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OS "QUAJRO GRANDES"·.
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'1,0 TempoPrevisão do tempo até às
� 14 horas' do dia 16.

Sessão do dia 15-10-53. - Deputado.
Presidência - yolney C�' Rio GabJroba?

E 'N C
i

t'
A Ter\1pO - Instável, agra- de Oliveira: tubro de 1953.

,

m , "o'v'a on erêncla oVando-se CQm. chuvas e tro- Secretaria - Lenoir V. Ilmo. Sr.
voadas. ...

I ' Ferreira e Elpídio Barbosa. Francisco Neves

PARIS, 15 (U. P.) - O fim a um deseÍ1tendiment� I
de Bidault sobre a oposição tas� junto a seus aliados Temperatura - Entrará Homenagem ao Dia do I DD. Deputado Estadual

1 1 d I . s-m declinio. '

Conselho de governo con- entre a guns ministros e o

I dirigid�
por Pau Reynau , para que regeitassem a pro- Professor Fkirianópolís.

cordou hoje em insistir na �chanceler Georges Bidault. dentro do gabinete, Rey- posta formulada pela Rt}$- Ventos - Rondarão para Historiando a, institui- Prezado Senhor.

realização de uma confe- Acredita-se que este �cor- i naud propôs, na' sem�na,.1 s�a �ara' t,ea�iza�,,- uma, c�n-
ú quadrante Sul, com raja- cão do' "Dia do Professor", Conforme nossa palestra

rência dos "quatro grandes" do representa um triunfo passada, que a França ms- rencia das cm�� potencias. .lias' frescas.
, ,': 'J�so_u da palavra o dep, El- do dia 6 do corrente a res-

para tratar, dos problemas
'

,

-

'" '::' , Temperaturas - Extre- pídio Barbosa. peito da ponte de Santa Ma-

:i:::::ia.:;!le;::�:;t;� Grave Irregularidade
·

DO
... CIOcursol do �;�;. ��im:n���, Máxima

m�;::m:::�O�i�:,:e�:;� :�:_;t:;::�:li:�ra:n�=�
:�,;;g�n!:�::��E�:;;n�: I ;Banco �O .-Brasil IOlas condela- ·1 :;���:ud: otr::::�!':,r::;
Por agora a reumao em • �O-8S DO Cairo cedeu, defendia a fixação'"

, RIO, 15 (V.' A) - Recq- Como se sabe, as provas I • Ciente do fato, a direção
"

-

que pudesse tomar' parte
.

do 15· de outubro para co-
'bemQs, do Serviço de Pi- para o concurso do 'Banco do Banco propoz ao denun- CAIRO, \15 (U. P.)

também a China comunis-
vulgação do Banco do Bra- 'do Brasil, depois de orga- ciante que =sacásse cinco D trfbunal revolucionário

ta. Esta decisão do gabine- ,-

I"sil a, seguipte, nota:
'. niza.das, são. impressas

..

e' n:il 0.1'\1,'zeiros cQnt.ra a .rA-, sentenciou hoje três pes-
te de Joseph Laniel pôs � f° "Banco do Brasil S.A. assim padronizadas remeti- gencia Central, a fim de ser soas a morrer na orca,

I
'

I'
\, ca, lograramsente ter que comunicar' a das para todas as agencias feito O flagrante da chantâ- "por alta traição e espiona-

I ' .

"O ," ' áprova,ção unânime.necessidade de adiar para I
do interior do país" onde no ge. Aceita essa pro�osta foi gem. s- reus, cujo julga-

lelviDdica�Õ8S data que previamente -a-: mesmo dia em que nesta ca- descoberto facilmente o mento começou ontem, são

dos m·a.p,.·tIDl·OS"
nunciará a realização das pital se realiza a competi- golpe identificados os seus Boulos Maximos Soucha,

, cerces seguros, pede êle, a sa um, caminhão ela baixa
provas �o concurso ,público

.

ção .. Desse modo, facil se �utores, em numero de'Alfred Award Mikhail e

) E h d F h b homenagem do Legislativo muito e espera se qUàlqu;er ,

. RIO, 15. (V. A - m para escriturário-auxiliar tornou a um astuto funcio-I cinco, um dos quais é um

I
M? ame Ezzat

'

ag e ,
'

,
. catarinense, E, aos mestres hora uma grande desgraça.Ionga nota aos jornais, o antes marcado para ()s dias nário copiar as questões e I ex-continuo do, Banco. Em Foram detidos há. pouco,

t_,oide Brasileiro descrimina 18 � 25 do corrente. mandar oferece-las "�pela I consequência dessa irregu- corno membros .de uma rê- que já cumpriram a: sua ab-,
.

Apelamos a V. S. que a-

I negada missã� na terra e presente ês'te caso na As-
as recentes reivindicações ° motivo prende-se a quantia' .de 'cinco mil ,,: c,ru- laridade, foram demitidos de de'espionagem e acusa- ,.

f I que Deus já levou para seu' sembléia para ver se épos-'dos marítimos, afirmando que, lamentavelmente e a- zeiros aos candidatos. Um já os responsáveis pela de- dos de servir a uma potên- !'I doce convívio, como uma 'sivel um concer:tq, nestaquê todas elas estão sendo, pesar das cautelas de' que destes, não tendo a referi- sonestidade e adiada as

I
cia estrangeira: A senten-

I " • homenagem póstuma, soli- ponte antes, que custe vidasatendidas.
'

Uma ou outra se cercou o banco, houve da quantia, pediu um pra- provas, naturalmente para ça está sujeita à confirma-

r
ainda está dependendo de violação de sigilo sobre os so.. mas depois de refletir,

I
serem modificadas as suas

I
�ão pelo Co�selho Revolu-

,providencias governamen- temas respectivos. Pela ir- resolveu denunciar o gol- ,questões.
'

cionár�o, que representa ,o'
tais ou do laudo arbitral regularidade já apurada pe. poder Executivo:
da

'

Comissão de Dissídios em toda sua extensão fo
do Ministério do Trabalho, ram devidamente punidos

. que será' cumprida tão 10- os 'responsáveis com a dis

go. -a solução chegue á di- "pensa dos serviços do 'Ban-
reto;ia do Loíde.i, ao".

memorar-se o dia do mes

tre; ·através de seu projeto.
E os parlamentares da épo

conceder-lhe

a V. S. que a mesma tem

mais ou menos 17,50 de

comprimento. entr� as cabe
ceiras com 4 mts. de .Iargu
ra, não tem pilares no/meio

�

do rio.
'

Esta ponte está numa si

tuação perigosissima, ela é
bastante alta e está pedre
a coberta de zinco tambem

está estragada. Quando pas-

E' a êsses construtores, da

pátria, que lhe calcam 'ali-

cita da Casa, um minuto de preciosas.
,

silêncio. Não estamos nos interes-

Após a solidarização dos
líderes das demais banca-

professor, o "Diário da Ma-' vemo-nos muito' atenciosa
nhã", tentou lançar a sua mente,

(a) Artur Augusto Sch-'raiva recalcada, a sua hili�
acumulada pelas calúnias

corrigidas peÍa justiça toda

mitz - Direto�-Presidente.

penha-se em conseguir no
vas informações dos rapto
res de Bobby Greenlease,
tendo em vista descobrir

Verba 'para co'n�r'ução "da
Escola de Tratoristas em
I

Caitoinhas
A bancada pessedista na

Câmara Federal, por inter
médio do dep. Leoberto,"

/

1\
- Largue disso; Valtru-
dio: Isso não dá naáa.
Porque não vai lá na

Assembleia arranjar
I

um emprego corp o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculd'ade N"cional de Medicina da

Universidade do Brasil IEx.-interno por concurso ·da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio RoddgueB Lima)

.

.

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital I'I. A. PnE.•. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do :Hospital de Caridade

.

nOENçAS DE SENHORAS -- PARTds _ OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

;

Pela manhã atende diàriamente no Hospital'
de Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 •

Cantição!Mário
)

. ,

1

de Larmo

. CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

_. Dr. Mecesláo Sza,niawsk-
- Médico do Hospital' Nossa Senhora da Luz _

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _._ Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO 'N. 529

CURITIB'P'-L PARANA'

Especialidade:' DOENÇAS NERVOSAS E :MENTAIS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-_
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de ·regras, Ex

cesso, FJores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilidade, Desonvolvimento físico ·e mental, etc. - Do

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária érônica" Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenall nos dias 26 a 30 de
cada mês, no HOTEL HOLETZ

.

o ESTADO

Dr.I'Samuel fonsera

I

Informações
.

UJeis

C.�lo_ aoe,ok e $.1A.
Uma tra�içao no' .�omércio. e na· In�ustria �e Santa Catarina

"

..� ·a t r' i z - F I o r i a n Ó p <?'I: i s
FIlIaiS em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJE_S, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL. FABRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE G�LO.
.

'

("
,._ .�_. -,-__..l- ........ ....c..�,----------------------,...; _

«O
.

ESTA-DO)
ADMINISTRAÇÃO .

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Malra ·r. 160
1'eL 3022 -- Cx. Postal, 139.

'

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.I

Representantes:
Representações A. S. Lara.: Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 -- Se.! �ndar.
Tel.: 22-5924 -- dio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

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

-c, ASSINATURAS
Na

\Capital.
Ano ... , . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 170,u.,
Semestre , .. ,... Cr$ 90,00

No Interior
Ano .. , .. , , . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ no,oo
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não' publícados, não
serão devolvidos .

A direção não se responsabiliza pelo. con
ceitos emitidos nos artigos assinados.

, �
-

OkA. WLADY�VA w. MUSS� DR •. JULIO 'DOIN VlEIRA
.1'.)&, AlNTONIO Dffi a6TTss"

. E�PE(';IALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS: IJD� J OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .

.

•�.. Ex-Assisténte na Policlínica Geral do Rio de Janei- 1

.00nl'.a-CUal.. '''nI-ran.
' I 1'0, na Calxa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina!

....�,. eomple••••pHlal1H" !Ie. DODOA. D••_0. Ra llway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
..... __ lI&"'r.o. m6t04" •• clJal.6."... • Curso no Departamento Nacional de Saúde
JOLPO.OOPIA - IIl8T.ao - .ALI'IK.oa:uJ'IA - IDIT....O· Consultas di��iamentefdas 10 às 12 horas.

LIB.O· •.u.u. 3a�. e Ms. feiras de 15 às 18 horas.
�41okra.1a ,er •••••••r...-.�••la'" ..101 Ultra Atendej no Hospital de Caridade, de 8 às 10

... 1 " Infr. ,. .rm.lllo. . I horas.
C. I"rlll ••• Tr.j••• , a. 1. 1· ....1 _, "tft..� .. •••.

. Consultõrío ; Rua Vitor Meireles, esquina cum

_I.. Saldanha Marinho.
....'rl., D••• la 1. Ilor... r: Dr•••IIL Residência: Travessa Urussanga 2. _ .Apt, 102.

D.. 11 la 1. Il.ra. -' 01'., ••aal..

.......... A.....l•• Tro.,e".Jd. ..

Cara.....p.cl.U..ç� p.la 8, H. ·T••·i••-nao·, ..__...........

Clrarri. '0 Prof. ÚIO PiDllolr. GabD.:rIoa (&I.).
.

I CIRURGIÃO DENTISTA

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

, . ..

I

Atende em/hora marcada IConsultorlO e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

Res: Rua São Jorge' 30 _ Fone 2395 . Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras --

,
, Pontes Moveis e fixas

,. Raio X e Infra-vermelho.

I DR. N'E'WTON D'AVILÁ HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

_

C1nr,i. 1000aI - DOe-cu or..j':';' rroí;....... 1·,horaDs,
e dSa3s01t à1s21S horas.

.

,

<� c ...trlcI �a ! i .

as , .a" horas aos sábados. .

eoa..Ia6r1o: a•• Vitor ••Ir li - �...f••• l.llt. ,CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
eq.altaa: AI 11.10 Jaor•• e l tar'•••• 11 Jaora. _ ...... 19 às 21 horas.

.

_ MÉDICO _

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS e

DOENÇAS INTERNAS DR CLAUDIO BORGES'
CORAÇÃO - FIGADO -- JUNS ,-- INTESTINOS

." .;

Tratamento moderno da SIFILIS
. ADVOGADOS

Consultório _ Rua Tiradentes, 9 J'6ro em lual. Recu�.o. ,erute o 8Rpr..o �1nI·
HORARIO: aal "Idlral • Tribuaal Federal •• a"UnH.

Das 9 às' 11 e das 13 às 16 horas I IISOaITéBIOS
Te1.: Cons. _,_ 3.415 -::- Res. - 2.276 - Florianópolis. ti I'lorlaa6poU. - Ediflcio 810 lorl" rua TraJa••

13 -- l01aadar - laia 1
.

Rio ,di lueiro -' Ediflcio Borba Gato, A,."1�
Aat6aio Carlol 207 - laia 1001•

DR. HAMILTON P. STOCCO

-.M·ÉDICO _

Clínica geral de adultos e crianças -- Doenças de
. Senhoras -- Partos _. Operáções '-

Con�ultório: Victor Meireles, IS.
Resid�ncia: Jerônimo Coelho, 16. ,

Atende em seu consultório das 3% à§ 6 horas.

