
',�::::;:;:i, Rua Prol. Antonieta de Barros
c rio de S. Catarina �

A H� gestos que, pela OP�"'l
mente conhecida pelo nome

, , lência de nobreza expontâ- ,de Atalaia.

Ano X l � I nea, cal�� profun.damente! Art. 20 - Esta lei entrará

I 'I
nos espíritos e ficam. O I em vigor na data da sua pu-

IN. 11.762 I
nosso ardoroso adversário

li blic.a�ão, re;ogada,s .

as dis-
.

, pOSIçoes em contrário .

-<)<,.-.<����

I
S. S., em '6 de novembro

I Cr' 1,.. de 1953.
-------------�---'------------"---------:---------------

A''LTERADA A DA'TA CRIME !
(as.) Bruno Schlemper.

. ," O ilustre representante do

Estreito assim justificou a

sua proposição:
"Desnecessário seria enal

tecer o nome de Antonieta

,de Barros.

Educacionista das mais

dignas e das mais cultas, fez
do professorado um verda-

No desempenho da pro-

político, sr. Bruno Schlem- fissão, não era apenas a

I per,
vereador eleito pela U. mestra solicita e profunda

D. N. acaba de praticar um
mente culta que espalhava

,

desses, de comovente beleza as luzes da Instrução.

moral, ao apresentar à Câ- Era, também, a amiga

OS industria, is centre a taxação mara Municipal o segui�te s�ncera e a conselheira ma

PROJETO DE LEI N. ,2461 terna� de todós o� seus alu-

do!. lucros extraordinários Denominação de Rua: l nos, rICOS ou pobres, porque

RIO, 21 (V.A.) - As in- Constitucional da uniVerSi-j mos ouvidos". «f O Povo de Florianópolis i a todos sabia dispensar os
, 'I h

'

dústrias de São Paulo êqn- dade de São Paulo, decla- Em sua residência, à rua por seus representantes de-I car�h .os de s�u .grande co-

sideram inconstitucional o rou que e projeto é incol'ls-I Marechal Guilherme, 37, ereta e eu sanciono a se- raçao de brasileira.

projeto em torno dos lucros titucional, pois atenta con- nesta Capital, veio a fale- guinte Lei: Seu nome, por isto, per

extraordiná do sr. Osvaldo tra ') parágrafo 34 do artigo cer, ontem, após prolonga- Art. 10 _ Passa a deno- dura na saudade de todos

Aranha, Ontem, na reunião 141 da Constituição Fede- dos padecimentos, o sr. Ed- minar-se Rua Professora quantos foram seus' alunos

Iaquela entidade, vários di- ra1. mundo Simone, antigo co- Antonieta de Barros, a via
e de quantos lhe acompa

.etorcs combateram o pro- ° sr. Antônio Devisate, merciante e pessoa larga- pública que fica situada en-
nharam a vida tão cheia de

'eto. O sr. Otávio Pereira por último redigiu um tele- mente conhecida na socie- tre as ruas Arací Vaz Calla- dedicação e de nobre civis-

'Jopes afirmou que, as elas- grama, em nome da indús- dade catarinense. do e Afonso Pena, atual- mo.

.es produtoras não suporta- tria paulista, ao presidente Nada, mais justo, portan-

Ido mai.s esse opus tributá- da República" no- qual diz: to, do que perpetuar-lhe a

rio, sendo necessário a rea- "Assunto de tamanha im- \ memória atravez de ufn dos

ção de toda a indústria eon- portância não pode ser re- logradouros públicos da ca-

tra esse confisco. solvido de afogadílho. Te- pital.

O sr. Luiz Antônio Gama mos o direito de ser consul- Ê esta homenagem que

Silva, professor de Direito' tados e até agora .não fo- q\leremos prestar-lhe com o

\

o Presillente 'interino da 'Conre· ;:��z:adse :::t:��::����s�a� l:e:l,srsaa;eJ�Us7sit�1'f:l':Cea�m:ãOvceidrStaUam�:e:ni:ti� Vai assumir' a/

deravão N. do Comércio extinta, senhora de bonís-

'E bProcedentes do Rio de Ja- votos de boas vindas em no- "imo cor_ação, sempre se fa- a homenagem que os cronis- m alIada ...

neiro, chegaram, ontem, à I me das clases 'produtoras de lia 'presente às iniciativas tas parlamentares vão pres- J
tarde, a esta Capital, via

I
Santa Catarina. de caráter filantrópico. tar em breve ao sr. Nerêu RIO, 21 (V.A.) - O mi-

terrestre, os srs. drs, Clovis Ontem, no LUX HOTEL, tJ{J_tem, às 17 horas, reali- Ramos. Homenagem real- nistro Orlando Leite Ribei-

Arrairaís Maia,' Presidente às 20 h.oras, os ilustres hos- zaram-se os funerais, no Ce- mente espontânea, promovi- ro, recentemente designado I
em exercício da Confedera- pedes e exmas. esposas, fo- mitério do ltacorobí, sendo da por homens cuj.a missão embaixador do Brasil, na

ção Nacional do Comércio e ram homenageados com um grande o número de pes- é acompanhar e prestigiar o Argentina, seguirá amanhã

Carlos Valente, Diretor dos jantar íntimo, ao qual com- ,o�s que, prestando sua úl- esfôrço 'de afirmação do para Buenos Aires, a fim de .

Orgãos Regionais do SESC pareceram, além, do sr. tima homenagem à sra, An- Congresso num meio hostil, assumir o n�vo posto, On

e SENAC: Charles Edgar Moritz, Pre- tcnieta Daussen, acompa- marcará ela um aconteci- tem foi homenageado no

Em Curitiba, foram re- sidente da Federação do Co- oharam os seus restos mor- mente na luta de sobrevi- Cl�be da Aeronáutica com,

cepcionados pelo dr. Rober- mércio e da Associação Co- tais àquela necrópole. �ê�c�a do regime con.tra a um almoço, �o 'qual c�mpa-I _

" "�
..

� :-'-:;- :...--;:=-

to Lacerda, SecreÚirio da mercial, altas parsonalida- O ESTADO apresenta msidía dos que, no Poder, receram o ministro VICente
O D

, 'A I ' \ l' Aderbal RamoSf'da Silva Cf, bordo' do "Cm'l Hoe-

Federação do Comércio, que I
des do Comércio e da In-I ondulências à exma. famí- se aprestam para subverte- Rao e os chefes do .Depar- pck" dece:

'

tA 'f
-

'

, ,e tuyra ece a expon anea rnam estaçao de apréço
�"""-""'-a repl'esentou, apresentando dústria desta C;apital. lia enlutada. ,lo e destruí-lo. tamento do Itamaratí. I

iA do seu povo
-

----."*.1.,., '

R!

,
I
,I
I
•

�----:,----_---._....._ __;___;.-

DIRETOR
Rubens de

Arruda Ramos
GERENTE

Doniinlol F.
d. Aquino

Florianópolis, Domingo, 22 de Novembro de 1953
, :BdIçIo de I.loje - •�

Arrastar rêde de volta, beira à p;aia, é cri
me, segundo leis que regem assuntos de Mari
nha.

Aqui, essa falta está se tornando merecedo
ra de providências de quem de direito. Ultima
mente; à baía norte, pescadores (talvez amado
res), 'estão sendo vistos levando a rêde quase à

praia, retirando peixes miudos, ainda em fase
de crescimento. Ainda ante-ontem, êste fato foi

presenciado, frente ao Campo da Liga, por pes
soas que se encontravam no Jardim fronteiro.

Fácil, portanto, de ser observado também
pelas autoridades sob cuja jurisdição está
afeto o assunto.

das Di�posições Transitórias I fixada a data pelo Tribunal

da. LeI 2.116, de 24 de se- Regional Eleitoral. E, a íns

tembro último, realizar-se-á talação dos mun1CIplOS e

no. dia oito de dezembro do posse dos eleitos terá lugar
corrente ano. Por outro 1a-' até �O dias depois das elei

do, as eleições para prefeito çôes, em data designada pe-
.

.

e vereadores dos novos mu-. los respectivos Juizes Elei-

nicipios serão realizadas torais.

dentro dos sessenta dias que
\

se seguirem à publicação da
última lei, que criar muni

cipio, na forma do art. 33,

PORTO ALEGRE, 21 (V.
A.) - Importante lei foi

sancionada, ontem, pelo go

vernador em exercício, dr.

,João Caruso, alterando a

data de realização dos ple
biscitos e eleições, para a

criação de novos municipios
no Estado.
O aludido diploma' legal

estabelece, que os plebisci
tos, de que trata o art. 10

,I

REAGEM

. '.
A sra. Ruth Hoepcke da Silva, ainda a bordo, recebe
urna braçada de flores da sra. dra. Wladislava Mussi,

NO P-ARANÁ

deiro sacerdocio.

Para ela, ensinar era uma

missão 'sublime, de cujo
bom êxito dependia o futu
ro da Pátria.

mou ontem à noite que o

"objeto metálico, enorme e

brilhante" que, segundo
uma informação de uma es

tação de radar, se apt'i.i-
mava ameaçador sôbre a

costa b�itânica, não era ou

tra coisa sinão um globo de

serviço meteorológico. Um
porta-voz do Ministério adi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca�l,o$ -Boepok e '8.1,/A.
Uma tra�ição no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina

.. .

M a t r 1 z - F 1,0 r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E· CURITmA.
Especialistas em: FERRAqENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AU1'OSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FABRICA DE GÊLO.

I
)
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. ORA. WLADYSLA\iA W. HeSS.
I'

DB. ANTONIO om MUSS�

Otrllr,la-Cll.tca "r.l-p.nn
torn.. compl.to o ..p.drolillll'o ••• DOIlMQAIlI Da f!l1I1lIIJ "

86.11, fIO. _o"rDo. m'todol cI. 41.'116."_. e V.UM.....

