sr. Alexandre , Info)'mações com Freitas,

7 de Setembro 59 Itajaí.
mais 11 degredados da Con-comerciante.

_".... Mimi Fraga.
- Nilza da Luz Mohr.

.- Maria· Lina Iconomus.
AVENT\JR'AS

-� ..

DO ... .

� Isis Maria, filha do sr. volta conhecida.éom o nome

Florisberto Silva. de "Bernarda de Francisco
- Regina�Ce1ia, filha do' .Inácio";

sr. Major Aldemar Maia. - em 1822, José Clemen-
te Pereir� entregou ao prin-IMeninos: cipe-Regente D. Pedro, uma

- Celso, filhó do sr. Ni- represEntação pedindo a con 1 1���I��ê�:���colau Rib�s. vocação de uma Ass�mbléia ........a;;;;;..;���liiII.!iliiiõi1â;,;,;;;,'����b;�����������;J �����==����:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 23 de Maio de 1953 o ES'fADO'
,-, -----._------------ -----------

,

Na Tarde de
.

Amanhã

I I I iI I
ATLÉTICO E AVAl ESTREARAM NO CERTAME, EMPATANDO, O PRIMEIRO COM o GUARANI E OS AZUIS COM O BO
CAIUVA. AMANHÃ, Á TARDE, NO . ESTÁDIO DA F. C. F., ESTARÃO FRENTE A FRENTE ATLETICANOS E "AZURRAS",
BUSCANDO A PRIMEIRA VITÓRIA NO CAMPEONATO.

..
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Ante-ontem teve. sequên- Dantas buscou a vitória, a

cia o Campeonato Citadino través jogadas calmas e bem�
da Divisão de Profissionais calculadas, principalmente
de 1953, defrontando-se Fi- nas finalizações, fazendo

alarde de sua classe e com

Peleja anunciada .como batividade. A-contagem de

capaz de agradar a assis-,
três tentos' a u� traduz per-

tência, teve um transcurso feitamente o _que foi o de- meta alvinegra que por um

I
travessão: .

dos mais interessante, em-: ienrolar do noturno. triz não tombou.
.
Aos 39 minutos'� Guaraní

polgando pela ardorosidade Danyr, "scorer" t. �ais alguns minuto,s .e o vê afastadas todas as suas nhos e ErasI!l0; Papico, 01'-
-, A vitória dos catarinenses na Prova

e alguma técnica dos dois JUIZ decreta pena máxima esperanças de empatar a pe- lando e Fausto; Alemão, "Ten. CeI. S'·alzano"Aos cinco minutos deu-se.
"B" Dd degl diantes I

contra o' ugre, que a- lo "bicicleta". L' O' J
.

A'qua ros a I,.
.t abertura do escore. Mora- "

ua, S11l, arme e raujo. Santa Catarina que já se com a vitôría conquistada
,

. ny r desperdiça, atirando no leja, com a consignação do Os melhores
.

c

Cinco ausentes ci de posse da pelota een- lmpi':e no concerto nacional na prova de espada, entra-

I
.(\fo vencedor. _ Garcia;Agradou a partida, como .rou a Galego e este a Pa- -o...o.....o....o...o....o...o...o....o.-.o.-.o... dos desportos, como vigoro- ram na posse transitória do

checo que correu pela ex- Laudares, Danyr, Fernando, '.
b

'

tjá dissemos,' acima, apesar _
. sa conco rren te no remo e

I
precioso ronze que e o ro-

dos desfalques sofridos pe- trema em direção ao arco,' INAUGURA-SE HOJE A CANCHA DE Pacheco e Morací.
na vela, está se impondo féu Salzano.

'

.

las du�s equipes, em núme- mas; encontrando forte bar- BOLÃO DA A.A. 'BARRIGA·VERDE "No vencido: .Orlan?o, Os- também no fidalgo desporto I As equipes estavam' as-

1'0 de cinco a saber: Julinho, reira pela frente, atrazou '. 1111, L�Ja, Alemao, Jaime e das armas, que é a esgr i- sim constituidas: BRIGA-

Justino, Gumercindo e Mas- para Danyr que, sem hasi- Continuándo a sua luta Presidente do Conselho ArauJo.. '

ma. A sua recente vitória DA: -"-: Teu. 'I'rois, Teu,
.s ita, no "Furacão" e Zez i- tação, mandou a esfera ao em pról dos esportes de Deliberativo, Sr. CeI. 1\.n-: '"

O Ju.iz sôbre as poderosas equipes Queiroz, Ten. Tomaz e Ten.

nho, no "Bug re", O primeiro fun.do das rêdes.
. Santã Catarina, através im- tônio de Lara Ribas. -I DIrIgIU O. Jogo o .sr, Ma- da Fôrça Pública de São Ney.

f�i poupado, devendo reapa- Aos 23 minutos Alemão é' pecável orientação de seus e) _ Córte da fita simbó- noel Tourinho que se po�·- Paulo e da Brigada Militar P. M. SANTA CATARI-

recer em pelejas oficiais so- derrubado dentro da área diretores, a querida Asso- lica: pelo Exmo. Sr. I1'i- tou muito bem, agindo com do Rio Grande do Sul dizem N'A _ Cap. Rui, Cap. Gil- '-

mente em Julho, por medida 'ierigosa, apitando o árbitro, ciação Atlética Barriga n eu Bornhausen, DD. Go: honestidade e energia.
.

li V d' 'h
.

d d E"t d
.) A preliminarde precaução, considerando- mui acertadamente, pena 1- er e maugurara, oje, verria 01' o S' a, o, l11a{',- dade de desporto que faz a

/
. D��id.indo"a liderança dos

se com o magnífico médio Jade máxima contra o Fi- com grançles festas que
. gurando a Cancha. I -

_$ua éxtréia perante a Nação.
volante 'não cumpriu ainda :rueirense. Orlando executa prosseguirão amanhã, a súa d) 'Inauguração das O CAMPEONATO BRA·

• - .o��)�)...
o estágio de três mêses or-: muito bem o tiro, empatan- moderna Cancha de Bolão, "pranchas" pelos Exmos, CAMPEONATO SILEIRO DE ESGRIMA

denado pelas leis futebolís- do a peleja.
c

esporte que está acusando S1's. Drs. Volnei Colaço AMADORISTA' vem aí e. esparamos que a

ticas. Quanto à sua atua- Um minuto após, ataca 0- em' nossa ilha um surto de de Oliveira�. DD. Presi- nossa eSgrima se apresentePrusseguirâ, hoje, á tar-
ção frente ao Paula Ramos, l"igueirense por intermédio progresso� espantosos, ,con- dente da Assembléia Le- bem. E'�claro que não con-

•

1
• de, no estádio da F.C.F., o

te Pachec.o que fulmina. Le- tando já com centenas de gls_atIva e Paulo Fontes, tamos com a vitória ness.eCampeonato da Segunda
o-arroJ'a-se defend.endo par� afeiçoad.os. D,D. Prefeito Municipal, certame uma vez que a nos-

Divisão, estando marcados
"

-

que arremessarão as pri- sa esgrima irá, pela primei- ..0.....0.-.0.-.0...0.-.0
os seguintes encontros: A- / _ .

meiras bolas. 1 f t "t "

\ "

P t I T I 'f'
1'a 'Vez, en ren ar a na a

c) _ Arremêsso de b I
m.el'lca x os a e egra I-

a as
'13 30 h B'

dos e'sgrimistas brasileiros,
co, as , oras ·e angu X· .'Pelos' "Padrinhos", p

'.

b t t hre-
T d l\tr·

, .1500' h 'num am len e es ran o e
_

reze e '.talO, as ,u· 0-
viamente convrdados. sem a ..experiênêia de, ante-

raso
O _ Coquetél, frios e doces' riores partecipações,. masA rodada de amanhã, pela

estamos certos de que apre-

gueirense e Guarani.

ao que apuramos, não pre

�udjcará o seu clube, uma

ve'z que não' houve protesto
da parte do Pa'ula Ramos,

Baqueou o Guaraní, numa peleja repleta
de emoções - Desfalcados os dos qua
dros - Danyr (2), Fernando e Or
lando, os· marcadores - Guara-

ní 2 x Ó· na preliminar

terceiro pon to contrário, por aspirantes, a equipe- "bugri- Isaías, Esio e Sibíca : Joel,
. intermédio de Dany, em esti- na" levou a melhor sôbre o,: Mazico e Silvio, Polli, Gue

Fo�maçã� dos quadros I seu adversário, pela conta- ides, Dedéco, Mangueira e

FIGUEIRENSE _ Alei- gern de 2 a 0, golos de Ma-' Art.
dcs, Laudares e Garcia;

I
zico e Dedéco. Arbitrou: I A renda

.

Morací, Verzola e Queru-
I
Norberto Sérratiri i e o _qua-, -As bilheterias a�Ul'ai'am

bin; Abelardo, Fernando, dro vencedor formou com l a soma de Cr$ 2.480,00.
Danyr, Galego e Pacheco.

. ._-�.._..,-'---���

GUARANI _ LeIo, CarIi- ESGRIMA

INSCRITOS OS
ARGENTINOS

bem do valor dessa modalí- berto, Cap. Valmor, Ten.