O leitor encontrad., nes
ta coluna, ip.formações que
necessita. diàliamente e" de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado .,........ 3.022
A Gazeta ........•. 2.656
Diário da Tarde 3.579
Diário da ManhA 2.463
A Verdllde 2.0Ut
Imprensa Oficial 2.688
.HOSPITAIS

De Caridade:
(Provedor) ..••. .• 2.814
(Portaria) . . • . • . .. 2.036
Nerêu Ramos ...•.. 3;831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa

de Saúde) 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR.
GENTES

.

. Corpo de Bombeiros. �.818
Serviço' Luz (Recla
mações) ......•.. 2,404

Polícia (Sala Coinls':
sário) 2.038

Polícia (Gab. Dele.
gado) , " 2.59.'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC
'

Cruzeir�' d�'s�i'::::
Panair .: ..•........ '

Varig ..... ;.: .....
Lóide Aéreo ..•......
Real •...•.........
Scandinavas ....•..

HOTÉIS
Lux ........•..•..

Magestic ........•'.

Metropol •......•.

La Porta ....•...•

Cacique' ......•....
Central ..•........

I
Estrela •..

'
.. : ••...

Ideal ....•...•..•.

ESTREITO
Disque •..••..••.•

3.700
2.500
3.553
2.325 '

2.402
2.358
2.500

2.021
2.276
:l.H 7
3.3:n
304-1'
2.6!H'
&.371
3.659DR. MARIO WENDBAUSEN

0JaI- .MI_ I aIutu.
_

""'..1úI0 - , , II - t'o1. .. ta
CoMaI_ 4 Una. "

........., ..".. ,..... a. 'l'oL na

06

ADVOGADOS farmacias
de· Plantão

MtS DE OUTUBRO

3 - Sábado (tarde)
Farmácia Moderna _ Rua
João Pinto .

4 - Domingo _ Farmá
I�Ja Moderna _ Rua João
Pinto:-

10 �'Sábado (tarde) -
Farmácia 'Santo Antônio _
Rua J6ãe Pinto.

11 - Domingo -- Farmã
cia Santo Antônio _ Rua

.
.Túão Pinto .

17 - Sábado (tarde)
Fc:rmácia Catarinense
Rua Trajano.

18 _ Domingo -- Far
mácia yatarinense _ Rua
'rrajano.

24 _ Sábado (tarde) -
Farmácia Noturna -- Rua
Trajano.
25 _ Domingo _ Farmá-

I . .

c�a Noturna _ Rua Traja-
i

DR. MARIO LAURlNDO

DR.. CLARNO G. GALI&TTI
.

- ADVOGADO. -
Raa :' Vitor Melr�le. D. 60 -' FOD. 2.468 - ,1')orl••é,oU••

Advócaéia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _' Oausas

cíveis e trabalhistas.
.

CONTABILISTA: Acácio' Garibaldi S· Thiago _
Assuntos fiscais em geral.

•

Edifício "IPASE" _ 5° andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIKA"
- .ADVOGADO -

c.Ju r..... III ..:. .I"J" - �.. c......

.Lavando com Sabã.O

\?irgem' ESl>eci�lidade
da Cla. IITZBLI INBDSTRIIL-Jolovllle. (DI'arca registrada)

economiza-se tempo e' dinheiro

s��� 'I'RCt,L
. .. ...,

ESPECIALIDADE

1'0 •

.

30 _ D�a do Comércio --.._

r.'armácia Esperança -- Rua
Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será

",fetuado pelas farmácia�
Sétnto Antônio, Moderna _

Noturna, situadas as rua;
J;·ão Pinto e Tra'ano,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ ARTIGOS P{\RA SENHORAS

89,00
57,00 . Saias de verão, desde .

Blusas bordadas . . . . . . . . . . . . . . a

Blusas ótimas, xadreszinho ....._ a

\
'

,
,
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Que Tal
ARTIGOS:. PARA HOMENS

Camisas de seda, sport, superiores a

Calças tecido bom.jmitando linho, a
Camisetas ôfimas - 1 por 10,00 3

por·' .

Calças tropical � , . .. a

Ternos meia lã inteiramente forrado
a seda '

". a

E mais de 2.000 ternos por pre
ços excepcionalmente baixos!

PARA CRI,ANÇAS
'Camisinhas de Jersei de algodão a

Camisinhas de seda finíssima . . . . a

Vestidinhos ...........•...... a

" •.
E milhares de outros artigos.

,

I

,

/

"

,27,00
95,00

Vestidos bem bonitos, côres firmes �
Vestidos em côres não garantidas a

'Puro linho, igual ao que é vendido
na. praça por 120,00 . . . . . . a

275,00

.'

22,00
43,00
30,00

Combinações de opala com renda a

Ótimas c�isolas com bonito bor-
dado :

"

'. a

.Soutiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

Etc.; Etc.

Só' são/ e só. podem ser d,8 A Modelar
_----------- -_._.,--

!����!�a;,�l�;v:IC in e rn a SIJ$fsnnRI�D
: número da revista "Metró-

. I

I 1"
.

b '1' d I
Allan LANE _ Roy RO- I

po e , a mais rasi erra as

I Irevistas. brasileiras. Edição • • If�
GERS em:

S FI ., . I 1 Ii d
- -_, ,_S COW-BOYS EM DES- .

_ nr. orencio Sena; I
-, Idrnina Maria Izahel,' comp eta, com . in a capa

.

S
' Fil kli r« L�jl" d L' -, A

.

t
. , , . A 5 8h

FILE
_ nr. ran ln '�é1s�aes, ,

rumnna o s�. mo D. .1'•. em rrcomia, pagll?aS a - s _ s. ,

F.AZEM· ANOS, HOJE:" professor de desenho da Es- cher, cores, focalizando m(')das," Robert YATES'- apre-
Continuação do Seriado: ,

\_ "o

f

cola I,hdustriali. reportagens" passatempos, senta James MASON _

.0 MONSTRO INVISIVEL

Snr. Maurício dos _ Sni-a, Maria Lucindo: :::... I.lpnino Emanoel .Josc, ,comentários, cronicas, poe- June HAvoe e�;"
-, No programa:

I I
'

UMA
.

" Esporte na T�la. Nac.
da Silva,. espôsa d.o sr, A- Iilhmho do. sr. Ott,o Appe.l sias,. teatro, literatura,' hu- ESTRANHA

d lf MUL Preços: 6,20 _ 3,50
o o Lucindo da SIlva, fun- I - Menino OS111 Nova.'), morrsmo etc. HER

I
' Imp até 14 anos.

N d· N' S d I
cior.ário do Banco INCO, Cill.linho do sr. Manoel l\lc-

I Metl'ó.pole _ uma revis- No programa:
.

OVBoa 8 • • O· em Urussanga; ·'''I'S. ta do RIO para todo o Bra- Esporte em 'Marcha. Nac.

Sa'grado Cora�a-o
s.il -- obedece.u direção de Preç: .i , '7,60 _ 3,50

�
,.. A'varus de Oliveira e Leô- Imp. até 14 anos.

DIa 17 do corrente, sá-

.-'

PARA O LAR

Toalhas de rosto desde .

Toalhas de banho desde .

Colcha para' casal, daàíamada mar-
"C I bia" <

ca o um la a

Tapetes, congoleums e passadeiras,
por. preços excepcionalmente

. baratos!

114,00
-.

,_ A, Shs,
.

.1 O Centro de Irradiação
"

Humphrey BOGART ,-
Mental "Amor e Luz" realiza

J George RAFT em:
. sesS%S �s?téri�as, todas �s se-

HOMENS MARCADOS
gun s �I(as,. as ,20,30 a rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
, andar.

I' ENTRADA FMNCA • ._,

I Aulne"O ESTADO"

f3L€>VIA
EsireUo

NO LAR. E NA SOCIEDADE'
ANIVERSÁRIOS

Reis;

bado, novamente será rea

lizada essa poderosa devo-

nidas Bastos, com direção
arustica de'parcy Saba. A-Ho;e no

]6 DE OUTUBRO
Passado presenta-se "Metrópole"
de Portugal.D. Maria II, com edição esmerada, pagí-
havendo aquela, no dia

.

A 8hnacão .moderna sendo das . s s.

f1 data de- hoje 'recorda- .rnediato, contraído n.upcias maJls completas'pUblicações' Edmond O'BRIEN ....:..

1',OS que: I d D P dcom o mpera or . e ro
no gênero. Joanne DRU em:

I:
o' I O. número que se acha SINDICATO DO CRIME

-
. em .1636, combatendo . 1868 16 B t

.

- em
.

, o a a-
nas bancas custa apenas No programa:

na defeza do Engenlio Es- 'ihão de Infantaria, coman-, Cr$ 10,00 apesar de consti- Cine Jornal. Nac.
pirita Santo, na margem di- dado pelo então Tenente-I tuir- se ediçã� especial de Preços: 6,20 _ 3,50'
ceita do Samuraguaí, aflu- coronel Tibúrcio de Souza, I aniversário. Imp. até 18 imos. -<;

, SOLEN.DADE ente do Paraíba, morreu o derrotou um destacamento
.

-,

.' Ixames de I.ilml·ssa-o ao Dlnas,·o
. No Vo Distrito Naval :;onsdheiro Ippo Syssens, paraguaio emboscado perto EXAM'ES

; U

Sábado dia 10 do corren- no cargo de gove�nador ho- , 1';' li :-..

? � ! _ Prep�r�rr:-se candidatos para o Exame de Admis
de Vuelta de Angusturra, \.ii , !�_ :! � � � . sao, ao Ginásio. .

.

te, na séde do 5° D. N., te- landês da Paraiba. O refe- no Chaco; INSTITUTO DE EDUCA- .

.

Tratar à Rua Nereu Ramos, 57.

ve lugar a cerimônia da l'ídd Forte foi tomado pelo -- em 1946, em Nurem- çÃO
As 8,30hs.

troca de platinas de dois Capitão Francisco Rebelo', b f f d ART. 91
Robert YATES _ apre-

ergue, oram en orca os

oficiais recem-promovidos: -- em 1816, foram derro- os ex-lideres nazistas. Início dos, Exames
senta ..James MASON _

.

Capitão-Tenente FN Felix !fldos no arroio Zapalar, pe- And1'é Nilo Tadasco Dia 19 às 18,00 horas.' June HAVOC em:

Vieira de Azevedo Neto e lo Ca?itão Manuel Joaquim i '

UMA ESTRANHA

2° Tenente da R�RM Adão ele Carvalho, a frente . de l -.r- _ _ _ _••;. • �7�' "'"
MULHER

11'" '1' de cavalari P I··
- Esporte em Marcha. Nac.

....

,:, J)1'�SI eI�os e cava aria, I . rir IClpaçao
.

1,.1 orientais de um desta- .,... Preços: 7,60 _ 3,50

carnento comandados pelo ORLANDO FERREIRA. ÓLIMPfO OLINGÉR 'Imp, até 14 anos.

I'enente Bonifácio Isas Cal- DA CUNHA .

' ,

'e

nel'c:n, mais tarde Briga- e

deiro servindo ao Brasil; PALMYRA S. DA CUNHA LAURA V. OLINGER
_. em 1818, o General

João de Deus Menna Bar

:-eto (visconde' de São Ga

briel); comandando 600 ho
.nem: de cavalaria. da van

guarda do General Curado,
atacou a foz em lÍuga, no

arroio Rabon, o então Coro-

. cão, rezada às 18 horas, na
Capela do Azilo de Orfãs,
exceto aos Domingos, .que

acompanhará
'.

o horário da

Benção do Santíssimo, às

4 horas da tarde.

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
Imp. até 18 anos .

A Comissão

, Muller, A-pós reunidos no

salão nobre, todos os ofici

ais do Comando 'do Dístri-

43'00
33,00
5l5,00

78,00
58,00

98,00

23,00

49,,08
9,00 .

to, #oi servido um "cok
. tail", usando a seguir da

palavra, o Sr. Contra-Almi
rante Carlos da Silveira

OLHOS - OUTJpOB - aAIUZ • 8.lJ18AJn'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
I'

.� .........
.'

.

Bee.lta •• Oco'lo. - E�•• ti. )'0."0 •• Olll. par.
Cl..liff'�lo da Prudo Anerfal. '<,

lIod.r.a Aparelha,lID.· .

c.-...Jt6rt. - Viuoad. .. Oaro Preto.'L

I

Vende�se e Compra-se
Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE

VROLET GIGANTE 1949-1952.

Compra-se Caminhão Chevrolet.
Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro

I Micro Ô�ibus.
;

.

Carneiro que em breve ora

ção saudou os novos agra

ciados com o oficialato no

participam o contrato de casamento de seus filhos
MARIA HELENA e VINIC;rO

'As 8hs.
Allan LANE em:

ROBIN 'HOOO NO
.

Florianópolis 11 de Outu bro de 1953 .

...pôsto imediato.

