
A Maior dos Dissidentes Pessenlstas Ingressará no PSD
Decidida a questão em reunião presidí-dã pelo Governador Lucas Garcez nos Campos Elíseos

RIO, 19. (V.A.) -

os',
sob a presidencia do gover- S. D. Examino�-se, na 0- sedi�ta�, juntamente com a ses Guimarães, fala�do à .�. qu� a �1aioria ,dos 4is- nem todôs os dissidentes se

dissidentes do P. S. P. de nadar Lucas Garcez, quan-I portunidade, o esquema de comissao formada de ele- nossa reportagem, afirmou �dentes ingressara neste guirao o mesmo caminho.

São Paulo estiveram, 'Pa-Í do foi examinada a fórmu-1 redistribuição de zonas de mentos da disidência do P.1 que de fato já foi comuni- partido, o que ocorrerá até O deputado federal Ubira

vamente, reunidos no Pa- la difinitiva- para o

ingres-I influência no interior, ela- S. P.. i cada oficialmente ao P. s.] o fim -desta semana, "�uan- jara Keutenedjian e os

lácio dos Campos ,Eliseos, I so dêsse contigente no P. borado pelos dirigentes pes-Í Ontem, o deputado Ulis-; do se dará, a reunião do
I
deputados estaduais Tereza

Conselho Consultivo. Se- ' Delta, Athier Kury e Men

rão .recebidos como mem-
I dança Falcão, em declara-
I' ,

bras natos todos os dis-" ções formais, asseguraram
sidetnes do P. S. P. I que não entrarão para o

Sabe-se, entretanto, que P. S. D ..

"-;�::::l
Arruda Ramos I
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d. Aquino ,
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como o sr, Nerêu Ramos-diz o sr, Waõderley Juoior

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Novembro de 1953
._------------- ----------'
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Oesfalen�o Intri�as
H' di f"
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d faltar a'l
r-.<_O_)_,_....,._

a las, com o rm umco e exc USIVO e . <
.,. O "D' d Bosulei

"

verdade e caluniar o eminente conterrâneo sr. Nerêu Ra-
'.' ta a ,an etra

mos, o Diário da, Manhã abriu manchetes.,e te�eu comen- ':' * foi comemorado, ontem,
tários em tôrno de uma decisão do Presidente da Câma- fpstivame1..te, no Brasil.

rn, a respeito do recebimento pela Mesa" de emenda que Nos quarteie das Eõrçç»
consignava no orçamento de 1954 a importância de 5 Armadas houve o solen€
milhões de cruzeiros para a recuperação agrícola da nos-

doh asteame?�to Pavilhão
sa Ilha

O órgão palaciano, sistemático na mentira, atribuiu. Nacional.

ao preclaro barrtga-verde a intenção de evitar que esse Nos estabelecimentos es

auxilio federal viesse beneficiar o interior da Ilha, e se colares - segund'J se infor
despejou em explorações políticas 'que constituiam um

insulto ao nosso ilustre representante na -Câmara Fe
deral.

De prorito revidamos essa
;':':..

torpe intriga, esclarecendo

que o Presidente da Câmara,
nas suas decisões, não podia
usar pesos e medidas,
agia uniformemente, de a

côrdo com o Regimento
com as decisões da Comis-

são de F'inanças.
A atitude. dó insigne cõl'i-

terraneo

clarecida

mou, não houve expediente
sendo q'iC as repartições pú
blicas do Estado não fun,
cionaran-. no pCTiado da tar
de

acaba de ser es

pelo insuspeito
depoimento de outro depu
tado catarinense, o 81'. ,wan
derley Junior, 'que foi o au

tor da emenda, cujo desta

que logrou, para júbilo nos

so, aprovação do plenário
da Câmara. Tendo conhe-

cimento da, exploração .

feita pelo Diário, desta Ca

pital, o sr, Wanderley Ju

nior endereçou ao Prof. Ad

'Machado o telegrama que a

baixo transcrevemos.' Hou

ve, obviamente, de parte do

,ilustre representante ude

nista um engano: a explora
ção foi ·feita pelo Díarío da

Manhã e não pelo Diário da

Tarde, que não se presta a'

isso e não faz norma de

acão da intriga'.

� O telegrama com que cavalheirescamente ,o sr.

Wanderly Junior restabelece a verdade e pulveriza a

mesquinha exploração do Diário- da Manhã é do seguin
te teor:

"Ainda não li, mas estou informado Diário

afirmou que deputado Nereu, na Presidencia

da Câmara, havia decidido no destaque refe

rente à. recuperação agrícola nossa Ilh�, siste
mátícamente contra seu interesse. Dever de

lealdade esclareço atitude daquele deputado se

processou- 'conformidade Regimento e reso

lucões anteriores, e qualquer ali estivesse te

ri� agido da mesma forma. Presidente decide
só em casos raros e. expressos e não acredito
nossa vitória não o tivesse alegrado. Se real a.

informação, gentileza retificar. Sejamos jus
tos. Abraços Wanderley."

Esclarecido o fato, cabe ao Diário da Manhã aten

der o pedido que lhe fe71 o deputado Wanderley Junior:
ser justo e retificar a exploração que espalhou,

'

Não o fará, de acôrdo com a linha justa do seu

orientador, elem�nto sabidamente comprometido com o

partido de Luiz Carlos Prestes.

Obra que meu govêrno come-,
ça, meu govêrno 'acaba

No Jo:t>dim de lnfânci.!
·'MU1·i.iJ BI'[f�Jil', foi execu
todo um Y;1'ur]1··'.Lma C1VWO,

,�om lJreilc'ç,:.t:<; às criança;,
nasteac-enio da, Basuieira e

·ecitatiYQf,· ,:

84 Milhões para
a Costeir!
RIO, 19 (V. A.)

ministro da Fazenda trans

mitiu à Câmara dos Depu
tados mensagem do presi
dente da Republica, acom

panhada de projeto de lei,
referente à abertura pelo

I Ministério da Fazenda, do
crédito especial de Cr$
84.000.000,00, destinado a

regularizar a despeza decor
rente de subvenção extraor

dinária concedida no exer

cício de 1953 à Companhia
Nacional - de Navegação
Costeira.

'(terna Mentira!
.2.

Com a sua exclusiva competência de intérprete
da Constituição Federal, decidiu o Poder Judiciá
rio que a criação de novos municípios, é matéria afe
ta às Câmaras Municipais. De acôrdo com essa exe

gese, aos vereadores cabe decidir sôbre os desmem
bramentos das suas comunas. Julgarão eles, dentro,
do assegurado princípio da autonomia municipal pe-.
la administração própria, no que concerne ao seu

peculiar interesse (Constituição da República, art.

28, alínea II), da oportunidade ou inoportunidade
de a sua comuna ceder território à criação de novas

unidades. O legislativo estadual terá o'poder fisca
lizador, para dar ou rejeitar homologação aos atos
das Câmaras, conforme tenham esses atos obedecido
ou desobedecido a Constituição e as leis do Estado.
Obviamente, tanto as prescrições daquela como des
tas, que se oponham à decisão do Judiciário, estão
fulminadas de inconstitucionalidade, Estabelecer no
va divisão territorial por forma diversa da estabele
cida pela jurisprudência interpretadora do Judiciá
rio, por sôbre desrespeito a êste, será aventura po
lítica, inútil e inglória, porque sujeita à anulação
provocada pelos legislativos, municipais interessados.

Em nosso Estado, a União Democrática Nacio
nal - nela incluidos o sr. Governador, os seus depu
tados e satélites e a sua imprensa amamentada na

Oficial - quís fingir de campeã olímpica da multi
plicação de municípios. A encenação' foi enorme e

retumbante. As explorações rasteiras. e sem preço,
contra o P. S. D., .fizeram morada na folha palacia
�Ur: _!!'j:l"�n'nosJ'ãP'cmm�o� C0lTlO'-O!?' iáirnigos mortais das '

emancijsações dos distritos. Quando, por iniciativa
pessedista, foi .possibilitada, sob condições especiais,
que não podiam abranger todo o Estado, a criação
de münicipios na faixa de fronteira, os eternos vigi
lantes não tiveram a coragem de uma referência de
aplauso pelos seus jornais. Mas dessa iniciativa qui
seram logo colher os louros e a ela se atiraram como

chujâns, em piqués.

Mas, o detalhe' impressionante do caso está vin
do do interior: a U. D. N., nas Câmaras Municipais
em que dispõe de maioria, vem se opondo sisternáti
camente à criação de novas comunas. Isso já ocorreu

em Joaçaba, em Jaraguá e em Canoinhas. Em Con
córdia, sendo derrotados pelo P. S. D., os udenistas,
que não 'querem a criação do município qg Seára,
impetraram um mandado de segurança contra o ato
da Câmara.

Como se vê, o jogo está descoberto: a U, D. N.,
finge que quer novos municipios, mas, por trás da
.p�rta, manda seus vereadores impedirem essa cria
ção. Sempre os mesmos processos e a mesma insin
ceridade. Sempre a demagogia para ludibriar os me-

nos avisados.
'

O

500 Milhões de Liras
----------------- --,----'._--

a fiança para a vinda de N. S. do Brasil
RIO, 19 (V. A.) -

OS" tado ao arcebispo de Salva-I penas por um breve perío
frades capuchinhos de ná- dor" D ..Augusto da Silva,. do, a fim de ser utilizada
poles (Itáliafexigiram uma que obtivesse a devolução I na "Peregrinação de Ma

�arantia d: 500 milhõ:s �de I definitiva �a i�agem ;de N. ria", que "se projeta reali
libras (mais de 200 milhões i s. do Brasil a .este pais. zar no Brasil durante os

de cruzeiros) para. permitir I Contra êste pedido, os festejos do Ano Eucaristi
a visita de N. S. do Brasil, católicos de Nápoles solici- co de 1955.
em viagem de peregrinação taram ao seu arcebispo car

ao Brasil, durante as festas deal Marcelo Mimmí, que
do Ano Eucarístico de 1955. assegurasse a permanência

�

Outras cláusul�s restriti- da imagem na sua cidade.
vas foram impostas pelos
italianos, em proposta de
acôrdo com os católicos bra

sileiros, como sejam: a)
que, uma comissão de fra
des napolitanos acompanhe
a imagem; b) que a imag�m
seja guardada na Catedral
Metropolitana, salvo quan
do necessária a sua pre
sença em procissões.

OS CATOLICOS

BRASILEIROSRIO, 19 (V.A.) -

Duasl
convite do governador Ju

coisas, principalmente, im- celino Kubitshek. Em pri
presionaram os cong'resis- meiro lugar a importancia Os católicos brasileiros,
tas que

percorro
eram

a.
s u-.� dos empree�dimento.s e,

de-I se.gun.d.° info.r.. maçõ,es colhi
sinas de Ituinga e Salto pois, a celeridade da execu- das nos circulas religiosos

Minas ,GéaiS' a ç50. .

. ",

de Nápoles, havi�� �oÍici-
> .'#_ � �c ;.:

"Es's�' b��'d�d� '�l���' �. i�t'e�����i;d
.

Que se apregoa por todos os caminhos,
Bondade rósea, cândida, altaneira,
Que esconde na haste cardos e espinhos ... "

Por vêzes, o poeta, irritado, tem transbordamentos
1ue são injustiças, das quais até Guerra Junqu�iro se
penitcnciou:

"Porque, no fim de tudo,
Com a ajuda das contas- dum rosarw,
Com a graçã dos beatos irmãos,
Limpa-se a alma num coniessunuirio
Como Pilatos ao lavar as mãos"

Tenõrio comprou Podia-se perguntar, ao autor, onde meterá êle essas

um ]·oroal almas que se lavam comerPilatos o fêz, de covarde, na
hora em que entregou à sanha farisaica o Cristo divino,

RIO, 19 (V.A.) - O sr. o Cristo em cuja doutrina e exemplo, nenhum, Generoso,
Tenório Cavalcanti, em pa- nacional ou estrangeiro, topará uma só vírgula a que se

lestra com os jornalisats na agarre para ancorar a ostentosa filantropia de que fez

Câmara, afirmou que havi� praça.
E mesmo eu, que desfruto, no rosário e na confis-

comprado o vespertino "A são, os melhores mananciais, de, vida; sim, até eu, que na

Vanguarda"" que se edita confissão e no rosário só acheí fôrcas e estímulos ne

nesta capital. Os repórteres nhuma venalidade, cpbiça alguma; 'até eu, de fat�, me

L lamento de que essas duas grandezas do Catolicismodesejaram,sar:ler por, quan- 'h
'

êsses dois manas a c over no deserto da ingratidão e da
to o representante' de Ca- injustiça sociais onde nôs debatemos, estejarn incluídos
xias tinha efetuado essa no poeríleto satírico de Fontoura Rey. O espírito reivin

con:pra, mas o) deputado clicado!; do poeta, tão forte em recursos intelectuais e

preferiu silenciar a respei- morais, dá-me a esperança de lhe dizer que, no colar-/de
rosas de Nossa Senhora e no genuflexório da ConJissãoto. êle e �u, juntos 'e concordantes, poderemos exprimir �

, Disse, apenas, que vai mágoa da nossa repulsa ao mundo de baixezas, crimes e
escrever diáriamente um ar- descalabros que nos envergonham; ao mundo sem fé
tigo assinado para o citado sem piedade nem ideal, que devemos combater sem tré�
jornal e que pretende trans-' gua, denunciar sem mêdo e odiar com razão. O �enhor

,

.

d'
• Generoso, afinal, reza e confessa na ilusão de enganar oformá-lo num graI1de la- C' "" T)' ,

dA]" ,eu e. a . .L.erra. ". ,r; lO r., porque o azar e. ,e e. '
.