Hugo.
- Nos próximos numeres da

remos em detalhes os resul-.

tados dêsse torneio, que _

constituiu mais um florão

de glórias para os despor
tos de Santa Catarina,

Faixa Bl'a�ca

oialmellte, indo abola ao pés O programa está assim

lo novato Fernando' que vi� elaJ)oÍ'ado:
VASCO X
FLUMINENSE

dentro do prazo estipulado. lha na corrid.a para atirar DIA 30 DE MAIO

Assim o Figueirense não l goal, desempatando a lu- (Sábado�
poderá contar nos jogos do .:a. Danyr minutos depois Às 16,00hs. _ ÁTOS INAU

turno com o concurso de .tira!la trave. Termina o GURAT6RIOS:

Julinho,- inegavelmente o )rimei.l'o tempo: 2x1 para o a) _ Discurso do Dir�tor

acostumou àos jogos à luz �ncontro que displítou on- aos 43 minutos do segundo
dos refletores e :telo pare- em no Estádio Pârc De tempo, após um ataque de

cia dominado pelo nervosis- ,�ince com um combinado 3urprêsa da ,ala direita do

melhol' médio avançado da

cidade. Justino está conva

lesceJ1do J].e uma intervenção
cirurgica e Gumercindo
Massita encontram-se ain
da contundidos, o mesmo a

contecendo com Zezinho,
que anteol)tení. fez_grand'e
falta ao Guaraní.

, Vitória nítida e insofismá

vel

Houve situa-inúmeras

ções críticas para os arcos.

Ambos os arqueiros, a nosso

ver, não pareciam muito se

guros. Alciqes ainda não sr

...

1

mo.

Os (lois ataques conduzi

ram-se muito bem, lutando
com destemor os dez bom

bal·eleadores. Os trios in ter
medi'ários não se conduzi
ram' como deviam e o trio
final aLy_i,neg_ro demonstrou
toda a' sua pujança, c�m
Garcia�, num dos s�us gran
des diasã'A defesa tricolor,

BATIDO O {\MÉRICA EM �ARIS

luadro de futebol do "Amé- tal' não jogaram com o mes

'ica", do Rio de�Janeiro, mo ritmo. O jogo transcor

"-oi derrotad'o por 2 a 1 no i'eu equilibrado e som.ente

'rancês. 20mbinado francês, a parti-
Os' brasileiros, que foram da foi decidida. O goal da

�5.000 pessoas que assisti- 'nela direita Jonsson.

'am ao encontro realizaram
,m 'jOgO rá.pido e brilhante,
�specialmente no primeiro

.

empoo Os yisitantes abd
'am o escore aos 35 minu-

e

"igueirense.
Os primeiros minutos do

lerlodo final são d�Figuei-
.

'ense. Aos 31 Danyr perde
mtra boa oportunidade. A

eguir buscando de novo o

!mpate, o Guaraní provoca
:éria confusão diante da

Pelo Rio _ São Paulo jo-
r

5a rij;ri hojé; á tarde, no Pa

�aembú, os esqu'adrões do

Vasco da Gamá e do Flumi-�

l'OS, que na fase complemen-

oferecido ás autóridades
manhã, constará dos seguin

sentará elavado padrão téc-
tes prélios: Iris x União e n.ense.�ico, academico estil,o e jo-Colegial x Radium.

NOTÀ _ Estas solenidades go eficient_c,.o qüe será
.

b 'lh t d
! Preço únic.o_: 2 cl�uzeiros.

serao a rI an a as pe-
IH�>.-.(l""(l,..w'_

bastante para provar ao

la Banda ele Música da ,Às 12,00hs. Grande Brasil a capacidade de; rea
PolÍcia Militar, gentil-! �'churrascàda' de con-' lizaç.ão eLo povo de Santaf BUENOS AIRES, 21 CU.
�ente cedida pelo seu, _

fra-ternizacão. Catarina e a sua evolução P.) _ Informa-se que a
Ilustre Comandante Ge- .

As 15,00hs. _ 'Finais do no setor dos desportos, uma "Associaciou de Futebol Ar-
ra1. TORNEIO Q'UADR A N- vez que se apresenta em ."

.

gentll1a solicitou á Fede-
GULAR. tal nível no difícil e custo- ração Internacional de Fu-

Às 18,?Ohs. _ a) _ Inau- Às 21,00hs. Grandioso:;o desporto da esgrima. t'b I A
.

t' C' (F'f ). e o ssocla IOn . I a

guração da ilun1.inação da "SHOW" organ_izado pelo Voltemos ao TroféU Sal- inscrição para intervir no'

Cancha, cuja chave será
.

"Setôr de Arte, Recreio e zano que reunk1 �m Floria- pr�xlr:no Campeonato Mun..,
ligada pelo Exmo. Sr. Dr. Propaganda", seguido de' riópolis a maior reunião es- dial a realizar-se em 1954
Paulo Otto -Scheidmantel, dansas, na Séde Social. grimística já realizada no ua Suiça. ..

DD. Pl'esidente da "Fede- As 21,30bs. _ Encerramen- Brasil, em se tratando de

ração Catal'inense ,de Bo- to da venda de Cartões AMISTOSO. Fôrça Pública VENDIDAS AS
chas e Bolão". para o TORNEIO INDI- de São Paulo, Polícia Mili- CADEIRAS AOS

,

b) "_ Início do TORNEIO VIDUAL. tal' de Paraná e Brigada JORNALISTAS
QUADR,ANGULAR, com As 24,OOhs. _ a) _ Encel-- Militar do Rio Grande do BELO HORIZONTE, 22
a participação dó Coquei- ramento do TORNEIO IN- Sul, aqui se bateram as e- (V. A�) _ Ato dos máis hu-
ros Praia Clube, Socieda- DIVIDJ]AL. quipes catarinenses de ci- millu�ntes foi registrado por
de Carnavalesca Grana- b) _ Sessão solêne para en- vis e militares, isto é, Po- ocasião do jOgo reali'zado
deiros da Ilha, Sociedade tl'ega dos premlOs aos lícia Militar de Sa,nta Cata- domingo; entre as represen
dos Atiradores de Flo- rencedores dos TORNEIOS rina e Associação Atlética tações do Atlético' e Sete de
rianópolis ,e Associa�ão QUADRANGULAR E.IN- Bar.l"Íga Verde. Setembro, em Lourdes. A........

Atlética Barr'iga Verde, DIVIDUAL. 'Na prova de florete o,; Federação Mineil'a de Fute-

PARIS, 21 (U. P.) _ O

'1uito aplaudidos pelas ...

'os da fase in,icial, de120is
:1e uma escrimagem na por-

da Secção de Bolão, sr.

João Demétrio S-erratine:
fazendo entrega da Can

cha à "A.A. Barriga Ver
de."

b) _ Agradecimento -e sau

dação ás autoridades, im

prensa e corividados, pelo

e corividados.

I

vitória foi marcado pelo

Ao terminar o encontro,
0S brasileiros foram caloro

;amente aplaudidos. O qua-'
-lro francês estava formado
101' jogàdores do "Racing",
jo "Sta de Français" e do

em disputa de lindos tro-

fébs e medalha�,. ofereci- NOTA _:_ Haverá um com

das,pelo sr. Egberto Moel- pletó serviço de bar. As

Paulistas e o Paraná é boI, numa desconsideração
dúotado pelo Barriga Vei-- com a crônica esportiva da
de, nas eliminatórias. No fi- Cidade, colocou' à 'venda; as

nal encontram-se Brigada ca,deiras }'eservadas aos jor
Militar do Rio Grande � do nalistas especializados.
Sul,e Polícia Militar de SalÍ- .' -Ao que apuroü-se a Asso'
ta Catarina conseguind:o es- ciação de .Cronistas Espo,rti
ta uma brilhante vitóriá sô- vos, vai protestar junto ao

bre a sua poderosíssima án- Sr. Antônio Caram,' dirigen-

ao cóntrário, esteve apática, ':a do arco francês. "Reims' .

constHuindo presa fácil pa- O quadro local reagIu .e O goal dos prasileitos pare-

1'a os dianteiros contrários. 'lOS 41 minutos Majoub ati- �e ter sido con�ignaelo por

O triunfo do Figueirense ,,'ou de longa distância e -Leônidas, porém não se sa

foi nitido e insofismável. assinalou o goal do empate. be-ao certo, dada a confu·

Durante todo o transcurso Ó jôgo veloi desenvolvido são que se formou no mo

da porfia o conjunto orien- '10 primeiro tempo pãrece 'llerito da pequena área
tado pelo tenente Carlos laveI' cansado os brasilei- francesa.

listas de adesão para a

"chul'rascada" acham-se
em poder dos srs. Maj(j)l"
Maurkio Spalding de Sou

;>:3, João Demétrto Ser

ratine, David Gevaerd,
João Gasparino da Silva
e Baldicero Filomeno.

lmann.

DIA 31 DE MAIO
(Domingo)

?l..t; 8,OOhs. _ Início do TOR

NEIO INDIVIDUAL, que

. distribuirá valiosos prê-
mios até o 15� lúgar, na

classificação, geral.
tagonista. Crescem as espe- te máximo da .entidade mon

ranças- dos catarinense que. _ tanheza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO /, Florianópolis, Sábado, 23 de Maio de 1953

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO
DIA '24 - DOMINGO - TARDE DANSANTE COM INICIO ÀS 16 HORAS DEDICADA AOS BROTINHOS DO CLUBE DA COLI
NA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE REPERTÓRIO DE MUSICAS RECENTES SOB O R -I T M O' DO ACORDEONISTA
"CASTELAN". DIA 31- DOMINGO'- COCK-TAIL DANSANTE COM INICIO ÀS 10: HORAS.'NOTA: A tarde dansante terá início
às 16 horas e terminará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS CORRENTE. A DIRETORIA SOLICITA AOS
SRS· ASSOCIADOS NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO SOCiAL.