Respondeu à saudação o

Capitão-de-Corveta FN Fe

Iix V. de A. Neto agrade-

TEXAS

cendo as referências elogio- nel Frutuoso �ivera que

sas feitas pelo Comandante I comandava 650 homens;
do Distrito a ambos. Apro- - em 1829, a bordo da

veitando a ocasião ressaltou Divisão Naval comandada
. as qualidades do Almirante pélo C�pitão de Mar e

-Carneiro como orientador GUê�·ra. Joao .Carlos Pedro

seguro e magnânimo em to- Pritz, chegaram �o Rio de

dos os setores e para com .Janeiro, a SegllIlda Impera
todos os seus comandados triz ào Bl'asH D. Amélia de

ou não.
\

I T..euchtemberg· e a RaÍl1h'1 .

DO
. \

ZE-MUTRETA •••

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sanla Calarina Prepara-se Para' o Campeonato!
Brasileiro · de Remo de 1954

HISTÓRIA' DA ESGRIMA EM
SANTA CATARINÀ

TURFE

José lj:lias falando à re

portagem:' Desta vez, meu

amigo, vão me pagar '0 no

vo e o velho. 'Não vai ter
nem graça. Augusto Wes

sen, propr-ietário de VEN
TANIA: Bem, vamos pen-

... ,
..... Aproxima-se a-magna competição do esporte _

dos fortes '

,

sal' na próxima. Esta já ga
nhei.

tonforme dissemos no capítulo anterior, sábia o

ria quasi impossivel �ransportar essa flotilha completa, 'tenente Rui que não havendo,em Santa Catarina ambí
consideràndo-se as grandes despesas, os desgastos e ou-

' ente para a esgrima, precisava porisso mesmo, êle pró-
tras consequências que advem das viagens, sejam elas

,I

prío de criar êsse ambiente.
'

feitas P9T mar ou por terra.
_ ,': I _

Inicialmente, conseguiu da Políc�a Mi,litar a aquisi-
Cçnno vemos, a F.A.S,C., -nao - esta dormmdo sobre, çao de floretes e mascaras, e na pensao onde estava hos

os louros obtidos em outras jornadas, Pelo contrário, I pedado, no Rio, passou a ensinar esgrima a seu colega
está vigilante ",be� ativa. Tem ��n passado glorio.so a i de corporaç�o, o então 'pr��eiro tenente João �lpi Men-,zelar e dISSO nao 'deve se esquecer a nossa rapaziada. : des, que a esse tempo fazia o Curso de Aperfeiçoamen
Érn; 1936, levantamos dois pomposos títulos, os de cam-

!
to de Oficiais .na Polícia Militar do Distrato Federal, rente, como atrativo básico

peões brasileiros em single-scull e em 'out-rigger a qua-
I
Assim, o tenente Rui, ao mesmo tempo que se adestra- daquele dia.

tro com patrão e, nesse ultimo tipo de barco, fizemos
I
va, adquiria conhecimentos pedagógicos e fazia o 'pri- I DUCK e VENTANIA são

parte da delegação da C.B.D. que co�pareceu ás Olim- 'meiro esgrimista para Santa Catarina, ganhando expe- os competidores de interes
piadas de Berlim, naquele mesmo ano. Em ,1952, tam- riência para fazer no futuro a esgrima barriga-verde. sante carreira, o qual, ape-bem, integrando a representação da C.B.D." fomos os De regresso a Santa Catarina, com o curso de ins-
vice-campeões sul-americanos, np quatro com timonei- trutor, assumiu a direção do Núcleo de Educação, da sal' de faltarem 13 dias;
1'0, cuja competição realizou-se em aguas chilenas, Nou- Polícia Militaf, e ao par de outras atividades que exer- vem despertando na massa

tras oportunidades, colhemos magníficas lições, conse-
I
ceu naquele sector, reiniciou, com seu colega tenente turfista entusiasticos co

guindo sempre bôas colocações entre os mais categorí-
I

Mendes, o treinamento do esporte das armas. Foram mentários, bastando' citar
lados conjuntos nacionais e internacionais. Nos primei-

I
seus primeiros lllunos, aqui, os sargentos monitores de

d
T I que os responsáveis pelasros ias 'dêste ano, o Clube de Regatas Aldo Luz obte-

I educação física João Deltrudes da Rosa e Lauro de AI-
ve o primeiro lugar na prova "Fundação da Cidade de meida Alves, ' . potrancas levam na certa a
São Paulo" e dois mêses mais tarde, foi o vencedor na I Os' treinamentos eram feitos ao ar livre, numa cal-' vitória de suas pupilas.
":r,J'?va I�ternacion�l de Montevidéo", ambas em out-

i çada de ci�ento, junto,ao pavilh.ão, onde á época funci�� I Para o dia 25 de Outu
rrgger a OLt0 remos. I nava o Curso de Sargentos, hoje Museu CeI. Lara RI-I" bro estão 'programados 4

A, Entidade Aquática sente-se orgulhosa com êsses bas e Sala d'Armas CeI. João Cândido Alves Marinho,
.

'

d t
_ 'deIeit S t C tari 'íb f h ..' ssalt ll f it

.'

di
_ '. pareos com as o acoes

eitos. an 'a a arma VI ra com as açan as remistíeas ,e os assa' os a I elos, mesmo nessa con içao- precarra, I',
' J

I

dos seus filhos. E, o Brasil reconhece com gratidão, o. numa prancha de cimento, foi bastante para atrair no;' I Cr$ 1.000,00; 200,00; ....

esforço e � dedicação dos remadores "barriga-verdes"!'! vos candidateis e assim tornar possível a criação de uma ,100,00; ao primeiro, 'segun-
Portanto," moçada de Florianópolis, Blumenau, Jo- escola de esgrima na corporação, do e terceiros colocados nos

i,n�ille c de São Francisco do Sul, vamos tre�nar com Adquirido o material, que foi feito por intermédio tres primeiros pareos dé ..

afinco, com vontade ferrea e sem medir sacrífícíos, pa- da Casa Perrene (5 floretes, 5 sabres e 5 espadas), a no-
C $ 1500 . 250 .

ra que o pavilhão da F.A.S.C. tremule. no mastro da vel escola iniciou logo os seus trabalIttos, com a fre-
I

r . ,00, ,00,
,

.....

vitória. quência dos seguintes, oficiais: Capitão Antonio de La.. ' 100,00, para o ultimo páreo,'
No próximo dia 15 de Novembro, presenciaremos ra Ribas, Tenentes José Carlos Velloso, Mário Fernàn- I

em 800-metros.
o Campeonato Estadual de ,Remo e as guarnições das des Guedes, Maurício Spaldíng de Souza, José. de Oli- I,' Já- foram inscritos elava-
quatro cidades catarinenses,' onde se pratica êsse sa-. veira Carvalho Costa, Rômulo Colônia, e por último o ;t

, d'"1 t 1 t
_'.

d t t Gilb t d Sil '1" ',.

b
.

ti I uo numero e animais, pa-u ar e e egan e esporte, estão "êxeTcItan 'o-se diária- .
enen e I er o a I va, a las o UlllCO que su SIS ru, I

'

.

'

mente. Na/data da Proclamação da República Brasilei- I vindo a prestar valiosa contribuição para a firmação da rem, o Joquei Clube aguar

ra, os referidos conjuntos vão se defrontar em aguas da I esgrima em Santa Catarina. ' da ainda a confirmação de
nossa baía sul. ,f.:sse treinamento tem que ser vigoroso, I _

Constatado o pouço interesse na submissão ao trei- OU{H:iS- parelheiros, para'
en�rgico e serr: d:s�a�ecimento, poi� como não podia I namento árduo que exige a e�grima" e do que_ poderi.a , dentro de breves dias, poisdeixar de ser, e o mlCIO da preparaçao para o Campeo- resultar num fracasso a tentativa de Imp"iantaçao do fi- I . . _

,
_

,

nato Brasileiro. �'.' i,.

I dalgo desporto em nossa terra, cuidou logo o tenente
as inscriçoes serao encerra-

Os elementos dos três clubes locais já estão sendo \
Rui de extender seus ensinamentos aos inferiores (gra-I das dia 22.· .

observados pelos dois selec�onadores da nossa represen- 'duados e praças da P.M.), sempre no intento de formar Segundo sOl,lbemos "ai a

taç� e os das cinco agremiações do in�erior serão esgrimistas para firmação difinitiva da esgrima em San- I Diretoria do nosso' \ Joquei
"oll1ados" na Regata de Novembro. Dessa competição é ta ,Catarina. Passaram' então a fr.equentar· as sessões, de' l"t" 't" _

. '_

d f dA'
.

t d D B
.

J 'A
','

AI"
�o ICI ar au Ol'lzaçao para

que saIl'ao os e ensores as cores de Santa Catarina, I es u o os sargentos ante oneth" ase ,rauJo, CI- ,

f'l'salvo um ou outro caso duvidoso que obrigue a realiza- 'des Delaiti, Lourenço Ribeiro, Clovis Bonnassis, Wal-
I montar uma I lal, no cen

cão de eliminatórias. domira Simões de Almeida e Euclides Simões de Almei- {l'O da Capital, para funcio
�

De acôrdo com as informações que nos Jorám for-' da, cabos Osmar Delaiti 'e Osmar da Silva e soldado I
nar nos dias de corrida,' de

necidas pelos treinadores Çordeiro e Moritz Júúior, es- Pau\o Marcolino Pedra. De todos êstes; somente os I acôrdo aliás como fazem o
tão cotados para integrarem a embaixada que seguirá irmãos Simões 'de' Almeida tornaram-sé esgrimistas, J' '. C·1 b' B '1',

R' d J' "

d' d ,.
.

d 'r t W ld' t l'
. oquel u e raSI elro e

para o 10 e aneIl'O, nos prImeIros las o prOXlmo vm o o sa gen o a omlro a pres ar va IOSOS serVIços
.

ano, os seguintes rowers radicados aos três clubes como auxiliar do tenente Rui na primeira Escola de Es- o Joquei Clube de São

ilhéos: grima mais ad.eante criada rio meio civil. Paulo, onde existem, uma
,

Manoel Si1veira - Walmor Vilela - EdI'lo,n Perel'- Vimos que foi na Porrcia Militar que nasceu. a es- d'd d t'em ca a C1, a e;-res?ec Iva-
ra dos Santos:_: Orildo Lisbôa - Nelson. Pirath grima do Estado - a ela pertence o tenente Rui, o pri- mente no, Rio ,e São Pau]o.No intuito de preparar desde já um ambiente fa_IAltino Regis - N�ri' Piraht -. Hamilton Cor- meiro a ensiriár, e a ela' Igertencem' igualq1ente os pri-

vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es- deira --'- Francisco Schmidt -'Edson 'Westphal _ Kalil meiros a aprender. As dificuldades que se apresenta-
te inquérito ao povo .barriga-verde, ávido de presenciar Boabaid - João Arthur Vasconcellos - Antônio Boa- vam eram insuperáveis. Entretanto tudo foi vencids.
espetácuhs desportivos de tanta relevância, e ainda, baid - José Azevedo Vieira - Sadi Berber - Luiz graças a, pertinácia do fundador, que nunca esmoreceu.

,

destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial. Rovaris - Kurt Angelo Kupka e bs .timoneiros Moacyr, Vimos que da turma de oficiais somente o tenente Gil-
IIguatemy da Silveira e Alvaro Elpo. berto da Silva veio mais tarde brilhar como esgrimis- I

Nossà quadra cOmo está tem recebido ,os maiores
'

Naturalmente que, os atlétas "acima ainda não estão ta, e que da turma de sargentos se destacou Waldomiro I

louvores de todos os' desportistas que visitaram Floria- cónvocados, nem tem garantida a sua inclusão na repre- SimÕes colaborando com o tenente Rui, como seu auxi

nópoJis; coberta - será o palco seguro de competições ,sentação catarinense, pois, outros amadores, não estão liar, na Escola dt} Esgrima criada no meio civil, a qual
de singular importância .' Semanalmente ás 5a. feiras

f
fóra de cogitação,' dependendo todos do preparo físico e depois faremos referência.

'publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas técnico que demonstrarão na grande parada ,náutica E' interessante esclarecer como se fazia 'esgrima
em resposta aos três quesitos formulados concorr.e�do que se avizinha. Os nossos rapazes devem se lembrar áquele tempo. Não havia na Corporação uma 'sala dis- ,

'a prêmios já instituidos por firmas désta Capital. ' de que, um dos fatôres mais importantes, para alcançar ponível" e porisso mesmo os trabalhos ,eram feitos ao ar
'

a palma da gloria, é o treinamento intensivo, persisten- livre, confOl'me já dissemos, e numa .prancha de cimen- !

,
te e rigoroso, porém, sem exageros, sem pêrdas de noi- to. Próximo havia um pé de cedro, cortado em \ retân-

, 'I tes, sem má alimentação, afim de não provocar o exgo- gula, ,e com pouco mais de um metro de altura. Muitas

1) _ Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente tamento físico, o que, causa::ia o desmàntelamento de e muit?s. vezes_os esgrimistas a.o envez de .acertarem no

para- a cobertura do Estádio de Santa Catarina? todo o trabalho da preparaçao da nossa Il'epresentação adversarIO" acertavam no cedru�ho, com VIOlentas. esto-

(Máximo: _ 5 (cinco) linhas datilografadas). ao Campeopato BtasOeiro de Remo. cadas, ou pai' outras, eram cutiladas que faziam war

2) _,. peverão os Governos do Estado e Município con-
esfarelados pedaços da sua carne verde!

cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando a:ra-<�):-"()��>4IIIIH�_�__•

conjugadamente? 'CLUB'E N' U
'

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). '
A TICO FRANCISCO

"

,
"

,MAªTINELLI
3) - Deverão os G�vernos do Estado, Município e Di-

retorili da FAC conjugar e<;forços, para' obterem
o apôio, mais uma vez, do povo catarinense, no ,sentido
de tornar o Estádio "Santa Catarina" Um dos mais so

berbos' GiiIásios de esporte da América do Sul?
(Máximo: - 5 (cinco) lihhas datilografadas)':,

,
-

\

..