BARREIROS FILHO

APENAS UMA
TEMPORADA

AfTI'l�ou�se depois, que
D. Augusto da Silva solici

tara o envio da image:r:n a-

,

O Tempo
Previsão até às 14' horas

de hoje:
Tempo -' Instável, com

chuvas.
Ventos - Do quadrante

I

rio.

Sul, frescos.
Temperatura - Estável.

'; , ,., .

Máxima 21,0. Mínima 18,6.

FONTOURA REY
Há coisa de um mês, ou pouco mais, foi que co

nheci Fontoura Rey. Com um gesto e três palavras
amáveis, o meu velho colega Mâncio Costa nos apre
sentou.

Conversamos. E' aquela face, para mim nova, mal
iluminada por olhos melancólicos e desencantados; com

um sorriso ao canto da bôca de feitio voltareano, -

não me enganou para a avaliação espiritual do homem

que vi e ouvi. Sem embargo de serem agridoces o jul
gamento e a compreensão, por êle logo revelados sem

reticências, quanto a fatos, homens e letras; eu escutei
com prazer o seu fraseado espontâneo, irônico: incisi

ovo, com regular carga de acidez e pessimismo, até nas

anedotas galhofeiras. f
Mostrou-me bem a série, embora salteadamente, /

um punhado de observações, que expressava entre bon-

., dade e amargura, parecendo-me serem essas duas qua
lidades os palas do seu eixo moral. Senti; na graça vi-

: vaz daquela palavra, a voz, de fogo de uma revolta, que
Inão comandava assaltos, mas zombava, em dura oposi
ção, das vilanias humanas. Erguia um protesto em cada
pilhéria, sublinhando-as, todas, com as legendas do riso
e do sofrimento. Porque Fontoura Rey padece por to
dos quantos definham epenam, solidário com a dor dos
miseráveis sob a feroz injustiça social dos tempos cor

rentes.

Deu-me a impressão de que baleava para o ar,
como se, num pelotão de fuzilamento, desfechasse, para
fora do alvo, os tiros do seu dever de soldado, não que
rendo matar, apenas assustar os que são os seus únicos
adversários: o canalha, o vilão, o burro presunçoso e o

ricaço pedante na filantropia de cartaz e exibicionismo.
Ralhava, não' doutrinava. Odiando a vergasta por'.

ser aviltante, não tinha a mínima hesitação em provocar
o desengonço dos figurões, a queda dos hipócritas e o

tombo dos patifes, tão comuns na sociedade, na vida pú
blica, no mercantilismo sem freio nem pudor, tudó isso
a campar de santo, de "bonzinho", de "generoso", na tre
menda falsificação das normas que o cristianismo semeou

na terra, hoje tão sáfara e estéril.
• xxx

,

Fontoura Rey manda-me, agora, um livro seu, quen
tinho ainda do prelo: "A.Bondade do Senhor Generoso",
poemeto satírico de 30 páginas e mais uma, para abrigar
a caricatura de Fossari, que vale como definição-do cará
ter e intenções do opúsculo.

Faltam-me, sem dúvida, quase todos os dotes do
crítico. Seja como fôr, não lhe ocultarei a impressão que
experimentei ao ler-lhe os versos. Já é ser suave, atacar
.em verso! A sátira violenta, por mais violenta que seja,
encontra no ritmo, na rima e no balanço métrico uma

almofada amortecedora para o choque d'as imprecacões.
O epigrama desfalece na musicalidade poética. Creio'que
o Fontoura não deseja outra coisa. ...,

Diz êle, opus citatum, que ...
Vale a pena trilhar' os bons caminhos,
Desde êsse dia, então,
O mundo encheu-se de bonzinhos.

E prossegue:
"Seu Generoso ... '

Repleto de brandura,
Fazendo seu ofício de fachada,
Mercadejava em dose adequada
A sua invulgar bondade' pura".

Mais:
"Protegei o porco, que é bom o presunto,
E a galinha, porque a canja é boa,
A pesca, a caça, enfim um bom conjunto
Regado a bons vinhos de Lisboa"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Médico do Hospital Nossa Senhora da :t;.uz -
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2'665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIB.f,- PARANA'

Especialidade: DOENÇAS. NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso, FlQres Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

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

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

ATENÇÃO: Consultas em BJumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

JOSÉ . RO�ARIO ABAUJO
CHata l16Uea - .......... erI.....

DR. - Dr. Meceslao Szaniawsk-

(Tr.tam.Dte 4. Bronqwlte. .m alla1'" • áIa....).
CO...ltirl.: Viter ••1Ml•• , 1. - 1·.••Iu.

••1"1'1.: D•• 10,.6 la 11,11 • a.•• , una.

.......d.: ÂY8n1d••10 BraDeo, lU -- 1'0•• 1.....

-DR. ARMANDO VAJ..EBIO DE ASSIS
••BICO

... _11m e. CU!d;' ..,..UI ..

,11aI •• Cad .

OI.LClOÂ ODICÂ D. OUDIQA•• PULMI
- ....qta -

Ccaa.U6r1.: :a.. .1(••• "Wh. 1.;- D_eual- ... U .. II!

• c•• II la 1'f ........

C..lill.et., :a....raebl GaJa.rJiI... -- .....! 'IL

(CO ESTADO»
ADMINISTlt.l\ÇAd

Ht·d<ição e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
'I'el. 302� - Cx. Postal, 139.
Oiretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes :

Representações A. S. Lara, LIda.
Rua Senador Dantas,' 40 - 5° andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira. n. 21
TeL: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

6° andar

Na Capitàl \

Cr$
Cr$

170,,, ... '

9n,oo

Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.
I Clínica Geral - Cirurgia, Buçal Dentaduras-
Pontes Moveis e fixas .

" Raio X e Infra-vermelho.
.

'DR. NEWTON'> D'AVJLK .. HOR'ARICY: Dia segunda: a sexta-feira. das '10 às. la

('''lr.ullla ••r.1 _ Doe.eu •• e....r.. _ Pree....... horas, e das 14 às 18 horas.
&letr1d""••Mla I Das 8,30 'às 12 horas aos sabados.

c..ulIIlti1'l.: alUI Vito� ••1... 1•••• li - Tol.�.u•.1.1" CLINICA NOTURNA as quarta e sext�-feiras das
(.:.....!tu: A .. 11,.0 laor•• e • tarde ••• 11 "ora••• �... 19 às '21 horas.
a_IIl,.eta: aaa Vid.l •••0;1, - T.lefoD. 1.411. I --"--'-------------------

• I DR. HAMILTON P. STOCCO

DR. WALMOR ZOMER GARCiA- --I
Diplomado pe1a Faculdadé Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
E1Anterno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do' Prof. Octávio RodrigueB Lima)
Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de JRnéiro
Médica do :Hospital de Caridad.e

J)OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diAriamente no Hospital'
.

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

,

de Larmo Cantição. ADVOGADOS
- MÉDICO - .. I�---------------------------------

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS I

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INT.ESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:
.

.Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
Te1.: Cons. - 3.415 - Res .

..:_ 2.276 - Florianópolis.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- .ADVOGADO - .

CaIu r.taI 1.. - I..... l' ..... ca......
-_._-_.--_ ..__._---------...-----------

r .

Lavando com 'Sabão

\iirgem ES1Jec"ialidade
.. da. ela .. WITZBL INDUSTBIAt-Jsiuvinee· (marca registrada),

economiza-§e tempô e' dinheiro
_____ .. __ • ...._. .. ..... ._'7.__

. .. "--'�--"-- - .....-------.. --
....--.-� ... - ......_--_._--._-

Ano
Semestre

-.

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

serão devolvidos,
.

A direção não se rcsponsabtltza pelnc
('fi�itos emitidos nOI!! artigos assinados.'

não

con-

Dr. Samuel fonsela
CIRURGIÃO' DENTISTA

- MÉDICO-
Clí7iica geral de adultos e crianças - Doenças de

Senhoras - Partos - Operações

Consultório: Victor. Meirel��: 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende.em seu consultório dás 3% à� 6 horas.

DR. MARIO WENDBAUSEN
Clfalca .MI_ t

.

lleualNd. - ... I'" ·1. - 'l'eI. ]L 'fie
ClaAltul JJu • -ta I Una.
................_.. lta1M, a. 'l'eI. 11&

·UR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

"'''rc em lrtlral. ·R�ur80� �erante o SutJr..mo TTlb
..! Federal • T.ribu.al Fedpral de Recurlo•.

ESCRITóRIOS
Flor1aDópoliiS - Ediflcio I�UO J01-1I'6, rua Tra'Ja"

t2 - l0 &lldar - 1.1& l'
Rio de J.neiro - Edifício Borba Gato. A v... t<t

- . \ .

AatÔ!lio Culol.207 - eala 1003.

·OR. -CLARNO G. GALLET'fl
- AOV()(. <\DO -

Rua:' Vitor Mel;eJ'ell n. 60 - FODe .%.468 - FlorlanóllolI ••
·

�,dvocacia e Contabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

cíveis e trabalhistas•

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiágo -
Assuntos fiscai� em geral.

.

Edifício "IPASE" - 50 'andar

S�6���!RCt..,
Esp EC!AlIOADE

Informações
·U'eis

o le it er enrnn trnrp., nes

I ta ('oi una. informa<;il'-s que

I necessita. rliàriahlenle e de
imediato:
JOHNAIS Telefonf'
O Estalln ...•....•• :t022
A Gazeta -.......... 2.656

r
Diário da Tarde 3.579
Diário da ManhA 2,463

I·
A v ('nlade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS

De Cartdane e

-Pruvednr ) . '.. . .. 2.314
'Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos S.831
-:\TiIitar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa

de Saúde) 3.153
Maternidade Doutor

Carll)� Corrêa 3,121
CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 8.313
Serviço Luz (Recla-

\ .

OI lu;;;i•• 1'I ) .........
PoHcia (Sala Cemís-
Rário)

.

Polícia <Gah. D.-Ie·
gado) .

2.404

2.038

2.59-1

COMPANHIAS DE
TR.-\NSPOR'rF
A�REQ

TAC 3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

.
.

Cruzeiro do Sul .

Panair
.

V·
• \arlg .

I:óide Aéreo .

Real .........•.....
Scandinavas .•.•...

HOTÉIS
Lux

.

Ma.restlc ...••... , .

Metropol .•.......

La Porta ' •• .; ••.•..

Cacique .

Central ., .

Estrela ..

\��;kEiTO·.········Disque •.••.•••••.

2021
2.276
3.147
18.!21
3 . .u9

2.fi!t\
&.371
3.659

06

Viagens DI f\ É TAS
flORIANÓPolis - RIO ÁS 3d'
FPOLlS.-S. PAULO-RIO " 4<"
FPOlIS.!. CURITIBti-RIO AOS SABS

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO. DO SUL

rarmacias
de Plantão

MÊS DE NOVEMBRO J

7 - Sábado (Tarde)
Farmácia Moderna - R.

João Pinto

8 - Domingo - Farmá
cia Moderna -

. R. João

Pinto

14 - Sábado - (Tarde)
- Farmácia Santo Antônio
_:_ João Pinto

15 - Domingo - Far
mácia Santo Antonio - R.
João Pinto

21 ..:._ Sábado (Tard�)
Farmácia Catarineilse
R: Trajano

22 - Domingo - Far
mácia Catarinense - R,

Trajano
'/

28 - Sábado (Tarde)
Farmácia Noturna - R .

Trajano
29 - Domingo - Farmá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO)

1.0) LINHO. PUR9, qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente é de Cr$ 110,00 - 85,00 o metro

2°) VESTIDOS, em algodão boni�o e côres firmes; desde Cr$ 68,00

30) CRETo.NE LINHo.L, 'largura 2,20 metro Cr$ 5.3,00

40) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00,

5°) FINISSIMo.S Co.NJUNTo.S' SARAGo.SSY, para cavalheiros (a roupa ideal para
verão) Cr$ 585,00

.

I

CO) FINISSIMo.S TAILLEURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00
\

\ ,

�
. 7°) To.ALHAS DE MESA, para o café matinal, lindíssimas a, Cr$ 25,o()

8°) TOALHAS DE ROST�, dúzia Cr$lOO,oo

"

A MODELAR
TRAJANO 33

-.

r
-- FLORIANOPOLIS

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

Era a mais linda rosa em meu jardim colhida,
Que a' sorte desfolhou com grande. desamôr,
Cravando-me no peito a magua maior sentida
Que um pai póde sofrer, já tragico de dôr.