MlLPOIOOPU - lIlST.aO - .ALPDf.OQ.......u - "TUO·

� f.le<� tri IDfra 'f .rmol.lLo.

c._...*,rtOl lha Tr.j.... .'. 1, I" ••W - -.m... .. ....

_I.

lI.rirl., Da. II ã.. 11 lI.ora. - Dr........
o.. 11 .. li 11..1'&. - Dra.••Hl.

&e1l1.fllIlGla A•••t•• Tn.J."Mi. �

DR. A. SANTAELA·

I DR. JULIO D01N VIEIRA:
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. I

. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA IEx-Assistente na Policlínic-a Geral dó Rio de Janei- .

I, 0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina I
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. I'Curso no Departamento Nacional de Saúde
. Consultas diár iamente das 1._0 às 12' horas.

3!s. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. -
,

Atende no Hospital de' Carfdade, de 8 às 10
horas.

.. ,

_
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina eum

SaÍdanha Marinho. I'
Residênciae Travessa Urussanga 2. - Apt. 102. I�-- --_.__._ ----_" ._ .....�- ._- ._-_.

I
I

DR. I. LOBATO FILHO,
o...pa ••••ar.u.. ,ru.tr.t6rl. .

TUB •• CULO'.

,".MIl... ,ola ...nl.... "N.cloaal .....1.... •• 0.'••'" & ....DIOG..AJ'IA • RADIOSCOPU DÓIS PULa0..

� ." .radI). Clrar". '0 T.ras ! .
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'

..d1clD.. TI... letraa� •

' .....ral.
. ,I Ti.toeirarcilo '0 Ko.pU.l N�rl. ..••

b-l._no •• "."plbl l"1I1'.i'trt ta ,J.iI1a1Uto .11 I ! :.r peelalisaçio p.la 8· N. T. lh-iD_no • 1Ix- ta ..

_,n.) "".ral. Cirurci•.do Prof. Ueo Plnll..tro Ga1m.�1Ii cat.). I
lI'à-lll�rno •• 'Sanu o...... m..rl06r.ta .. at... I."'N Cons: Felipe Schmidt, 38·- Fone 3801
(j}1;tlca ."tu - Doelll". N.n.... · Atende em hora marcada
{ÀS8.1*,rt.s .41f1elo .A.m6l1a M." - ..la .. Res r Rua São Jorge, 30 - Fone 2395
�."d.: a., __1111... 1...

t4uaJeu s D.r; 11 .. li Ia......

t.let.... go••alUrl•• 1..1IlI "'&oaI".�, u.

DR. JOSE BAHIA S. BrrrENCOlTR'f
I( G i I ce

a&a' UI 4. lbIo, II - ...,..
.

II"U.&lCULTUlftA - P.DIATaü - OLlJllO. ..aAL

iAIut.U6rl. • ...•••d. ..:: a.. .al... "'fia•• a. , c.... u

0....0. - ,puvmOI - I!fÜDI • 808.&BT.-

.DR. ·GUERREIRO DA FONSEéA.·
"pedall ...

....n. AJ.r.lk&••••
&.&aJ.d••• "•••a - a.Ir."r - Tenoa............ 1. (Ia

-.rafta_ •• O.bota) - iI.tira" • CerJ" lbtI'u.Uo •• �1II"
.........
....1.. !)ara Cnt.

. Ceu.It6rl. - Via íIo O.... PNte ••• - CAltM .. Quo
.........)0
......... - l'eU,. ....1... llL' - 'rei. 1....

DR.' ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
[

OI......
00•••1",1.1 leio PIa.., II.
,... 1. bn�_.... ........ "......
... , __t••a 1". r..... tI'-

DR. ALFREDO CREREM.
c.� )!f.d

· ....

b·.:Ilre..r .. 110_,1"1 Ooll.t. .a....
I .

D..:aca•••no .....

"'IOM.ela BenaL
a•• TIra I.

.

Ce•••I... ••• 11 .. 11 !lena.

1'01011 .. "••
'

.... 1. a•• Ha.... Ber...., lU - ..........

! \

........- ..
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DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUalca .6Gca - ........ I. erI....

(Tra..m.llto •• BronQ.t-' •• aliai'" • á'Ia.iUJ,
eou.ltide: VitOr ••lrel•• , 1. - 1· ••Iar.·
••r'd.: D•• 10••0 la 11,1' una.

.......e1.: ATOni•• Kio Bra••• 1" - 1' ·1.....

•

.1
,

DR.' NEWTÓr,l' [1.'AVILA. I I
Clrou.... I.ral _ Doe.pa •• 8. .r.. - .rr.e.......

3.022
2.656
3.579
2.463
2._01(1
2.68�

Ano Cr$ 170, ..�
Cr$ 90,00

I

C._.l*,rt.: "11. Vttor ••tral.iI JI.. '11' -··T.ldelll. 1'''''.

·Coiu.ltaa: A. 11,10 Iaora. •. II tard. da. 11 laoJ'A' •• ......
a....I.d.1 a1l& .Vid.} aamo., - T.l.fon. 1.UI.

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

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela· Faculdade Nacional àe Medicina da

Universidade do Brasil
.

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E.' T. C. do Rio de Janeirp

,
Médico do !Iospital de' Caridad�'

nOENçAS DE SENHORAS - PARTOS -'QPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,m)As 18,00 horas.

feIa manhã aten�e diàriamente no Hospital' •

de Caridade .

Resid: Rull. General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 .
'. -

.

Mário

«o ESTADO»
ÁDMINISTkt\.ÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
TeL:102� - Cx. Postal, 139.
Diretor : ,RUBENS A. RAMOS. ,I
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

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

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 60 andar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Informações
Uteis

O leitor encnntrarã, nes
ta coluna. Informações que
necesstt a. rliitrillmente e d.
imediato:
JORNA IS Tdefon.
o Estado ...•.•...•
A Gazeta .

Dlârfe r da Tarde '"

Diário da ManhA .

A Verrlad« : .

Imprensa Oficial
HOSPITAIS
De Caridaae:

(Provedor) .

(Portllrill) .

Nerêu Ramos •.....
\filil ar

.

São Sebastião (Casa
de Sa6de)

'

.

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa

CH""MAn,\S UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
�('r�'iço Luz (Recla-
Dlaçi,es)

,

.

I'olid� (Saiu Comia-
. -sárfo)

..........

Polícia tGab. Dele-
gado)

',' .

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
Te1.: Cons. - 3.415 :._ R,es. --, 2.276 ;_ Florianópolis.

'Semestre ; ._.. ',' .

No Interror

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AtREo..

'rA-C
..

Cruzeiro do Sul .

Panai!'
',"

Varie ....•..... '. ..

Lóide Aéreo .

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

HOTÉIS
.

Lux .... , ..•...•..

Malestic .••••••...

Metropol .

L. Porta' '

.•.•.•.• ,

Cacique .

Central ..••.......

Estrela ••••.•.....

\��;kEiTO·········Disque •.•• _ •••• : •

2.314
2.036
�.831
3.157

3.153

3.121

8.313

2.404

2."038

2.594

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.fiOO

2021
2.276
3.147
lU'!1
'.4.f'J
2.6!t�
&.371
3.659

06

Viagens DIflÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3dS
FPOLlS.-$. PAULO-RIO "

4 ...
FPOllS.:' CURITIBIi-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

rarmacias
de Plantão

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _:_

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
"Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITlBl - PARANA'

DR. ARMANDO VAI-.ERIO DE ASSIS Especialidade: DOENÇAS .NERVOSAS E MENTAIS ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

••BICO Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-I
cíveis e trabalhistas.

'

... ler"'" •• ClIal_ .., ta Mal _ chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de .regras, Ex- CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thia,go""'_
•

III'" •• Clul.... cesso, Flores Brancas, Friez� sexual! Impotência, Este-l
Assuntos fiscais em geral. .

OLh1)OA ••DIOA D. O:u&JrlOU • PlIUL'l'B rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- Edifício "IPASE" ....:.. 50 andar

_'.&1"'. _ enças �crônicas em ·ger,al:· Reumatismo, Varizes, Asma,
I'
--------�--------------

ft M 1"
�. H 'd t

. DR. JOS8 MED·�OS 1r7'f'l2lllD"
c.u.It6rlea a ".JaaIe. I - 1lPS�" - "I .. II.I! .a arla crOlllca, emorrOl as, e c. I

:Eü.III l' .I.DI..Dft

.... 11 .. l'uau.. ATENÇÃO: Consultas em Blumenaunos dias 26 a 30 de - ADJ'OQ.&DO-

.......e1.1 a....reõal Gam.... I __ .,..1 ,.. cada mês, no HOTEL HOLETZ I Cal.. r.... u. - I..," - .... c.......
. ,

de� �I��O, Ca,ntiçãol_---:--··A_D_V.........O_._,G_A_D_O_S_'
CLINICA 'DE CRIANÇAS ·U�. MARIO LAURINDO

ADULTOS e

DOENÇAS INTERNAS' DR CLAUDIO BORGES
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

.'

Tratamento moderno da SIFILlS
-

. ADVOGADOS
Consultório - Rua Tiradentes, 9-

.

HORARIO:

CLINICA MÉJ)ICA HOMEOPATICA

-- Dr. Meceslab SzanÍawsk- M:Ê;S DE NOVEMBRO
7 - Sábado (Tarde)

Farmácia Moderna - R.
João Pinto
'8 - Domingo - Farmá

cia Moderna - R� João
Pinto

14 - Sábado - (Tarde)
- F.armácia Santo Antônio.
- João pinto

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

2� - Sábado (Tarde)
! . Farmácia Catarinense

I R. Trajano
!