A C.B,D. fará realizar a 17 de janeiro de 1954, o
... Campeonato Brasileiro de �emo,. no qual, intervirão
'as representações do Distrito Federal e de diversos
Estados, tendo como palco a encantadora Lagôa Ro
drigo de Freitas, que constitue um dos mais lindos ce-

nários da "Cidade Maravilhosa". •

"O Conselho Técriico dá Federação Aquática de
Santa Catarina, compôsto 'dos senhores Alcides Elpo,
Alcides Rosa e Alcino Millen da Silveira, reuniu-se há
cêrca de vinte'�dias, 'sob a' presidência do senhor Hum
berto Dalascio, vice-presidente da mencionada Entida-
'de, e" houve por bem, aprovar importantes resoluções
co:r_n o 'objetivo de que seja preparada uma equipe' .Irrte
"grada dos melhores remadores catarihenses pois é pen
samento da F.A.S.C. conseguir brilhante triunf'o 'na por-
J;�a maxima do remo nacional.

.

, 'Entre 'Outras deliberações, foram escolhidos os pre
pàradores da nossa seleção, senhores Adolfo Cordeiro
e Henrique Moritz Júnior, veteranos rowers destas pla
-gas e .que sempre prestaram e continuam dispensando
os mais relevantes serviços á nobre causa do esporte a

quático. O primeiro dá o maior dos seus esforces ao Clu
be de' Regatas Aldo' Luz e' o segundo dedica-s� de corpo
e alma ao Clube Náutico Riachuelo. '

Outra providência acertada da Comissão Técnica e

e.xéc.dtada pela direção da F.A.S.C., Joi pedir empres
timo aos Clubes de Regatas do Flamengo e do Vasco
da Gama, sediados na citada Lagôa, as embarcações em

que os ,"�arrigas-verdes" -competirâo no grande certa
me .hrasileiro, cujos barcos são I de construção alemã e

conseguidos por intermédio do Comandante Máximo
Martinelli, digno representante da F.A.S.C. junto á C.
B.D .. Pretendem os "catarinas" disputarem o cétro na

��onal, �\� todos os tipos de barcos olimpicos, os quais,
sao em numero de sete, a saber: single-scull - double
scull - dois sem timoneiro - pois com timoneiro
quatro sem patrã? - quatro sem timoneiro e o oito. Se-

OPINE LEITOR E ..

Mundial de Basquete
No ano de 1954 tomarãó pa;te no II Campeonato

Mundial d_e Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 países, entre os quais, Estados Uriidos da, Amé-

: rica do Norte, Argentina, ..uruguai, Chile, Egito, ·Cuba.
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália' A fórmula do
campeonato prevê a realização de' partidas' em São
Paulo e Rb, além' de um torneio de classificação\ em
·três dias, em outras cidades, qUI(. não o Rio e São Pau
lo. Santa Catarina que se: tem prestigiado no país pela
sua organização e aparelhalnento material poderá assis
tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"
ofereça condições, isto é, esteja coberto. ,

-- QUESITOS --

"
,

PREMIOS

Tôdas as cartas recebidas serão numerádas, publi
cando-se lima, delas em nossas edições de quinta�feira,
devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en

deréço:

PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO':
Rua Conselheiro Mafra - Florianópolis.

.

,

, F') dia 30 de dezembro dêste ano faremos, às 10

horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-Icehidas. As' firmas que já nos ,ofereceram prêmios são

as seguintes: .

CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER

CASA HOEPCKE - e á T.A.C. -;;: com uma viagem
de avi;;o, ida e volta! ao Rio, para assistir os jogos dos,

Campeonato Mundial.

/ M. Gomes

CAPITULO II

�Nasce a Esgrima em: Santa Catarina

Novo confronto ,$emi
clássico parai potrancas de
12 e 1/2 anos, terá lugar
domingo, no hipódromo da

Ressacada, dia' 25 do cor-,

) ,

,
.

com segurança
,rapidez

SO, NOS CONFORTAVEIS 'M.ICRO-ONIBUS DO

RIPIOO :<SOL-B·RISILEIBO))

.
Assembléia Geral

De ordem do Sr. Presidente, de acôrdo com os Es
tatutos, convoco, os srs. sócios para uma reunião de As-

Isembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 16
de outubro, às 19 horas e 30 minutos, ,na sede social.

IFlorianópdlis, 13 de outubro de' 1953
Leocádio Barreto - 2° Secretário

PRECISA-SE
De uma casa, para

sal, de' preferência no

tro, podendo ser por
trato de 3 anos.
A tratar no Cabo

marina à rua João

26, com a gerência.

Florianópolis,..... Itajaf - Joinv1Ue - Curitiba ca

cen

con-Agêncl� ;
nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Sub-_--- ..

_---------

CONTADOR Pinto•

'Com ist. VAloV' V.S.
�b,.iI'Â umA eontA que
Ine ..ender'i jul"O com·

pens�o,.
e

lelÍcI....;, pcl.r'eI. SUei. residin
Cli6 um lindo fi útil pl'ese!'lte:

. um BELíSSIMO eOFI?Ede J4CO e�OMADO.

A'Procure hoje" NOVO
NCO GRi'COLA

,

'1«c4 07�t 16
....._��_ rLORIANÓPOL.IS " """. SANTA CATARINA HO ••

CqM' PRATICA DE SERVIÇO
PRECISA-SE

Referências e pretenções por carta parq ,caixa
Postal, 5

- Florianópolis - \

,VENDE-SE uma, tipo
Rural, para 12�passageiros,
maréa/Chevrolet em estado

I novo. Tratar na Agência
,

\
. T.A.C.

, �

.. '. ,.

(
,

CAMIONETE

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembleia Legislativa
/

.ra,

" _ "v. Excia. não respeita o Regimento.' Isto aqui é

I I tlluà ditadura. V,. Exci�. ,não respeita o ,�egimento :e. ,�u ,

Presidência - Deputado Volney Collaço de Olívei- também não vou respeitá-lo, e apartearei a V. Excia.", I
, _ "O deputado �stivalet está_ �uit? exalt�do. D�-

V. Ferreira e El- termino aos srs. taquígrafos que nao regis_trem este epi
sódio".

. Sessão de 13-10-53.

Secretaria L Deputados Lenoir

pídio Barbosa. I
I, \x

pu� ';,ic�!do. e tu�o far�a para

I'evitá-lo. .

.

. I

De Hllliilade pública _l, Cc.',-
I

Se'"lwra do Desterro

x

CASAS POPULARES PARA OS TRABALHADORES, x

Sessão 'do dia 14-10-53.

Presidência :- Volney C.

de Oliveira.

Secretarià - Lenoir Var-
I

gas Ferreira e Elpídio Bar-

bosa..
Há tempos, o dep. Cássio

-.
Medeiros apresentou proje-

to, visando regulamentar a

cobrança do impôsto de ven

das e consignações.,
Uma' cópia do mesmo foi

remetida às Associações Co
merciais do Estado. E de

las, -recebeu integral apoio
para sua iniciativa, pois, a

lém de facilitar aos contri- OHDEM DO Df ,\ I
Um. G" binete de Iden�íji.':a-·Içiio para Caçado i'

.

Foi aprovado, em defini

tivo, o projeto de lei de au

toria do dep. Siqueira -:':d

lo, que cria um "Gabinete
de Identificação para Caçá-

-Ó: O dep. perrepista Cássio Medeiros, 'fez uma expo
sição sôbre o problema das casas populares' destinadas
aos trabalhadores, propondo o envio de telegrama ao po
der executivo, apelando no sentido de ser doado, pelo
Estado, um terreno destinado às referidas construções,
no que .foí atendido, por unânirnidade, pelos seus pares.

preg(u;;õo Mariana

FALECIMENTO DO VIGÁRIO DE CAMBORIÚ O dej.. Walter Ter.ório

Cava1, i.nti, justifica, da- tri

buna, a apresentação de seu

pr');ptc .de lei que -visi C011-

siderar de utilidadi púhli
CéI a "Congregação Mar.ana

Nossa Senhora do Dester-

1',0'

Ocupando-se sôbre a presumida morte do padre
Carlos Emendoerfer, vigário da paróquia de Camboriú
que; segundo os indícios, teria perecido afogado numa

das praias daquele município, e tecendo hinos de louvor'
à 'vida edificante do sacerdote, usaram' da palavra os

deputados Júlio Coelho de Souza (UDN), que requereu
a inserção em ata de um voto de pesar pelo infausto a-,
contecimento, 'Bahia Bittencourt (PSD), Cássio Medei

. ros ,(PRP), Paulo Marques (PTB) e Enedino
.

Ribeiro
(UDN). Este último sugeriu que o aditivo proposto pe
lo seu colega Bittencourt, no sentido de ser telegrafado
à família da vítima e à Câmara Muniéipal de Cambqriú
fosse retirado, porquanto a morte ainda não fôra confir-
rnada.

'

� -
'.

Foi, assim, aprovada somente a proposta original.

bui�te::; o seu pagamento,
evita o aludido projeto, às
inúmeras sonegações de im

postos.

I'
. K Fazenda Estadual mui-

to lucrará com a sua apro-

Tenório Cavalcãn,ti, sub-líder do PSD, cumpre a II vação, pois é em sua defe

pr�rnessa f�ita, e lê p�ra conhecimento de. seus pares o ca que � projeto exercerá

artigo publicado pela imprensa, e de autoria do suplen- , é' sua açao, caso aprovado.
te de deputado Waldemar Luz, -abordando a distribui- E' está a 2a. tentativa' do
çã,o de sementes dê trigo, por parte do Serviço de Expan- d C' M d

"-

são, ao nosso Estado, que considera -insuficiente (800 sa- ep. assio e eiros.

cas anuaísr; salientando a necessidade de ser a qLota
aumentada.

·MAIS SEMENTES DE TRIGO PARA O ESTADO

dor"

APLAUSOS AO lVIrNISTRO DA FAZENDA

Çom a palavm o' dep. Esti
»alet Pires. Aplauso dos

_funcionáT'ios legislativos ao

'jyreside;de Volney C. de
Oliveira

Vai à tribuna o parlamentar pessedista, Wilmar
Dias e tece' fundamentadas considerações sôbre as re- 110 plenário da Casa.

centes medidas postas em prática pelo novo Ministro da
Fazenda, sr. Oswaldo Aranha ("em boa hora chamado
a poupar a pasta" - expressões do orador), alterando
radicalmente as normas da famosa CEXIM, outrora, res
ponsável 'por numerosos males ocasionados à nossa eco-

da aprovação.
nomia.

Diz o orador, que as providências tomadas pelo ti
'tular da Fazenda; visam obter prioridade para a impor
tação de produtos essenciais, relegando para plano se

cundário produtos supérfluos.
E termina solicitando o apoio da Casa a' um telegra

ma de congratulações a ser dirigido ao Ministro, -no que
foi atendido,

. Emenda �o art. 96 da Constituição - Em segunda O dep. Estivalet Pires so-
discussão e votação, recebeu 34 votos favoráveis. Visa a

1, t Ibemenda .facilitar a crição. de municípios fronteiriços com

I
.e a 1:1 una.

.

a Argentina, sem obedecer aos mínimos previstos pela ,

Constituição. . I Havia constatado pela
, Modífícando as Carreiras de Atendente, Guarda I manhã, que os funcionários

. �anitário e �édico ""':' Discussão e votação da redação dessa Assembléia, faziam
fmal ao projeto de lei n. 228-52, aprovado.

Associação das Catequistas de Rodeio - Idem, idem,
i econhecendo-a de utilidade pública. Aprovado,

"; Aquisição de área de terra em Ibirama'
idem, projeto de lei n. 138-53. Aprovado.

11
-_'-

/

\

N9vamente é êle àpresen
rado, E dos parlamentares
catarinenses, espera a devi-

!Aluga-se
I Residência com 8 peças ..

JOÃCYLUIZ 'apenas, participa dos plei- Construção recente.

/
. NEVES

.
"

leitorai D t
.

t Agua fria e quente. Per-
A ir(itoção int,oferavel. e. os ordores I tos e ei orais.. es a qum a.

d
- to da Matriz.

produzidos pelos distúrbios do bexigo, I parte, a meta e nao possue
devem. ser' combatidos, .Iogo de inicio. Foi com incontido entu- os esclarecimentos' necessá- �ua 24 de Maio, 1240.
Sendo o "exigo a p0'i!P de $oido dos . . � , ' b Tr t r na mesma rua
b j.

. !'t' , .

" SIasmo e satisfacão que com- nos para votar com o,m a a· ,
su i ,onCIOi OXlCOS e Impurezas que os "I ..