-'- em 1530, uma carta - em' 1808, Luiz Alves

patente do � D. JQão III de Lima e Silva, em face'
10meava Martin Afonso de dos relevantes serviços pres-

casa em local aprazivel, pro- Souza, Capitão-mór da no- tados pqr seus Genitor e

I cure' adquirir um lote de va armada que vinha ao,
I Progenitor, passou a contar,

terreno na ."Agronômica", Brasil, dando-lhe, ainda,' por Aviso Ministerial, tem-
próximo a Zona Residencial ooderes extraordinários. pa- podo serviço desde a data
do 5° Distrito Naval. ra fundar e reger uma' colo-' em que verificou praça;
Tratar à Rua Uruguai n. 11 nia, dar terras e c�iar. em-
_. I � �regos de justiça; - em 1830, em São Pau-

� A C I Til! to, foi assissinado o Dr. Jo-

l -:0:- i - em 1630, os Capitães 30 Batista Libero Badaró,
; A G 2 N C I A DE 'João- de, Amorim, Francisco então Redator do "Obser-

, PUBLICIDADE "I Rebelo, Manuel Soares Ro- vador Conscitucional". An-

:;, -:0:-

I
bles e Anto�io Pereira der- tes de falecer proclamou:

. 'REVISTAS rotaram os destacamento - em 1906, o dr. Abdon

'0 e I holandés, nas proximida- .:' "Morre um liberal, mas
Batista passou a adminis-

Eu sei que tú estás na celeste mansão!
tADIO _ JORNAL,Q des de Olinda; não morre a liberdade"; tração ao Coronél Gustavo

Mas mesmo ainda assim, me dita o coração �

,

h I t·, I Richard;Que ainda resta em min a a ma um pran o, uma ·O._.O.-.DO.....O._.O._.C)l

saudade!.... SÃO PAULO
- em'1639, a armada do - ern 1832, por Decréto,

Capitão-General de mar e foi extinto o legendário Re- - em 1931, um Decreto-
RIO l' �erra Conde da Tôrre, par- gimento de Linha da Ilha lei do Governo Provisório

�I tiu da Bahia, con�uzindo I
de Santa Catarina, conheci- estabelecia a' "lei marcial"

iíiiJ!!IJííIiI' tropas que, sob, o comando do geralmente por "Bar- no território brasileiro;
do General Principe de Ba- J

riga-Verde" sendo criado'
gnuoli deviam desembarcar I em seu lug�r, um Batalhã�
em Pernambuco; I de Caçadores tambem com

. I séde e� noss� Ilha;
- em 1749, uma Provi�ão

Terreno
Se deseja construir sua

'lo
•

Passado I Missa de Ação de Graças
em 11 de Outubro de 1846'1

MARIA CHRISTINA FLEIUSS CARl'iEIRO ,

Foi o 4° Minstro da Guerra Os oficiais de Marinha e suas famílias, 'convidam os

A data de' hoje recorda-nos do Brasil Império e o .15° parentes e amigos de- D. MARIA CHRISTINA FLEIUSS

que: I na ordem geral; CARNEIRO, para assistirem à missa que mandam cele-
brar sexta-feira, dia 20 do corrente, às 07.00 horas na

Catedral Metropolitana, pelo êxito da intervenção .cirur

gica a que se submeteu.

Hoje noI$(tQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

20 DE NOVEMBRO

Sa.udades!
A' minha filha Elzi, falecida em

de Novembro de 1925.
20

Já não existe mais a minha casta flôr,
Que outróra no meu lar sempre éra a mais querida,
Aquela que em minha alma eu consagrei amôr
Deixou-me em prantos mil pela sua atróz partida.

..
A- G U A.

brasileiras em Curuzú;

Partiste para o azul do etérno firmamento,
.

Onde não sofres mais, onde não ha lamento,
Onde é tudo divino, onde é tudo bondade,

NAS LONVAlESCENÇAS
.�•••••••••••••• P-�_4

ranaguá, que veiu a falecer - em 1866, Luiz Alves

Pôr.í�ipação
Newton Ramos e sra. par

'ticipam às pessoas de suas

relações, o nascimento de
seu filho Newton, ocorrido
na Maternidade "Carlos
Correa" a 9 do corrente.

Florianópolis, 17-11-53.ANIVERSARIOS:

ERN'ESTO XAVIER DE SOUZA
xxx

_

- Sr. José Valério Gou-

vêa Jr.

FAZEM ANOS HOJE: Menina Maria de

-Sta. Eli Teresinha, filha I
Lourdes Rosa, filha do sr.

do Sr. Rafael Peluso. , Nestor Francisco Rosa

- Sta. Nair Maria dos t -Sra. Emília' Guedes;
Santos. professora.

Clube·Doze, .

de . Agoslo 1
Bingo Social em benefício do Natal da Sociedade

Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de

Novembro: \

10 prêmio: I .prato para torta com cobridor Sra.

Magda Silva Kunzer,
20 prêmio 1 par quadrinhos pintados à mão. Dra.

Wladislauca Messi.
30 prêmio: Jôgo para refrêsco, rústico. Sra. Ma-

ria Frazono Gallotti.
40 prêmio: Jôgo de toalha banho e rosto, Sra.

Dóra Araujo.
50 premio: 1 alcapur rústico, Sra. Ida Ferreira.
60 prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Risoleta Me-

deiros
70 prêmio 1 jôgo americano bordado à mão, Sra.

Alba Bello

vantagens;

atacaram Breves' e roram

repelidos pelo Capitão Pan

toja (ferido no combate) ;

_:_ em 1932, expulso da Participação
Rússia, por Stalin, que ven- Zert'o Rizzo e sra partici
ceu a luta pelo poder, Tro- pam aos parente e pessoas

tzky iniciou a sua peregri- de sua amizade, o nasci
_ em 1835, os "cabanos" nação pelo mundo, desem- mento, a .8 do. corrente, na

barcando em Népoles, a- Maternidade "Carlos Cor:
companhado da esposa e de rea", do seu filho José Gui-

�

três "guarda-costas" que I. lherme.
figuravam como seus

fi-I Florianópolis 17 de no-

- em 1857, assumiu o co- lhos;
.

. vembro de 1953.

mando da Companhia de A-

8° prêmio:
Kúnzer.

90 prêmio: 1 cesta de Natal, Sra.. Dorvalina

Alves
.

100
. prêmio: 1 bêrço com bêbê, Sra. Ondina

Macuco.
Premios de consolação originais trabalhos a mão,

ofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz.

As prendas estão expostas nas luxosas vitrines da

Casa Paraiso.
Os cartões podem ser adquiridos com as senhoras

componentes do grupo que rabalha para este fim ao

oe cr$ 20',0'0.
,- .,!!Io

1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny
,

Régia determinava que os

filhos dos casaes açorianos
.
que dentro de um ano de

pois da chegada a- esta en

tão Desterro (Florianópo
lis) " contraissem nupcias,
fossem 'concedidas varias

GRATIFICA�SE
A quem entregar "Negri

nho",
.

um cã� perdigueiro,
preto. Que fugiu, à rua Con

selheíro lYIafra, ,56.

prendizes de Marinheiros
de Santa Catarina, o seu

- em 1769, no Rio de Ja- Primeiro Comandante, o

neiro, nasceu o Coronél Capitão-tenente Tomaz Pe
Francisco Villela Barbosa, dro Bittencourt Cotrin;
Visconde etMarques de Pa- -,

'I .

- em 1945, o então -. .

,

terventor Federal nêste Es- V dtado, Dr. Luiz Gallotti, por I "en t.-se
volta das.B horas, visitou o; Um lote de terreno, próxí

q_uartel do 14° Batalhão de mo do centro (rua calçada).'
Caçadores, aqui sediado I Informações à Rua Deodoro

André Nilo Tadasco 7, das' 7 às 10 horas.

'AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dião na' dife�ão do confronto 'Avai 'I América
,0:. \

, '_ "

Tourinho r�mará para, Orusque, onde, apitará Carlos, Renaux x Oaepenlí
A direção do coteJ� de

I
" '

1 para a_guela cidade

acom-I
-. .�': considerado um dos mais

domingo próximo em Join-
. ca,'

foi de. �omum acôrdo

l bastião
da Silva, o conhe- i panhando a delegação J dó Quanto ao encontro car-t arbitro será o tenente Ma- perfeitos de Santa Catari-

ville, entre Avai e Amérí- confiada ao juiz João Se- -cidd .Diâo, o qual rumará I grêmio alvi-celeste. : lo? Renaux x Baependi, o noel da Paixão Tourinho, ria,

, . \
.._-.-.-_.� �.-.-..-.-..-_w.....�-,_-................,...._. ..........-�- ............. .....-..,....... ..............r ... w-..-_ .;» .. ":f,;...-• .._..._.....- ...w.· .........................·_·�...-,.-_-.,;a.-J .-..-..........._-.-.-.-.-."...".,,�

q . E s P O r ,t i vo"
•••IlI••••••••••••••••••••••••• III••••-.<�)�O�)..IJ..!.()_�

·��g��t���i�·�� Y�5��k�M��:I��I� �IIDoming.o:.I�is II' Sànta Catarina' no Campeon-atoDOS" ESTADOS DO BRASIL
, ," 'I. x Colegial B'ras'llellllro de' Rem" O"No seu progr�ma de

di-j
entidade amadora e'qu_: não ,

"
, .

"

fusão de todos os esportes estejam cumprindo _ penas
Domingo, ,n� �st�dlO da ,

do Brasil a "A Gazeta -Es- . disciplinares, As inscrições F,C,F., com micro as 15 ho

portiva - o mais completo são gratuitas e OS'8rs, repre- ','as, será efetuado o penúl-
'1 d 'timo encontro do Superjorna esportivo o pais. - sentantes de A Gazeta Es- ,\

'. ,-
•

vem.realizando deesde 1925, portiva não' poderão acei- Campeonato Amadorista,

a grande Co�rida de "São tal' prêmios "Extras" em
[ris. 'e Colegial �erão os pro

Silvestre", que n� últí- dinheiro, destinados aos tagonistas, estando, desde

mos anos passou a ter cara- coricurrentes.'
. já, empolgando o público a

'ter internacional, nela inter- Quarto _ O local da par�
atraente peleja,

r

vindo os mais destacados a- tida, o percurso (ruas, ave
tlétas sul amencanos. Apro- nídas). e' a chegada serão
va é realizada na n�ite,' de �esignados pelo :r:epres�n-, DESFILARAM OS
31 de dezembro, na capital tante de A Gazeta Esporti- VICE-CAMPEÕES
de São, Paulo, tendo um" va, em suas r�spectivas ca-

percurso de 7,000 metros, pitais, deverão ser de .pre-
BRASILEIRO

aproximadamente, C o fi o ú;re"ncia no perímetro cen- DE VELA
nos anos de 1948, 1949, 1950 trál. A baía sul viveu, domin-,

e 1952, serão 'convidados re- 'Quinto ,- As inscrições go/último� horas inesqueci-

,presentantes de cada Esta- serão aceitas até .a data de- veis com o desfecho do

do do Brasil, que aqui par- 3igria�a pela direção da Campeonato Catarinense

tícíparão ao lado d9S atlé- prova, devendo ás mesmas
de Remo, promovido pela

tas européus e sulamerica- serem enviadas ao fepre- F.A.S,C.. '(P�r Afo�lS0 App��l, Estudante Catarineris�,
nos; sentante de A' Gazeta Es-' :--�rilhantalldo a f�s!a r Residente�m -CurItIba)

O convite para os Esta- porti:va acompànhadas de I máxima do remo barrIg�-1 '

,

'
, d f Causou VIva surpreza nos Ferroviário com os que

-

_OOoI_..o_-.c:I4I_04I_�_.u��
dos sera r extensivo a um um atestado médico certí-.' ver e, e etuou-se um gran- i ,

"

'. .',

I d d fl d b .

d i centros esportivos -do Para- Zinder Lins dirige no.Agua
jornalista, de preferência ficando que o inscrito ou e.... es 1 e, os' arcos o I , , " , _ OPINE LEITO'R E

'I' 'v lei d Ilh �\ i na a escolha do técnico Joao Verde ',' ..•

do jornal que patrocinou ou 'inscritos estão aptos a par-
e erros a ,a e Iate'

, , , , .'
,

d I d' I' CI b 'j 1 LIma para dirigir a futura Basta que se diga que a Mun ia e Basquete
dirigiu a Preliminar da

I
ticipar da Sexta Preliminar u e, em regosi o pe a ex-

� 1
- -,

d d '1'
, No ano de ,1954 tomarão parte 'no' II Campeonato

"_,,, _ ,,' , r d- d t "d l;:,e eçao paranaense, IStO ren a o u timo domingo
Sao SIlvestre ,em sua Ca- da Sao SIlvestre que e de p en 1 a a uaçao os vee-,

_ . , Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-
'

,

1 A
,', , ,I,., di id '1 [adores catarinenses que,

porque enquanto Joao LI- em que o Agua Verde dis-
b ln, t

'

E t 'd U'd d A, '

pIta, sSIm,' por mterme- carater m IVI ua , h " d" "d E
I

t t F
,,' 1'0, I:) palses, en re os qUaIS, s a os nl os a a,me-

d' d
'

'.

.1
, em Porto Alegre, dias atra's,

ma aVia Ingl o a' spor- pu ou con ra o errOVla� rica do Norte, Argentina, Uruguai, ChI'le', EgI'tO, Cuba,10 os seus amIgos espor- .Sexto - o vencedor \ da '
.

d J "h . I, "

,

SI'lves- co.nsee:uiram' para o nosso
hva e ,acarezm o, no pn- 'no atmgm a soma de .... Canada,', Filipinas, Iugoslavia e Itália. A fórmula do

tistas em Manaus, . BelelI{, preliminar da São �

Estado o -honroso titulo de
meiro turno do atual camM 72,500,00 e o Ferroviário campeonato prevê a realização de partidas em São

São Luiz, Terezina, Forta- �re será o representante do ' P 1 RI' d t
.

d 1 'I'
-

.

vice-campeões brasileiros' peonato, fracassando redon- só venceu a partida porque �u o, e 1:), a em e. um ornelO
_

e c a�sI Icaçjlo
'

em,

le:z;a, Natal, João Pessôa, seu Estado na XXIX Cor-, damente a ponto de ser o zagueiro Béco do Agua
I tres dIas, em o�tras CIdades que na� ? RlO e Sa? Pau- (

Recife, Maceió, Ara�ajú, rida de São Sikestre em
de vela, Milhares de pes- , I' , i lo, Santa Catarma que se tem prestIgIado no paIS pela

Goiania, Salvador, VitÓria São Paulo, 'com passagem
sôas tiveram ensejo de ova- chs�e�s,ado, quand� �assou, Verde marcou dOIS tentos

slfa organização, e aparelhamento material poderá assis-

cionar delirantem'ente os
a �Il'lgIr o FerrOVlano da I

contra. I til' internacioriais desde que o Estádio "Santa, Catarina"Distrito Federal, Niterói, de ida ,e volta de avião, hos- Capital, Zinder Lins, sem i O Água Verde neste se- I. ofereça condições, isto é, esteja coberto.
Belo Horizonte, Gu' b' pedagem tudo pór conta nossos experimentados ti- I I N d

.

la a .