'RIO, 21 (V.A.) - "A U.
D. N. insiste em exigir do mo medida de rotina, seu e o aplauso de membros de
govêrno, com a maior ener- partido deveria informar à outras agremiações políti
g ia, um planejamento viá- Câmara, sôbre os, resultados cas para que o partido con

vel, prudente e honesto, ca- de sua recente Convenção seguisse, como conseguiu,
Paz não só de coAns?lidar o

I Nacion�l em que. fica.ram es- '.:oncluil: os !�'abalhQs ?entro
a'r�abouço eco�lOmlco do

I: tabelecI�as as diretrizes pa- de. um invejável sentido, de
pars, mas tambem de deter ra a açao de sua bancada

I
1:111 Idade.

o processo inflacionário" - parlamentar. Agradeceu, a- Ressalta, adiante, as di
esta foi, em síntese, o gran=] inda, o estímulo, a simpatia ficuldades da tarefa de um

de tema que desenvolveu, na -,--_.-!.-
'

'"

,tribuna, durante duas ho
ras, o deputado Afonso Ari
nos, líder da minoria; na prí
.meira manifestação política Ida União Democrática Na- I
cional apôs a reál ização da

,

Convenção Nacional em que
�

o partido reafirmou sua po- i

sição de independência e vi- :
g llâncía em face do atual,

govêmo.
Acentuou 'o representante

mineiro, nesta mesma opor-,
tunidade, que o govêrno não

possue nenhum

Planejamen-Ito. Tem faltado propósito
definido, sinceridade e e

nergia na administração. O
I

que tem havido são apenas
medidas fragmentárias, dis
persivas e demagógicas, vi-

,

sando apenas, sem qualquer
resultado, estabilizar o cus

to da vida.
APRESENTARÁ UM
PLANO
Respondendo a uma inter

pelação, do sr. Pereira da
Silva, o orador comprome
teu-se. em nome de seu par
tido" a apresentar à consi

deração da maioria um pla
no de govêrno, tal como o

entendia a União Democrá
tica Nacional.
Sob geral expectativa do

plenário, o' sr. Afonso Ari
nos iniciou seu discurso a

centuando que,' mesmo co-

Dizia-se
Atendeu

conhecimento do assunto,
ficou provado logo.

Tudo ia correndo _muito
bem, quando chegou' a Tu

barão, um viajante da Me,s
bla, de Pôrto Alegre e iden

tificou o "jovem estudante",

Tra,nsporles Aéreos
Calarinense S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
.

:,
última convocaçao

São convidados os senhores acionistas desta socie-

• dade .para a assembléia geral ordinária, a realizar-se
com qualquer número, em sua séde social à rua Felipe
Schmidt, 14, nesta cidade de Florianópolis, no dia 23 de, SOBRETUDO
Maio de 1953, às 15 horas para deliberarem a seguinte I; R'I:'/J/JE''RORDEM DO DIA " ,F-/lIJL.l
1°) - Leitu-ra, discução e aprovação do' balanço, conta

Ide lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer DE PURA LÃ

do conselho fiscal, relativo ao exercície de 1952. -

' .

- SOB MEDIDA -

2°) - Eleição do Conselho Fiscal e 'seus suplentes.
�O) - Assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 16 de Maio de 1953-
J. D. Ferreira Lima - Diretor - Presidente

Telegramas
rendes
Teleiramas retidos do dia

13 ao dia 18 de Maio:

Stelino Montenegro
Jocalia Leocádio Rosa -,

Mendonça Ana Silva

•

Camburi Baranco - Demos

tenes Lucena - Schreiner
- Osvaldo Fernandes

Mariazinha Tavares - Edu- "

ardo Machado - Roberto

Matiazzo - Mário Villa

Olinto Zimermann.

,-----------_
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Ólla.'il1Pnd«
em Wll1/W

partido de oposiç-ão, como a

UDN, diante de um govêrno
que não tem linha política,
nem planos'administrativos.
Contudo, propôs-se a anali
sar a situação política e ad
ministrativa em' seu tripl ice
aspecto; econômico-finan
ceiro, trabalhista-social e o

panorama internacional.

o SEU

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

[LOJA: Rua Felipe �chmidt
I '

7-A
'

! - FLORIANóPOLIS --

J

Porque -Não

cia!':.

A 'l'AllELA NOVA

----- - -----,_

o único voto'contrár,io ao

r,abelamento defendido pelo
presidente da COFAP foi
do sr, Luís Antônio Borges,
que p-retendia maior cotação
para o "blue rose" do Rio
Grande do Sul. Seus arzu-}
mentes, porém, foram venci
dos quando' o coronel Idino
Sardenberg acentuou que os

oreços da nova pottar ia 'já
tinham obtido a aprovação
do Instituto riograndense
do Arroz.
A tabela aprovada é

Se
Dos

Traia Do 'Tabelamento
Gêneros?

O preço vpara o lavrador

(saco novo de 60 quilos)
será o seguinte: 150 cruzei
ros para o" feijão do tipo
"Uberabinha'" e similares;
205 cruzeiros 'para o expor
tador (mercadoria embarca
da em direção ao centro

consumidor) incluindo-se o

frete; preço do importador
ao varejista: 225 cruzeiros.

,'\

a

.'L.... t\'··

�-;��.�;:�:��: -f
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-
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RIO, 21 (V. A.) - O qui- 'I
em Cr$ 4,50 o preço do qui

lo do arroz amarelão extra lo do feijão preto para o

foi tabelado em Cr$ 10,80! consumidor.
para O consumidor,' numa I Quanto aos tipos inferio
po rtar ia baixada, ontem pe-I res, a tabela prevê preços
lo coronel Hélio Braga, com

I que,
variam en. ordem de

:1 aprovação quase unanime crescente.
'um voto contra) do plen á- AS I<'ASES DA OPERAÇÃO
l;:O da COFAP. A portaria
tabela os preço de tôdas as

operações do produto, des
de as font-es de produção até'
sua venda ao consumidor.

Os novos preços entrarão
em vigor 30 dias' depois de
.iu bl ica dos no "Dihio Ofi-

Díst ribu idor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
nua Jõão Pinto, 9 Fpolís

/

t MiSSa DE SE1IMO. DIa
MARIA FERRAZ J{OELER

Dr. João de Araújo, senhora e filhos, Coronel Ro
Nos Estados, as COAPS

drigo Ferraz Koeler, s,enhora e filho, Br-igadeiro Honó-
reajustarão os preços de

, ,

.r io Ferraz Koele r, sénhora e filhos, Heitor Ferraz Koe-
todos os tipos de arroz, de '

ler, senhora e' filhas, João Magalhães de Barros, senhoraacôrdo com as condições re-
e filhas, Eurico Corino, senhora ,e filhos, convidam pa-gionais, desde que não ex- "

rentes e amigos para a missa de sétimo dia que m,andamcedem os tetos para o extra.
celebrar em intenção a alma de sua querida e saudosa

Para' os tipos inferiores '

sogra, mãe e avó, sábado, dia 23 às 7 horas na Capela
ao extra, a COFAP determi-

do Ginásio Catarinense:
nou que os preços devem

Antecipadamente agradecem a todos que comparece-variar em escala decrescen-

te, a partir do maquinista.' rem a êsse ato de piedade �ristã.

OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ. GABGAlft'.A

DR. GUERR,EIRO DA FONSECA
..,.tau.ta t. R"lIIltal

Receita dê OculolJ - Exame de Fuado d. Olbo pau

ClalltfÍcac;lo' da Prelllo Arterial.
'

-

Moderna Aparel,ha,em.
CiiDltllt6rla ,;,....,Viáeo,a.Jl. puro 'Pr

- .

_. -

I "

-

.
-

seguinte:
,

- Cr$ 415,00, preço do
lavrador, por 100 quilos de
arroz com casca;
- Cr$ 430,00, preço do

rnaqu in iata, por 60 quilos,
beneficiado, em saco novo;
- Cr$ 486,00, preço do

exportador, por saco 'de 60

quilos, -mercadoría embarca
dá em direcão ao centro de
consumo, irtc!usive frete;
'- Cr$ 526,00, preço do

importador, por saco de 60
quilos.vno centro de consu

mo; e

- Cr$ 10,80, preço do va

rejista para o consumidor,

I
por quilo.

NOS ESTADOS

� como um "perigoso gatuno" O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
em Pôrto Alegre. Foi então' TO PARA' INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMEN'lO SEM OPERAÇÃO DAS.

SINUS, ITES '��
corpus". A sua prisão re-

Ivoltou a mocidade maseuli- E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. '

'

O Centr� de Irradiação
'.

\ TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. '

I MeIltal "Am,or e Luz" realiza CRe 4,50 O Q_UILO DOna e f�minina, com as quais, I _

'ii

êle'j* esta�.v-a identific�d'o. DR GUERRE IRO ����:� �;���:ià�S'2���S :Sr�� F�IJAO,
Depois da �risã!l, desapa-.

,
,Conselheiro Mafra, 33 _ 20 j O presideúte Hélio Braga

receu da cidad�. Au<;>ssa CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO andar. já redigiu e submeterá à
polícia telegrÚ�u à de Pôr- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ii ENTRADA FRANCA I aprovação do plenário da

�)<�_.........RESID:fl:N.cIA REUli!E SGHMm!F N. 113. i
,

' ôél'F':'\:P 'a por ! :H''''fh, 1 elo'

Ooutoran�o Me�icina .••
cirurgia no Hospital e não passa
relinado vigarista!..,

TUBARÃO, '21 ,(Do Cor-I
"

,

. ".,', . 'I,nado
um carro de praça, e�

l':spondente) - Em Janeiro tr�tal:-�: de um senten.clad,o del igência da P�hcla catar-i- Criciuma. ao qual mandou

deste ano, apareceu em Tu- fOla�lGo. �,om e�t�s I�for� I ne�se em. c�nJunto co�. a que espe�asse em fre�te ao

barão um moço bem vistido maçoes, o doutorz ínho fOI gaucha, fOI preso, em Porto Hotel SImon, nesta cidade.

e de boa aparência. Dizia-se preso em Florianôpolis e da- : Alegre, o "doutorzinho 'com O carro esperou e Romeu

estudante de medicina, cur- ií fugiu, não se sabendo, até todo material roubado e con- não voltou mais, dando-lhe

sa�do o quinto ano. Logo hoje, corno.
.