'rins separam /do songu,!!, solre-se dOles parecemos,. na, noite de 12: senso e inteligencia. 'Metà- n. lfSO,·- Estreito.
cruciantes Quando esse delicado orgão de 'outubro data da D��co- I

de dizemos sem nos cingir- .

esta inflamado, devido 00 contactocom' "
. -.- �_

tais substâncias, O exagerado desejo berta da América, ao já tra- mos à estatística. Desta me

de oli�iar o bexiga, os ardores e os dicional Largo' do Fagun- tade, muitos entregam os

irritações dos vias urinarias devemser. " ,

combatidos, tomando, ainda hoje, os des. Realizava-se o COMI - votos por umas migalhas
Pilulos �e Witt poro os Ri�s._e, o 8e,xiga, CIO DE PROTESTO, pro- de pão ou por umas dese-

I N G L E· S ASuo açoo colmonte e antosehca, oz-se ido p la União Catari- nas de cruzeiros. Vence Isentir logo no bexigo, nos rins e em
movi e

,

•

'

]todos ';s vias urinarias, nense de Estudantes contra _pois, �ma eleição, a�uele [� I,., �,., tI'As Pilúlos De Witt são [o b r i- arbitrariedades e violências que dispuser de maiores _� ,_, ,_ - -

cadas especialmente poro os cometidaspor autoridades recursos. Mesmo si relegar- TO' N',I' C A ' A P E R I-T I V Adoenças dos Rins e dc 8exi91'
.

" " '

visando colegas universitá- mos a plano secundário es-

para os Rins e a Bexiga
Em vjdros de 40 e 100 pílulas do sucesso do "meettíng",Em primeira discussão e votação, foi aprovado o O -S'rande é mais econômico d

\
,

, projeto de lei n. 118-53, que cria o 21° distrito do Illuni- Sem entrar no mérito' da prestigia o por numerOSlS-

Cípio de,Chapecó, com a denominação. de São João. Um questa-) �d t
'

Me'
-------, simo e seleto público, Cede-I

ante
,

, <,
.

ver e a esa

-I"'" que se de'senrolam num re-'único 'orador se fez ouvir sôbre o assunto, e foi êle Q

OUVI e
remos nosso' espaço a pena!que caso publicado o alu- ."

"

I.'
•.

dep. Vicente\ Schneider, doPRP.... b 'Ih t d t 't ,gIme que se mtItula demo-
,

" Cido' aba,xo-assinado, fére n an e o comen ans a I .

.,

• dR' d' G
., D D'b crático, O mais. rudimentar

CEM DEFESA DO PATRIMONIO CONSTITUCIONAL dispositivo expresso do Es- MISSA DE 40 ANIVER-
a a 10 uaruJa, r. 1

compêndio de Te�ria Geral

I t t t d F
. ,.

P
, Cherem, há pouco formado.

a u o :::JS unClOnarlOS u- SA'RIO do Estado facúlta-nos um

'. Foi aprovado,' o. ',p,arecer. exa.rado ao .telegrama: pro- I hlico,s..
,I

e.m ciência.s jurídicas, e. que .

d t d A bl L 1 d R G d d conceito democrático, queee en e assem eia egis atIva o 10 ran e o.! E' . -

A f 'l' dI'
mantem amda bem Viva a

, Norte, .solicitando apoio do, L�gislativo Catarinense na
I • para que ISSO n,:o v�- amI la e A ZIra

�n-I flama acadêmica deixando
nos leva a crêr que �á li-

defesa do Patrimônio Constitucion'aL ,nh� d-; encontro ao p"esh·! drade Coelho (Zizi), convi- '

., berdade de pensamento, no

I
gio do Poder que repl'esen- da os parentes e pessôas a-

transparece-la nas mume-,' A •

t'
". país onde impere esse re-

PR,Q:FESTO CONTRA ATO DE PREFEITO ta" solicita da presidência a inigas para assistirem. à
ras cromcas e no ICI�rlOs I gime. '

.

sua intervenção no sent' lo missa de 40 aniversário de qu.e a onda daquela :mlsso- .

lenciaram. E o silêncio é a

Aprov<J,do.' o. parecer exarad'o ao protesto do sr.' d se.r evitada bl'
-

fI' ra tem levado aos ceus do J LIberdade de pensamento I confirmação tácita. E' a co- \,Francisco Bittencourt Silveira sôbre ato da Prefeitura
e a pu

icaçao!
a eClmento, no proximo

Municipal.
' do ft1(!,'i!IW, dia 17 do. corrente, 'às 7 no- Brasil, através da Resenha

f

em qualquer manifestação autoria do crime. O protes-
Ü presidente Volnev c., ras, na Catedral Metropo- J-7.. ,

" "
da, �ente humana: em co- to do universitário brasilei-

de Oliveira, aquiescenQ& ao litana, no altar do S. C. de
I EIS o c�mentallo apresen- mlClOS, em pequenas Teu- 1'0, nesta hora dificil para a

pedido de seu par, declara Jesús. I tado na ultima segunda-fei- niõ�s, em família, na im- Nação, é um brado de a-

que, com sua vênia, o a- Antecipadamente agrade-I ra�,.. .

.

.1 prensa, no
.

rádio, .. Mas, lerta para com o 'atual re
.

oc;Í./(o-él.,,,inado não seI]::, ce.

'

.' Mms de quarenta mil
i
nem sempre assim aconte- girue. Mais do que um, sim-

, '. un.iversitári?� brasileiros, I ce. O crime- bárbar,o sob to- : pIes protestt:\,é um sinal de
.estIveram em greve, duran- .

dos os pontos de VIsta, pra- que os estudantes estão de

�
te três 'dias, em ,sinal de: ticado por uma autoridade \ sobl'eaviso contra qualquer

i p;otesto ante ,à indiferênça, no Estado de Goíás, dE':ixou- tendência de se deturpar
I do govêrno, que não tomou nos tremendas· dúvidas ainda m'ais a democ�acia
í as providências ele lei, após .. quanto a esta democracia brasileira, <.,

(o REGULADOR VIEIRA) os bárbar.os, crimés pratic.a-', brasileira, Um jo:,em. estu-. :A_ fJliberdade do cidadão
A mulher .-ritari dor.. d t d d d d I

\
. os. ,con ra es,tu ant,es .em" ante, re ator e Jorn.aI,. de e:osar das prerrogativasAJ;.JVIA AS CÓUCAS UTERI.NA� "-

�

F..mprega-se com vantagem par.
GOias e. Sergipe. Senhores, ardoroso na defesa dos ,seus

I democráticas\
é assegurada

combater aI Florel Brancaa, Góll.
ainda se diz qUe no BrasIl, I ideais e 'pugnando contra. pela Constituição! A nossa

caa Uterinas, Menstruae.. apl). o
há regime democrático. Há a imoralidade administrati-

I
Carta Magna �enhore� não,f I·"

,
,parto, e Dore. nOI ovirio_. quem nos prove, a luz de va, mal chega à primavera. está sendo respeitada. E'
't pOd.ero.o calman.te e _ Re",:I';'. f t et ? E'

.

f 'd 'd d d I
I .

- •.._ a os concr 'os,, maiS a-, a Vi a, ono e um ta en- uma suspeita muito insi-dor' por excelência. Ici provar que desfrutamos to excepcional que poderia puante "de que, mais do quêIi'I!:.UXO SEDATINA,' pela MIa· com· d d ..J \.
Io)fovada efi�cia 6 receitada

e uma pseu O uemocTacia. estar a serviço futuro da nunca, há eleme�tos inte-

m�dico. nutre••
' "I, Observem:' dos cincoenta nação, foi criminosamente' ressados em rasgá-la.

FIl-UX8 SEDATINA eneontn... em milhões de h�bitante,j do I assassinado. E' o que ,fize-_ Não nos descuidemos, ci-
toda PI11.. Brasil, uma qumta parte, ram as autoridades??? Si- dadãos brasileiros!!!

.Idem,
de Oliveira, em face de co

mentários desairosos de
"certa" imprensa da' Capie,
tal. -\

correr.um 'abaixo-assinado
de desagravo à pessoa do
Presidente Volney Collaço Pilulcís,

DEWITTNOVO DISTRITO DE SÃO JOÃO

"V. EXqA' ESTÁ IMPON99 A DITADURA!"

. /

Com esta acusação, p líder da maioria, deputado Es
tivalet Pires, iniciou um bombardeio de ataques contra

,

a ,presidência da Casa, que protelara, de segunda para
terça-feira, a discussão da proposta daquele .parlamen
tar, visando a criãção de uma comissão de .5,deputados,
para, junto à' Imprensa Oficial do Estado; verificar o an

damento dos trabalhos atinentes à impressão dos AvuÍ
sos da Lei Orçamentária para 1954 .

Na sessão de hoje, () sr. presidente resolvera defini
tivamente não 'Submeter o assunto à consideracão da
Casa, alegando que se tratáva de matéria de sua 'exch.i.
siva alçada.

Travou-se, então, acalorado e violento debate; quan
do o dep. Estivalet, visivelmente exaltadt" dizia ma:;S ou

menos. estas palavras:
- "V. Excia., sr. Presidente, está abusando da suaI

.. autoridade. Está tentando impor nesta Casa Urna verda
. _ deira ditadura!"

.

- "Já declarei que não submeteria o assunto à dis-
cussão e mantere'i a minha decisão, pois a matéria é de
exclusfva: competênciá da presidência".

_:_ "Não há mais Regimento nesta C�sa! V. Excia.
n�o respeita o Regimento!"

.

- "V, Excia. não pode apartear a Presidência!"

U n lversitâria

rios de Goiás,
Pernambuco.

NAS CONVALES�ENÇASSergipe e ta hipótese, pois, não pode-
I' mos prová-lo rigorosamen-

te, uma vez que somente I ---'----.---------
nos é dado o ensejo de ob- A.' lu'g8-$e

I

servar casos particulares,
devemos ficar estarrecidos Uma casa de material à

determinados lq.tos Rua Curitibanos (Av. Tico
Tico) n� 31.

Não iremos fazer um re

lato -para os l�itores.' aeêrca

FrequezlJ em ger.L
Vinho, Creosotado

(Silveíra)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO·
/'

Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Outubro de :L953

De 19 a' 24 de Outubro:
II Semana de Estudos AcadêmIcos

DO Dep. de Saude PubJlca·
• I

I
. .�' li 1f.1.l

Realizar-se-á, nesta Ca- i Palestra: Apicetomi'a ·'2
pital, de 19 a 24 de outu- aluno Noberto Czernay.
bro corrente, a II Semana) Palestra: A cadeira de
de Estudos Acadêmicos, Histologia, sua necessidade .'

sob o patrocínio do Diretó- no curso de Farmácia
rio Acadêmico XXII de Ja- aluno Nelson Martins.
neiro, da Faculdade de Far- Palestra. Diatermo-Coa
mácia e Odontologia de gulação _; Dr. Arnoldo
Santa Catarina. Soarez Cúneo.

Damos, a seguir, o pro- às 17,30 horàs - Local: .

grama que será desenvol- Departamento de Saúde
vído no Departamento de Pública.
Saúde Pública: Palestra: Tratamento da
Dia 19 às 19,00 h. - Lo- água para sua aplicação ém

cal: Departamento de Saú- hipodermia
'

- Prof. Dr.'
de Pública José Hilário Pereira.
Abertura . da 2a SEMA- Palestra: - Diognóstico

NA ACAD�MICA DE ES- radiográfico em odontolo-
TUDOS gia - Dr. Miroslau 'C. Wo-
Palestra: Eletroterapia lowski,

Sessão de encerramento

com entrega' dos diplomas
da alta-frequência em odon

tologia alunos Assis Mafra
e .Otto Rolf Heinrich. aos conferencistas.
Palestra: Origem I e evo-

lução da Farmácia -1i'rof. Ve'nde-IeDr. Ranulfo José de Sou-
za. Vende-se uma casa de
Palestra: Afecçõés na

•

material, sita à Rua Rui
boca da criança e seu tra- Barbosa n. 130, defronte ao
tamento - Dr. Alvaro de Abrigo de Menores,
Carvalho (Médico-Pedia-
tra)

Ver e tratar na mesma.

...

Filme Científico
'Dia 20 às 19,30 horas -

.

�:��� p�b�ic:�tamento '/
de

IRavio-Motor' «Carl
I

Palestra: Dosagem de al-
cool no sangue _:.,. Prof. Dr.
Raulino Horn Ferro.

Palestra: Microbiologia
aluno Ladislau Kowalski.
Palestra: 'Introdução da

cadeira de Patologia nos

cursos de farmácia - alu-
no Roberval Silva.' I IDA
Dia 21 às 19,30 horas - de Fpolis. de Itajaí

Local: Departamento.' de 16/10 18/10
Saúde Pública. 27/10 29/10

8/11 10/11
19/11 21/11
30/11 2/12'
11/12 13/12
22/12 24/12

Palestra: Alergias de in-

teresse odontológico ,
Palestra: Prótese em ge-,

ral - aluno Marcos Ho,.'