'.
-

JS mesmo� jogadores que gundo turno derrototl a ,o i,ntuito e Ilrep�rar de�d� já �m ambiente, fa-
Curitiba, Florianópolis, Por- �e A, Gazeta Esportiva - moneiros que uma vez mais

dispunha Joa-o L' J _ C _

voravel e consecuçao deste obJetIvo e que fazemos es-

bonl'aram e d'g 'f' Ima em a Cambaraense, Palestra, o " .

't b' d' d d'to Alegre e São Paulo. A mais-completo jornal espor- ' I III lCaram . te mquen o ao povo arnga-ver e, avi o e presenciar
.�

C
'

l' f
carézinho e atualmente no ritiba, Bloco, Britania, Mon-' t' 1 d 'd 1

'

Gazeta Esportiva fará rea- tivo do Brasil. ,

:,:,.anta atarma' a óra. espe acu '1S esportIvos e tanta re evâncra, e ainda,'
Ferroviário, no que diz, do te Alegre e Jacarézinho em .1esfacar nosso Estado no cenário desportivo mundial.
seu valor, conseguiu extra- 'uma façanha inedita, Nossa quadra como está' tem recebido os maiores
ordinario destàque no co- A opinião publica da ca-

louvores' de' todos os desportistas que visitaram Floria-
pessoas ligadas a orgâniza- mando do Agua �Verde, pifaI espera mais um fra- :1ópolis; coberta _;_ será o palco seguro de competicões
ção da prova. Também: ne�

..... de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras
nh'uma responsabilidade po-

O Agua-- Verde é atual- casso da seleção paranaen- t)ublicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas
, ment� o mais perfeito (;j_ua- se e a çonvocação_... dos joga- em resposta aos. três quesitos formulados, concorrendoderá caber A Gazeta Espor- dro ,do futebol _paranaense, dores ja atesta uma politi- 1 prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

zetaj Esportiva, os repre- tiva por qualquer prejuizos. QUESITOS'isto na opinião geral e mais ca que irá enterrar o futé- ---, ---

sentantes de A Gazeta Es- ou ácidentes que os repre- d '

' -
, i)

.

Devera' o GoveArn'o do Estado g'
.

1 d t
,

,

'
o proprIO arqueIro do Fe'r- boI do Estado.

,.
- ,a Ir ISO a amen e

portiva designarão o se- sentantes dos Estados, ven- ,,"
R b t: h 1 p�ra a cobertura do Está_dio de Santa Catarina?

,

I
'

I
rOVlarlO o er m ,o, e e- Ninguem se conforma (M'

.

5 (' ) I' h d 'I f d )gundci colocado, e assim nham a sofrer quando em
t

.

t
'

.

axuoo: - 'cmco m as ' atl ogra a as .

",
.

I '

men o que Ja per enceu ao com a 'convocação de João n -- Dp.verão os Governos do Estado e Município con-
guIamento: suceSSIvamente. '

. VIagem ou durante sua es- F"'l' d, R' t
'

I
'

't
< ummense o 10 ,e am- Lima porqüe 'todos reco- cluirem o Estádio_ "Santa Catarina", operando

Primeiro - A Sexta Pre-I Oitavo -

.

entrarão 'em
I
tqda em São Paulo. -.'

hem do "téci-lico 'do Renner -hhecem que O melhor técni- , c�rt�ugadame:ilte? .

'

liminar da São Silvestre disputa 15 medalhas ofe-I' Decimo segundo - logo I d P t A'l d P ,

'Z' d L' I ,(Maxlmo: � 5 (cmco) linhas datilografadas)
" , I"

, , \l" OI' o egre que recen- co o arana e m er ms, )', D'
-

G d'
.

se,ra
realIzada no dIa 13 de recldas pela A Gazeta ,Es- apos o fmal da prova deve-

t, t 't' C 't'
.., '

,,'
,,» -- everao o� overnos o Estado, Município e Di-

j ,

J'
emen e es eve em un 1- nosso conhecIdo ex-dlrIgen- i r€'toria da FAC conjugiJ,r esforços, para obteremdezem�ro (domingo), com, portiva, para cada prelimi- rão ser remetidos A Gaze- I
ba,' "

.

d F C II
te o igueirense t 'F. " ü apôio, mais uma yez, do povo catarinense, no sentido

qualquer tempo, de prefe-I nar, em cada Estado obede- ta EE'.portiva um rápido re- Q ,- l't' d
'

A' '",
'

, , , -, , ,

. ueswes apenas po 1 lCaS quando l�vou o alvi-preto' e tornar o ;Estádio "Santa Catarina" um do�' mais so-
renCla com partlda,as',9 ho-! cendo a_segumte c)asslÍlCa- latorIo demonstratlvo" d_o porque não se pode fazer em uma campanha memo-

berbos ?i�ásios de esp�rte da América do Sul?' ,

ras ou às 21 horas, para 'os ção: transcorrer da, co�etlçao um confronto dos grandes ravel. (l\bxlmo: - 5 P(Rc�McoioSlinhas dat�lografadas).Estados de clima quente, e '" Primeiro colocadó - me- e recortes de JornaIS. 1 J
-

L' tva ores que oao Ima e- TAd t b'd
-

'd bterá um percurso de_6 mil dalha de prata, grande Décimo' terceiro _ a vol- '

' o as as cal' as rece 1 as serao numera as, pu Ii-

t t 1 d d'" Segundo ao quinto colo- ta dos atlé1;as de São Pau-
ve em Jacarézinho e no Coisas do, f�tebol, eando-se uma delas em nOS$as edições de quinta-feira,

me ros, con 1'0 a a e lngI� devendo o missivista, para identificação, juntár à carta,
da pelos representantes de cada - medalh� de prata lo para os seus respectivos o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

A Gazeta Esportiva, devi- Do sexto ao décimo co- Estados, será determinada

P d Ald L derêço:
'

. "�

darnente credenciados. locado - medalha de bfon- nos primeiros dias de ja-
'

ic-nic O" O UZ PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"
i

Segundo _ nas capitais zê neiro de 1954, O represen-
Hua 'Conselheiro Mafra � FlorUmópolis,

ond,e houver entidades a- Nono não serão acei- fante de qualquer E$tado O Clube de Regatas AI- Para esse çonvescote que
U) dia 3Ó de dezembro dêste ano faremos, às 10

� horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-
tleticas (Fe�erações! Ligas, tas reclamações' de esPécie quê não embarcar de re- do Luz, homenageará com reunirá todos os associados -cebidas. As firmas que' já nos ofereceram prêmios são
Associações etc) filiadas à' filguma,. 'prevalecendo sem- gresso no dia determinado U:rn pic-l)ic na residência de e suas exma, familias, o as seguintes:

Confederaçã,? Brasileira" de. I?re a decisão final dos re- pela A,Gazeta Esportiva', verão de seu Presidente em i Clube dará condução espe- CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER

Desportos, os' representan- ,presentantes de A Gazeta terá imediatamente cance': exercicio, sr. Orlando Ca-' cial, partindo' os onibus da CASÁ HOEPCKE - e a T,A.C. -,- com uma viagem

tes de A Gazeta Esportiva Esportiva, em cada Estado lada a sua passagem de vol� rioni, no aprazivel distrito sede, naquele dia' áS,6 horas de aviho, ida e volta, ao Rio, para assistir os jogos dos
Campeonato Mundial.

solicitarão a cooperação das 'Decimo - O participante ta, não cabendo a este jor- da Lagôa, ,no próximo do- da manhã, Ao meio diá será

mesmas para melhor orga- '1ue incorrer em falta será nal nenhuma re�po'nsabili- mingo, dia.22 dO..,corrente, servido uma especial peixa-
nização tecnica, imediatamente desclassifi- dade pelo que 'vier a aéon- aos remadores que toma- d<'\, preparada por uma e- lhantar a festa que, pelos Diretoria do alvi-rubro e lá

'

Terceiro - na Sexta Pre- cado, tecer como 'o mesmo a São ra� parte na regata de ,15 quipe de mestres-cucas es- preparativos e animação estaremos para entrar na'

liminar da São Silvestre po- Decimo primeiro A Paulo.
.

de novembro último,' na pedalisacios; sob, a direção que vem sendo cercada, pro- "peixada" e nas danças que

derão participar esporti$- Gazeta Esportiva não se Décimo quarto - os ca:", qual o Clube "mais querido" li do popular Nandi�ho., mete um sucessO sem pre- se realisarão durante todo

tas amadores, civis e mili- responsàbilizará por danos 50S ,omissos serão resolvidos comquistou brilhante o cedentes. \
o dia de domingo, na con-

tares, maiores de 16 anos, que vrnham porventura a 'elôs'l;ep�'esentantes' dê "A' Cân'irléolinfo Cat�tine��e do I Uma .,afina,da orquestra Somos gratos ao .convite fortável vivenda 90 sr, 01'-

filiados ou nao a qualquer sofrer os participantes ou Gazeta Esporti,va, Remo de 1953. foi contratada para abri- ��� n�s f�i dil'igid� 'pela Íando
.,

O técnico A�olfo cordei-'[24 REMADORES CONVOCADOS PÀRA
1'0, a quem f.oi confiado o OS TREINOS SOB AS ORDENS DE
prepa�'o_ e organ�zação das

I ADOLFO CORDEIRO
'

guarmçoes catarmenses que ,

'

em janeiro estarão na Ca-I do Aldo Luz: Hamilton 'I' Vieira e os timoneiros Moa-
ca: Antônio.P. Assini, Wal,

-
' .

I' b demar Anmuseck, Edgarpital da Republica lutando Cordeiro, Sadí Bel' er,
I �,ir Iguaterny da Silveira e

pelo titulo máximo do re-
I Francisco<, Schmidt Edson, Alvaro Elpo, do Martínelll: Anmuseck, Helmuth Lut

n�o �acional a:_abà de, �n-II' We�tphal, A�tônio_Boabaid,
I

�anoel ,Silveir�, Walm�r ,"zemberger.s o tin{oneiro
viar a Federação Aquática KalII Boabaid, Joao Artur VIlela, Lmo Felipe e Oril- Harry Weisenberg.
.de Santa Catarina a relação' Sanford Vasconcelos, ,Luiz
dos elementos convocados I' Rovaris, Arlindo Schmidt,
para

-

os treinos,
-

são eles: JOS2 Bonifácio de Azevedo'

do Lísbôá; Do Riachuelo:
Nelson Pirath, Kurt Kupka
e Altino Régis; Do Amérí-

, /.

Registrado o

de Arí,
Já foi registrado na ,F. I

tícipando dos en�aios doon
C. F, que deu. ciência em ze "azuzurra" para o Cam-
sua nota oficial n.. 33/53,o' ,

peonato do proximo ano

quando o alvi-celeste :bús-

contrato
Maia

._-----��

Om� injustiça ao melhertécní
co do' futebol paranaease contrato firmado pelo "cen

I .ter" Ari Maia, com 'o Avaí.
O novo valor, vindo de No- cará conquistar _o treta

vo Hamburgo, co�tinua par- I. campeonato da cidade.

lizar pela' sexta �ez, a 13 âe

dezembro, de preferencia as

Setimo - No caso de o

Es- '

'--().....()-()�)_()4.J
venGedor de qualquer
tado, por motivo de fôrça
maior, não pouder embar
car para São Paulo na da
ta estabelecida pela A Ga-

9 horas, nessas capitais, uma
•

prova preliminar de sele-

ção, para a escolha do atle-
ta que virá representar o

seu Estado na XXIX Cor
rida ,de São Silvestre de

195�. Esta prova' seleção
obedecerá ao ,seguinte re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depende Mai� des Ingleses
- -----._-_._-_.------ --_..:.._--...._�-_.�._----

EXIJA.,

nlmalS esta ma'rca na ou

rela, para eem

prar o m'elhor
linho fabrica-,

do no Brasil.

o loterclmbio 'Comercial e,nire
o Brasit,e a Orá-Bretanha

(Patroci'nada pela 'ASSOGIACAO RURAL DE LAJES)

Em 21 e 22 de Novembro de 1953
RIO,18 (V.A.) - Seguiu' Londres, mediante o acerto

via-aérea, 'para Londres, a
I de diversos pontos, que não

missão brasileira que vai uI-I ficarão difinitivamente esta

timár as negociações com o
,
belecidoes, no acordo preli-

'

governo inglês para liquida- minar, Declarou ainda o sr.

ção dos nossos atrasados 'co- Edmundo Barbosa
.

que o

mercais, fazendo parte da prosseguimento do intercam

mesma os srs. Edmundo bio comercial entrq os dois

Barbbsa Silva, chefe da Di: paises depende mais dos in

visão Economica do Itama- gleses que dos brasileiros.
rati e Charles Hargreves, I No Brasil com o advento'
funcionário do Banco do' da reforma econômico-fi
Brasil. Antes de embarcar nanceira, a exportação não

o sr. Edmundo Barbosa Sil- sofreu restrição. Os. ingle-
'

• Bovi'nos
• Eqüinos
• Asininos
• Ovinos
• Suinos
• Avicultura

DALVYS/A
Matriz: Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇAO - S, Paulo

20002
Não percam os interessado� e s ta excelente

oportunidade de adqu,iri·r bons Reprodútores para

u mejhorame nro dos seus Rebanhos,

va esclareceu que já foi fir- ses, assim, poderão adqui
mado um acordo

preliminar,,'
rir tudo o que quiserem. A

nesta capit�l, devendo o missão permanecerá' em.
convenio ser completado ,em Londres três semanas.