I fessou � crime. �reso, está "o bolo".

grangeou simpatia, de ma-I Passado algum tempo, es-
I �a cadeia local, aguardando

neira cavalheiresca com que! tOUl'OU um grande roubo na ',Julgamento.

tratava a todos. Chegou mes-
I cida-de: o laboratório do Dr.1 O ladrão chama-se Romeu

,mo a ajudar operações no � Alfredo Nuerenberg havia' Farias e tem sido muito vi-
I .

b
' I

ít dHospital local e dizem que I
sido rou ado em uma ma- SI a o. '

na Praia de Jaguaruna; rio I quina de escrever, o micrps-l Na noite do arrombamen

vizinho município: chegol� a! cópio 'e o diploma. Depois de to do laboratório do dr. Nlle

fazer -um parto. Que tinha .inúmeras suposições e por renberg, o ladrão havia to-

preso e em seguida .. solto,
com uma ordem de "habeas-

á de

ULTRA SONO
TERAPIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Caso da Lumber·
Belo documento assinado, ses do ano de 1952. Quanto

I
armar barracões - não sei'

a Superintendência - como' aos de 1953, esperava que se isto acontece em Santa

o Ministério da Guerra não no orçamento para o ano vi. Catarina.

tinha verba em 1952 - fi-
I
gente o Ministério da Guer- O SR. FRANCISCO GAL-

. cou com o encargo de pagar ra incluísse verba específi- LOTTI - E' sempre o mes

o pessoal devolvendo-lhe de- I ca para pagar os ordenados mo.

pois, aquele Ministério, a I
dêsse trabalhadores da O Sr. Ruy Carneiro -

...

importãncia despendida. Su- Lurnber que hoje prestam nas imediações dos centros

pôs a Superintendência que' serviço ao Ministério da de trabalho e ali exploram
o Ministério incluísse no 01'- Guerra. êsses infelizes. Na Paraíba,

çamento de 1953, verba es- O Sr. Ohton Mader -V. a situação foi angustiosa.
pecifica, limitando assim, o Exa. 'permite um aparte? Com o atraso - como disse

compromisso desta Casa ao O SR. FRANCISCO GAL- - de nove mêses de paga-

e.iercic io de 1952, contudo ;r..OTTI. Com todo o prazer. mento os fornecedores não
-

não ocorreu. Acontece, ain- O Sr. Ohton Mader - O mais queriam os vales dos

operários. Deu-se, então, a

exploração torne, como es

tá acontecendo em Santa

da, que mesmo para os me- caso de Lumber já repercu

ses de 1952 - em virtude te no Estado do Paraná. Es

de litígios entre a Super in- tou informado de que o co-

tendência e alguns compra-, mércio alí também suspen- Catarina. Tiveram os inte

dores de bens alienados te- deu seus fornecimentos aos ressados' que apelar para a

rem procrastinado o fluxo' armazena da Lumber e, n es- Legião Brasileira de Assis-

de numerário, não dispôs sas condições, agravou-se a

esta Casa de recursos para inda mais a situacão dos

aquele fim, o que impediu o
I
operários que não tinham

pagamento. Diante da situa- mais recursos. Até há pou-

tência.
O Sr. Kerginaldo Caval-

çãp desenhada, o Min isté- co, abasteciam-nos os arma-

canti - Verdade bem ver

dadeira.

O Sr. Ruy Carneiro - Su-

rio da Guerra dirigiu-se ao zens na esperança de rece- giro ao nobre orador apelar
Exmo. Sr. Presidente da Re- bel' o valor dos fornecimen- a Sra. Darcy Vargas, cuja
pública que, em exposição tos. Como êste pagamento boa vontade foi a salva-ção
de motivos encaminhada pe- se está retardando demais, dos para paraibanos,
lo Sr. Ministro da Fazenda, as firmas suspenderam os O SR. FRANCISCO GAL

determinou se fizesse ime- fornecimentos. Daí a situa- LOTTI - Finalizando estas

diatamente o pagamento ção aflitiva em que se en- palavras, Sr. Presidente, fa

Continuando, porém, a Su- centram os operários. Como. ço' um apêlo ao eminente

perintendência sem meios vê Vossa Excelência, é mai!;' Chefe da Nação, a fim de

para atender o débito, que uma prova da ineficácia ou que, o mais breve possível
anda .hoje ao redor de .. I'

fracasso da intervenção do providencie junto ao Sr. Mi

Cr$ 2.400.000,00 (dois mi- Govêrno no domínio econô- nistério da Fazenda como

lhões e quatrocentos mil mico. Cada vez que o Govêr- consta do depoimento do Sr.

cruzeiros), disso cientificou no se mete na administra- André Carrazzoni - o que

ao Gabinete do Titular da ção de emprêsas, o resultado já foi feito uma vez - e aos

•

te, ao Ministério dª Guerra,
"e acham inteiramente com

razão, no clamor que .reper

'cute pelo Brasil afora, vis
to como há nove meses tra

IXII.ham sem receber seus

dos operários com famílias,
pr'estando serviços ao Go

vêl'l1o, estejam às portas da

'lliséria q.evida a incompre
�nsível displicência.

O S'1·. Ruy Carneiro -

salál·io". Agora, desespera- Permite V. Exa. uma apar

do�, sem dinheiro, nem cré- te?

dito, invadiram a cidade de .. 0 SR. FRANCISCO GAL

Canoinhas para ali, cof!! a LOTTI - Com muito pl�a;
b::ll1d<l:ira nacional a frente zero

acompl}nharda do reb·àto O Sr. Ruy Carneiro - Co

do Chefe da Nação suplica- '1heço bem o problema pelo
rem à população daquela que ocorre no Nordeste. No

PartiCipacão
ALvaro G. Parente e Ma-

cfdade uma esmola para ano passado, o Departamen.- ria Parente participam aos
....... - \

suas família-s, -a fim de ní'ío ''o de Obras contra as Sê- parenfes e pessôas de .süãs
mori'erem de fome. ',�as ,retardou por nove me- relações o nascimento, tlia

Explica o ilustre Superin- seI' o pagamen-to aos opel�á- 13 do corrente, na Máterni-

.

tendênte' das Emprêsas In- rios. Nessas ocasiões aPI1- dade "Dr. Carlos Corrêa",
corporadas, Sr. Andre' Car- rece!l1, invariàvelmentê, a- do seu filho ANTONIO

razzoni, serem elas realmen- proveitadores para explorar' CARLOS.
te devedoras de alguns me- o trabalhador. Prepõem-se a

I Fpolis., 20-5·53

RIO, 21 (V. A.) - O Sin
dicato Nacional dos Ofici
ais de Náutica da Marinha
Mercante decretou a greve
geral da classe, a partir do
dia 15 de junho, caso até
essa data não tenha sido
baixado o regulamento me

lhorando a alimentação de
bordo e não tenha o govêr
no determinado o pagamen
to de quinquênios, cumprin-

\ PROPOSTA VITORIOSA COM OUTROS SINDICA.
A greve foi proposta e TÓS

defendida pela Comissão de
Quinquênios e Alimentação.
lo Sindicato, estando vasa

la nos seguintes termos:

do decisão unanrme do Tl'Í
»mal Federal de Recursos
lesde 1950. A decisão foi
.omada em assembléia on

tem realizada, por 28 votos
.ontra 26, tendo renunciado
10 cargo o presidente do
Sindicato, sr. Darci Montez,
[ue se manifestara centrá
rio à greve. Assumiu, então,
i presidência, o secretário,
31'. Luiz Guimarães Pache
co.

"Êste Sindicato decreta a o número (anteriormente oi

greve a ser deflagrada no' to) de membros da Comissão
dia 15 de junho próximo,' co- de Quinquênios, que ficou
mo heróico remédio extre- incumbida de tomar tôdas

mo, convencido de que esta as providências para a gre
é a única forma de fazer ve,' inclusive procurando a

valer seus direitos, caso até adesão de outros sindicatos
essa data não tenham sido interessados.
reconhecidos nossos direitos
às gratificações qu in quê
nais e de função,· assim co

mo. a melhoria da alimenta-

PARALISAÇÁO GERAL
O movimento, se fortale

cido pela adesão de outras

categorias de marítimos,
importará na paralisação de
todos os navios nacionais,
provocando a maior cr ise
jamais registrada em todos
os setores de atividade de

pendentes de transporte ma

rítimo.

ção".

A mesma assembléia que

aprovou a greve acolheu

proposta ampliando para 16'

1 •• ,.' Delegacia
fiscal

As 2 - 4,30 - 7,30'- 9,15hs. TABELA DOS PAGAMEN-

-

Preços: 7,00 - 3;50
Imp. até 14 anos.

am �I"g� "m�,a,�,.
pequena família em Coquei-

As 8hs.
1'03, Pl'áia do Meio, na cha-

Gary COOPER - Jane .�·ara da A FLORICULTU-

Jonnhy WESMULI;ER -

Sherry MORELAND em:

FURIA NO CONGO

,
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp, até 10 anos.