�

ECONOMiA absoluta

Grande CONFORTO

AQUECEOÓR
El-ÉTRICO

F��
IMERSÃO (!,

Capacidade 30 LITROS
"

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra). rápido,

• Játo
.

abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de reçu
lag�m instantaneo, permite a

moior escalo de graduações de

TEMPERATURA,

Hoepcke»

, vÇ)J.:r.
.N t

do Rio-- de' Santos !/�2ª/10 24/10
'

4/11 5/11
15/11 16/11
26/11 27/11
7/12 8/12

18/12· 19/12
29/12 30/12

Expresso São Jorge\
.

- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS --,' BLUMENAU
- AGENCIA-

, - \..!ACIQUE·
.

HOTEL --

Flori8n�polis
de

.

, ,

.

CONFORto absolut�i.Grande ECONOMIA I

r "

\ �,"-�,'1,
, .....

•

,�i;'

"i.\�;;;���."""""
AQUECEDOR EL�TRIC() CE�TRAL

Capacidade: ..

100 a 1,000 litros.

) I
•

, ' )

I· I Fabricados nos tipos .'

horizontQ,l e ....ertical, '; \
'"

,

• Construção sólida, sendo ii caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do_ tipo tubular, inteiramente blindada.,
• Controle auromãtíco de temperatura" pOr:' l�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMIA.
,

'

'I'
, GARANTç O QUE FABRICA
.......,.M..... ,..._..._. ....

.V. RAMOS SIA.-Comércio e 'aeBcias
Rua João Pintol 9••Fpolis··Sta. Catarina
------------ --------------.--------------------

José Bonifácio Fernandes
e Ivania Andrade Fernan
des participam com prazer
o nascimento- ·de seu primo

A, Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação genito, ANTONIO LÚIZ,
'. de convidar as gentís senhorinhas do Clube, para faze- t'ocor�idb no dia 11 do cor-"

11',<' O
rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo I t M t id d "Dr.ORGA� JAD vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE

ren e na .: ��lll ta e

E _ � _ ,DE GALA, �comemo�tivo ao' seu 32� aniversário" de I Carlos Corrêa .

EDITA�O' 'fundação. �"

r,
" I Fpolis., 16-10-53

"PO� . "Com��icamos às: �:çtere·ssadas, que, a inscrição po- f
. , �" dera ser feita' até o .dia

. .13 do corrente, na Secretaria,
1JçllAL.fe/(]!--.g(J4Jl[g das 19 às 21, horas.

.

gE/XÁ8 NfTTO Gertos da aceitação do presente convite, antecipa-]
IIl.fIi�FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA mos os nossos agradecimentos. I

H�lio Prazeres - 1° Secretário'

I ..(�(�(�(�,...

I·,
A �:!:� •

. i
,

I t\ G � N C I A DE o
'

,

" PUBLICIDADE , '

I -:0:-- �I� REVISTAS

I lADIO _e JORNALQ i
• i Ausente durante o mês de Outubro ..

-'<l_�� _._E�m_v_ia_ge_m_à_E_u_ro_p_a,_ __.----=--. lo�as balcu-
, ... - '.' I Distai

8 Flgado e Prlsao de Ventre Com muita prática e óti-
mas referências.
Precisa-se na A Modelar.

Atenção: Será favor não
, A /

apresentar-se selU esses re-

iVenda-se
Por motivo de viagem,

vende-se ,0 estabelecimento
, '

comercial "IMPÉRIO DAS

TOALHAS". Tratar pesso
almente com o proprietário,
snr. Walter Alves da' Silva,
à Rua Visconde de Ouro

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

cheim. I
\ Horário de saída: de Fpolis., às'24 horasPalestra: História, etio-, do Rio, às 7 horas

logia, localização" ocorrên- I
. Para mais ínformacões dirijam-se à

cia e métodos radiográficos
I
EMPR1!:SA NAClONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

para a localização dos den-
I
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

tes supernumeráríos - Dr. ! �

Vinicio Oliger. I

Filme Cientí.Qco IDia 22 às 17,30 horas __.:..

Local'Faculdade de Farmá- I

cia e Odontologia I
Aula prática: Preparação'

de comprimidos pelo Prof.1
��::::�fO::::e::;U: I ___:'_a-YIS-O_;"__IM-PO-RTI�NT-E
sangue - aluno Cid Cec-j A Firma ANDRADE & KOERICH proprietária do
coni Costa.

'

IEXPRESSO FLORJANÓPOLIS, torna público e avisa

Dia 23 às 17,30 horas _ ao COMÉRCIO EM GERAL desta Capital e das demais

L I D t t d IpRAÇAS onde mantem AGENCIAS, que o Sr. REY-
o:a :

, e�ar amen o e

I
NALDO PACCE «x-sócio gerente da AGENCIA DE

Saude -Pública. CURITIBA não é mais colaborador do EXPRESSO
Palestra: Estomatite Afe- I FLORIANÓPOLlfí, achando-se' afastado e desligado da

tosa - aluno Otto Rolf Firma -desde o dia 1° de ,outubro corrente.
Heinrich e Assis Mafra.' , I :,:Florianópolis, outu�ro ,de .1953

.

.

Ih' Pelo Ex) iresso Florianópolis_Palestra. Apare . os pro-. .

SANTINO ANDRADE
téticos parciais aluno

I

Sócio-Gerente da Matriz.
Paulo. Unger., ,'I
Palestra: A exodontia na E' p Q

adontopediatria e ortoden- I X re�so
tia - Prof. Dra. Yeda M.

Preto, n. 3.

Clu�e 15 �e Outu�ro p'ar.icip�ç�o

DEBUTANTES -:' CONVITE -

/

Vianens DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3"
FFOLlS.-$. PAULO ,RIO ..

4e'.
rrous.> CURITIBfi-RID AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Vend,e-se
Uma sala de, jantar de

imbuia:
1 balcão; 1 cristaleira;

mesa elástica; 2 poltronas;
6 cadeiras.

Quarto de casal de im-
'

buia:
1 cama; 2 mesinhas; 1 ar

mário de 3 portas; 1 cami

seiro.

Rua Lacerda Coutinho, n.
9, das 9 às 18 horas.

DR. 'fOLENTINO DE CARVALHO

Ouvidos, Nariz e Garganta,

,

Para

COSINHEIRA E

COPEIRA
Precísa-se com urgêncis,

de uma Cosinheira e Co

peira
'

à rua 'C<!lnselheiro
Mafra '93; Ordenado cr$ .,

500,00 e cr$ 200,00. Tratar
no mesmo endereço.

Orofino,
Palestra: Os dentes na

.ANDE ADE & 'KOEI\ICH
"

I Tmnsporte de cargas em geral entre Florianópolis,
identificação Médico-legal Curitiba e São Paulo
- Dr. Joaquim Madeira I Com' viagens diretas e permanentes
Neves - Catedrático de I Matriz: - FLORIANÓPOLIS

di I 1 IRUq,�C.onselheiro ]'IIafra, 135
me rema- e�a . ,-""Fone: 2534 _" Caixa Postal, 435
Dia 24 às 9,30 horas"'-I

-

.

..: End: Telegr.: SANDRADE
Local: Clínica Odontológi- Agência: - CURITIBA
ca. Avenida" 7 de -Setembro 3320/24
Palestra teórico-prática: ,

Fone: 847 (Linha Paralela)
CI'

.

di "f' I End. TeJegr.: SANTIDRA
mica ra uogranca � pa- Agência: . _ SÃO PAULO

tológica do 3°. MI incluso IRua Rio Bonijo n. 1247
- aluno Hercílio Pedro da I Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
Luz. I End. T..legr.: SANDRADE

às 15;00 horas _' Local: •. .

. -:--0- .

, (Agenclas no Rw de Lameiro e em Belo f/oT%zonte com

Departamento de Saude t1'áfego mút'l.Io até São Paulo' com a Erl}prêsa de ,Trans-
Pública. portes Minas Gerais S/A.)

feira

PRISÃO DE VENTRE
.

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta "e ar,.
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte' das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão 'de Ventre.
As Pilulas do. Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisio de Vea
tre e suas manifestações e as Angioco

rites Licenciadas pela Saúde Publica, as Pílulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

quisítos.

RAPAZ
Precisa-se na firma MOEL
LMANN & 'RAU LTDA.

Apresentar-se 2a.
das' 15 ás 17 horas.

Lira Tenis Clube -',-'�_'�
, PROGRAMA DO M�S DE OUTUBRO COMPRO.

DIA 18 - DOMINGO - das 17 às 20 horas' - Chá Aúfomovel
.

Bingo SINOS DE NATAL - Desfile de I Compro auto no" mínimo'
Bonecas - Reserva de mesas com a sra. pará cinco pessoas. Anos
Bulcão Vianna e Joalheria Muller a partir 50 51 52. Bom estado, Pre-
do dia 16. Sábado à tarde"e domingo as

' ,

mesas serão vendidas na séde 'do Clube. ço razoável.

DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí-
.

'Tratar curtume Barrei
cio das crianças da Creche da L.B.A. - Natal. ros de Alfredo Lheureux,

rf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

!�!�!N��O�!L��ENE�!��!!·Clu�e 15 �e Outu�ro
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE

FESA CONTRA LEPRA

DIA 4- - A'S 20,30 HORAS - 4a. FEIRA

11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E
RlCOS.

la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,"
oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um

par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas

Clíper".
, ia. Rod�da - .Um abat-jour com pedestal de alabastro,

oferta da "Casa Cascais" e mais'um estojo de
escovas. •

3a. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha
dor, oferta da "Caca'Meyer".

4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár-
macia Catarinense".

5a. Rodada ., Um Lustre de Cristal" oferta da "Casa i
6a. ROda:ae:ockE�ia���ela de pressão, oferta de "Ma-\:H,avio-Motor «Carl'
7a. Rodada - Um Edredort, duas faces, oferta d'!". A

,

Modelar".
'

'

8a. 'Rodada - Uma' grande Ceia de Cristo, oferta da
"Casa Galluf".

'

9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor" oferta
d'''A Eletrolandia". t

,

10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-
so Ramos.

'

lIa. Rodada -'Uma balanca domestica, oferta de "Osni
Gama & Ciâ."

�
,

,

PREMIOS ,DE CONSOLAÇÃO
12 PaJotes,de Café da Ilha, com 5 quilos cadaum, 'ofer

ta do sr. Ernesto Riggenback.
'

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

I .Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-
,

mãos".'
1 Raquete de último modêlo,
1 Cadeira portatil.
',2 Litros de legítimo cognac ,

1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".
Como complemento da reunião, o lançamento de

um filme...
I

PROGRAMA DO M�S DE OUTUBRO
,

DIA 18 - DOMINGO - das 17 às, 20 horas -,- Chã '

Bingo SINOS DE NATAL - Desfile de

Bonecas - Reserva de mesas com ia srax

Bulcão Vianna e Joalheria Muller a partir
do dia 16. Sábado à tarde e domingo as

mesas serão vendidas na séde do Clube.
DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí

cio das crianças da Creche da L.B.A. - Natal.
--------------------------

----------

Present-es de Real' Valor, Sim
Aoeis, Pulseiras ·Diversas�.Relogios•.tanetas·�arke�, Porcelanas Dec�radas· Nacional,

Japoneza e Chmeza. Faianças e
.

Mlltas' Outras Novidades.

BINGO E CINEMA

PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00.
,

Senhas com a direção da Associação, bem como na

Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 ás llhs.
Prêmios em exposição na Gasa Hoepcke.

Lira Tenis Clube
CHA' BINGO "SINOS DE NATAL"

Deverá Se realizar no próximo domingo, dia 18, o

tão anunciado Chá Bingo "SINOS DE NATAL".
Não há a menor sombra de dúvida quanto ao su

cesso que alcançará"a festa.. pois pêlos fins filantrópicos
a que se destina, deverá contar com o apôio irrestrito
da nossa sociedade. ,

Aliás, vem sendo, notado um interesse todo espe
cial pela festa domingueira do próximo dia 18, a qual
decorrerá, por certo, em um' ambiente alegre e festivo.

As mesas para o Chá Bingo "SINOS DE NATAL",

poderão' Ser reservadas com a sra.. Bulcão Vianna ou na

Relojoaria Muller, a -partlr do dia 16, isto é, a partir de
6a. fe-ira próxima.

'

A partir de sábado à tarde até domingo as mesas

poderão 'ser reservadas na própria séde do Clube..
O Chá Bingo "SINOS DE NATAL" -ern boa hora

organizado para oferecer um bom Natal aos pobres da

Catequese deve merecer o apôio irrestrito da nossa so

ciedade.
Ainda para maior brilhantismo da reunião de do

mingo à tarde nos, salões do LIRA TENIS CLUBE tere

mos o DESFILE DAS BONECAS, inegavelmente outro

fator de extraordinário sucesso.

O Chá Bingo "SINOS DE NATAL" tem') seu iní- �;
cio marcado para as 17 horas, prolongando-se a festa até
ás 20 horas.

Aguardemos, pois, o sucesso de mais esta realiza
ção fílantrópica, em tão boa hora organizada para mine

rar o sofrimento humano.

lira Tenia Clu�e

\

MANDADOS DE SE.;
I

GURANÇA CONTRA'
ACEXIM I

RIO, 14 (V., A.) - o'

Tl'ibu'nal Federal de Re-
DEBUTANTES - CONVITE - .

cursos; em sua sessão ple-
A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação na de o'ntem, julgou afinal

de convidar as gentís senhorinhas do Clube, para fâze- os pedidos de segurança,

rern o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo contra a importação de vá

vindouro," quando' será realizado o tradicional BAILE
rios produtos, muitos dos

DE GALA comemorativo ao seu 32° aniversário de -

, , quais" considerados, pela
fundação. \ .