�

-

o COMERCIO DE MADEI
RAS COM A ARGENTINA
NA ASSOCIAÇÃO CO

MERCIAL DE FLORIA
NOPOLIS estiveram reuni

dos, ante-ontem para récep
cionar o senhor Candido I.

Porto, da Camara de Co

méricio Argentino-Brasi
leira de Buenos Aires, des

tacados
I
elementos da clas

se made�eira.
Sob, a presidencia do se

nhor Charles Edogar Mori
tz, presentes também' o eco

.

nomista dr. Osmar Cunha,
representante dó Banco dp
Brasil, o senhor Antônio

Mateus Krilger, do Institu

to Nacional do Pinho, Al-
Superintendencia da 'Moe- Caixa Postal, 45 berto Gonçalves dos Santos,
da, faz saber aos

interessa-l l",lorianópolis do Sindicato dos Maderei-
dos que o leilão �e divisas Santa Catarina

ros, representantes de di-
-

a ser realizado amanhã, vi-]
-----------

.

versas firmas . rnadereiras,
sando a importação ele vi-

entre as quais a Cia, Flo-'
nhos, de �ortugua�, não aco- Friqueza, em ger.1 restal, a Sociedade de VAL
lhera pedidos de Iicença pa- .

VI b f1 t d GO, a ClAMA, A MAS
ra o produto acondiciona- � D O ureoso a o ,i BRA etc. desenrolaram-se
do em barris e garrafões". I ,,(Silveira) los' trabalhos, havendo o i-

�-------'---
• I' Ijrstre visitante' efetuado

,
_ uma exposição da situação

�HCHS uHriH�üS . �ro�ulOs sel��ionH�OS . �üIMOS �re�os

�i'Ir.t'�i�'l!l.Hh\ /LAJES-SANT�CATARINA
._,'

.

(04,,!,!�D��..�I'::!
4

Dr. Romeu Bastos Pires Não baverá im-I a c I T E....LIVlA AS CóLICAS, UTERI�A�, "
_ M É D I C O _ portaeáo de vi- i '

'

,

I

'

...:mprega-se com vantagem para I COM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. -nbO"l' porlogunSOtt'.combater as Flores Brancas, ceu- : DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE . U Utl
, cas Uterinas, Menstrua�s e apl). o 1 JANEIRO RIO, 18 (V. A.) - Apósparto, e Dores nos oviria..

.." CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS a reunião de hoje da SU-l!: poderoso calmante e Re�ü-, Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 --BIGUAÇU.
, dor por ,excelência. 1 Horário: Segundas e Quintas-feiras das 830 às 11 MOC, foi enviada ao jor-

H'LlJXO SEDATINA, pela ...... ··om.· "nais a seguinte nota:g- ..
:or�lS,

,Jrovada eficacia 6 receitada por I' 'd
' ,

H 1 CACIQUE F 3 449 FI.cs'! ellCW: ate . one:. - 0-
. médicos Uuatre.� , , "

-ianopcns.
fLUXO SEDATINA encontn.... em

tOda parte.. 'I

Agência
de

"A Carteira de Importa
ção e Exportação do Banco

do Brasil, devidamente au

torizada pelo Conselho da
Pu bhcidade

---------

Club'e '11 de Agosto
GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS A,MPARO E DE-

I
FESA CONTRA LEPRA

NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO
11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

'RICOS. NO SILENCIO DA NOITE (In a LonnelyPlace)la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro, .ilme da Columbia, com HUMPEREY BOGART, GLOoferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais '

um RIA GRAHAME, FRANK LOVEJOY, J�FF DON-
par de sapatos dê crocodilo, oferta de "Modas NEL sob a direcão de NICHOLAS RAY.
Cliper".

. Um espetáculo de apreciável padrão, que se reco-
2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastrov-]m€:nda aos amantes do genero que tão bem interpretaoferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de

,'HUMPHREY BOGART.
'

escovas. -
.

,

.

Em cartaz a partir de sabado: NO SILENCIO DA
3a. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha- NOITE

dor, oferta da "Caca Meyer", DOMIl'l'GO I4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár-
macia Catarinensc". CYL FARNEY, ELIANA, GRANDE OTHÉLO e.

5a. Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta. da' "Casa JOSE LEWGOY no filme da Atlantida: AMEI. UM, I,Hoepcke S. A.", 'BICHEIRO
6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma- Pela primeira vez o cinema nacional invade os bas- :chado & Cia".

. tidores do jogo do bicho. -

' "

'"7a. Rodada - Um Edr.edon, duas faces, oferta d"" P: da critica: por este motivo torna-se Uma realizacão que.Modelar". da critica; por este motiv.o torna-se umarealízação que iBa, Rodada - Uma grande Ceia de Cristo, oferta da, se recomenda ao grande publico,
'

, "Casa Galluf". I9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
d"'A Eletrolandia". .;

IDa. Rodada - Uma' grande Eletróla, oferta do sr. Cel
so Ramos.

lla. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni
Gama & Cia.". '

PREMIOS D'E CONSObACÃO
12 Pacotes de Café da Ilha, com' 5 quilos cada um, ofer

ta do sr.' Ernesto Riggenback.
2' Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé

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

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

,
'__ .- ....----.-------'-----

1 Apcat-jour, oferlta da "Cdasa Roy�l".
I d' �l da Arlísfum fi�� .�omp emento a reuniao, o, ançamento e l,oita a rtístícai

.

A PARTIR DO DIA 9', A VENDA DE MESAS
,PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA
DA ORQUESTRA SINFÔNICA COM O SO
PRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA

TÊNiS CLUBE, NO DIA 21.

SABADO

do comércio madereiro do
Brasil com a Argentina.
A atuação. do INP, da

CIGEN, as exigências do

"Bclleto, a questão da c1a�
sificação e reclassificação a

questão dos preços, a inter

venção demasiada no con

trôle direto de compras e

vendas e outros aspectos do

problema foram minuden
temente examinados em me

sa redonda, Ao que é dado
forte movi

reinvidicação
liberdade

crer, surgirá
menta de

pela maior
Para eliminar o

pigarro e acal
mar a irritação

da garganta, use

Convite do comércio' de \ madei- .

ra, que é o principal esteio
da economia catarinense

pois a atual politica econô
mica do L N. P. é contrária

CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ
PIC-NIC DA VITO'RIA

Em regosijo pela conquista do CAMPEONATO
CATARINENSE DO REMO DE 1953, o Clube de Re
gatas Aldo Luz, fará realizar no próximo domingo, dia
22, na Loga, o PIC-NIC DA VITO'RIA, ficando por
meio deste convidados todos os remadores e associados
e suas exmas. famílias. Haverá onibus especiais que par
tirão da séde do Clube, no Cais Raulíno Horn, ás 6 ho
ras da manhã.

Orlando Carioni, Presidente em exercício'

aos interêses
dos madereiros.
O ilustre visitante foi, ao

têrmo da reunião, saudado

pelo presidente da Associa

ção Comercial' que salien
tou a nécessidades de tais

visitas de intercambio para
entedimeritos diretos.
No agradecimento, o se

nhor Candido I. Porto dei-

econômicos

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 Casa Hoepcke. 'Vende-sei CONTADOR xou evidenciado o _pensa-
Por motivo de mudança, Dispondo de um período menta comum de compra-

vendem-se móveis usados- livre das 8 àsLâ horas, ácei-I, dores e vendedores de ma

e� bom estado de conserva-I ta escritas avulsas. I deira brasileira, que é um

çao. 'I'ratar no sobrado do Cartas para: - Contador· produto que não teme a

�anco Nacional do Comér- - Rua DO,m �ai�e\ camara',1 concorrência dos demais
cio S. A.. 44 - Florianópolis. países.

DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2�834

REASSUMIU sua Clínica Especializada.

'.
llao Marie".! O.oJoro. 341. J •• anda, �"''\i

) ....0'

CURITIBA rWCIlAIU PROS€8Rd

'OTICA MODE�O
VARIADÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E_LINDO, NO GENERO .DE ÓTICA.

"

A MAIOR EXPOSIÇÃO E,M ÓCULOS ELEGANTES

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATWA.
ÓTICA MODÊLO

'

RUA FELIPE �CHMIDT - FONE 2.200

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATRAENTE FESTIVAL PROMOVERÁ'
DOMINGO O PAYSAND(J I

O simpático clube

paY-1
Konder Bornhausen" e co-I

sand�, desta Capital, pro- pa, "Tenente José Olimpio
moverá, no próximo domin- dos Santos"; aos 1.0, 2.0,

,

,

go, no gramado do Esperan- ,3,0, 4.0, 5.0 e �.o lugares
ça, ,qa Penitenciária do Es- respectivamente.
tado, um atraente festival Taças "UNIFORME"
futebolístico que, espera- 1.0 lugar '- ,Taça "Casa

"

.-'

mos, seja coroado de gran- Londres"; 2.0 lugar '-:- Ta-

de êxito . Abaixo publica- ça "Gal. Paulo Vieira . da
mos o programa: Rôsa".

• Taças "Disciplina" - Lo

1° jogo - ás 9· horas lugar - Taça "José Elias";
Girasol x 25 de Dezembro 2.0 lugar - Taça ."Floris-

\ .

- Copa "Dr. Vitor Fontes. belo". Ao presidente do
.' I

2.0 jogo ___. ás 9,30 ,horas clube colocado em 2.0 lu-
- São Pedro x Cruzeiro gar na 'venda de tombolas
do Sul Bronze "Déa será ofertada linda' taça ,0-
Cunha". Ierecida pela Eletrotécniéa.
3.0 jogo - ás 10 horas - Para Q clube primeiro co-

Paula Ramos Jr. x- A. D. locado na venda de tômbo-
Trindadense - Taça
Cid R. Amaral".

"Dr. las: uma taça oferecida pe,
la Transportes Aéreos Ca-

4.0 jogo - ás 10,30 ho
ras - União x Soberana -

Taça "CeI. Pedro Lopes Vi
eira".

tarinense para o presídente
de honra; Uma taça ofere
cida pelo Deputado Volnei

Collaço de Oliveira para o

5.0 jogo ás 11 horas presidente em exercício e
,

- Palestra Itália x Olaria medalhas de bronze ofere-
- Bronze "Deputado Ota- cidas pelo vereador Bruno

cílio Nascimento".
.

Schlemper para os· jogado-
6.0 jogo - ás 11,30 ho- ves do clube.

ras - .Iabaquara x Avante Concurso - Ao presiden
-- Taça "Luiz da Silveira". te mais querido dos clubes

7,0

jOgO,'
- ás 13,30 horas

I
acima será oferecida a.Co�a

--- Cruz-e Sousa x Princesa "Dr, Fernando Ferreira de
Isabel - Taça "Irmãos A-; Mello".
mim". I Medalhas - Para os arti-

8·
r

14 h Ilh·• /'d d..0 Jogo as oras erros nas partidas o pe-
- Lopes Vieira x Pilaso - ríodo da manhã: medalhas

r,

Taça "Dr. Paulo Fontes", oferecidas pelo sr. Fridolino

9.0 jogo - ás 14,30 hO,",
X. da Rosa; Para os golei

ras - Olimpi�� x Terres- l'�S menos vas:dos nas par
tre - Bronze' Dr. Renato I tidas da manha:' medalhas

Ramos da Silva". I "Mont Bl�nch"; Para os ar-
10.0 jogo - ás 15 horas tilheiros da tarde: meda

- Juca do Lóide x Atlan- lhas oferecidas pelo Parti-

\

Registradoras 'RENA" para pronta entrega.
Capacidade Cr$ 999.9,99.90.

Romeu Sebastião Neves e familia convida� os ami

gos para assistirem a missa que em
'

intenção à alma,

de seu saudoso irmão ERNESTO NEVES JUNIOR,
recenternente fakcido em São Paulo, mandam rezar na

Céltecll'âl Meb'ór;n] it3na, no próximo dia 23 de Novem

bro (segunda-feira) 'às 7,30 horas.

ECONOM'IA absoluta
Grande CONFORTO

fna�ek4
IMERSÃO e

AQUECEDOR

ELÉTRICO

,

Capacidade 30 LITROS

• Construido ir.ieiramcnte de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

'. Játo abundante na .ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de reçu

�ogem instontanea, permite a

maior escoro de graduações de

TEMpERATURA.

�/.�_J'

Preços: 6,20 - 3,50

As 8hs.
- JackAlastair SIM

WARNER em:

CONTO DE NATAL

No programa:
Noticias da Semana Nac.

Preços: 7,60 - 3;50
Censura: Improprio

14 anos

'

'até

Preços: 3;50 - Unico -

Imp. até 14 anos.

No Programa:
Esporte em' Marcha Nac.

o

Pr'�ços: 7,00 ___:_ 3,50

..

I'

,(

o ESTADO

CONFORTO absoluto
,Grande ECONOMIA

J.

I

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a ,1.000 litros

"

Fabricados nos tipos
horizontoJ e, v.ertical., i'Ó'l'''.I'!{f_···-'W�,

• Construção sólida. sendo a cãixa interna de COBRE ..

<revestida de material altamente ISOLANTE, (lã de vidro}.
• Resistência do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pOr;�llRMOSTATC'-

que proporciona grande ECOI'lOM,IA. ..