As 4 - 8hs.
Mon te RALE em:

CONTRABANDISTAS
FRONTEIRA

Gary COOPER em:

AGORA ESTAMOS NA

Fazenda, sugerindo a even- é êsse, Srs. Ministérios da Guerra MARINHA
·tualidade de um adianta- O Sr. Gomes de Oliveira e do Trabalho, no sentido Continuação do seriado:
mento, já que, no final de - Isso acontece quando há, de conjugarem, esforços pa- O 'SUPER HOMEM
contas. o Mínistério da realmente,' desídia na adrni- ra que a situação tenha so- Continuação do seriado:
Guerra obtidos os créditos, nistração. E o fato é tanto lução favorável recebendo MISTERIO DO DISCO
faria o reembolso total. mais lamentável e revoltan- os trabalhores e que lhes VOADOR
A situação continua neste te quando atinge a massa é devido. No programa:'

pe, apesar do interêsse de- dos trabalhadores, os pe- Mas, Sr. Presidente, se Cine Jornal. Nac.
monstrado pelas autorida- queninos que não podem es- isso fô, impossível, que não Preços: 6,20' - 3,50
des militares e pela Supe- perar. se pratiquem violências con- Imp. até 10 anos.

rintendência. F'io, porém, .. 0 SR. FRANCISCO GAL. tra êsses homens, caso ve-
�.

em .que não tardarão a se LOTTI - Agradeço, aos no- nharn a procurar de qual- �.r EW".
positivar as providências en- bres representantes do Pa- quer maneira..__ali�entos pa-

I h MI' ., ...J�I
carecidas, pois sómente a nará e Santa Catarina os ra o sustento próprio e de

sua execução permitirá M- apartes com que me honra- suas .famílias. E quando se

Iucionar a questão. ram e os, quais consubstan- proclamar que o Brasil está

. Tais esclarecimentos tem c iam aquilo que prossigo às portas da falência,
-

lião Isido dados a quantos, cíen- dizendo ao Senado da Re- venha alguém, com do-
t f íciai

I No programa:
tificados do caso, dêle se pública. cumen os o icrais, declarar I Cine Jornal. Nac.
tem ocupado, tanto na esfe- Parece incrível, Sr. Presi- que temos saldos, enquanto

ra do Executivo, como no dente, que num país organ í- .

os servidores da Nação mor-

Parlamento é na Assembléia za do - como nos prezamos rem de fome. LIMOZINE
Legislativa de Santa Catari- de ser - fatos como êsse I Ainda confio em que

.

o ..,.Miíii!Ii.IfII!!!III..IIIIII... _
na. No transmití-los ao ilus- se verrf iquern. Dois minis- I Govêrno da República e seus ••! ij't ; -lI!..! Vende-se uma Limozine

, I '1' d' ,..,... a "t _:&J ,marca Hudson super-six
tre Senador, agradeço a de-' térios em nome do govêrno I' auxi lares e mu ito breve, -- •

I
.

\ ano 946, em perfeito estado .

.ferência que teve em reta 1'- da República, se encontram, l dar solução ao vergonhoso As 8hs.
'

.

dar sua palavra ao Senado
I
através das Emprêsas In-l caso que ora se verifica em Gene KELLY - Kathari-

I 1St C tari (M
. r:láudio, em Coqueiros.

até quando estivesse de pos- corporadas, implicados nu- an a a arma. uito ne KRAYSON Judy
se dos pormenores que aqui

I
ma situação angustiosa co- bem! Muito bem!) GARLAND em: A·usentelhe ministra. ,I mo a que se desenha para • A FILHA DO COMAN.

Cordialmente. André os empregados da antiga DANTE
-Carrazzonl", I Companhia Lumber. E' és- SÃO PAULO

Vê assim O' Seriado que ,
tranho que, nesta terra, on- RIO?

os trabalhadores da antiga I de as verbas proliferam nas
. ",./1

Lumbel' Companhia que Casas do Congressn, por � 1.

passou à direção das Em- iniciativa própria ou do E

}ll'êsa;; Incorporadas e, p.os- xecutivo, para fins outros

teriormente, por outro ajus- que poderiam ser retarda-

As 8hs.

Jonnhy WESMULLER
Sherry MORELAND em:

FURIA NO CONGO

Preços: 7,00 _:_ 3,50
Imp.' até 14' anos.

No programa:

Cine Jornal. Nac,

tj.REEU em:

AGORA ESTA_l\10S NA

'MARINHA
No programa: ;''_

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - ·3,50
Imp. até 14 an�s.

f3Lt)VIÁ
EsfreUo:

As 5,30 - 8,30hs.
.Jonnhy WESMULLER -

Shenf MORELAND em:

FURIA NO CONGO

No rrograma:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 10 anos.

j.

DA

.,

TOS REFERENTES AO

MES DE MAIO DE 1953

Maio 25 - Papagento dos

funcionários do Ministé
rio ela Fazenda, Poder

Judiciário e Tribunal de

Contas.

Ma io .2G - Pagsmento dos

funcionários dos demais

Ministérios.
Maio 27 - Pagamento dos

aposentados e Salário
Família.

.
Maio 28 - Pagamento
que não receberam

dos

nos

{

dias acima.

Maio 29 e 30 - Pagamento
das pensionistas Mílita-:
reis e Provisórias.

Junho 10 e 2 - Pagamento
das Pensionistas Civis.:

Junho 3 a 12 r: Pagamen-
tos dos que não recebe-

I
ram nos' dias próprios.

Hilma P. Baixo - Chefe da
la Contadoria.

Viagens DIRÉTAS
FLO'RIANÓPOliS - RIO Ás 3as.
fPOlIS;":"S. PÂULO---RIO " 4õ',
FPOLlS.- CURITIBA.-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Vêr e tratar com Alcides

O Dr. Samuel Fonseca co-:

mun ica a sua distinta clien
tela que encontra-se ausen

te até o dia 2-6·53.

RA, ver e tratar com o seu

proprietário na mesma.

-(�(�(,...(�(-

o MELHOR JURO-

5%
,

.

,DEPOSITOS POPULARES
�

!,

BANCO AGRI�OLl
,

. RUA TRAJANO, 16··

fLORIAN6pOLIS
"

I
•

� Innn O' C).-iU I
=T-�

no novo BANGO AGRICOLA
A. eoopczró-tivo.. de Cl"é�;to n! 1, do BRA�IL�
. SEOE PROPRIA

�tr�Y1�1b
FLORIRI'fOPOllS - STH CRTRRINR

PARTICIPACÃO
Dorval Borba e sra. participam aos parentes e peso

sôas de suas relações, o contrato de casamento de sua

filha Irene com o sr. FRANCISCO.
Viúva Hilda Jaschke, participa aos parentes e

pessôas de suas relações, o contrato de 'casamento de seu

filho Francisco com a srta, IRENE.
FRANCISCO e IRENE

noivos

I.

Viagem com segurdoça
rapidez'

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO �(SUL-B·RASILEIHO)
-Iorianôpolís - Itajaí :_ Joinville - Curitiba

e

Agência: n..ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

-

-----�----------------------------.------

PA_.1
.

'COJ
l/ ,AtS . ,�
�- "OURA!1TE'TODODIA
1""- ..

'

nos \lAI.>l"JOS �

I�.,JID}'r.I./.ft�,= .,\1t-� �
. il

.., � ��
.

�

� �.
�

'/ . l �
j

,'" �
,.

Cerâmica São'Caetano.
TIJOLOS PREN�.t\.aJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS F; MAlERIAL REFRA

TAIUO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia.
J EP..ÕI\IMO COELHO, 14 - Caixa Po�tal,

2:lH - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES, nunca vista. A fécula, que 1

há dois anos não alcançou
preço convidativo �stá tão

elevada, que as quarenta e

tantas fecularias do muni

cípio, já começaram a tra

balhar ativamente. No, ano

passado apenas cinco traba

lharam, dado o alto preço

No primeiro jogo da tem

porada da Liga Tubar�nen�
se e Desporto (b,TD), o

Ferroviário local, for aba

tido pelo Henr-ique Lage, em

Lauro Müller, por 1xO.

Pela segunda zona, pois a

Liga fez o' campeonato em da farinha.

duas zonas, foi dêrrotado,
na peleja Inicial, o esqua- UM PRÍ�DIO DE SEIS

drilo do Cerâmicav de Imbi- PAVIMENTOS

tuba, pelo Barriga Verde de

Laguna. Duas
.

primeiras
su rprezas do Campeonato.
N;> segunda rodada, dispu
tada dia 17, o Hercílio Luz

desta Cidade, venceu o Bar

riga Verde, por 4x2 e Grê

'I11io Cidade Azul, 'empatou
com o Cuatá. F. C ..

A. firma "Irmãos Mussi"

levantar os tres restan

construção de um prédio de

três pa�imentos, mas, com IIalicerces, para seis, pois, .

Pensavam em futuramente
I

levantarem os três restan-

tes. Porém, agora, após à

publicação de um artigo, do

advogado Francisco' Carlos

Régis, "no jornal "A Impren-
BODAS DE OURO

No mês passado, festejou sa", intitulado "Apêlo .aos

suas Bodas de Ouro, o ca- 'Irmãos Mussí", aqueles co

.sal Ar! Freitas, Tomazinha
I mercian tes resolv�ram le

Silva .F'reítas. O casal, que, vantar de uma so vez, os

d ti -,. .

t N tídesfruta de gran e es I'!lS seis pavimen os. o ar IgO,

na cidade, foi muito curo-, o �x-prefeito encorajava os

primentado, tendo oferecido
I
irmãos Mussi: relembrando

lauta mesa de doces e bebi-
i lhes a coragem da falecida

das aos .12resentes. O casall'progenitora dos mesmos,

teve 11 filhos, tem 29, netos I que aqui apareceu 'viúva,
e 2 bisnetos.

','

I com cinco filhos para co-

I merciar, quando Tubarão

FALECIMENTOS , I.nada valia. E, agora, que
,

'

,está em franco progresso e

Em Londrina, onde se en-] que à firma muito prospe-
- I

contrava ultimamente, fale- i rou, eles não poderiam ter

ceu, vitima de um colapso 0_ receio, que a veneranda

cardíaco,' o provisionado
I
anciã não teve; naqueles

.