�
_ . .

Comunicamos às interessadas, que a inscrição po- Céxim como nao essenciais

derá se�; feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria, l ao País. "

,

das 19 as 21 horas,
'

I
No 'rumoroso processo __ .zr">�__

'

,

Certos da aceitação do presente convite, antecipa- havia denúncia de falsifica- _ �-..;::- ao fJI •

mos os nossos agradecimentos. _. f
'.

' ..... \in' de� nu!"
-_ --

Hélio Prazeres - l° Secretário ���i:: ��ce;�:�op�� ��:��� I :=:e: \ivre,P,:;esrobU�O;�;6 ctJIftj ,

�
�

em Forbaleza sendo - inte-
-, .,._\ reeantO ''9, ',' ',.é'

epra7l""" � dá'ld �
"

""
'

ressadas inútneras firmas. "ovas en
h \áci\ e agr4 ",!,---

I. d .: 'f i \sto \Oe ser '

,

_""Ante motor.

MA mercadoria, constante e ,.,- c\ m P""'''''

agrande. quantidade de uis-I,
-- .o ouxi\iO eU

'M5que e de máquinas de cos- J'O'
1.1

tura, já havia sido desem-I
'

p. ,
,

f
"

barcada e, se encontra a- I
'

/$ f A
• H O RS ....

guardando desembarque. 'I ,
.

.r---
' 'De 2.!> 'a 22 H.P.

O Tribunal, preliminar- �

.mente, julgou competente _
o juiz da 2a Vara da Fa-Izênda para decidir o feito, �
cuja ação desenvolveu-se �
no Ceará, tendo em vista

que a autoridade apontada
como coatora tem ambito

nacional. Prosseguindo
.

no
r "

julgamento o TFR deu pro-

vimento em parte ao recur-'

A Firma ANDRADE & :t(OERICH proprietária do

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS, torna público e avisa

ao COMÉRCIO EM GERAL desta Capital e das demais

PRAÇAS onde mantem AGENCIAS, que o Sr. REY

NALDO PACCE «x-sócio gerente da AGENCIA DE

CU'RITIBA não é mais colaborador _ do EXPRESSO

FLORIANÓPOLm; achando-se afastado e desligado da'

Firma desde o d la IOde outubro corrente.

Florlanój iolis, outubro de 1953 -

Pelo Ex] iresso Florianópolis
,

\ SANTINO ANDRADE

Sócio-Gerente da Matriz.

Hoepcke»
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

I

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE ,JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

neste Óltimo apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

Comercio - Transporte.
Rua João Pinto. 9 FpoUs> '

- Distribuidor

NO ULTIMO TRIMEST�E DE 1953
'C. RAMOS S;A

VOLTAIDA
de Fpolis. de Itajaí

16/10 18/10
27/10 29/10
8/11 10/11
19/11 21/11
30/11 2/12
11/12 13/12
22/12 24/12

do Rio - de Santos

23/10 24/10
4/11 5/11

15/11 16/11
26/11 27/11
7/12 8/12

,18/12 19/12
29/12 30/12 aVIso IMPORTANTEso, para sómente conceder

Horário de saída: de .Fpolls., às 24 horas a segurança no sentido de

do Rio, às 7 horas serem liberadas duas mil e

Para mais informações dirijam-se à trezentas e trinta máquinas
EMPR�sA NACIONAL DE N:AVEGAÇÁ.O HOEPCKE de costura, obj�to da li-
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 I' d t t tcença, negan o en re an o,

i
no que tange ao uisque.

_� .... I
Em conseqUência,. a,referi-

p�.�$ '"sc,OJ'
l da bebida, que ja se acha

nos portos nacionais para

I/ ,A' ��t::r��ç�o dOn::l�e�:�!��
�' "s�r reembarcada; após a

�- 'ÓlJIIÁtrrE TODO DfA publicação oficial do julga-
/

I�. ..

nos "A/)�JOS :_ '_'

�•.
--

'�D}"/.�_�,�-,\,-�= ',-,V-ende-se
00; � n... � � Uma sala de jantar de

� 'l'1
.

�. imbuia:

1 balcão; 1 cristaleira;
'mesa elástica; 2, poltronas;
6 cadeiras.
'QUal·to de casal de im-

Expresso Florianópolis -

de
'

ANDR ADE & KOERICH
Transporte d(/ carqas em geral ent1'e Flm'ianópólis,

, Curitiba e São Paulo
I Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANóPOLIS
Riw Conselheiro Jtt:C-af"a, 135

FOl1e: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegj·.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
A,venida 7 de Setembro 3320/24

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

,Agência: ,- SÃO PAULO
Rua Rio Bonu o n. 1247

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

-0-

(Agências no Rio de Janeiro 'e em Belo Horizonte com

tráfego mútuo até Siio Paulo com a Emp1'êsa de Trans

portes Minas Gerais S/A.)

ULTRA SONO
TERAPIA

buia:
1 cama; 2 mesinhas; 1 ar

mário de 3 portas; 1 cami

seiro.

Rua Lacerda Coutinho n.
O MAis MODERNO IE EFICIENTE TRA'fAl\IEN.

ro PARA INFLAMAÇOES E DORES, 9, das 9 às 18 horas.

-TRATAMEN'PO SEM OPERAÇAO DAS

e-

COMPRO
Automovel

Compro auto no
__

mínimo
para cinco pessoas. Anos

50, 51, 52. Bom estado. Pre-

SI,NUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. Express« São Jorge

- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- LACIQUE HOTEL -

DR. GUERREIRO
CO;\'SUT"TóRIO - VISCONDE, DE OURO PRETO ço razoável.

ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. Tratar curtume Barrei-

RESID�NCIA T FEL,IPE SCHMIDT N. iI!. ros de Alfredo Lheureux.

Cerâmica São Caetano
fIJOLOS PRENSl\t)(}S, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis
, DIsTRmumoREs

\

T8ANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
--------,

v
•

Preferir NO'isa Casa,
-

-

OTICA(/MOOEL.,O
Prefe.rir a Melhor

.

FELIPE .. SCHM,IDT - FONE ·2280
"
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Oe âcôrdo com o parecer 'do� dr. Preeurader Geral do· Estado, o Egregio Tribunal de Justiça
'çonlir.mou o «habeas-cerpasv concedido ae sr, Pedro" Bíttenceurí.

Como ja noticiamos, ao
I
reito da Laguna concedeu Imarui,

.,.

que o. caso de Imaruf não habeas-corpus que o jlobre I i. irnidade, a sentença do dr. .o.hos de ver, não

sr. Pedro Bittencourt, a-, uma ordem de habeas-cor-, Até o Diário da Tarde era ��mo os i�tere=ses elei-1. ad��gado. S a u I ,,�Jl�ssea I .Juiz, de Direito da L�guna. enx�rgar! .

meaçado de prisão no Ima- pus preventivo. Essa deci-. que, ao mesmo tempo que torais, em. ma hora endos-. Baião - Jovem profissional E o caso de Imarui con- DIante disso ...

rui � tolhido integralmente I são. veio alertar a imprensa I acolhia 'desabridos artigos' sados pelo sr
..
Irineu Bor- que se está impondo pela tinua, Os cegos que tem, _dL�w ...

no seu direito de apôr de-' oficiosa, antes tão afoita em contra o 'sr. Pedro Bitteh- nhausen, apresentavam por sua correção e honestidade

fesa contra acusações secre-' propagar os interesses do
I

court, a este dirigia amísto- aqui. E 'tanto não eram que - impetrou ao Juizo da

tas que .lhe imputam gentes; sr. João de Oliveira & Cia., sos bilhetes, pedindo-lhe fa-: antigos, honrados e valor0- Laguna', ao
.

ser deferido,
desconhecidas - o dr. I pondo- à silencias'a e equi- veres pflra o jornal - até sos elementos da U.D.N., veio, como dissemos, abrir

Marconde� de Matos, ínte- i distante do famigerado e I
êsse resolveu silenciar. E', como o ilustre deputado os olhos dos menos avisa-

gro e honrado Juiz de Di- imprestável inquéri1o. de I -----.. � I
Frederico Kurten e os dos. 'Contra a sentença, ju-

. TIM wembros �o 9iretório da dicial, entretanto, os inte-
• • • I

I
LagUl;a,

.

nao esconderam o resses esconsos se ergue-

, �el� desagrado por ver o ram, aos cochicos e mur- Chegará, amanhã, prece- sita excursionará aos pon

ÔVO DE COLQMBO , Svvernador do Estado en- múrios.vprocurando desfa- dente do Rio de Janeiro,' tos históricos de nossa' ter

Não foi por gosto. Foi
I
volver sua responsabilidade zer-lhe os efeitos alertado- via aérea, uma embaixada' ra, cujo programá, já elabo,

por acaso. Entre os ve1hos: naquela trama de má ori- res. ,Ao oficial atrabiliário ·le Professores-alunos do, rado, publicaremos em

papeis, .aqui na, redação, 1 gem e péssimo chei�·o. O que está presidindo o. in. Curso. de Museus do Museu edição de amanhã.

Flortanópolis, Sexta-feira, 16 de 0-u-tubr��d-e-1953
-

tx:: d,i:.u:aer.;�scd,oé,� I'&""Is'
._....

I '-." quérito - é que nele esdtae' ��s��;o,coP�::��:a:l, G��:!��. O ESTADO, saudando
._--. enterrando cinco anos v luzida Embaixada, e, ell1

A
- ,

Ií
"

.

menta da América. QUI,S, t d d D' �t .

t Barroso, que vem, à convi-
eS u o e irei o jun o com particular, ao' dr. Gustàvit

". na lses de comêço, remetê-lo ao i '.
- � a sua fé de ofício de solda-, te do nosso já consagrado I

Duque de Veragua, ora no I VACINAÇAO Al':JTI- I
Barroso, apresenta votos dá

.lo - fizeram crer que a Curs,? de �x'pansão Cu tu-
b

.

d f 1 d
Brasil. Depois constatei que

I AMARÍLICA ral, afim de proceder à
oas vm as e e iz esta a

.>

it
-

tualv um
. I sentença concessiva do Ea- em nossa Capital.M. SOARES 'I na si uaçao a ua, uma cri-

no órgão telmudico nada N C t d S 'd d
. 6a. Reunião do 2° ciclo, a

A . .
o en ro e au e es- bens-corpus seria faltamen- �.

,

_ s� �e .consequenclas Impre-I· poderia assinalar com cruz, ta. Capital, no período das mente cassada pelo .Tribu- realizar-se amanhã, às 17,15���
A CRISE DO CARVAO visrveis.

para o ilustre parente de 8 às 11 e das 13 às 16 ho- nal de Justiça. I horas, no local de costume,
O progresso do Sul Cata- Com o funcionamento de'

I Colombo ovacioná-lo. Mas, ras, todas as sextas-feiras, e Essa egrégia Corte, err.
o Clube "12 de Agôsto".

rinense tem assentadas suas outros Alto-Fornos e maior
em lendo o simpático jor- enquanto perdurar a vaci- sua sessão de ante-ontem, e d historiador Gustavo

bases mestras, no desenvol- consumo.d.o carv�o side.'rúr-, nalzinho, nele .topei, a fls; -

'd FI de Ad' Barroso quando. do 1° ci-
I '

..

_

" naçao no município e 0- acor o com o parecer '

vimento .da indústria carbo- gíco, verificar-se-ão dois fa-
como se diz, uma grave acu- rianópolis.: serão-atendidos do. dr. Procurador Geral do elo, aqui esteve, pronunci-

nífera. tos: .

_ I sação ao nosso modesto os interessados. E' tado, corefirmou, por unâ- ando notável conferência,
A indústria carbonífera a) Aumento de produçao diário. Increpam-no de sem falará agf>ra sôbre o tema

está em crise. nas minas; I orientaçiio. E de �sar e abu- LOleria�do ,.Es.,Iad'0, "Questões da nossa Histó- RIO, 15 (V. À.) - Foi
Todo o sul sofre e se aba- . b) Ampliação de estoca-

sar da tesoura e da cola. ,_ ria", palpitante=e oportuno, encontrado em S: Mateus,
la. gem do carvão vapor. I'Qu'anto a estas, nada feito. "A Extraçao de Uotem pela' consagrada devoção no Espírito Santo, um avião
De Criciuma, a capital do O único. caminho acerta-

I
Trata-se de evidente má 12 84

'

$ que os' cursistas manifes- da FAB que estava desapa-
carvão,' nos veio êste movi- do, a seguir-se, para a reso-

. vontade. O Estado; entre os' • 7 _"_

Cr$ 200.000,co Pôrto União
tam, coroando o alevantado recido desde segunda-feira.

mento salvador. lução e estabilização defini- I
diários é o de maior senti. 3.433' - Cr 15·000,00'" Criciuma empreendimento que nos O aparelho levantara' vôo

Encontrou-se, afinal, um tiva do problema, se res-: do local. E' só comparar.' 12.077 "

Cr$' 10.000,00 _ .. Canoinhas trouxe o Almirante Ca�los de Caravelas para" o Rio,
caminho seguro para a re- tringe na. construção de' Edicões e edicões saem sem 2·183 Cr$ 5.000,00 -, Florianópolis da Silveira Carneiro, dinâ- sendo o piloto obrigado a

solução da crise. uma Usina Termo-elétrica, I nad� da estr;nja ou dos 5.083 Cr$ 2.000,0� - Florianópolis mico Presidente do Curso fazer uma aterrissagem na.