..<

,{

,GARANTE O QUE FABRICA I

V. RAMOS S/A ...Comércio e 'oências
Ru� João Pinto, 9••Fpolis··Sta. Catarina

.------�----------��----------�

ACiRADECIMENTO

1-- ------------------------�--------�---

I '_

As 5 - 8 horas I . .

.,

A comissao organizadora dos festejos em comemo-

George RAFT - Hum- ração ao 1° centenario de fundação vem mui .respei
_:,hrey BORGART - Wi- tosamente por meio deste jornal agradecer ao Exmo.

.lam HOLDEN em: Snr. Governador do Estado que se fez representar pê
, �OMENS MARCADOS 110 Deputado Estadual Snr .. Nelson Brasil e tambem

No Programa: lpela musica que lhe concedeu..
,

Ao Exmo. Snr. Arcebispo .que enviou telegrama,
fie - Bronze "Relojoaria do Trabalhista Brasileiro;

I
Esporte na Tela Nac.

I ao Sr. Pe. Vigario que mandou o Pe. Frei Deodoro pa-
Galluf". Para, os goleiros menos va- �reços: 7,60 - 3,50 ra a parte religiosa.

"

.

11.0 jogo - ás 15,30 ho- . sados no período da tarde. t Imp. até 14 anos. A todas as mais autoridades que compareceram ou

ras _ Caramurú x Flamen- medalhas oferecidas'
. pelos

fizeram-se representar e que telegrafaram,
Ao vereador Snr. Miguel Daux. que de muito

go - Bronze "Flávio Fer- ,·srs. Darcí Goulart e Alécio
'

I bom gradoo ofertou a. pedra marmore para a coluna co-

rari". H Sil P id t. 1 va; ara o presi en e

I
memorativa, ao convite que foi feito pela Guarujá e o

12.0 jogo - ás 16 horas do clube colocado em 3.0. A 8b programa que foi -irradiado. e os santinhos impressos
_ Fluminense x Esperan- lugar na venda de tombo-li. F d SANsTOSR'O _ D

.

I com a e�tampa de N. S. de Fátima para lembrança do "
. I. . a a

,

01'1S centenarío. I,'

ça Taça, "Almirante las: medalhas oferecidas pe-

.T�t100NeTmE:IRO
-

H.éh,·O Sou-I
.

'

:IPI.XLAI.,CAd88 NSIli'OILITIgUoC••Ar8.aCarlos da Silveira Carnei- lo sr. Silvio J. V. Pereira; Enfim a todos o muito obrigado da comissão. n ' '"
ro". Pa�a o jogador. autor do AGULHA NO PALHEIRO I'

Catuira, 10 de novembro de 1953. MMlc!!l. aasllJu.o DO tra-

13.0 jogo -:- HONRA
- goal inicial da partida de No Programa: t....to d. altOIa.

ás 16,30 horas - Continen- honra e' para o maior vo-
A COMISSÃO

Filme Jornal Nac.
tal x Palmeiras - Bronze tante do' concurso:· meda-

"Dr. Osmar Cunha". lhas oferecidas pelo sr. Sil Censura: Improprio até'
OUTROS PREMIOS

.

vio J. V. Pereira. 14 anos

"SIMPATIAS" _:_ Copa EXTRAS - Para os [o-
"Dr; Âderbal Ramos da )5adores' autores dos tentos ti ri

Silva", Taças "Governador de abertura das pelejas se- ),.., 11 i 1)'D !
do Estado", "Bancada da rão oferecidas lindas gra-

I

U.D.N/', '''Vereador Mi- 'latas, ofertadas pelo co-
I

guel Daux', "Sra. Marieta mércio.

mp;;)P,I,lIfI_�a,�
I As 8 horas -,

I 1°) ROY ROGERS em:

BARRAGEM MALDITA

2°) - George RAFT -

Jane BRYAN em:

HOME:NS MARCADOS Trazendo, nos papeis principaiS, os nomes de

30) _ Continuação do. GEORGE RAFT, HyMP�RE� B0GART é WIL

.

d . A DAGA DE S
LIAM HOLDEN, aqui esta mais uma. oportuna re-

sena o. --
.

d W B
.

prrse a arner tos, em copia nova.

LOMÃO 3° e 4° eps. O elenco apresenta ainda os nomes.' de JANE
No programa: BRYAN, FLORA ROBSON, PAUL KELLY, LLE

Atualidades Atantida, Nac. PATRICK.

DISTRIBUIDORES PARA O ESTADO DE SANTA
.

CATAIÜNA �'MACHADO" CIA. S/A COM. AGEN

CIAS - Rua Saldanha Marinho, 2 "Edif. Osvaldo

Machado".

M"I.ssa' de 7· D� UElUJo�
Ia As 8 h?ras ,

'

Humperey BORGAT em:
.,

NO SILENCIO DA

NOITE

•

Com ês�e va.loV' �S.
d.b",i",';' uma. conta. que

.;I��i:-�••!!:"
lhe ",eoderi> jurO com-

'I pens!>dor e

levà",i> pàl'd. SU6 residi".

.,
eie, um lindo e útil'presente:

umBELISSIMO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

Aprocure hoje o NOVO '

NCO GRiCQLA
�c7�,16

FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA

HOMENS MARCADOS (Invisible Stripes)

'HOMENS MARCADOS é uma dessas reprises que

despertam um interesse especial entre os amantes do

cinema, pois, é um tipo representante de uma época,
em que' a WARNER BROTHERS, explorava, em lar

ga escala o filme de "gangster".
,

Assim sendo, não pode passar obscuramente, esta

reapresentação, dirigida por LOYD BACON, que ofe
rece ainda, a oportunidade como eram, naquele tem

po,
.

os astros de hoje, alguns já no ostrocismo, como é

o caso da atriz JANE BRYAN.
.

Esta pelicu� interessante, sob qualquer ponto de\
vista, estará, em cartz, em nossa praça, a partir de' hoje
no Cine Ritz.

I o :VaJe é!. pena ve-lo de perto: HO:1VrENS MAR

�ADOS.

Precisa-se'
Precisa-se de u'a moça

iar-a auxiliar-de-escritório,
lando-se preferência a

wem tiver prática. Infor
l'TIações à Rua Santos Du-

nont, 15.

ORGAHISADO
------'-

-E-

��I�ADO .Vencle-se
1J(J/)ÁLir?/(J g(J4J([g

Ve�de-se .' u�a casa d�
e -éIX'»e?I.fTTO material, sita a Rua RUI

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARI'�A Barbosa n. 130, defronte ao

----..----------------Abrigo de Menores,
Ver e tratar na mesma.

HOMENS
HOMENS
HOMENS
HOMENS
RIADOS

FRACOS
NERVASOS
ESGOTADOS
DESMEMO-

Comunicação .:
De volta de São Paulo;

Fatores decisivos para o

êxito, na vida atual.

acha-se nesta capital, o sr.

DEMETRIO MARANGO GOlAS
MEIDILINAS

..

"1\ Fonte da Juventude",
.NI, popular e conhecido
técnico afinador de pianos,
harmonius, organs e' acor- São nervos fortes, idéias

deons, que retornando às claras e saúde perfeita, aos

suas atividades, permanece. fracos e acovardados, cedo

a disposição dos seus ami- envelhecidos pelos nervosis-

f
m�

gos e reguezes.
'

I
Não tem contra-indicação.

Rua: Francisco Tólentino Nas farms. e drogs do
n. 24. .

Brasil. Pelo reembolso· C�

"DA

OLHOS''':'';' oVVJÍ)OB - ,NAIUZ • e....AJn'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
·

......

�
'ReeGlta de Oeu'lo. - E:u.m.,d. J'uato,'

d. Olho .-ra
f' .....Ufeqlo da Prualo ArteriaL ..

r
'

Modera. Apu.lha.em.
C......,lt'rt. - Viuo.d••• Oue PreM....

I
, Expres§o

- --------

Florianópolis
de

.

ANDRADE & KOERICH

<, Transporte de carga,s em geral. �ntre Florianópolis,
Curitiba e- São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: _:_ rLORIANóPOLIS

'

Rua Conselheiro Mafra, 135
.

Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agênéia: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/4;1

.

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

Agência: . - SÃO PAULO
Rua Rio Bonilo n. 1247

Fone: 9-3 L-96 - At�nde Rápido RIOMAR
,End. Tplegr.: SANDRADE'

-0-

(Agênciás no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com
tTáfego mútllo até São Paulo com a -F;mprêsa de Trq.ns·

p01'tes -Minas Gemi.'] SíA.�"�_......�,_,.__......�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���-��= SeDu da ,Exposição Estadua,) �o :Trigo ..."
_....... REALIZAR-SE-Á DE 6 a 8.DE DEZEMBRO EM CONcÓRDIA A S�GUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO TRIGO, COM A ••••�o•••

_......... PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ÉSTADO, PARLAMENTARES, TÉCNICOS, -()-«,.�

_........,._._ E ALTAS PERSONALIDADES NÓ MUNDO POLITICO E APMINISTRATIVO rio PAÍS'
,

/

-" -

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

Edital
,

,F.�estividade de Sta, Catarina INavio-Motor úCarl Hoepcke»*f,SmR�nD i Vírl!em e Marlir: I.
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Padrool"ra' d� ArquI"dl·ocoso ° Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
.

'li '-I
'

II U II Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

do fistado neste último apenas para ° movimento de passageiros.

ITINERARJO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

Os fieis e famílias que pára mais informações dirijam-se à
.

não puderem acompanhar EMPllESA NACIONAL DE ��AVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 .:_ Telefone: 2.212

•

.

JUIZO DE DIREITO DA Ilhas, . servindo para resí

COMARCA DE TIJUCAS dencia, avaliada por Cr$ ..

! 15.000,00. _;_ Uma outra ca-

a procissão deverão postar
se nos passaeios das ruas

do trajeto para assistirem a

sa de material, em perfei
to estado de conservação e

coberta com telhas, servin
do para escritório, avaliada
por Cr$ 8.000,00." E para

que chegue ao conhecimen
to dos interessados e nin

guem possa alegar ignorân-

Edital de leilão com o pra

zo de trinta dias.

O cidadão.Carlos Ternes,
Juiz de Paz no' exercício do

cargo de Juiz de Direito da

Comarca de Tijucas, do Es

tado de Santa Catarina', na
forma da lei, etc ...

EDITAL DE

CONVOCAÇÃO
, Cada « associação deverá

I apresentar-se com os res

pectivos estandartes e dis-
Dom Joaquim Domingues' tintívos,

, I
de Oliveira, por mercê de

.
.

I Deus' e da Santa �é Apos- O prestito desfilará con-

I tolica, Arcebispo Metropoli- tinua, lenta e ininterrupta
I tano, Prelado Domestico, 1 mente, i é, sem qualquer
Assistente ao Solio Pontifi- parada na marcha, ao sinal

cio, etc. diretor.

Faz saber aos que o pre- cia, mandou expedir o pre-I
sente edital virem ou dele sente edital que será afixa- J
co�heecimento tiverem ex- Ido na sede dêste Juizo, no O C· .

pedido nos autos número ,
entro de Irradiação Aos que o presente Edítal

lugar do costume, e por co- : Mental "Amor e Luz" realiza
I

.

d
-

b'quatorze de ação, _executi- , I vtrem sau açao paz e en-
. . pia publicado uma vês no' sessões Esotéricas, todas as se- _' .

va movida por Jerom�o Jornal "O ESTADO", de 'gundas feiras, às 20,30 à rua
çao em Jesus Cristo.

Líndolfo Rosa contra a Fir-
-FI

. ,

li f d Conselheiro Mafra 3" 20 Fazemos saber que,' de
or1anopo IS, na arma a , ' 'J-

ma Indústrias Reunidas Ro- 1',. D d d t
andar. acordo com a praxe estabe-

ei. a o e passa o nes a � ENTRADA FRANCA /.
sa S/A, que se processa ,r lecida e a piedalile .dos fieis, sua passagem.Cidade de Tijucas, aos cin-
P·erante este Juizo e cartó- ce,lebrar-se-á no dia 25 do

I
O pre.stito obedecerá ao

co dias do mês de novem-
rio do escrivão que este su-

CO IUO.I*C8.ça-O
corrente, feriado, estadual seguinte itinerario:

- Praçabro do ano de mil novecen-
bscreve que, atendendo

.

ao por decreto lei de 12 de '15, (lado do Palacio,) , Ruastos e cincoenta e três. Eu,
'que dos autos consta, por (a) Gercy dos Anjos, Es- De volta de São Paulo, julho de 1938, a festividade Felipe Schmidt, Deodoro, I '

despacho proferido aos 3 de
h t it 1 s'r de Santa Catarina, Virgem Vidal . Ramos, Arciprestecrivão, o datilografei, con- ac a-se nes a capl a, o '

,

novembro de 1953,
. :utor}- feri e subscrevi. (a) Carlos DEMETRIO MARANGO I

_e Martir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça Pereira Oli-

zo� a vend.a, ;m. leilão �u- Terp.es _ Juiz' de Paz- no NI, popular e conhecido quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase) �
Rua

blico, dos imoveis abaixo

I
,.

d d' J' té f' d d' lo modo que segue: ' I Anita Garibaldi, Av. Rer-
. I, ,

exercício o cargo e UIZ ecmco a ma ar e planos, _'., "

'

descritos, com suas respec- d D' it E tá
.

f h
.'.

.

1) As 10 lroras, solene cílio Luz, Rua Fernando
e irei o. s a con arme o armomus, organs e acor- .

tivas avaliações, pertencen- -

..

1 f' d
'. d:l t d a's Missa Pontífícal, ,,' Machado e Catedral.