Waldemar Burrigo. Seu cor-: t�mpos �o n�sso �t�·a.z�. As
pa foi transportado para es- Sim, sera o lmdo edif'iclo um

ta cidade, em avião particu- dós maiores do Estado e o

lar; Seu sepultamento foi único no sul a ser servido
r f'e ito com grande acompa- .de elevador.

nhamento.
'

� --

CASAMENTO

MuiTO :'DINHEIRO EM
CAIXA

o último balancete que a

Prefeitura deu à publicida-
de, foi o de Fevereiro. Nes�

(>
te, o :saldo 'disponível era de
Cr$ 1.181.611,40, () que re

presenta a quarta parte da

arrecadação anual.

moleiros, os ladrões e os de

linquentes, enfim.

dos, que serão os futuroíl es-
SAFRA DA MANDIOCA

Um nunca visto entu'sia,s
mo, está tomando cônta dos I Ti\INHA COM FARTURA
produtores de mandioca. E'

I
'

que o preço da farinha e da Todos �s anos, no inver-
fécula, está numa altura no na Peixaria

I
I
I
I

r
ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

, '-,

CONFORTO absoluto'
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR

ELÉTRICO

r-�4
IMERSÃO � CHUVEIRO,--=' �

Capacidade 30 LITROS

• 'Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Járo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de reçu-

10gem instontoneo. permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

AQUECÉDOR ELl:TRICO CENTRAL

Capacidade: i
100 a 1,000 litros

,; 'C:�

Fabricados nos ,tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lâ de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por:- rtRMOSTATO.

que proporciona grande EÇONOMJA.

f. DAM08 8/4.-Comércio e &gências
Rua Jcãó Pinto, 9-.Fpolis--�ta. Catarina

""."
�

,

1
1

FABRICA

.

f

---� ,------- ---------------�

.íunicipal, grandes "quanti-

C I',ube Do,z'e deIades de tainhas, de alto

nar, como chamamos: do
,

_ .

-côrso, Este ano, já várias. '

AgOsto'ezes apareceram ern carni-
_

ihões, inundando a cidade.
I

Somo a fôrça da corseíra,
será em junho, espera-se RUI REY e sua grande orquestra, dia 8

de junho entrante, fará sua apresentação nos

salões do CLUBE DOZE ...
No salão de festas, já se acham em expo

siçâo as fotos do formidável conjunto.
Acompanham a orquestra, vários cantoCada ano que fie passa,

.umen ta o número de uru- rese uma dançarina eximia, de plastica es-
j

DR. GERALDO S. O. ruayos, que procuram 'a��e�- cultural. . .

,

'

NOIVADOS FONSECA
as famosas águas radiotí- A apresentação de RUI REY, terá cunho'

Com a gentil senhorinha
las, para cura ou descanso, de excepcional brilhantismo, sendo que espe-Ruth Ealsini Faraco, vem Dia 14 festejou seu nata- [o' t f

. . .

"..

d 8 d
•. , ss e ano, OI 'o mais movi- ra-se grande assistência na noite e e lU-de ajustar núpcias, o dr. Ma- licio, o dr. Geraldo Fonse- nentado comparecendo re- h

'
. •

noel Miranda, médico resi- ca, chefe do Setor de Santa �ular número de extrangeí•.
n o , . .

,

dente nesta cidade e de tra-: Catarina da Cia. Siderúrgí- - .,' Com a apresentação da orquestra, have-'os, inclusive alguns argen-.. dicional família sul-minei- ca Nacional. Ao ensejo, seus inos. rá soirée, que é deicada aos associados do
ra. A noiva é fino ornamen- amigos ofereceram-lhe um Ainda êste mês, os hotéis "Lira Tenis Clube" ...
to da nossa sociedade e fi- jantai'. Ia Guarda, abrigou grande -o conjunto musical, ,com inumeros acor-
lha do capitalista 'I'abal- Vila dós- Engenheiros. .úrnero de gaúchos, que re- deons-concertistas e lindas garôtas cantoras,caím Faraco. Nesta ocasião falaram vá- iresentam 90% dos frequen, execut�rá seu imenso repertório durante asCom a professora Mariá rios oradores, tendo o ho- 'adores, de TRES (3) mêses de
do Carmo, dile_ta filha do. menageado agradecido, vísi- danças. . .

atrazo, a Diretoria con-
sr. Luiz Pedro de Oliveira.,' velmente emocionado. PRONTO O ALAMBRADO 'A orquestra de RUI REY proporciona',. cede o prazo de 30 dias,
Presidente do Diretório 10- 00 HERCILlO LUZ

'

I verdadei�o S�lO�, dand? um espetáculo com--

cal da UDN., vem de contra-: CONFIRMADA A VITÓ- 'Após terminar as grandes pleto aos assistêntes .. ; ,

,

tal' casamento, o. jovem Wal- RIA DA S. T. A. N. -

trquibancadas-, o H.ercílio RUI REY e sua grande osquestra, dja 8,
ton Burigo, confeccionár.io �,UZ F. C. deu início e já ter- de junho, no Clube Doze ...
da C. TI. Carbo�ífera de A- Com um ano de creação, a niÍlou o alambrado, em re- Extraordinária noite de, alegria, arte eraranguá. 'Sociedade Tubaronense de' 101' d'e todo dseu campo e esplêndor ...Amparo aos Necessitados, 'oot-balI. Ivem cumprindo religiosa- d

. d' , Reservas de mesas na secretaria do Clu-
I

Com estes OIS gran es

b d 8' 11 h d"mente com o seu programa. nelho.rament,os, o Hereilio e Doze, ,as as, or�s, Iarmnlente ...
No. dia 28 último', consor-, Assim, qu� todos os ,sába- Luz ficará possuindo o me-

I
_ _ ........__.... �_ ..._..____ .,.._�_.-_.,...._""""""'__

;�:�-�:4�:::: i:;�:�:�, :n:': I !:� �,�:�:!a:.: �:u;:�f:�
.

h� :����':;ã:':::t:, me- PÂ,..I
.

cO-J � Ce raAm·lca ,.S a-o C'ae'lanodo sr. Esau Mendonça de 0- tura, gentIlmente cedida pe- ,horamel'ltos, será condigna-
I��:/I:·�o:C:i.:�:c�:s:es���:� �:ZSl� :i::���tJiÇ�:n;:i�:�o�' 7;e:i�eet::,:e:::::�ae::�ne� A.a!S

. TIJOLOS PRENSaLlOS. TELHAS. LAnRI-
dnha Mada do -E,p"Uo ''', ao, ;nd;gentea e nom- mm um bom quad'" de ,,�/ f • LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
S;mto Zanela, filha do sr. sitados. Conseguiu a STAN fóra,-para o graúde dia. � OURA/'ITE 70D8 DIA TARIO

::;:::;:oIO,!�nela, do alto

::H:::o�::,,:,�a�u�a nc�:a::� fRMÁ BENVARDA
/

I"', nos \lAPlJOS· PRONTA ENTREGA
li

'

,

��d:!n,::;:��: :�ebéan�::; Vem de a"um;, a d;"-'� "

D"'�"", /-;;R�""i OsnyGama Bt Cla.
importarrte,"" distribúÍr re- ção_ do Instituto São José, .:;M-�" iIl

� � �'� JERÔNIMO COELHO,. 14;-' .Caixa Postal,
cursos, somente àqueles que qúe compreende o Gin'ásio, '? 7t1 J!I' 239 _ FlorIanopohsnecessitam, pois, .só r��ebe Escola.Normal, Grupo Esco-

DISTRIBUIDORESaLÍxílio, o pobre. que é sino 'H, Jardim de Intância, Es�
__----__ , ,

_

clicado! ,',: d'e C6rte e Costura e

P"ART I'C IPA'CA'"Q'" ,

Agora, a STAN está em Dactilografia, a Revma. 11'-
_

cogitações para construir 'l1ã _Berivarda, Uma das mais' Dorval BOI'ba l! sra. participam aos parentes e pes-
-

, sôas de suas relações, ó contrato de casamento de sua'um prédio, onde possa abri- "competente� freiras da 01'-
filha_ Irene com o sr. 'FRANCISCO.

gar os menores _abandona- rIem da Divina Providência. Viúva lIilda .Jaschke, participa aos parentes e
Irmã Benvarda foi ,Dire- pe>lsôas de -sJas-relações, o contrato de casamento de seu

filho Francisco com a srta. IRENE.
FRANCISCO e IRENE'

---

-nuito peixe este ano .

LTRUGl_JAYOS NA

GUARDA
/

tora do Colégio S,agrado Co

ração de Jes us, de. Florianó
oolis, do grande Colégio de noivos

Lira Ténis Clube
ECITAL.
A -Diretoria do LIRA TE- - cretário Geral - João

'NIS CLUBE leva ao cônhe-I Gasparino da Silva e na

cimento dos senhores Asso- ausência deste, do, sr.
,

·ciado, que res�lveu, em ses-I Presidente em exercicro

são realizada dia 4 do cor- Antônio P. Oliveira Neto.

rente mês: Os. ingressos serão soli-

Suspender a aprova- citados, exclusivamente

ção de propostas de no- por Associados, no horá-

vos Associados, mesmo rio das 16 ás 18 horas do

par" os que já tenham en- dia em que a festa -fôr

caminhado suas propos- realizada;
-tas, até .que seja conclui- A -Diretoría lembra ainda

do o' levantamento do C-3.- que os srs. Assoclados

dastro do quadro Social; não poderão se f'azer ju-
2 __. Solicitar de todos os companhar de pessoas r�-::-

senhores Associados, em tranhas ao Quadro Social,

/

debito com a Tesouraria, sob pretesto algum mesmo

a atualizarem as suas

mensalidades, sob pena de
pessoas do sexo feminino;

f - Outrossim, ·cOI11UnÍ<:::l'

que a Secretaria atende-ser vedada a entrada na

séde social; rá, diaríamente, no .horá
rio das 8 ás 10 horas, aAos Associados com mais

todos os Associados que

para liquidar seu debito,

desejarem informações,
por intermédio do Dire

tor de Secretaria, sr.