Antes, contudo, urge que na própria zona Carbonífe- países 'vizinhos e amigos,'
,

d� Expansão Cultural. l,qUela cidade capixaba, 'sem
se esclareça o leitor sôbre o ra, para o consumo integral como o Paianá e o Rio G. Instituto \ de Aposentadoria. A Embaixada que nos 'vi- maiores cónsequências, .

'

carvão catarinense, do carvão vapor. do Sul. Quanto � orien-
Sua principal finalidade Sôbre a construção desb tação ... Bem, quanto à ori- 'e Pensões dos B8nçàri�s P" Q a·é a produção de carvão me- Usina [á 'existe no Senad: entação tem êle procurado O delegado do Instituto de Aposentadoria e' Pen- ,1"-'..e"G · an ,. o

talúrgico para as Usinas 'Si- um projeto; que "tem l;TIere· se afªstar o máximo possi sões dos Bancários, sr. Reinaldo 'Wendhausen, recebeu,
111 �

. derúrgicas, por ser o único cido a atenção'de nossos re vel do conceito de orienta do Sindicato dos Empregados em 1j:stabelecimentos.Ban-
coqueificável do país.. pr:senta�tes, tudo fazen�f I :;ão a�otado .pelos petebis- cários no Estado de Santa Catarina, ü' seguinte telegr�-
Para muitos, alguns, até, crer, sera levado a bom ter·· I tas catarinenses. Assim, na

ma:

com ares de técnicos, pela' mo bl' P T B
Temos prazer levar seu conhecimento que Assem-

. Assem eia, o ... tem bléia Geral.oito corrente consignou unânimidade voto
ampliaçã,o de Volta' Redon- Em nossas próximas aná- tantas ori�n{ações quantos louvor sua atuação frente delegâcia local Instituto Ban-
da com a construçao �o AI lises,'n?s reportaremos as deput�dos. Na sua direção, cários. Cordiais Saudações. Carmelo Mário Faraco, Pre
to Forno n. 2, e a possível possibilidades ,da usina, com idem, idem! Nas conven- sidente Sindicato Santa Catarina. Abel Capela, Secre-

construção da
....

Usina Side os. dado� fornecidos pel, cÕes, outro tanto. Decidiu, tário Geral.
'

,

g' a de Lagun'a o pro elaborador dos estudos Eng 1 d
' I

8
.

I'
·

I I á· R d Irur IC , " por e�e�p o em uma es�as,·. enB'ra ' allC a,DO' n CIO O r ODesblema estará em definitivl Sebastião Toledo dos San das ultImas, que o partIdo li
\

_

resolvido. tos, para hoje, repetindo /'I d' t' ·dA. d
Faleceu no dIa 10 do corrente na cidade de Pôrto

ISpU arla a preSI enCla a· A.l
.

1 dE'
.

F l�' I
.

D
.

D'
.

t t lingUagem do povo, criciu ,. . cl,!egre, o genera o xerclto e lClano nacIO omm-
a-se JUs amen e o con Assembleia, com o candlda- gues, descendente de tradicional família de soldados,

trário. me'nse, denunciar ao pov(i to Braz Alves (Vide nota tendo' diversos oficiais generais do Exército Brasileiro
A crise carbonífera au· de' S�nta Catarina o silên..

r':l Gazeta, da época). Ba- em sua família no Estado do Rio G1,'ande do Sul,' sua
mentará em razão direta �io crimino,o do sr. Gover- ti.!o o pleito, verificou-se terra natal. O extinto ,que era pessoa larga�ente presti�
com o aumento de cp,aaci· lador do Estado em refe·· d'd d PT B giosa nos meios sociais e muito estimado entre os cama

C;i'ue o can 1 ato o ... 'radas de farda e subordinados deixa -impreenchivel la-
dade de novos Altos For· rênc.ia a tão importante e '

, •

tO', , lograra um so vo o. : seu, cuna no seio das forças armadas. O general Feliciano
nos. profundo estudo. O líder (salve êle) votou Inácio Domingues era tio das exmas. 'sras. d. Aracy Do-
E já explicarei o parado Sua Excia., em continua-

no sr. Siqueira ·Belo. O, sr. mingue,!'> da Silveir� e Alzira Schuldt Delambert, espo-
xo. ção a política segUida até Francisco Neves, votou no

sa. do sr. Afonso Delêlmbert, industrial aqui. residente.
É que da produção bruta 1930, sente ojeriza pelo sul, Volnei. O sr. Nascimento

A' família enlutada os nossqs sentidos' ';votos de

b d -1 bl pesar.
de nosso carvão, após sua a an onan.."o seus pro e· votou em branco. E o sr.

lavagem nas usinas de Ca- mas.. Volnei votou no candidato Dl·a do i:í�p'r/e'gad-o-Pivarí . (Tubarão) o vemos Felizmente em nossa As· 1 PSP N
.

t t,
. 1:.......... ,e ,

;,,0 ••• unca VI an a

sub-dividido em 3 partes: sembléia Legislativa, dedi orientação junta. Dos donos no COlDe"rcio.
\

,
Carvão Metalúrgico .. 24% caram-se a estooos, para da direção. partidária, o sr.

Carvão a: Vapor 42% iniciarem uma. campanha Saulo quase foi engulido ProgramaResíduo Peritoso 34% de envergadura, os ilustres, (0U engolido, seg.undo a DIA 27
.

Vê-'se, pois, que a maior deputados Drs. Wilmar Dias. crientação cosmorâmica) A's 20 horas - Apu�ação',final do co'ncurso "Miss 'Co:"
percentagem corresponde e Lecian Slowinski. pelo sr. Carlinhos. O sr. méroio de 1953". Lo'cal Séde da Federação dps
ao carvão de vapor, uma es- .Levem à cAoncre.tização I Ler�er Rodrigues costuma Empregadós no 'Comércio - Rua 'tenente Si,l�

b d I d I t veira - Edificio, Paternon ,-,2° andar.
pécie de su. -pro uto, pe o .tals estu os esses 1 us res

esperar pelo pensamento. DIA�8
seu alto teor de cinza, 27%, representantes do povo, e do :>r, Cruz Lima para votar A's 10 horas _ Visita .ao· Asilo de Mendicidade com

o que o inibe á um aprovei- do 'bravo povo sulino, rece- contra! Um 'mimo de orien� distribuição de brindes, em homenagem ao pró-
tamento siderúrgico, e :0 terão o imorr�douro r�co- tação. Cada vento, cada bi- fessor Flávio, Ferrari, QD. Presidente de Hon-

.

. l'
- nhec' t ra do' Grêmio dos ComerCiários. Irestrmge, em sua aplCaçao, rmen o. ruta! Claro que este jornal,

I A's 17 horas - Cocktail oferecido a Imprensa desta Ca-
à queima. -o- tendo apenas uma orienta- pita!. Local Bar Netu�o .;- Edifício IPASE. I
É o carvão combustível, N. R. - Em nossa pró�" ção, 4iarite disso, é mesmo A's 20 horas _ Retreta no Jardim da Praça 15 de No-

propriamente dito. xim,a "Análises" focalizare-
um órgão sem orientação. vembro, pela bandf;l S. M. Comercial em ,ho-

Não encontrando eonsu- mos as _I{ossibilidades da E' c lamuriento e penu- menagem ao sr. Ivo Gandolfi - Presidente da,
'd d

. tU' a Termo ele'trI'ca ., a 'Federação do E,rnpregado no Comércio. I

ImI or no merca o ln erno ,
SIn -', >- rioso primo pobre, diante

J DIA 29 •
. -

,

fica 'estocado, onerando as luta do povo Criciumense da fartu".a entedI'ada·e da 1I
' A's 21 hotas - Tradiciona soirée no Clube 12 de A-

. companhias produtoras, ele-
.

em prol da sua concretiza- procigalidade conversadora
.

g.ôsto,
�

gentilmente cedido pela sua Diretoria,
vando seu custo, e criando, ção. e nt'g�ltiva do primo rico. em homenagem ao Exmo. Sr. Irineu Bornhau-

A Evohição não devia fa-
.

sen DD.' Governador do Estado e dedicado ao
. sr. Charles Edgard'Moritz, Presidente da Fe-

zer isso com a gente. D!;!ho- deração do Comércio de Santa Catarina.
char des�e jeito, só porque DIA 30
O Estado não tem' orienta- A's 6 horas - Salva de 30 tiros em· homenagem a As

sembléia Legislativa e ao Dr. Paulo Fontes,
. \

DD. Prefeito da Capital. "

�
7 horas - Monum,ental Pic-Nic a Ribéirão da Ilha, ,..:. )

em homenàgem ao dr. Aderbal Ramo$ da Sil
va 'e a todos os comerciantes desta Capital. .

"

-

-OONVITE
A Comissão Organizadora convida ao povo em

ge�al, para assistirem as tradicionais festivid�des em

honra de Nossa Senhora da Bôa Viagem, em Saco
dos LimQes, que' por motivo do mau tempo reinan

te, foram transferidas, para sábado e domingo pró-
ximo, dias 17 e 18 do corrente. "

A COMISSÃO

e8.,O E' feio!
"

"

l-Todo
mundo sabe, pri-

ma. que você é que é feliz!
•

. ..BUM.

A's

Curso de Expansão Cultura
EDI nossa Capital uma embaixada

do Museu Historlc'o Nacional
\

-

LoeaUzado um
avião da FAB
delaparecido

-

..

. Muita gente - a grande maioria vê que
i�to aqui vai mal. ·Mas... �al mesmo. Santa Ca
tarina está ficando de morte! O diabo é que todos
nós gostamos desesperadamente da nossa terra. Te
mos, por ela, aquele complexo' que se _J'evelou em

.

Raimundo Correa, certa vez. O poeta de As Pom
,bas, um dia, comprou um chapeu. E ia sair com êle
q�ando reparou no velho, pendurado no cabide!
Olhou-o, parou, largou o novo e saiu com o velho.
Ele' não pôde! A força d'água era maior, como diz
meu .excelen,te amígo Chico Melo! Assim somos nós.

Vejam esta colaboração que uni .conterrâneo
nos enviou lá de Santos:

.

CATARINENSES EM SANTOS
"Santos, estÇl. maravilhosa cidade, abraça gran

de número de catarinenses em sua quasi totalidade
jovens, que talvez obrigados pelos .l'evêses da vida-

, abandonaram seus lares, e vieram em busca de uma

melhor' vida, ou mesmo porque, infelizmente, o pro
gres�o de Santa Catarina não corresponde ao rítimo
ac�lerado do aumento de sua população.

.

Dispersados por todos os recantos' da cidade
está o catarinense exercendo as mais variadas pro
fissões, tendo como detalhe interessante a'notar' o
fato de a maior parte d�les exercerem a profissão

·

de padeiro.
E' o catarinense um elemento idôneo, referên

cia· esta ·que faço porque jamais constatei nas crô
nicas policial e forense da cidade um crime ou um

fraude cujo protagonista fôsse um brasileiro' da
terra de Anita.

Procuram sempre engrandecer seu Estado e não
tem sido raras. às vezes que percorrendo os recan

tos da cidade tenho. defrontado-me com agrupa
mentos deles que conversando com filhos de outras

·
plàgas fazem ver· o que de belo e bom existe' em seu

torrão, mui especialmente em Florianópolis. Falam
da famosa Ponte Hercílio Luz, da magestosa çate.,
draI, da graciosa Praça 15, do pitoresco Morrõ' da'
Cruz, das lindas praias de tudo o que a natureza.
doou para encanto e admiração. Falam de seus

· coestaduanos que souberam um dia engrandecer
seu Estado e·...mrg�m· a tona o nome de Meirelle�,. de
Delfina, de Garibaldi e do ilustre Presidente da ,·Câ
mara dEi Deputados, Dr .. Nerêu Ramos.

Aqueles que conseguem se estabelecer comer

cialment�, dão o nome de, suas 'casas um nome ori
undo de seu estado, tanto assim que já temos o Ba�
Florianópolis, a Quitanda Santa Catarina, a Con
feitaria Joinville etc.

Atualmente' acha-se em fase de' orga�isaçao
uma sociedade recreativa composta tão somente de
éatarinen�es, cuja finalidade é o congrassamento
entre seus associados.

Procuram assim os catarinenses elevar bem al
- to o nome de seu Estado e todos esperam o seu en

grandecimento para que amanhã omeÍwr dos Estados
sulinos seja '\1m simbolo de progresso a bem de seus

irmãos que lá ainda vivem, para orgulh.o daqueles
que lá nascer�m, para a grandeza do BRASIL.-

,

(Ass.) Joaquim Silveira"

GUILHERME TAL......
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