'

22 - Domingo - Far

.1 mácia Câtarinense - R.
. Trajano '

28 - Sábado (Tarde)
Farmácia Noturna - R.

Trajano
29 - Domingo - , Farmá-

Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto. .

Os originais, mesmo não publícados,
serão devolvidos. ,

A direção não se responsabiliza pt'loa
•

ceitas emitidos nos artigos assinados.

nlio

con-

, Lavando,co·rn SabãO ..

\?irg"'em.· EShecialida.dé�·....)U
.

. s��2Y'Rct",
da Cla •. WETZEL -INOUSTRIAL-J8ioviUe. (marca registrada) (SPEÔ;lIOAOE

economiza-se tempó� e dinheiro '

.........;.------,_..--,_..�------......_-...,..-"':_......",.,�- --.:::... .... ,,- ._--,,' _....:.--_.:.__._,,_:.._-.._
..._""'--:_...,"'_.""'.:!::.::.......,.,..,-...,--�-_-::..�---- -�--_._--_. -=--�-

Dr. Samuel fnnsera
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado 5.
o

' •
•

! Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-
Pontes M'óveis e fixas

Raio X e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

horas, e das 14 às 18 horas.

II Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
.

.

- CLINI.CA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
. 19 às '21 horas.

DR. HAMILTON P. STOCCO

- MÉDICO-
Clínica geral de adultos e crianças' - Doenças de

Senhoras - Partos - Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: JerônImo CoeÍho, 16.
Atende em seu consultório das 3lf2 "à!;. ,6 horas.

DR. MARIO'-WENDBAUSEN
CUa!ca I .....

.,.....t6rI. - '''' JiIa 1. - 'rei. II; ,.
c...t...i.U .....
............ a __ ItalH. a 'I'eL lU

!l'ôrc em ceral; Recur8ol! perute o Supremo TTlbl
.1 Federal. Tribu_al Fed.era! de Reeur.ol.

ESCRITóRIOS
Flor1aJlópplb - Edificio 810 Jor,.. rua Traja•.

l2 - 10 "dar - la1,., 1
.

(
.

Rio d. Jalleiro -- Edificio Borba Gato, 06 ••• 1.
1\.. tô_l0 Cariai 207 - á.1a 1008.

DR.. CL4RNO G. GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua: Vitor Melrelell D. 60 - Fone Z.4,68 - FlorlauópoU•.

t\dvocacia e COD.fabilidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTADe ��IO Heroi oe Doura�os�"'Q
NO LAR E NA SOCIEDADE

Porque Este Silencio
/ ANDRE' NILO TADASCO

Sra. India Fernandes Tão logo as forças do ditador paraguaio Francisco

Woods, esposa do sr. Rh.o- Solono Lopes invadiram o território brasileiro,' ainda

maz Woods.' / I
em 1864, sem_ prévia . de�larCtção de guerra,' visaram, de

. pronto, a então Província de Mato Grosso. .

- Sr. Dulcír Cunha Car- Um forted estacamento, comandado pelo Coronel
reirão.: funcionário do IAPI BARREIROS, atacou a Colonia • Militar de Dourados,
- Sr. João da Luz Fer- comandada pelo 1° Tenente de Cavalaria ANTONIO

reira JOÃO RIBEIRO e que dispunha de um contingente de
15 homens.

-,

Quando a força paraguaia chegou àquele tezritório,
ANTONIO JOÃO não vacilou, um instante siquer, an

te o cumprimento de seu dever. Mediu, num relance,
toda a extensão de sua nóbre missão na fronteira ...

B. Mace- preveniu toda a população determinando a sua reti

rada.
Ao sumir-se o último, habitante reuniu os seus

Sta, Maria Marenes

I
bravos e intrépidos 15 companheiros, dizendo-lhes: a

Campos ' "Está cumprida a primeira parte do meu dever: a sal-
'- Sta. Sulamita Honnas- vação das famílias dos colonos, Agóra. .. resta-nos a re-

sis I sistência e a morte".
Enviou um Emissário ao Comandante das Arnias da

DR: THIERS F�EM,ING I Província, com informações precisas da invasão.
,

I Ocorre, amanha, o ani-oi No dia imediato, 29 de Dezembro de 1864, o Capi-
versário n�alicio do .dr, tão Urbiet� comandando uma vanguarda de 250 solda

Thiers Fleming, diretor do dos, apresentou.::se para tomar. Dourados. O Tenente

D t d P t
ANTONIO JOAO. indagou:

eparmen o os or os I '.

, .

'

I'
- "Traz ordem do Governo Imperial para que me

I RiOS e Canais I renda ou entrégue a Praça?"
O ESTADO cumprimen-I - i'Não mas... trago 250 homens para tomá-la à far-

ta-o, cordialmente. ça das armas", respondeu Urbieta.
,

.' I - "Então, meus senhores, retirai-vos. Enquanto

FAZEM ANOS AMANH -.
me bater êste coração, filho do país em que pisais, só '

IA'lo?ede�o as intimações de meus próprios Ch�fes e Supe- perg'unte a quem tem uma.
rrores , retrucou o' Tenente ANTONIO JOAO . "_

'

- Sr. Dalmiro Mafra I E voltando-se para seus bravos, comandou: ' . - - - "I -,
'

'

- Sta. Teresinha de Je- - "Preparar! Ap�ntar! ... e depois a cada descar- Agrade01-mento
sus Callado Pinto ga de 15 tiros, respondia' uma de 250. .. cessando quan- I

do não mais havia, entre aqueles, quem pudesse ati- j' ONI' "'IALHO ROS � t dê t' I
- Sr. João Costa. �

J. l! ü vem, a ravez es e Jorna,
rar ...

dêste ilJrnal, vem ele es-
.

'" Os paraguaios entraram na Colonia Militar de Itando : sempre presente, Dourados, triunfantes, a�ha.ndo estendidos em linha 16

Contando com' vasto cir- sem outros objetivos que

O
,. corpos de Soldados Brasileiros: . . . ,

enuncia
- 'Sei que morrolMas o meu sangue e o de meus,'

culo de amizade na socie-, não os de servi ao povo h' d 1
. .I.' c?mpan ;iros, se�vira � �rotesto so ene contra a inva- I

dade catarmense, ca�alhei- I Pq_r ISSO, na data de ho-,
.

sao do solo de mmha Pátria!"
1'0 e prestativo, funcionário je, que regista o seu aníver- .Segunda denúncia trazida Nascera, este Herói, a 23 de Novembro de 1825, na

do' IAPC em Tubarão ze-' sárío natalícío; muitas serão ao nosso conhecimento, an- Vila de Poconé, naquela mesma Provineia que lhe viu

.

'

.
'I h 'd I

'.,.
d I' tombar em defeza da Pátria. Éra filho de Manoel de Bri-

Ioso e inteligente, o sr. Ja- ',as omenagens os seus a- da um funcíonârío a po 1- I t R'b' d R't d CM' '1 R'h' V 'f' I MUDAS.

'

: . I.' 'i
'

, . ..
o � eiro e . 1 a e ampos acre i eIro. e1'1 i-

'

bes -Garcia, na família da, mlg�s � adm radares, as era CIvIl o�e�ecendo a.ve,nda cára praça voluntária no antigo Corpo de Cavalaria de

imprensa, desfruta tam-I quaiS. nos, com, pr�zer, nos armas proibidas, quais se- Mato Grosso em 6 �e Março d� ,1841, sen�o promovido a

bém de destacada situação. I associamos, desejando-lhe jam os estoques. Cabo .em 1. de Abril e a' Furriél em 3 de Agosto. A 1

Modesto ar índole, as suas, felicidades. Para as denúncias cha- de �aneiro de 1843 foi promovido a 2° Sargento e a 1 de
P,

. � f
Mala de 1845 alo Sargento. Em 22 de Março de 1849

cromcas relatando

aconte-I
FAZEM ANOS HOJE: mamós a atenção da Delega- f' d d t 'd S to-ai d t

J

29 d J '
,

o

01 gra ua o no pos o e argen c-aju an e e a e u-

cimentos e as suas report�-
- Menina Leda, filhinha cia.de Ordem Política e lho de 1852 foi.promovido ao de 2° ;renente e � 2 de De-

gens, em dia abundancia I
do sr. Waldemar de Melo Social, por lhe ser afeto o zmbro de 1860 ao de 1° Tenente, apos o que foi mandado I

detalhes são lidas e apre- Dias caso, comandar aquela Colonia Militar, que passaria a consti-
, tuir pelos tempos afóra, uma monumental pagina de

nossa História Militar, que é propria história da Pátria
Brasileira.

Oiereço gentilmente êste«
pobres versos· ao ilustre
poeta Dr. Gama D'Eça.

mingos Ramos
-Sra. Cecilia

do

Você já conhece"
a maior noviclaJe

\

Por que fechou-se do poeta o,cateci�mo, '

enquanto o órgão do arrebol,
preludia orações pelo infinito?
Por que já não tange a lira
ao suflarem brisas pela tarde?
Por que dormita no cadinho
do cérebro enevoado, a mente'

com a chama dolorida?
Por que olvida as divinas alvoradas,
os soluços em surdina,
os sorrisos pegureiros,
os bandos de andorinhas'
desfiando das cumieiras,
a primeira estrêla no céu,
o primeiro suspiro na terra,
as matas banhando-se
na luz tão outonal,
as flores embriagadas
de abelhas e perfumes,
os fins de noite nas luzernas sonolentas,
um éco de silêncio,

'

e o silêncio em boemia?
Por' que já não vela o poeta
acalentado na ilusão enluarada?

- Sr. Eduviges Souza
- Sra. Felicidade Julia

Ramos, esposa do sr. Do-

I
GlllETrE.?