�

_
I origina a 1xa o na se e r eons, que re ornan o

tes á executada, que' serao
'

dê J"
.

1 d
.

id d' 2) Às 16 horas, procis-I As varas' do Palio, serão
_ este UlZO, no ugar o suas ativi a es, permanece

levados a público pregão de
.

t b 1 d são com a imagem de San- carregadas pelas meretissi-
cos ume, so re o qua me a disposição os seus ami- •

venda e arrematação, a 'ta Catarnfa, Para a qual mas Autoridades especial-reporto e dou fé. Data su- gos e freguezes. r-

quem mais der e maior lan- convocamos todas as enti- mente convidadas.
. pra. O Escrivão:

-

Gercy dos Rua: Francisco Tolentino
'co oferecer, no dia 18 de

A
. 24 da�es e instituições. catoli- Para a solene procissão� .

. , nJos. . � n. . .

dezembro p. .:vmdouro, .-ªs _

_

.., .

_�_
cas desta Capital qUE nela convidam-se todos os fieis e

10 'horas, no, local em que OLBÓS - _óufijjoj::� )'A.&IZ • 8A1r:8�.A \ (]e�erão tomar parte, de- a população em geral.
se realizam as vendas em DR. GUERREIRO DA

.

FONSECA' -.,ignnmente pela seguinte I Sendo costume, aliás mui-
hasta pública, determinadas .....-.uau •• II....... 'forma e nesta.' mesma or- to louvável e piedoso, enfei-
por este Juizo, á porta do

,

Ree�ita de Oeulo. - Exam. d. :ruado d. Olho par. -lem: tarem. e ornamentarein os

difí d P feit M
' la••tfjea�io da Pruato .A.rterial.

I ,

C' '1 G' f'
.

f h d de 1 ICIO a re ei ura u-
Mod.raa Aparelhall'em.

ruz prceessionai, rupo reis as ruas e ac a as as

feitura Municipal, pelo 'por- f-......1i:4r1. "- V1 ...oad••• Ouro P'Nto. .. de anjinhos, Colégio Cora- casas em circunstancias se-

teiro dos auditórios ou ção ,de Jesus, Asilo de Or- melhantes, o mesmo se pe-

quem suas veses fizer. Des- � "ãs, Cruzadinhos, Congre- te e espera por ocasião da

::��ã::e a�:�:Çã�e::�o�mó� p JI,' tJil S
�OJ. �:��e�ss:::�;:a�.e F���� �:�c!�:!�os�� ::�::e�:ta��

::i1!: ,ed�'�: ;��:��o, �; . 1"/'. ,·A·IIIII!! .,
.

.

��:'i���:��I�e s;::.� "ri:!��O'�7 \�;o!�:�:�
São João Batista, desta �_..;. �

DURAIfTE TODtJ DItA
dade, Apostolados 'da Ora- benções a todos quantos de

Comarca, com 21.320 me- ffi .ção, . Ordem Terceira. Fe- qualquer modo concorre-.

tros quadrados e com as. /
I" nos .\1Af)�JOS minina, Ação C!ltolica, A- rem para o brilho da pro-

seguintes confrontações:

-I' "�,,

",*
�rigo de Menores, Colégio cissão da excesa Padroeira.

Frentes, ao Sul, numa ex-

M'Do/-ft�, Catarinense, Congregação Florianópolis, 14 d� No-

tensão de 38,30 meetros, na: � '-

;;

.

�
� � ,

Marianas Masculin�s" Ir- vembro de 1953.
extrada

.

geral de Ribançeí-« -:: .:;: '" ..... � � ), mandades, Ordém Tercei- De ordem e comissão de

ras, seguindo· para Leste. ,,�I � .

. � ra Masculina, Carro Triim- Sua Exciá. Revma.
numa extensão de 10..2 me: I .'

_ __

If fal, Revm�., Clero, Palio, (Ass.) Mons. FREDERI-
tros e confrontando com

FI
- ,

I
-

bandas de musica e povo. CO HOBOLD, ,Vigario Ge-
terras da executada. Em,1 Expresso orl800po is . Antes da supra-menêio- ral

seguida nova linh� direção: de nada hora as referidas As- JOSE' RENATO, DE
Leste Oeste, com 20 metros sociações e entidades �e SOUZA, Provedor da Ir-
de extensão, fazendo limi-I' ANDRADE. & KOERICH reunirão dentro e no adro mandade do SS. Sacramen-
te tambem com terras . de I da Catedral, ,aguardando, toTransporte de cargas el1l.t geral entre Florianópolis, 'Ipropriedaóe da executada; C1tritiba e São Paulo cada uma o lugar que lhe

.

HEITOR DUTRA, Se-
a Leste extrema 'com 'terras êôr reservado e competir cretario 'da Irmandade SS.
dos herdeiros de José Lu- \ Com viagens- diretas e permanentes no prestito.

I Sacramento.
ciano Gonçalves, numa li- Matriz: - FLORIANóPOLIS I

.nha que vai até ° Rio Ti-.
Rua Cónselheiro Hlafra,-135.

Fone: 2534 _ - Caixa Postal, 435
juêas; ao Norte faz fundos Enct. Telegj·.:" SANDRADE
com o Rio Tijucas e a Oes- Agência: - CURITIBA

.

te faz extrema com terras ·Avenida 7 de Setembro 3320/24

pertençentes a Joaquim Ge- Fone: 847 (Linha ,aralela)
.

End. Telegr.: SANTIDRA
raldo, numa linha que vai Agência: __ SÃO PAULO
do Rio Tijucas até a extra- Rua Rio Bonito n. 1247
da geral de Ribanceiras, a- Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
valiado por' Cr$ 5.000,00 End. Tdegr.:' SANDRADE .

-o- / .

(Agências no Rio de Jap.ei'l"o e em Belo Horizonte com

tráfego mút,uo até São Paulo com a Emprêsa de' Tran3-
portes Minas Gerais S/A.)

I
BANCO deGRf[}lTO POPULAR

I.'

� AGRíCOLA" I "

RMo.��,16 .' ""

FL.ORlANÓPOLIS - srô.eól6.rlnÓ. .

ULTRA SONO
TERAPIA

- Uma casa de material,
.

em perf�ito estado de con

servação e coberta de te-

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
TO PARA INFLAMAÇOES E DORES •

.

1'RATAMEN'FO SEM· OPERAÇÃO DAS

. CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID€NCIA

I
FELIPE. SCHMWT N. .111.

IDA
d.e Fpolis: de Itajaí

21/11 23/11
1/12 3/12
12/12 14/12
22/12 24/12

VOLTA
do Rio - de Santos
27/11 28/11
8/12 9/12
18/12 19/12
29/12' 30/12

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

,

--------------------------------------
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Distribuidor

C. RAMOS S/Á

Comercio - Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

Cerâmica São'Caetano'
TIJOLOS PRENSluJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO
PRONTA �vrREGA

OsnyGama aeia.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,
\ 239 - Florianópolis

DISTRIBUIDORES

,
.

Viagem com segurança
e rapid�z

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B·RASILEIBO))
Florianópolis' - Itajai - Joinville - Curitiba

-

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

M' __ •• '_. ... ....
_

Expresso São Jnfgs;:;!
_. DIARIA�fENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU

- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 20 de NO\rembro d;- 1953

PROTESTO!

que tem distr.ibuido, como reproduzi1,l :1Um diálogo
também, pelos cursôs de ro- muito enxuto o antigo am

mance e de poesia, que vem .biente do cangaço do p.or
realizando com grande su-,I deste. Est.:>u

.
curioso para

cesso de público e de alu- ler em bloco o romance "A
nos. - Acha indisp�nsavell Muralh�", da escritora-DI

a CASA DE MACHADO I NAH SILVEIRA DE QUEI
DE ASSIS? - Sem dúvida' ROZ. - D. R.

Resolvendo a Arquidiocese de Curitiba celebrar o

Congresso Eucarístico Provincial, de 26 a 29 do corr,en
te mês; e querendo distinguir a Arquidiocese de Floria
nópolis, num gesto amável, convidou e reiterou o con

vite parar que o sr. Arcebispo Metropolitano de certo

modo, abrisse o referido Congresso, pontificando solene
mente na manhã de 26, e presidisse à sessão solene à
noite daquele mesmo dia. Assim que Sua Excia. Revma.,
a despeito de toda a sua boa vontade, mas desejando cor

responder à delicadeza daquele convite, não poderá pre
sidir aqui à procissão solerie de Santa Catarina, embora
esteja presente e presÍda à função da manhã do dia 25.

Não poderá, outrossim, presidir ao Solene Te Deum
que será cantado na Catedral no término da procissão,
em adesão ao Dia de Ação de Graças que será celebrado
em todo o Brasil.

Florianópolis, 19 de Novembro de 1953.
(As,) Monsenhor Frederico

Vigário Geral
Hobolrl

\.

Apesar de impertinente I tensa era a chuva de verda- I

chuva, grande massa po.! deira lestada. Tão logo, o na
pular se comprimia no tra- I 'vio conseguiu amarração,
piche da Rita María, para fila incalculável de pessoas,

abracar o dr. Aderbal R':t .. de jodas as classes da socic-

r.1OS da Silvaque, assim, em daJe florianópolitana, env>-
mais uma oportunidade, redcu ...para o salão de re- dac'e Ir-cal, acompanhadasFaço, sozinho, o meu protesto. Penso que assim hon-
,l'�tiu o afeto da sua gent-e. cepção, onde o sr. dr. Ader- àe C1 ntili si a h'ro os meus galões que os quero reais, símbolos dadigni-'" .

.ger ,IS im s sen 01'1.-

dade que deve ter, não meros enfeites ou distintivo de O ;'C:::trl Hoepcke", da bal l�amos da Silva e sua nhus, também alí estiveram,
preço de mercenários. Cia. Nacional de Navegação exma. família se encontrá- levando flores l! exma. sra. A eieméríde de hoje re-

Não defendo comandantes! Sendo-eles maiores, são Hcepcke, atracou naquele varri para i ecebe i c braço da d. Ruth Hoepcke da Silva, e ârío natalí
mais fortes e de mim não necessitam. Salvo ocasiãocemo' gista o aniversario nata ícío

t d d
.

d
.

lt I 1 trapiche, precisamente, as boa gente c'atarinense, que, às suas gentis filhas, numa do no.sso prezado conterrâ-es a, quan Q po eres am a mais a os os co ocam no a-

do fraco. 17,5 horas, quando mais in- des!::ét forma, maiíifestava l) carinhosa demonstração de! neo,' dr. Felix Schaefer, Di-
Como se não bastasse o havermos ficado esquecidos

O
júbilo, que não escondiam retor do Serviço de Defesa

quando todos os servidores do Estado foram contempla- TIM Om ingos F 11<.; aJCJplexo que então trc- Vegetal e um dos mais dee-
dos com melhorta.de vencimentos; como se não fosse su-

. ."..
•

"" - caram. tacados agrônomos do Mi�ficiente o extinguir escolas, deixando no ar, para nós, um dA· seu iúbilo pelo regresso lo
\ e qUino - � À noite, em seu Palacete .

té da Aarl 1atestado de incompetência, passámos agora pelo vexame
ELAS POR ELAS '. 11Lldre e estimado homem

lllS erro a, grrcu tura.

d
.

d t
.

d I
à Avenida Trompowski, o D f t d

.

d de ver inaugura os os nessos quar eIS, sem que esse
O' 1 d B

- Domingos Fernandes de publico ao 'seu 'Estado nu- 1 �es ru an o, na socie a e

histórico e solene acontecimento participasse o nosso Co- jorna o sr. ara0,. J gerente
i u-Ire casal continuou a re- lccal de vasto circulo de re-

d I d 1 f bri d Aquino dinâmico 1man o. Geral, ,

essa fo.nu,a ostensivamente

me.nospresa-I
num te egrama a ,nca o ..a. ceber numerosas e signífi- J

.:' / .

d N d f d d I d dêste jornal, V2 transcorrer, D d h açoes, o aniversariante se'
o. mgu�m po e ugir a ver a e c ara e consistente e alí na Tiradentes, da noti- urante mais e uma 0- cativas visitas e demonstra.

que se o Comandante é humilhado, em qualquer tempo, cias gulosas das opíparas hoje, i..i �U8 data natalícia.
ra, o dr. Aderbal Ramos da

tem impôsto à estima e à

época ou lugar, essa humilhação a toda classe se estende. Pelas suas el.e�<:c!as quaíi- cões de .c stima e apreço da admiração de quantos o co-

T d d 1 I_"t f t churrascadas que S Exa �.' !vr: recebeu, naquele sa- sociedade local. h 1o os po em ca ar, por medo; acei ar o a o com
. .

dades, pelo seu dinamismo, n ecem, quer pe as suas
di r d t Iíd d ·A.', d está manjando la,' pelo Oeste. Ião, com evidente alegria, (I O .