Gustavo Neves Filho. To-sob pena de exclusão, con-.
forme preceitúam os Es- dos os assuntos deverão

ser tratados' pessoalmen-tatu tos no seu art. 32,
parg.-lO;

3 - A expedição de in

gressos, para visitantes,
estará a cargo do sr. Se-

te pelos interessados.

Florianópolis, 14 de Maio
de 1953.

JoãoGasparino da Silva

Viagem com 'segU,fdnça,
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUR DO

R4�IDO i<SUL-B.R,ASILEIHO»
I hrianópolis - Itajai - .Jolnville - Curiut:8

---

----------,----------,---,-
B!umenau, onde deixou ras- tora reunindo as mães das - cebeu grandes elogios.
'os luminosos de- sua adini- alunas daquele 'grande esta- Tubarão, 19'"de maio de Agência :1ishação. ,! helecimento, pronunciou be- 1953. i _

No Dia das Mã'es, a dire- lissims. cor�ferência, ,ue re- i, �'"""_.....,_''''�_,�,; ..,."..__o

h.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente SiLveira

- ]R'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 23 de Maio de 1953

Bil�ete Na He�ação
Barreiros Pilho, amígo e .mestre,

o jornal' do erudito sr. Governador do Estado, on

tem, prestou a você sensibtlizadora homenagem, tachan
do-o de Prof. Gagá Barreiros Filho:

Meu parabém l Acabrunhados e sem consôlo esta
ríamos hoje, você, eu e os seus amigos e alunos sem con

ta, se lhe saísse elogio de uma pena cretina e boçal.
Professor, hoje jubilado, você, Mestre}, poderá repe

tir, à sua consciência, que ensinou com a palavra e com

o exemplo. Em cada aluno' de ontem, você tem hoje um

amigo e um admirador. Ao Estado, da cátedra de profes
sor, do gabinete de direção, da tribuna legislativa, você
deu a força 'da sua capacidade realizadora e o lustre do

gore que Spencer Vampré rogava para seus afilhados:

o de ser moço, eternamenté moço, da mocidade imortal

do espírito, que quanto mais envelhece, mais remoça tão logo o fiscal virou as

ainda, pelo Ideal e pela Fé, pelo amôr ao Brasil e pelõs costas, o pobre hom-em, de

ímpetos bons e cavalheirosos. scsperado, rasgou todo o di.
-

Que .ímporta que sapos viscosos e repulsivos, de. nheíro apurado!
olhos esbugalhados, babem nos charcos; devorando-se d�
inveja e despeito pela estrela luminosa lá do. alto?

. Você, Mestre, mal reccmeçava o manêjo da suli pena"
brilhante e oportuna, aqui no jornal, já via os seus prí
melros e magistrais artigos serem' transcritos, por vá- dor. Naturalmente não será
rios jornais,. inclusive alguns que não nos seguem a. ori

entação política. Essas expontâneas -provas de mérito,
Mestre, se exaltam os que as proclamam, mortificam o

ciume e a cobiça das nulidades. A pena alugada que
-

pretendeu insultá-lo, é dessas que, se não fôsse o dinhei

ro, não escreveria, e se não fôr o dinheiro, jamais será

transcrita.
Chamando-lhe gagá, ela se atesta a própria pulhice.
Não 'se zangue, Mestre. Dê-lhe a esmola do perdão.

Você, pelo seu saber, pelos sacrifícios para ter a cons

ciência sempre obedecida, pelo bem que semeou e pelo
mal que não fez, tem um lugar de' honra no pensamento vite êsse mercado. Bnquan
e na probidade da sua terra e da sua gente. Quanto mais

Lo isso, a população de FIo.
abrirem o seu passado, mais o. prezarão. E quem o insul-
ta? Quem é'f De onde veio? Sabe-se que, para manter-se ,rianópolis ·fica a vêr, não

nn aluguel precisa asvurmar diáriamente os miolos mal navios) mas barcos -de peso
cheirosos. Você é um padrão de dignidade. E êsse, quer ca ... ·O problema está as·

ser um padrão qualquer no quadro efetivo dos funcioná
rios públicos.

O Aderbal, quando lhe deu a aposentadoria no car

go de Inspetor Geral do Ensino, resgatou uma dívida contra êsses tubarões dos

do Estado para com você. Ao Irineu, em condições seme- pequenos mares. E o resul

Ihantes, coube igual honra, para com outro. Se esses atos 'tado dêsse relaxamento? Es.
de justiça, podem ser levados à conta de pagamento peso tá à vista. Está na carne ...

!ó'oal, a miserável injuria não atinge a você, porque, par-
tindo de um jOl'l1al do próprio govêl'l1o, não chegará a Assembléia Legislativaum distanciado e altivo combatente da oposição.

,

Seu, muito aluno
.

seu privilegeado talento e

da sua _ invejável cultura.

Você, Mestre, vive hoje no

calor da afetividade catar i

nellse, . através da gratidão
das gerações que ensinou,
da estima de todos os que"
válidamente morais, lhe re

conhecem o saber e a pure
za dos sentimentos e do res

peito daqueles que, embóra
escapos ao seu círculo, não
lhe podem negar o lugar
conquistado nos mais eleva
dos cimos intelectuais da
nossa terra.

Se a saúde não lhe deu

proteção física, nestes últi
mos anos, foi porque quis
premiá-lo com aquele míla-

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Clube Doze De Agosto
'GRANDE APRESENTAÇÃO DO INSIGNE CANTOR

CARLOS DIX

HOJE - nos salões do "Clube Doze de Agôsto",
gl'and� apresentação do conhecido cantor internacional
- CARLOS DIX - que da vez anterior, muito agradou
ao nosso público, em suas aparições não só no CLUBE

DOZE, como também no cin
;ilante baile de gala do 50
DISTRITO �AVAL, em 11

Ordem do Dia
Da Ordem do' Dia cons,

ção anual a ser arbitrada,tcm: .,

Discussão e votação <10 oportunamente.
projeto de resolução n. 2-53 Como se sabe, a novel as
- Dispõe sôbre promoçõ<,s sociação, fundada por uma
nás classes das cal'reiras do

Quadro do Pessoal da Se
cretaria. da Assembléia Le

gislativa do Estado de San; Santa Catarina, propugna-
ta Catarina.

Estão sen do reservadas Aprovado.
11êsas na secretaria do Clu- Fara Calmon, uma Coletoria

. t, a Cr$ 20,00 das 8 às 11 I 'Disctissão e votação d��
. :ndicacão n. 14-53 - Refe-

horas, como também nafuralll1\Õnte ff tarde e à noite, antes Hoje, o órgão oficio:;:) .lente � instalação de um:--.

do início da "soirée" ... '

"Diário da Manhã.", traz em I C�letoria E,stad�üd..
'

n� ?i:-Espera-se grande concurrência para esta reunião de' svas colunas, maIS ataque�

ltnto
de Calmon, mUl1lClplO

fino gosto artistico. . I ao Presidente Vargas. E o ue. Pôrto União.
.

CARLOS DIX cantará com a orquestra exclusiva do Ilider trabathista silencioiJ.. O projeto em referência
Clube, dur�nte as danças, que se prolongarão até às 21-r-Tada disse. Concordara com 'é de autoria do deputado S:
horas: -' aquelas notícias? Ou somen- c:ueira BeBo.

de Junho ...

CARLOS DIX �eliciará a

'f.leta assistência, com seu

l1agnifico repertól io, de lia·
�1as e �eleeii)l1adas melo�
dias ...

Esta apresenlação vid,
abrilhantar sobrerr.aneira a

',Girée' programada para
l- :.;je, com início às 21-,30 hl)-
raso ..

, ,

QUE HAVERA COM O COMERCIO DO PEIXE?
A população desta Capital O' povo não tem peixe. Mas não fez segredo de que grano ca como da própria COAP. são os que dão até a vida,

está sendo, atualmente, prl- o peixe. segue outro rumo,. de quantidade de pescado Desinteresse, que prejudica para arrancar do fundo do
vada do pescado, Nunca o interior do Estado, Santos, era das águas de Santa Ca- toda uma população. Desin- mar o que êle reserva para
peixe foi tão escasso, em São Paulo, Rio... tarina. Alguem agiu? Não! teresse, que beneficia tuba- alimentação do homem.

Florianópolis, como no mo-, Até há bem pouco, o O que se observa, em tôda

I
rões, sem melhorar a sorte I E,. enqquanto os tubarões

mento. Essa falta, segundo DIÁRfO DA NOITE, em essa odisséia, é o desinte- dos nossos humildes pesca-: se locupletam, os pescado.
podemos apurar, decorre de bem ilustrada reportagem, resse, tanto da Caça e Peso dores que, na luta diária, res ficam mais pobres ...
várias razões, entre as quais . -

da carêncía de Lransporte.

O' Caso da" Lu'mber' .NcvenoNo entanto, no caso, a COAP
Convidamos a todos os

cabe agir, sem, no entanto,
fiéis, a assistirem a novena

usar da agressiva fiscaliza-
de Nossa Senhora do Sagra-

ção que vein sendo pratica- �iill!t:MiI��!li:""�J� 1"-'" ii��;'>. ;�.:;_ do Coração,
/

da contra os pobres pesca·
.� .__.. ...» - -_. ..