Porque 'esqueceu-se, triste vate,
que de seus lábios escorriam
as pérolas dos versos,

pois a humana contingência,
do Cristo a túnica vestira,

, .

xxx

, ciadas. VelhoANIVERSARIOS colaborador

Econômico I- Prático!
Faça uma leve pressão com o

polegar ti ... zaz I Uma das dez lâ
minas deslisa suavemente, pronta
para o uso. Evita perda de tempo.
'Dispositivo pàra lâminas u3adas.

custa o mesmo

'que o pacotinho
de 10 lâminas

SR. ·JAIME GARCIA

Terras e Fazendas em Mato Grosso
VENDEM·S.E

FAZENDA NO MUNICIPIO DE COXIM � (Perto de Campo Gran-
o

,

de), com 26.000 hectares, toda cercada e dividida em invernadas, ,ótima mo-

radía com relativo conforto, terras boas para cultura, não é pantana. Servida
pela estrada Federal, ligando São Paulo, a Mato Gros_:;o. Preço: Cr$ 150,00

por hectare à vista e Cr$ 200,00 a prazo - Baratíssimo. '

'

I FAZENDA NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - Distando 3 ho
ras de trem da Noroeste que, passa pela porta da fazenda, terra roxa, ótima

I .

para a cultura em geral; boas pastagens, inclusive 150 hectares de inverna

das formadas [araguá, divididas em 10 invernadas, sendo 4 grandes e 6 pe-

quenas. Área: 10.058 hectares' pelo preço de Cr$ 200,00 por hectare.

FAZENDA NO MUN�CIPIO DO RIO PARDO - (Perto de Campo
Grande), a 4 horas de trem, boa séde, com todas as divisões nec�ssárias, há
administracão, com 7 invernadas grandes e 6 pequenas, 4 potreíros, terras

boas para � cultura de arroz. Contém: 1.000 cabeças de gado vacum, que po

derá ser vendido junto. Área 20.868 hectares, pelo preço de Cr$ 200,00 por

�ect�l'ZENDA NA REGIÃO DE VACARIA NO MUNICIPIO DE MA�A
CAJÚ - Perto de Campo Grande, servida pela estrada de rodagem de Pôrto

15 a Campo Grande e pela ramal da Noroeste do Brasil, que vai a Ponta

Porão Boa séde, divididas em diversas invernadas, boas, aguadas, terras fer

tilissimas! Consideradas como a perola das terras de Mato Grosso, pois até,

no campo dá café, Area 12.441 hectares, pelo preço de Cr$ 950,00 por hectare.
'

Preço baratíssimo pela qualidade das terras. .'
,

FAZENDA NO MUNICIPIO DE ROCHEDO - (Perto de Campo Gran

de), com matas próprias pi a cultura de café, já existem 50.000 pés de café

c/ 2 a 2' e meio anos, e mais 30.000 que. estão sendo plantados. O restante das

terras está formado de Jaraguá e colonião, séde boa, com demais dependên-
cias. Área 1.354 hectares, pelo preço de Cr$ 2,200,00' por hectare. ,

TERRAS PARA CAFÉ - 2.500 hectares de mata nUm só bloco, com bas

tantE; mé'.deira de lei, situada no municipio de Entre Rios. ,(Perto de Campo
Grande), servidas por diversas estradas. Preço: Cr$ 1,000,00 por hectare. To

das -essas terras são no Sul do Estado., possuindo escrituras difinitivas há mui

tos anos. Não sofreram !lada com as últimas geadas. Pagamentos cOm 50% de

facilidade,' (Hectare corresponde a meio éilqueire). Para maiores esclarecI-I
me'ltos dil';�ir-se pessoalmente ou por carta a "IMOBILIÁRIA E COMER

CIAL EVEREST" - Praça Mauá n. 29 - 5° andar - Sala 503 - Telefone:

.2-8560 - SANTOS...:.. SÃO PAULO.

'CRIIS� -,

Aviso
DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SU3 Clínica Especializada.

AVENTURAS ,DO ZE-MUTRETA ... '

s.:
'"

.

�� ',b

��"'\
��\

«
a mais perfeita \�panela de pressão .

é realmente

'_;

'cozinha -o feiião

e,m20 minutos

tornar público o seu agradecimento ao Dr. Newton

d'Avila, competente e abnegado cirurgião, bem como à

'prestativa Irmã Jocelina, do Hospital de Caridade, pelo
, /

carinho e desvêlo com que lhe trataram quando da sua

intervenção naquela, casa-de-saúde.

DE OLIVEIRAS
VARIEDADE COM MAIS DE ANO

E MEIO' "GALEGA" AUTO
FERTIL

Com início de produção ao 4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA

. I,TDA. - Rua da Conceição, 36,
3 -. ando sala �1�. Fone - 36-6441

b - SÃO PAULO

I Parfícipação
, Newton Ramos e sra. par
I ticipam às pessoas de suas

I relações, o nascimento de

I ·1 seu filho Newton, ocorrido

, ,na Maternidade "Carlos
� 1':;:;o1'rea" a 9 do corrente.

\ �: '

\ '

',Florianópolis, 17-11-53.
.1\,
�.;:-�---�

Pa.��cipação
Sinal dos Zeno Ri�l2'.O e sra partici-

pam aos parente e pessoas

jempos de sua ,�mi��'de, o nasci-
Com grande desagrado menta, a 8' do corrente, na

dos diretores, profesêres Maternidade "Carlos Cor
e alunos, os Grupos Escola- -rea", do seu filho José Gui
res da Capital receberam lherme.
ordem, no dia 20 do corren-I Florianópolis 17 de no

te, para precipitadamente 'I' .rembro de 1953.
dar .início, a 21, aos exames

da 4a série" pla�ejados, na
iPerücípaçãó

I
sua quase totalidade, para '

A

d d' b' I
JAIRO LISBOA E, SE-

o mes e ezem roo

,
Isto porque o Instituto de NHORA tem o prazer de',

I E'd �

'f 1 participar aos parentes e
ucaçao, ace a o, como

amigos o nascimento de sua
acéfalo, está o Departamen-
to, obrigou os candidatos primogenita SANDRA RE

GINA, ocorrido na Mater
aos exames de admissão a

nidade CarIos Correa no
apresentarem cerficado de

dia 16 do corrente.
conclusão de Curso Primá-

rio, até o dia 26 dêste mês.

Nunca, em anos anterio

res, medidas tão 'Prejudi
ciais ao aproveitament? dos

alunos, nos últimos dias, dó
I
ano letivo, foram, tomadas

AGENTES
Precisam-se

I assim.
Isto tudo,

Firma conceituada e ido

agradecemos nea, operando em tecidos

ao regímen de anarquia em há 26 anos, admite pessoas

Que vivemos. re-lacionadas e de responsa

bilidade, para venda de Ca-
.

Ve' d semir�s, Gabardines, Tropi-n e-se
I
cais, Brins, Albenes,'Linhos,

Un: ,terreno sito à. rua etc., pel,o .Reemb_?lso Postal.
BocalUva nO 162, mecLnd8 MostruarIo gratis. Excelen-
10 x 32m2; cercado de mu-

.

te comissão.
ros, TECIDOS LASCO

. Tratar, ,com o senho!." J"àQ Caixa PhostaI, $.30l)
PrUi ou Agapito VelysCl. PauloAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM JOINVILLE"
BEM

HOJE, A PRIMEI,RA PARTIDA DA'
OIS'POSTO O SUPER-CAMPEÃO.

SEMI-FINAL·

Já se encontra em Join-
,ville o esquadrão. do Avaí ] semi-final do Campeonato missas mais difíceis, consi- çõcs oo público esportivo, Ainda hão sabemos co- pe formando ao lado

(que, hoje, à tarde dará com'-
j

Estadual. derando ,a alta potência do I que náo deixará de campa-I mo Nizeta fo�mará a zaga, Danda.
bate ao poderoso "onze" do Surpreender o alvi-rubro pelotão' local que dispõe de reccr ao CamDG do Améri- 'visto que o titular 'Pedro. Assim, o Avaí alinharn a

América, detentor dos titu- nos seus domínios, eis uma "ma defensivasólida e uma

I: ca,
ainda mais levando-se I está ao que pkW!Ce, lmpossi-] seguinte constituição: .Adol

los de bi-campeão catari- crupreitada difícil, mas não linha de frente constituida em consideração o alto con- bilitado' de atuar, vis�o a I Iin) o Bm'bato, r} �anda: Ne
nense c tri-campeão da Li- impossível. Lá no norte, pa- �)dos mais experimentados ceí,to que o Avaí gosa em I contusão s�frida no treino

i nrm, Brálio e_Jair; Manara,
ga Joinvilense de Despor- r� onde se transpo�tou, o bcrbardeadores do Estado. tono o Estado. ele terça-feira, Barbato, aS-I Amorim, Bolão Saul e LIS-

tas, na primeira peleja da Avaí. terá um dos compro-I O jogo polariza as aten-. lsim, deverá voltar à eq.ri .. h(,a. '

! Segundo notícias chega
de ! das de Joinville, o América

hf!: Há com Simões, Anta ..

ninho €' Mazico; Vico Co

cada 'e .brain; Alceu, Zabot.
G;lvoLa, Euclides e Simões.
Co';':> já informamos, hn·

clonará no apito o sr. J050
Sebas ao da Silva (Dião).

�__- __ "_�,,,_-�-... ,,;; , ..-:"''''-.,...W'4WW.....-''"��..-''''_''',._'''''...,..._......Id'_-W_-....1.II7_-""..,..:!:!:!:!.;!'I:...0I!.......vW..,.IIiI.1I"=-��IIW",,"iII'1iIIiI__ '_·_-_-_-_·.-........� ,.,_·.·...-.·.·_-.-.·.·_-_-_-.·_V....· ..._-_-.-.·_-_·A-_�-_-.·•••-.-.-.-..... '"' ......... :o....,..;.-_••-...-.-•••-.••-.' .....-.-•••- •....,..,....,..........., ......-.-......._-...-_-_-J�••_-...