1 tisrarça a na ura 1 a e, por convernencia proprra; a ap- relo seu acendrado amor 9.0 ,

nosso jorna , que es e- qualidades de espírito, quer
tar-se timidamente, por comodismo; menos eu, Gracas a E entre as histórias há esta, abraço amigo dos seus ami- 'e t d b,

1 b Ih 1 '

lt
r presen e ao esem

ar-, �ela fina e.d.uca�. ão. Talen-Deus! Tenho a pele sensível e sei, porque assim é, que que merece transcrita:
ra a o e pe o seu espirr ('

!:;OS, de ilustres magistrados, �

? h�milhação a ele infringida, a mim também �t�nge. Se- "Numa dessas localida- empreendedor, tem sabido :'dv::Jgados, professores, fur;-I Novo 801er'Dador
:::JS::J, tem VIVIdo para a pro-

Ja ele um grande chefe ou um comandante rnrrrrn ; meu . _ conquísiar admiracão e esti.' ' : " 'b]'
.

l'�
ê�ssão que abraçou, entre-

amigo ou meu desafeto', em horas tais só uma coisa me des, um cidadão de certa, -' CIO, anos pu ICOS, jorna 1 ,-

d 8 é d' d d '

I f,"
... d f , e uapor -ran o-se, evota amente, a

ol:orre: é 9 coman.dante. ,Ch ..
efe da classe a qual perten-, id,ade, proprietário e agrí- ·OS, operarios, 00 os or- .

d" Cé1USà pública, atravez o'
ço, somos partes inseparaveis de um todo, Se a luva ao cultor, depois de apertar a nnr r O urr-a alma so, na de-. RIO, 19 (V.A.) _ Por

.

,

1 d brac I' d f d I - I departamento que dirige, hárosto e �nça a, o ra�o e que.r:n � u traJe e en e. A�si� mão do governador lrineu I
. tlJonstracao dp. seu verda- d t d 'd t d Rsomos nos, quer queIram ou nao, essa grande maIOrIa I "

ecre o o preSI en e a e- anos, com abnegação e inte-

que argumenta sempre em causa própria camouflando a Bornhausen, volt�u-se para . (.ml'l CO:ltentamento com I) pública, foi concedida exo- ligência.
verdade e mantendo em rebanho, como se ovelhas fôs- ,um dos membros da comi- regr,:sso de tão ilustre COil- n'eração a JE.SUS Burlamà- Registando o �cu aniver-
sem, os de boa fé, os tímidos, os ignorantes e os inteli- tiva e confessou-lhe: "No terd\Leo Ressaltamos, aqui, qui Hosannah do cargo de f'ário natalício, n1_! data da
gentíssimos e ducteis aproveitadores de todas as cama- tempo do dr. Nerêu Ramos, tm)lbé�n, a prC�Ença dos srs, do'd governador território roje, os de O ESTADO 5eas.

,

1.uma de· suas excursões (!'el"o Dmllos, Presidente dJ dT1'ouxc" d' f'
.

t d' b Fe eraI do Guaporé, nome- n�sociàm, com prazer,. às-

c.
- lzem - lque qUIe o e elxe o arco

)rocurei falar com êle. Não P;1r'.ldo Social Democrátic.J
correr. Mas ninguem me tira a impressão de que se me <:ndo, para o mesmo cargo mani'festações dt" amizade
cal a ard d·

" .. -

b' 'oi nossível, porque êle es- e .Tosé de .Ltrner Rodrigues, J'" d Sa P h Io me cov o e 'lovar la e COIsa que nao com ma, '" ',liIO os ntos in eiro. de que será alvo�
com uniforme, embora seja o humilde uniforme de polí- ava sempre cercado da I.';:",_�;:,d'�nle do Partido Tra..

__ , _

cia. O s,ilencio é corresivo, é o pai da' acomadação que ;rau.dagem, por isso eu re.. .L·oterl-a .do' Esladopor sua vez é a mãe da subserviência ..Fico com a ver- F If" Id d"dade, mesmo sendo tTOuxa, e não apanho em silêncio.
�ei)i um rE.cado de que dis- a�u a e

Fica o meu protesto. 'esse o que queria ao seu I

de Direito A Extrac80 de Dotem
RUI STOCKLER DE SOUZA I lrdenánça"! �lléi gerai.,. não�ó entre seu:: 12.882 Cr$ 200.000,00 - Blumenau

-- ----�

Essa história está incom- I'olegas de imPrl\Dsa, comt Em solenidade que terá 6.443 Cr$ 15.000,00 _.._ Florianópolis

PersOna II-dad e' I i�e�;� p;�s i�::e :::��op;�� '\;::��:�r:o�::�:,.:ente edu. 2�g�0�:s,pr::i�:I:�a�!b!: . li:��� g�: 1�:���:�� = ;�!����a
-

'1 prietário e agricultot, rece- c�do o distinto �niversari "Rui B'ãrbosa", colarão gráu : 7.130 Cr$ 2.000,00 - Joinyile
,

,

. bemos ontem o seguinte te- hnte ver-se-á abCl de signi. ::le do,utor '�m direito, e re-

A Vanguarda, do Rio, na A Academia é necessáriu 'Ilegrama: 'fj(ativ<:ls home'tagens, à: ceberi'ío os seus diplomas de I'sua conhecida sessão sob o porque .mantem a tradição,. "Peço completar episódio quais, prazero :.oll1ente 1): �atedráticos, respectivamen
titulo acima, publicou no a defesa e o gosto da lingua :1arrado a llleu respeito pe- que mourejam n'��te dián te, de Direito ,Internacional I
dia 15 ultimo, o seguinte: I do país. - Os grandes no, lo Diário da Manhã. se aS.Dciam, le\"·'.�.do-Ihe o ::lúblico, Direito Penal e Di- i

FRANCISCO DE OLI- mes da literatura nacional Na verdade, quando dr. I'1ais SÍ!1C.HOS votos de pe- reito Judiciário Penal, os

VEIRA E SILVA, natural
i

tiveram assento na Acade- Nerêu aqui esteve, somente l'enes f':!Hcidad:?5 junto [. exmos. srs. Desembargado
do Recife, 56 [lnos, bach&-I mia? - Não é possi7el pen consegui falar com seu or- exma. �,�mília. res. Alcibiades Valério Sil

reI em Direito, promotor, sar nos grandes escritores denança, que "lhe

transmi-,
No dia festivo de hoje, I

veira _de Souza, José Rocha

advogado, Juiz' no Distrito brasileiros em todos os tem- tiu meu pedido, responden- .er-se-á cE'Icado de quantos FerreIra Bastos e dr. Abe

Federal, intelectual e poeta.l pos, sem pensar na Acade- do-me que ilustre catari- ihe são caros e de quantos

I'
.ardo ua Silva, Gomes, re

Livros publ�cados: "Sagitá- nua de Letras, onde brilha- nense, ciente da minha jus- o admirnm e o estimam pe- centemente aprovados nos

rio" e -'·'Uma estrela no ram realü:ando uma obra ta pretensão, me atenderia los marcantes traços de SU;l concur'sos realizados na nos

Amanhecer" (P.o e s i,a s)· imorredoré;l para o nosso tão logo regressasse à Capi- ;:,u:sonalidade, D0tadament:: sa Faculdade de Direito.

"Um homem se confessa patrimônio, --QVais na sua tal. CE. que com êle aqui traba Em nome da Co�grega
(Memórias - 2a edição), I opinião - os bons, livros Dois dias após seu re- lbam, fazendo dêste jornal ção falará, saudando os no

"Orquidea" (romance a nacionais de publicação re- greso recebi comunicação <:I pre')':!�pação máxima dI: vos Pi:'ofessores, o sr. dr.

sair).
•.

�ente? -A resposta depen- Jficial haver govêrno resol- hem servi� ao Povo. João José de Souza Cabr�l,
OPINIAO: de um pouco do gosto de vido f;lVoràvelmente me'l NEst:l oportunidade, .' 'Catedrático de Direito Ad-

REPORTER - Que acha cada um. Entretanto "In- caso. I'L:SSO cordial:.! sincero Q! ministrativo, proferindo a

da ACADEMIA BRASI- venção de Orfeu", do poeta Quanto entrevistas com braço
. de felicitaçõe::: a,) oraçãJ de agradecimento,

LEIRA DE LETRAS? JORGE DE LIMA - "Lam- ,üual Governador já manti- (ompanreil1O estimado, ex-' em .i1ome daqueles, o Pro-

OLIVEIRA E SILVA - peão", de RACHEL DE ve. c'::!rca de oito, em épocas 1'�nsiv(J_' à exma. família. : fe'i"al' Silveira de Souza.

Acho, que a �ossa Academia I QUEIROZ podem ser ap�n- diferentes. S. Exa. sempre
é um organismo vivo, não; tados entre os primeiros. '1romete resolver (> que lhe ..t\manhã, no Lira:
só pelos premios literários RACHEL DE QUEIROZ 2xponho, mas nada resolve.

������a�:�:-le�'O'fa�:�:ge:= Fextival dé Cristioa Mari�taDY I
Prefiria poder ,falar outra CO�1forme vem sendo amplamente notic.iado, 'a Sv-

rd
.

d N
A

/prano
Cristina �aristany, nome mundialmente festeja-

vez or enança r. ereu .. do, se apresentará, amanhã, no Lira Tenis Clube, duran-
Abraços". 1

'

b' te nativel noitada de arte que se rea izara so· inspira-
I

. .. BUM ! �ão e direção da Sociedade de Cultura Musical, sendo de
----

J ressaltar a participação da Orquestra Sinfônica, sob a di-

Bri·gadel·r'- Deo reção du maestro Prof. Emanoel Peluso.
d ..

-

Essa noitada artística está sendo aguardada pela

C-'------�--E------·--.----p---· rl-ILUe Flelu's culta sociedade catarinense, que viverá, sem dúvida, mo-

ongresso ucaríslico ro- 'I � mentos de verdadeira arte, atravez o trabalho de Cristina
PrQcedent� do RIO de Ja- Maristany e a Orquestra Sinfônica da S. C. M., desta Ca-

vlDcial de Curitiba neiro, onde serve nas altas Ipital.
funções de Sub�Chefe do'

.

E' o seguinte o programa:
I PARTEEstado Maior da Aeronáuti-

ca, chegou, ontem, a esta

Capital' ,o sr. Brigadeiro do
Ar Henrique Fleiuss, -que, '

amanhã, às 17,15 horas, pro
ferirá sua anunciada confe
rência no Clube Doze de A

gôsto, prosseguindo as ati

vidad,es do Curso de Expim
são Cultural.
Em sua companhia viaja

ram sua exma. esposa e a

sra. d. Maria' Cristina
: Fleiuss Carneiro, esposa do

I sr. Almirante Carlos da Sil-II veir:::t Carneiro; Comandàn-
l te elo Vo Distrito Naval.

.

- (a ca1'go da Orquestra Sinfônica)
Marcha Turca '- MOZART
Valsa (para cordas) - BRAHMS
Humoresque - DVORAK
A Bela Adormecida no Bosque (valsa) - TCHAI

KOWSKI
Manhã, T,arde e Noite em Viena - F. SUPPE.

I
II PARTE

(a cargo do soprano Sra. Cristina Maristany)
A Casinha Pequenina - (autor desconhecido)
Poema - FIBICH
Quem sabe? - CARLOS GOM�S
Tristesse - CHOPIN
Prenda minha - (autor desconhecido)
Vozes da Primavera - STRAUSS.

-0-

Cumprindo o programa, haverá uma

.gr;ande Soir�e dansa'l1,�f! ani'Y!"ada pelo Jazz
elo Lira Tenis Clube, por uma Gmnde 01'
qlwstm Vienense e lL11'W Típica A.rgentina.

.

balhista Brasileiro, os quais que. pelo seu d.retor, geren
foram ievar ao dr. Aderbal te, redatores e operários,
TIm.lOS da Silva, os votos de renova, H_iui, ao sr. dr .. A
b. as vindas dessas agremia- derbal 'Ramos fia Silva, e à
ções partidárias. exma, família, os seus votos
Ilustres damas da socie- de boas. vindas.

Dr.Felll Sebaelef

Se a inveja é pecado, estou de alma suja. Nun
ca, até agora, invejei alguem. Na minha ficha, o

guarda livros celeste, nada -anotara na página do
D E V E da conta-corrente da inveja. Confesso, no

entanto, que estou invejando o sr. Irineu Bornhau
sen. Não porque êle seja rico. Há ricos e ricos! E,
em matéria de pobreza, a Biblia só alude à do espí-
7'ito! Não, tambem, porque seja governador, pois,
Igualmente, há governador e' governador! E das
dúvidas shakespeareanas do ser ou não se1· o mundo'
anda 'saturado. Por sôbre isso, o sr. Bornhausen, co
mo governador, já recebeu o que o cargo oferece de
bom e de glorioso: a chegada! Camínha agora, pa
ra o pi�r: a saida! Como governador, ainda, S. Exa.
deve ser um homem \J.tormentado pelo remorso de
haver prometido tudo ao povo e não lhe haver dado
nada do que prometêra! Com um barulho desse; S.
Exa. não pode dormir. E eu" pobre mortal, durmo

. c0pl0 se os anjQs velassem o meu' sono. Não tenho
pesadelos cdm centrais elétricas, com estradas as

falt�das, com tapiar o Volney para não lhe passar o

governo ...

Mas, agora, quando leio os órgãos oficiosos, inve
jo S. Exa ... Vejo-o, todos os dias, a papar suculentas
churrascadas, 'em Joaçaba, em Xanxerê em Cha
pecó, em Abelardo Luz, etc ... e com outras .progra
madas para Concórdia, Erechim Rio do Sul In
daial, etc. etc. S. Exa. até já deve 'andar enfardfado
e enfarado da perfumada graxa das costelas, dos
matambres, dos filês... E enquanto isso, aqui, o

poyo que lhe confiou o poder para administrar, no
balcão penurioso dos açogueiros, disputa as sobras
dos ossos para enganar o gôsto da .sopa! Invejo S.
Exa! Não, esclareço, pela fartura dos churrascos até
duplos, no mesmo dia. Por isso não! Invejo-u pela
mentalidade, pelo senso de responsabilidade pela
insensibilidade que Deus lhe deu! Outro que' fôssse'
aqui estaria, na hora do sofrImento do povo. S. Exa:
é notável: acaba com a carne aqui e vai enchurras
car-se lá longe...
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