Fala no Senado O Sr Francisco Gallotti Iniciar-se-á aia 23 (sába,
•

do) às 18 horas na Capela
Os infelizes operários

I
Hoje, ao chegar ao 'Sena-

do Asilo de Orfãs.
clamam no deserto, per- do, encontrei os esclareci-
dendo-se sem resposta os mentos que me haviam sido Domingo, 31 de Maio, dia

Iseus apêlos: ao Presiden- prometidos pelo Sr. André 'de' N�ssa Senhora do Sagra.
.

te das Ernprêsas-Incorpo- Carrazzoni, Superintendente do Coração,' homenageare
radas, Ministro da Guer- das Emprêsas Incorporadas mos a Virgem Ssma., fazen
ra, Ministro do Trabalho, ao Patrimônio da União.
Presidentes da Câmara e Passo também a lêr êste do guarda de honra, duran.
do Senado, Presidente do! documento: ':e todo o dia.
P. T. B. e até mesmo ao! Ofício n. G-57-53 - Em Ide, pois, levar vossa ó:
Cardeal D. Jaime de Bar- I 18 de maio de 1953: ferta de orações, de suplí-
ros Câmara. Após tôdas Prezado amigo Senador

cas e ãgradecimentos nesse
essas súplicas, sem mais Francisco Gallotti. '

a quem apelar, e vendo
.espôsa e filhos chorando
de fome, os operários, .to
mudos de desespêro, re

solveram invadir a cidade
de Carioinhas, "não com

armas na mão e sim com

a bandeira do Brasil e o

retrato. do Presidente
Vargas, para suplicar- es

molas",
Como se vê, por incrí

vel que pareça, tudo isto
está acontecendo nesta
rica e dadivosa terra ca-,
tarinense. Para quem ape-llar?" .

«Tubarões»

dores.

A pesca da tainha está às Na sessão do Senado, de �

18 do corrente, o sr. Sena-I
dor Francisco Gallotti pro-

I

feriu o seguinte discurso:
O SR. FRANCISCO GAL·

LOTTI "- Sr. Presidente, na
sessão de sexta-feira tive

nas bancas, nem nos diver- oportunidade de ocupar,

sos pontos em que sempre pôr alguns instantes a tri-
buna do Senado, a fim de

são encontrados. o que há, trazer ao conhecimento da
em tudo jsso, de verdadeiro, Nação o-que se passa no mu-

não se sabe ainda ... A ver-
.

n icipio de Canoinhas, devi-
10 á falta .de pagamento ao

»perar iado da antiga Com
oanhia Lumber, operariado
esse que, em companhia de
mas famílias, era prêsa de
.errível miséria e fome.
Ao lêr os jornais de on-

vesperas. Em . outros anos,

já anotavamos lances de mi.
lhares dêsse pescado, nas

diversas praias desta Ilha.
Neste, :. não há peixe, nem

dade é que o povo está sem

êsse pescado, atualmente,
Em palestra com diversos'

interessados no assunto, on
tem, a nossa reportagem
conseguiu saber que" em vir.

tude da fiscalização da

COAP, um pescador foi pre
so, por não concordar ven

der os peixes pela tabela.

Exasperado, acabou aten

dendo à fiscalização. Mas ...

Aí está, segundo
que nos foi feito ontem, o

drama de um pobre pesca-

apenas êsse uma das vítí

mas que, acossado, se vê na

obrigação de desistir de sair
ao mar, para a luta diária.

Os barcos de pesca, ainda
tem, tomei conhecimeyto de

um. telegrama de Florianó

polis, publicado no "Diârio

de Notícias" e que 'passo a

'ler:

continuam carregando o pei
xe das nossas costas: Vão

levando ... vão levando, sem
que haja autoridade 'que e·

"Entrou no nono mês
de atrazo o pagamento de

,

.
salários dos operários- da
Companhia Lurnber, de

.

Três Barras, município de
Canoinhas nêste Estado.
,Em aflitiva situação
quase trezentos operários
e suas famílias estão co

nhecendo o tormento da

fome, já que a referida

Companhia, sob a orien

tação do Ministério da

.

sim, sem solução" sem me

; didas que defendam o povo

Guerra, não encontra uma

solução· p,ara o/caso.

Sessão do dia 22-5-53.
Presidência: Volney C. de

Oliveira.
Secretaria: Len oir Vargas

Ferreira e Elpídio Barbosa
Incoerência?

O deputado Cássio 'Medei
ros, na tribuna, extranha,
lj"veras, a atitude do lider
eH bnlhista, deputado PauJO
l\I�::'ques. E' que, há dias,
('!l.ando o seu jornal "Alv;),
l'ada" estampava críticas a!)

;),'(":Ê;rno Íederal, aquele par·
:amfnta'F al'do1'0so e ell)
q'll'lltemente, protestou dii
(rihma desta Casa.

te o s�u jornal merecia res

posta?
Incoerência?

Lavoura de Mogí das Cruzes
N atribuna, o deputado E

nory T. Pinto, teceu referê'1-
,c:'as elogiosas ao trabalh')
..!os lavradores holandese'-l,
em Mogí das Cruzes, Estado
de São Paulo, que vem ob-

. ��.
tendo resultados maglll1.:-
.'OS. Acentuou, aquele pal'
,ament2.r, a possibilidade da

ida àquele local, de uma Ca.·

r:..vana de lavradores catari-,

nenses, à� expensas do go·
vêrno estadual, para estu-.

Peixinho

Domingo, que encerra o

Dou-lhe os esclareci- Mês de MARIA e que se co.

mentos que me pediu, em
I
memora o hande dia de

carta de 14 acêrca da re-
.

Nossa Senhora do' Sagrado
clamação que, sõbre atra-

I

Coração.
zo de pagamento lhe fize-

.

ram empregados da Lum-
'

AV ISObel' desde meiados do ano
'

passa?o. ,j�ri�dicionados A DIRETORIA DE ORRAS
no Minlstério da Guerra, I

• •

que, consoante têrmo de PuBLICAS - Serviço de

transferência, assumiu a Luz e Fôrça - comunica

direção daquela antiga que, domingo, dia 24, {nter
serraria e ca-mpos adja- romperá o fornecimento de
centes.

energia elétrica das 7 às 17

Contínua na 6a pág. horas a esta Capital, em

---------.------ ...-- -_ virtude de serviços urgentes

AGRADECIMENTO na linha de transmissão Ca-

pivarí-Fpolis.-Jaraguá.
Florianópolis, 22 de maio

de 1953.
Venho por meio dêste, agradecer ao prestimoso ia.

.ultatívo, Dr. Isaac Lobato Filho, que durante a enfer
nidade de minha espôsa VENINA CECILIO RODRI
GUES, não mediu esforços para dar-lhe um pronto res-

abelecimento. À êsse médico tão estimado por todos que
.stão sôbre seus cuidados, os meus mais elevados agra

l;ci3llentos. Outrossim, quero -tambérn agradecer, na pes
soa do Dr. José Lerner Rodr-igues, Diretor dêste estabele
;imen�o como ainda Dr. Roldão, Dr. Aragão, Dr. Danilo,
� as piedosas e abnegadas Irmãs, principalmente à Revma.
Irmã Superiora Heinrica, que tudo fez, com carinho e
bondade, trazendo sempre o seu conforto rias horas pre
cisas.

Deixo, aqui, também os meus agradecimentos às en

fermeiras, e a todos, que cooperaram para sua volta ao
.ar, e que Deus derrame a todos as suas tão divinas ben
ções,

Florianópolis, 22 de maio de 1953.
'.

Cecilio Jaime Rodrtguês

loumalia seloall
J. PESSOA, 22 ev. A.) ::-

Revela-se a verdadeira iden
tidade do "homem que está

virando,mulher".
Trata-se de Manuel

Declaradas. de
utilidade' PlíbUca·/
Pela le,i n. 160, publicada

ante'ontem, o Chefe do Exe
cutivo Municipal conside
rou de utilidade pública o

Clube de Excursões da Ilha I
wncedendo-Ihe uma subven-

-

A uma dessas crônicas juntou um recado, para
a redação, pedindo e justificando a alteràção do
pseudonimo. Na redação do colega houve sonolência
e o _recado saiu publicado com o artigo, na edição
de 9 do corren te ..

Ei-lo:
Voltam a serem assinados por L. Bello,

nome do sobrinho do Wanderle:v.. Sendo ele re

portel' da ULTIMA HORA - estava receio
so de escrever para um jornal oposicionista ao

govêrno federal. Daí ter mudado o nome dele
para L. Mello. Doravante será, porém, L.
BeBo - correspondente político do DT'.
Bela urucubaca. Daquelas em que o urubú

de baixo desfeiteia o urubú lá de cima!

Pe-
reira Lima, de 29 anos, re

sidente em Serra Branca,
município de São João do
Carirí.

Manuel está hospitaljzades
na Casa de Saúde 'Santa Isa-

Roubou Em-MIriIn-
8 101 prêso na
Capital

- À Delegacia de Polícia

dest ... Capital foi apresenta
do. Francisco Gregório, na

tural dêste Estado, de cor

bel, devendo

I hoje.
ser operado

branca, solteiro, pescador,
residente em Mirim, muni

cípio da Laguna, por haver

roubado três pulseiras que

foram, depois, enconti"adas
em poder de pessoas resi
:lentes nesta Capital

O nosso prestigioso confrade Diário da Tarde
tem, no Rio, um correspondente político que lhe es

creve" crônicas de qltando em quando, 'sob o pseudo-
nimo de L. B�llo e L. Mello.

.

plêiade de jovens apaixona
dos pelas belezas da Ilha de lá

,>e em torná-la, conhecida. I ��liílilü:ii'�rl:ll�·l!!t;;;t·DmIill,i5BSftIl!iOaIilllIlWW =-_:j-Kl_B•••L'lDa:..�

Assim, o ato vem desta-1
, .

·· ...··...,Wi!:""'".._·

cal' aquela sociedade que,
assim, se pl·estigia.
- Também foi declarada I

'de utilidade pública, pelo,
Govêrno Municipal, pela lei:

161 U'- E"
I

n, ,a nlao Splrlta
"Discipulos de Jesus",
sede nesta Capital.

\

com

'-1;; - �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