"O· -E sta d O .E s P Ô r.t
�-...<�-)-)-)-----� -.<_..04_�-IIoO-IIM:J4I..04_�_1I!O_8t!I:J4I_�_t'Qo_IIHJ D4I_..cH.
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•

I

lalS
Dois jogas apenas fai'� fi I O titulo poderá ser

:le'l NO CAMPO DA RUA BOCAIUVA HOJE A'
para (I encerramento do St:;.-I cirlid} esta tarde, isto se TARDE O ENCONTRO QUE PODERA' DE-.
per-Campeonato de Amado- vencei o Colegial. Em caso

CIDIR O 'SUPER-CAMPEONATO DE
res. O Ires que é ó líder UC) contrár lo, o Iris será o vir-
lado do Colegial, enfi enta- tual campeão. AMADORES
r{, este, hoje, e quinta feira O prélio entre colegiali
j.Tóxima estará diante do nos e rubros negros vai le
Postal Telegráfico, o qual var ao estádio da rua Bo
iá nenhuma possibilidade, caiuva -ima das maiore� a:,·

tem de conseguir nem mes- sistencias já vistas em jogos,
eni re amadores,

bl.cc um' esj.etáculo verda-I
" a terceira terminou sem

deirarnente sensacional, com
,

vencedor.

l;,:,u � emocionantes de ins- Sado. rnodificações cs

Ilante [;I
-,
instante.' quadros pisarão a, cancria

Nr.ste certame rubros ·1112- assim constituídos:

r.i)I EGIAL' - Va]dir,

mo o segundo posto.

grcs c alvi-celestes já se de-

I, Iris estão em. exelentes con-
Irontaram três vezes ven

corno dícões para oferecer ac pú-
cendo na primeira luta {J

•.o_IIM__04_�_..o...,.., Coleg ial, n s Segunda o. Iris
�''1lof�-'

QUP'.l1 vencerá?

Tanto o Colegial
�_",lS - Tércio Magalhões I para ter início ás 15 1..>ras.

(P �enir) e Lili; Sabiá F.,,-I

Arilton e Baião; Paul" Jair
e Barata; Glauco, Jorge,
Wilson, Felinto e Nado.

Prontos os planos do Conselho"Técnico da
CBD para o Campeonato Sul-americano de
Remo - Concentração, nf{Rio, a 2 de abril
- Keller, novamente, na (�jreção técnica

Reforma do Código

JUVENTUDE OPERARIA CATOLICA X
Recebemos e agradece- INDEPENPETE

O simpático clube Pay- 13.0 jogo - HONRA -

mos um atencioso ofício \

sandú, desta Capital, pro- ás 16,30 horas - Continen-
do Radiun{ Futebol Clube, No distrito da Trindade, Juventude Operária Cato-

moverá, no próximo domin-. tal x Palmeiras - Bronze
:'omunicando a eleição. da será efetuada hoje, à tarde, lica e do Independente. A

go, no gramado do Esperan- "Dr. Osmar Cunha". com início ás 15,30 horas, preliminar, 'que será entre
nova diretoria do jovem e

ça, na Penitenciária do 'Es- OUTROS PREMIOS d sensacional pugna futebolis- as equipes secundária está;imI?ático grêmio ama oris- I

tado, um atraente festival "SIMPATIAS" Copa ta para o período de 53-54, tica entre os conjuntos da marcada para as 13 horas.
futebolístico que, espera- "Dr. Aderbal Ramos da d,lssim constitui a:

tde gran- Silva", Taças "Governador Presidente de Honra Per-
publica- do Estado", "Bancada da

oétuo Alcides Ferreira.
U:D.N.", "Vereador Mi-

gueJ Daux'," "Sra. Marieta

Konder Bornhausen" e Co-

RADIUM FUTEBOL
CLUBE

A peleja está marcada

SERÃO CONVOCADAS AS GUARNIÇPES
CAMPEÃS

4traen,te Féstivàl/' Promoverá
hoje .

o Paysandú

nê e Katcipis; Maúrity 1..;

co, Vermelho, Leo e Espin
dela

P'u'o único Cr$ 5,00
'fI dos ào Campo da Praia

de F0ra .

. ..,,_()-()_()�,_()4'IIm>(>-..<).__()��()....,
,

RIO, 21, (V. A) - De � seja, trinta dias antes do
acôrdo com o planejamento . 'início do Sulamericano, nes
apresentado pelo. Conselho )'ta capital, onde será.ultima
Técnico de Remo à Direto- f do o treinamento das guar-
ria da C. B. p., serão con-

I
nições.

,

vocadas para os trabalhos
do Campeonato. Sulamsrí- I REFORMA DO CóDIGO

cano, a realizar-se eIP 'dois
.

de maio vindouro :õi5 guar

n[ções vencedOJ:�ldo Cam

peonato Bra$neiro, que te-·
. I .

rá lugar en'f janeiro. A cri-

tério do,'�onselho Técnico

pOd,E;}l{(fser cõnvocada qual
o}aer ou!ra' equipe, embora

não vencedora. O treina

mento será orientado pelo

mos, seja coroado
de êxito. Abaixo

.,<

Presidente - José Vieira

Vice-Presidente - Adal-

berto Tabalipa Hoje, pela manhã no Superar o record catarinen-
pa "Tenente José Olimpio "

'h 11 'do T C l' N 1 Ch I d 11° Secretario - Mic e esta io te- e. i o a-
I
se e sa to com vara que

dos Santos", aos 1.0,' 2.0, Curi ves", do 14° Batalhão de ,

3253 4 5 '6 1 gã I e metros, e que ele
. ,o, .0, .0 e .0 u

ares" _

20 Secretário _ Hernani Caçadores, o atléta Silvio '

·respectivamente. Prazeres " Ney Soncini, do Clube Atlé- próprios e�tabeleceu em

Taças "UNIFORME"
1° Tesoureiro 'Edgar tico Catarinense, tenterá 1943.

Lo lugar 'raça "Casa
Rutkoski

c..ondres"; 2.0 lugar - Ta

;a "Gal. Paulo Vieira da

Silvio N. Soncini Tentará Hoje Superar Seu
Recorde De Salto Com Vara'

Conselho Técnico, por in

termédio, provávelmeJ<lte,
do técnico Rudolf Keller,
cujo nome foi indicado. Kel-

mos o programa:
'1° jogo _:_ rs9 horas -

Girasol x 25 de Dezembro
- Copa "Dr. Vitor Fontes.

2.0 j�o - ás 9,30 horas
- São Pedro x Cruzeiro

Bronze "Déado Sul

j

Taças "Disciplina" 1.0
'tos

lugar _;_ Taça "José Elias"; ..

Diretor de Publicidade -

�.o lugar - Taça "Floris- .

Franw.sco José Pereira
�elo". Ao presidente do

T'
" 'A ld doecnICO - rna o s

�lube colocado em 2.0 lu-
S t'

,

.

I
an os te: -

.

reira dos Santos,. Ernesto
gar na venda de tombolas

C Ih F' 1 ' Honse o Isca -, er- A t d T 1 'N 1 ó pi th K t
será ofertada linda taca 0- .PJ' S h

provar a rega a e reme, e s n r,a ,
.

ur

.

�

I nam razeres, ase c -

Campeonato realizada na Angelo Kupka, Haroldo
p�ojeto em. questões passa-,

cílio N.,ascimen�o". �E:recida pyla Elet.r,ot.é.cnica. ffiI'dt, Dl'ckson LI'gocki
.

'.

e baia sul na data de 15 de Wange, Cert Schoenau,,'ler entrará em entendimen- ra a ser dIsputado somente 6.0 Jogo - as 11,30 ho- Para o clube pnmelro co-·
J g P l'd

.

.

' ar e o Iara. Novembro do .corrente ano; I Harry Kreutzgeld, Wigand
tos com os téGpicos, nos Es- pelos vencedores de cala t ras - Jabaquara x Avante

I
'ocado nã venda de tômbci-

Proclamar o Clube de Re- Theis, Antônio P. Assini,tados,
.

posto que �e torna- zona. - Taça "Luiz da Silveira". las: uma taça õferecida pe-
,

C gatas Aldo·Luz, como Cam- Waldema rAnnusech, Ed-
ria· impossivel a concentra- Esti\1eram presentes à a- 7.0 jogo - ás 13,30 hor�s I

a Tran,sportes Aéreos a-

_

1 1 d \.. A 'd t lhas oferecI'das pelo Parti- peão Estadual de Remo e gar Annussech e Helmuth
ção das 'guarniçoes ogo a- u ida reunião os srs. ir � Cruz e Sousa x Princesa tarinense para o presI en e

.

"f :1' T b Ih' t Brasileiro', o qube Naútico Francisco Lutzembergar.
'pós o Campeonato Brasi- Pinheiro, presidente e. Ar- Isabel _ Taça "Irmãos A- de honra; Uma taça o ere-

.

o ra a IS a
"-. '

,

VI'PI' a Martinelli, Vice-Campeãóleiro, devido ao longo pe- naldo Costa, Henrique Ca-' mim". cida pelo Deputado o n�I ara os go eIras menos v -

d 'd d t d Estadual. _ Para a reserva os re-
riodo que separará os dois margo, Alberto Castro Ju- 8.0 jogo'_ ás 14 horas Collaço de Oliveira para o sa os no peno o a ar e:

certames. A concentração rtiór, Válter 'Cosenza e Ra- � Lopes Vieira x Pilaso _ presideúte em exercício e med�lhas oferecidas pelos I
Aprovar a relação. dos madores:

dos remadores brasileiros fael Verrii, membros daque- Taça "Dr. Paulo Fontes". medalhas de bronze ofere- 51'S. Darcí Goul�t e Alécio I atletas para treinamento Edgar Germer, Luiz Ro-'

d d b'l le
_

, h cl'das pelo vereador Bruno H. Silva,' Para o presidente do Campeonato Brasileiro vares, 'Belarmino Veloso,será inicia a a 2 , e a rI, orgao. 9,0 jogo - as -14,30 _ 0-

,/ ras _ Olimpico x Terres- :";chlemper para os jogado- . do' clube colocado em 3.0 de Remo, apresentada pelo Lino Fellippe, Orildo Lis-

tre _ Bronze "Dr. Renato �'es do clube. lugar na venda de tombo- preparador Snr. Adolfo bôa, Altino Regis, e Osmam

Ramos da Silva". Concurs�'� Ao presiden- las: me'dalhas oferecidas pe- i
Cordeiro e �eu assistente Boabaid.

...-

10.0 jogo _ ás 15 horas te. mais queri'do dos clubes lo sr. Silvio J. V. P�reira;
j S�r: Henrique Moritz Ju- Marcar.pàra 20 e 21 de

P
.

d
'

d
. Dezembro. do 'corrente ano,

_ Juca do Lóide x Atlan� acima será oferecida a Copa' ara o Joga ar autor o mor, "

tic _ 'Bronze "Relojoaria "·Dr. Fernando Ferreira de goal inicial da partida de
. Convocar Cordeiro, Fran- as eleminatórias das�guar-

"II' 11 "
. honra e para 'o maior .vo- cisco Schmidt, Edison Wes- nições que' deverão ir ao

Galluf". eV.Le o . ' \ \
Medalhas _ Para os arti- tante do concurso: meda- tpfal, Sadi Cayres Berber, Campeonato.

11.0 jogo - ás 15,30 ho-
, _

ras - Caramurú x Flamen- l,heiros nas partidas do pe- lhas oferecidas pelo sr. Sil-
../

go - Bronze "Flávio .Fer- dado da manhã:. medalhas .'iio J. V. Pereira.
. I

rari". oferecidas' pelo sr. Fridolino EXTRAS - Paia os jo-

12.0 jogo - ás 16 horas X. da Rosa; Para os gole i- gadores autores do:s tentos

._ Fluminense x Esperan- ros menos vasados nas, par- de abertura das pelejas se-'

'-ia Taça , "Almiraqte. tidas da manhã: medalhas rão oferecidas lindas gra�
Cados da Silveira Carnei-I "lVIont BlanGh";

Para os a1'- 'vatas', Ofertadas' pelo co-

ro". tilheiros da tarde: meda- mé1'cio.

Na reumao do Conselho Cunha".
Técnico de Remo, em que I �;o jogo - ás 10 h.oras -

foram tomadas as resolu-· Pç,ula Ramos .Ir. x A. D:

ções acima, foi também es- Trihdadense _: Taça "Dr.

tud?da a refôrma do Códi- Cid R. Amaral".

go Brasileiro de Remo, a 4.0 jogo - ás 10,30 ho-,
ser apreciada no próximo I Ias - União x 'Soberana -

Congresso. A principal al� Taça "CeI. Pedro Lopes Vi-

Rosa".

2� Tesoureiro

Schmidt
Orado'r .

...:. Fernando Bas-

José DELIBERAÇÕES DO C. S. DA F-A.S.C .

, I teração introduzida é a ..di- eira".

Em sessões realizadas

l
Kallil Boabaid, João Artur

nos dias 15 e 16 do corren- S. de Vasconcelos, Jósé Bo

te, o Conselho da Federa- nifácio Azevedo, Antônio

ção Aquática de Santa Ca- Boabaid, Manoel Silveira,
tarina deliberou o seguin- Valmor Vilela, Edilon Pe�

visão do Campeonato Brasi- 5.0 jogo ás 11 horas
leiro por três zona - Nor- - Palestra Itália x Olaria
te Centro e Sul. .A vencer o -' Bronze "Deputado Ota-

CARLOS RENAUX X BAEPENDI, EM
JOAÇABÁ

.

\ /

...

A rmtra ;;e1c.::ja clãs sE:;ni- Cr';zeiro d2 Jüaçar.a c

finais em di··puta do titulo Uni�� de }{j() 'do Su', -':'.:11·

cando contt'Z\ os três' nwia
.

\
t

-,

menos '1(� 23 tentos e:�l res

jogos apr-;pc.s, {> ap')!:tado
como fr<:\nco' favorito.

,

f·:+:ada na ci�tde de I.�!"�S

U�l(,p('ndi, ll� .Jar8.gu,i' ao

S'II. o pr Ir](;': ,'c. a jul� lf I,e·

. Manõi!l' TrJt;1"inho, . d':'S1R

Capital "eró :, referl2t' (Ia

-;.,'.'

·:·····�,,�;;!�:;:1� {:t�11f;;;:�::�::�

que (' sel'ãe, 8dversál. ,,:-., I s

i:,�:otõps do ,"",iube . Ati "jl'l'

('arIos Rel]rlclX, local' do

pugna. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Hoie e Amanhã I
no Passado

/'

I

,
,.

22 DE NOVEMBRO nheiro Camarão e João
Barbosa Pinto;

A data de hoje recorda- - em 1704, a Colonia do
Sacramento foi assaltada,
durante a noite, pelos hes
r-anhóis de Buenos Aires;
- em 1720, tomou posse,

na Bahia, o 4° Vice-rei Vas
co Fernandes César ,de Me

nezes, mais tarde Conde
de Sabugosa;
- em 1825, na Vila' de

Poconé, na Provincia de
Mato Grosso, nasceu AN
TONIO JOÃO RIBEIRO,

,
,

05 SCANDIAS -da VASP
/

-

va� agora

Outro' golpe
subversivo

Caixa Postal. 45
i-'lorianópolis
Santa Catarina

Diretor Dep, de Jogos e
I

Recreações: - Ari Ocampo
Maré

Diretor Dep. de Saúde:
- Orlando Filomeno

Aproveito a oportunida
de para apresentar a V.

Excia. os protestos de es

tima e consideração.
Pedro Medeiros

nos que:
_ em 1766, Lajes a "Prin-

ceza da Serra", foi fundada

pelo Capitão-mór Antonio

Correia Pinto de Macedo;
_ em 1767, uma "ordem

régia" mandava concluir a

fortaleza em volta da Ilha

de Villegaignon, então cha

mada Sergipe;
_ em 1773, na Colónia

do Sacramento, de cuja

, I ao sul do país

I

f

guarnição fazia parte, seu que, quando 1° Tenente de'

genitor o Alferes de Orde- Cavalaria, comandando a

nanças Felix da Costa Fur- Colonia Militar de Doura-I
tado de Mendonça, nasceu dos, foi sacrificado pelo I

José Saturnino da Costa cumprimento do dever an

Pereira, que veio, a ser Te- te a invasão paraguaia, [un
nente-coronél do' imperial tamente com seus 15 bravos

Corpo de Engenheiros e companheiros, no memora

lente da Escola Militar, Mi- vel dia 29 de Dezembro de

nistro da Guerra e outras 1864; ,

/
A VASP, trabalhando em conjunção com

\

comissões elevadas. Fale

ceu no Rio de Janeiro em 9

de Janeiro de 1852;
- em 1808, Luiz Alves

- em 1826, uma conven

ção entre o Brasil e a Grã-
� -

'�

Bretanha, declarou que, 3!
anos depois da troca de,

o Lóide Aéreo, pode ag?r'a oferecer

ao público, diêriemente, viagens ao

sul do país. Às 3as., 50S. e sábados,
,

I

pelos Scandias; às Zos. 4as.

e 60S. pelos Douglas.

agora, mais do que nunca,

de Lima e Silva verificou ratificações (que seriam si

praça, como Cadete de lado feitas a 13 de Março de

.Classe, no 1° Regimento de 18�7), ficaria proibido. aos'
Infantaria de Linha do Rio brasileiros o comércio de I
de Janeiro; escravos na costa da Afri-, s: �,

.

- em 1839, o Barão de I ca;
.

.':
',r, q,"'\1 ,

(

Jacuí (Francisco Pedro de - em 1841, foi criado 9 'I
Rua Conselheiro Mafra, 90 ...... Florianopolis /

Abreu) entrou no Rio Par- Conselhode Estado de que ,__

do, pondo em fuga os revo- veiu a fazer 'parte, mais

CI b O d A te'
. - I AGRADErIMENT�

���i:t�!:�e��,�enente Co- �;::; o�: r��::rilehOS���� U e oze·· e
. RUOS o I !a�!�i�����!rvi-I � oomi",ão organizadora �, f�,teio, em

. comem�-
- em 1851 Luiz Alves

I
Duque de Caxias; Bingo Social em benefício do Natal da Sociedade I d dEI I d

.

1 i raçao ao 1 centenario de fundaçao vem mm respei-

de Lima e Silva, acompa- - em 1902, foi criado, Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de: ores a sco a n ustria
,.tosamente por meio deste jornal agradecer ao Exmo.

nhado de seu Estado Maior, nesta cidade c!e Florianópo- Novembro. I recebemos: 'I Snr. Governador do Estado que se fez representar pe-

I
10 prêmio: 1 prato para torta com cobridor Sra.. ,

"Tenho a honra de comu-, lo Deputado Estadual Snr. Nelson Brasil e tambern
o Piquete, partiu de seu a- lis, o Tiro Nacional Brasi- d I I 1

.

Ih dMag a Silva Kunzer, : nicar a V. Excia. que em pe a musica que e conce eu.

campamento para a Colo- leiro que mais tarde veiu a 2° prêmio 1 par quadrinhos pintados à mão. Dra. t •

t d 28 d ti b d Ao Exmo. Snr. Arcebispo. que enviou telegrama,
, na a e e ou u ro o

S P V" d P F
.

D d
nia do Sacramento, onde ser o Tiro de Guerra 40, de Wladislauca Messi. ao r. e. igario que man ou o e. rer eo oro pa-

chegou no mesmo dia; tão ricas tradições em nos- 3° prêmio: Jôgo para refrêsco, rústíoo. Sra. Ma-
corrente ano, foi eleita e

ra a parte religiosa.
ria Frazono 'Gallotti. empossada a diretoria da A todas as mais autoridades que compareceram ou

- em 1904, no Rio de sa Capital;
faleceu O bravo

4° prêmio: Jôgo de toalha banho 'e rosto, Sra. ASEI, para o periodo de fizeram-se representar e que telegrafaram.
Janeiro, - em 1906, tomou oosse D' A'

. A d S Míg 1 D ' d it.t"� ora raujo. 1953/54, ficando assim cons- o verea or nr. 1 ue aux. que e mm o

General Silvestre Travas- do Govêrno dêst� Estado o 5° premio: 1 alcapur rústicJ, Sra. Ida Ferreira. tituida:
bom grado ofertou a pedra mármore para a coluna co-

sos. Coronél Gu�tavo Richard; 6° prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Rísoleta Me- memorativa, ao convite que foi feito pela Guarujá e o

_ em 1935, deu-se o le- deiros Presidente - Mário He- programa que foi irradiado. e os santinhos impressos

t
.

t N 7° prêmio 1 jôgo americano bordado à mão, Sra. leodoro Ferreira com a estampa de N. S. de Fátima para lembrança do
van e comums a em a-

Alba Bello I Vice _ Pedro Batista dos centenario.
I tal, Recife e Olinda, enlu- 80 prêmio: 1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny I Santos

Enfim a todos o muito obrigado da comissão.

A data 'de hoje recorda- tando muito lares brasilei-I Kúnzer. l0.S tá
Catuira, 10 de novembro de 1953.

nos que: ros; 9° prêmio: 1 cesta de Natal, Sra. Dorvalina
M d

.

�cre ario Pedro A CqMISSÃO'
-cm 1645, um Corpo de - cm 1943, foi criada a

Alves
.

I
e erros

I d d d S h J
---.--

10° prêmio: 1 bêrço com bêbê, Sra. Ondina I
2° Secretá�io Rene rmao a e o eo Dr esusHolandeses destacados dos Fôrça Expecíonária Brasi-

IMacuco. Abreu Pacheco
'

Fortes do Rio Grande do leira que iria tomar parte' P
.

.

d 1
- -..

t b Ih
-

rermos e conso açao originais ra a .os ama0, 1° Tesoureiro - Edmun- d PNorte e da Paraíba (360 atíva na Segunda Grande ofertados pelas' senhoras Evalá Fontoura' e Cecy Luz. I d BPI OS assos
homens), foi repelido com Guerra Mundial. As prendas estão expostas nas luxosas vitrines da

o runo j aeg e

Casa Paraiso.
'

2° Tesoureiro - Silvio FESTIVIDADE P>E SANTA CATARINA
grande perda em Canhaú '

Os cartões podem ser adquiridos com as senhoras, Wolff da Costa
pelos Capitões Diogo Pi- André Nilo Tadasco

componentes do grupo que trabalha para este fim ao Orad�r _ Manoel Gon
preço de cr$ 20,00.

viaje de avião - mas sempre

,
\ ,

Z. L. STEINER & CIA.

23 DE NOVEMBRO

I çalves
CONSELHO FISCAL

LA PAZ, 20 (U. P.)

I
RIO, 20 (V. A) --:- O DI-

I

,RETOR-GERAL do Depar
tamento Nacional da Previ

dência Social informou à"reportagem que aquêle Dé

partamento está ultimando
as medidas necessárias à

o

execução dos recentes atos

minister ias suspendendo,
em novembro, o desconto
em fôlha nos Institutos' e

NEGOCIO DE SECOS. E Caixas, concedendo abono
MOLHADOS

.

Não haverá' ft C I T E
'descontos Agência

de

Plinio de Freitas
Antônio Gutierrez

Realizando-se no próximo dia 25, ás 16 horas, a So
enissima Procissão de SANTA CATARINA, venho so

licitar, de ordem do Snr. Irmão Provedor,' a presença dos
Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metropolita-

\ na,
às 15,30 horas, a fim de revestidos das insigneas da

nossa Irmandade, e à esta encorporados fazerem parte
de préstito em honra à Nossa Padroeira. :

Consistório, 20 de novembro de 1953.
'

Luiz S. B. da Trindade -;- Secretário

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão de ventre. Pro

porcionam bem estar, geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, ragu- .

larizam às funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTES:l'I
NOS. Pu blícidade

Ivo .Merizi

Diretor Dep. Propagan
da: - Valdemar Cirilo

Dutra I
Diretor Dep. de Assisten- I

. ,
cia Social, Juridica e Eco-

nômica: - Waldir Busch

Diretor Dep. de Cultura:
Intelectual e Artística:

Vende-se

Nilza Speck Neves

I
Correm insistente rumores Por preços de ocasiao,

I

de qUE a cidade de Cocha- vende-se um bem afregue-
bamba foi teatro de, outro I sado sito defronte ao porto

golpe subversivo e, segun- do estreito. em predio re-

I .

do ditos lrumores, um gru-: cem-construido. na rua 14

po de militares havia tenta- 'I' de Julho 595.

do controlar algumas de- Ver e tratar no, mesmo

pr-ndências públic�s, alí, local.. ,

mas tais tentativas foram

frustradas.

aos pensionistas e aposenta
dos da Previdência, e anis
tiando os segurados 'com a

lugueres em atraso.

Disse ainda, que. não ha
verá dificuldade para tal

execução, e que aquêles
órgãos disporão de meios
financeiros para tanto.

Vende.�se

Espera-se, a qualquer Expresso São Jorge
,

...... DIARIAMENTE -
FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU

- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

ULTRA SONO
TERAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.

D R B
'

p.
'l'O PARA INFLAMAÇOES E DORES.

r. Ol11eu astos ,IreS TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

-M1r:DICO-' SINUSITESCOM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
'

E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE

I T.RATA(MENTO C(i)IM HORAS MARCA,DAS.
.

JANEIRO
CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS I R GUERRE I ROConsultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - -BIGUAÇU. !

Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 às 11 .
.• '.

horas. CONSULTÓRIO - ,VISCONDE DE OURO PRETO

I
Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 Flo- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

ríanópolis. ,RESIDtNelA - FELIPE SCl;U!U)T N," !lS.._-....--,·""";""'lO;!:

Um lote de terreno, próxi
mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro

7, das 7 às 10 horas. 1o Secretário"

momento, um comunicado

oficial, desmentindo, ou

,e(jjtliJ�l1!ando as noticias cor-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMEI 'UM BICHEIRO

'Pela primeira vez, o cinema nacional invade os bas
tidores do "jogo de bicho", revelando todos so seus se

gredos.
'

,

AMEI UM BIÇHEIRO, é uma bem cuidada reali

zação da ATLANTIDA, onde brilha os nomes de ELIA

NA, CYL FARNEY JOSE' LEWGO,Y GRANDE
IOTHELo. e JOSETE BARTAL.

.

,

'

Cumpre ainda acentuar, que além haver sido

ela-I'giada pelos entendidos, na epoca de sua exibição, con

quistou o primeiro lugar, em recente Festival de Cine-
,

ma Nacional, realizado no Rio de Janeiro. !
AMEI UM BICHEIRO, foi! produzida e dirigida por

"JOSE' ILLELI e :BAULO WANDERLEY, apresentan
do um homogeneo conjunto na interpretação, uma his- .

toria que prende a atenção e ainda um apreciável pa- I

drão de tecniéa cinematografica. ,�

I

O cartz de hoje, em nossos cinemas: AMEI UM
BICHEIRO.

Convite
CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ.

PIC-NIC DA VITO'RIA
!

Em regosijo pela conquista do CAMPEONATO I

CATARINENSE DO REMO DE 1953, o Clube de Re- i
gatas Aldo Luz, fará realizar no próxímo domingo, i dia'

22, na Loga, o PIC-NIC DA VITO'RIA, ficando por I
meio deste convidados todos oi remadores e associados

i

e suas exmas. famílias. Haverá onibus especiais que par- :

tirão da séde do Clube, no Cais Raulino Horn, ás 6 ho- I

ras da manhã.
Orlando Carioni, Presidente em

�

exercício
.

STELLA NOCETTI BITTENCOURT

I
-

MISSA DE 3·0 DIAS

Famílias Nocetti e Bittencourt convidam os paren
tes e amigos para assitirerà à missa que mandarão cele
brar por alma de sua prateada e inesquecível Stella, na
Igreja de S. Antonio, á Rua Padre Roma, as 7 horas do
dia 23 do corrente, segunda feira.

.1

AVISO
- A DIRE�ORIA DE OBRAS PÚBLICAS _ Serviço

de Luz e Fôrça _ comunica que. domingo, dia 22 do.cor
rente, será interrompido o fornecimento de energia elé
trica, das 7 (sete) às 12 (doz) horas, por necessidade de
serviço.

Diretoria de Obras, Públicas, 19 de Novembro de
1953.

Noitada Artística
A PARTIR DO DIA 9, A VENDA DE MESAS
PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA

_=.1\ O�QlJES.TRA S,INFÔNI_CA COM O SO- .

.
PRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA

TÊNIS CLUBE, NO DIA 21.

I) ESTADOFlorianópolis, Dorrlingo, 22 de Novembro de 1953
------ ----------------------�-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

Segunda EXPOSiç_ãp' Estadu�l do Trigo �==----
REALIZAR-SE-Á·DE 6 a 8 DE DEZEMBRO EM CONCORDIA A SEGUNDA EXPOSIÇAO ESTADUAL ',DO TRIGO, COM A ..

PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ESTADO, PARLAMENTARES, TÉCNICOS, _o_o.
E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E' ADMINISTRATIVO, DO PAÍS

AQUECEDOR..

ELÉTRICO,

1-�4
IMERSÃO f1,

Capacidade 30 LITROS

I
1-

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu

logem instontoneo, permite o

rncior escolo de groduo,ões de
.

TEMPERATURA.

,

I

J
--__/

Cencura até 5 anos

As 10 horas

MATINADA

! SHORTS

I DESENHOS

COMEDIAS

No Programa:
Filme Jornal Nac. '

Preços: 3,50 _ 2,00
LIVRE

Asilou-se na Em
bD ilada do Brasil
LA PAZ, 20 (U.P.)

Asilou-se, ontem à noite,
na Embaixada do Brasil,
o universitário Manfredo
Kempf,' comprometido na

última insurreição da falan
-c,

-

ge socialista -boliviana.

- As 7,30 horas
. Humperhy Bogart em:
NO SILENCIO DA

NOITE

Alastair SIM - Jack

WARNER em:

C'oNTOS DE NATAL

No Programa:
Cinelandia Jornal Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 1.4 anos.

"'Tende-se uma casa de

naterial, sita à Rua Rui

8alj:�OSÇl n. .13Q, .d�fronJe" ao
'\llrigo de Menores. IVC:'l' e tratar na mesma.

Às 2, horas

la) :_ PaI KELLY em:

TY.RBILH�O DO

PACIFICO

1°) ROY ROGERS em:

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

". ,

AQUE�EDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizQI1,g_' e ...•"icol., '

• Construção 'sólida, sendo a caixa interna de COBRE, ..
,

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro}.
• Resistência do tipo tubular. inteiramente ,blindada. !
• Controle automático de femperatura pot'. URMQSTATQ'

que proporciona gran�e ECQNQM.lAt

Vtlko _ GARAN!_t O QUE FABRICA

C(
.

-""��,-

No Programa:
Filme Jornal Nac.

., Preço: .6,20 - 3,50
Imp..até 14 anos. AMEI lLM' BICHEIRO
As 2 horas Esporte na Tela Nac.

1°) Roy ROGEJ{ES em: - Pecas 7,00 - 2,50.' /

RARRAGEM MADITA Imp. até 18 anos

2°) _ Continuação do ce- As 2. horas
riado:

I
TIM-TAN em'

'.

A DAGA DE SALOMÃO O FILHOTE DO' ZORRO
3°) - Paul .KELLY em: No Programa:

TUBARÃO NO PACIFICO Esporte na Tela Nac.
No Programa: rreços: 7,00 - 3,50

. Esporte ,em Marcha Nac. Imp. até 5 anos

Improprio até 10 anos As 10,30 horas
MATINADA

f3Lt)�14
Esfrel1o.·

-

l

.1

As 5 _ 7 _ 9 horas I
EI;.IAl':JA:- Çyll FAR- i

NEY _ GANDE OTELO
I
I

I
�---------------------�---------- ----

C f' Ott !�S��T���O c in e Ina SiPÁ_"
.'

�OJ.

a e o Deverã:L�:::a�!r19!� I / .. I /' A'S. '.
Os' fabricantes do já afamoso "CAFE' OTTO",' bomu- Quartel do 14° B. C., afim 1/ I BARRAGEM MALDITA

* f "
.

nicama sua distinta freguezia que' os coupons distribui- de tratar de' assuntos de "�I .W • 3°) - Continuação do
"
- 0UI1AfITE TODO 0fA 1

dos nos pacotes de Café, serão trocados pelos talões nu- seus interesses, os seguintes
I ...

- IIP'J seriado: A DAGA DE S-- '/, , '\...
"

nos l/II "'FJO� ,�,'�,t'merados 'somente até dia 14 de dezembro próximo. I
-.

,

,

L'OM -

O oo ° " "ftl<L J

Outrossim, aproveitam a ocasião para alertar seus' conscritos: 1\ As 4 6- 8 _ 10 horas
I

A "" e 4 eps. l\'

ti,it
'

. , Luiz Carlos de. M,ello, da I ELIAN'A - Cyll FAR- N.o Pr.ograma:
.

�..
",

D'\\1''/_ ��".
_""

'

'

,

fregueses ,de que os pacotes que não conteemCOl1pons,. ,.
_ -_

são pacotes violados, podendo o produto ser adulterado. classe de 1935, filho de Ma-
I NEY _ GANDE OTELO! Minas Filme Nac.

.

,P�r isso. aconselhamos aos _fregueses consumidor�s, rino Mello e de Maria Sar- i
_ José LEWGOY em: J Preços: 6,20 _ 3,50 '; � iIl

'" � � �

que nao aceitem pacotes que nao contenham os referi- torati Mello. ' 'I 'CHEIRO
"

Impr,oPio
até 10 anos I

? �I
"

dos coupons.
"

, . . I
AMEI UM BI

,

'

,
�

CARDOSO & CIA _ Proprietários. ! :1

Jose Vadir .Kamtz, .da, No programa:, "

'

_______________ .

. L.as�e de 1935, filho de Eh�s I Noticias da Semana Nac. ,..,.!. ír � l1:!W. ! ---------�.-,----------

.

I
Kamtz e de Delayde GUl-1 Preços: 7,60 _ 3,50 ,k� � !: �_lâ� . CONT D "

M· d 7· O· i

marães Kanitz.
-_

I
Censura: Improprio até: As 2 - 4,30 _ 6,45 _ 8,30

I',
A OR IAluga-seISSa, . e 18 i, 118

anos I ELIANA - c-u FAR- �
. Dispondo, de um períod_o

,

\'
__. I NEY _ GANDE OTELO livre das 8 as 12 horas, acel-1 Sala Sanitária 3-70 por'

Romeu Sebastião Neves e familia convidam os parentes i As 2 horas _' José LEWGOY em: 'j'
ta escritas avulsas.

, 7-8P com piso dé' marmori-
e amigos para assistirem a missa que em intenção à alma

I 'Jeha LUND - Corine AMEI UM' BICHEIRO Cartas para: _ Contador te paredes de Azuleijo is-
de seu saudoso irmão ERNESTO NEVES JUNIOR, CALVERT - Diana LYNN No Programá: .,.- Rua Dom Jaime Camara talação sanitaria e Luz à
recentemente falecido em São Paulo, mandam rezar na I em'

-

'

'I 44 FI' ,

li.• Noticias da Semana Nac. _ orianopo IS. rua Martinho Calado, Cha-
Catedral Metropolitana, no próximo dia 23 de Novem- : MINHA AMIGA MALUCA
bro (segunda-feira)' às 7,30 horas. I Preços: 7,60 _ 3,50� cara do Espanha. Tratar a

\

-

No programa:
'

.Imp. -até 18 anos t-��f rua Almirante Alvim 36.
i Preços: 7,60 _ 3,50 : A C I. T J:' .

'IWUlll i1tDJ AG2N'��� �" I
:.�! PUBLI:��DADE'" - Terreno

I' As 8 horas t REVISTAS I Se deseja construir sua
. Humperhy Bogart em:,. e

,e
casa elTI local aprazivolçpro,

II NO SILENCIO DA

� tADIO _ JORNA!� cure adquirir um lote de
NOITE ;

" ,... terreno na "Agronômica",-o.....()-.:>().-.()... ()....o-

próximo.a Zona Residencial
do 5° Distritó Naval.
Tratar à Rua Uruguai n. 11

C. DAMOS S/I.-Comércio e ,genelas-
·Rua João Pinto, 9--Fpolis--Sta. Catarina

','
-"- José LEWGOY em:

Vende-se
Por motivo de mudança,

vendem-se móveis usados
em bom estado de conserva

ção. Tratar no sobrado do

I Banco Nacional do Comér
cio S. A..

, Frlquez.. em se,,1
Vlnbo ,Creolotado

(Silveira)Shorts
Desenhos
Comedias
NeY Programa:
Filme Jornal Nac .

Preços: 2,pO _ 3,50
Censura LIVRE

GRATIFICA-SE
A quem entregar "Negri

nho", um cão perdigueiro,
pI'eto. Que fugil.J:.j à ·rlü:(,�·�... , ,.

-

" ,,"1 ..
"'.'

i selheiro Maf:ra';i56.;;·'�';.;,
:�" .

-.:" :':,:' ::-!,hi-��t},���::tL.�;if,;'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 22',de Novembro de 1953
_--

ilomunistas nas. Festividade· de Staó CatarinalHumenagem a
Fabricas da 8e- I Viralem e Marlir Malio Pinotti'
ueral Electric'

',.

Padroeira di! Arquidiocese e
do fistado

CURITIBA, 20 (A N.)
Em trabalho apresentado ao

.Congresso de Higiene os sa

nitaristas Júlio Muni� e

Rostam Loureiro Soares co

municaram as revelações
das pesquisas sôbre o novo

aipo de parasita estudado

pelqTnstítuto de Malarío

gia do Serviço Nacional de
Malária. A' essa, nova es

pécie resolveram os sanita

ristas dar a demonstração

BOSTON, 20 (U; P.)
.

-

Um elemento de contra-es

pionagem do FBI declarou

hoje que há grande infiltra-,
ção comunista nas fábricas

da General Electric Compa-
ny encarregadas de exe-

,....
,

cutar trabalhos <lo 'maior

segrêdo para a Marinha de
.

Guerra' e para a: Fôrça Aé-

do Iasmodium Pinotti, em

homenagem ao calariogista
patricio Mário Pinotti.

TOSSIU ?

ro acesso de tosse, .tome "Sa
tos in", o antisético das vias

respirator ias. "Satosin" eli

mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas

far�ácias e drogarias "Sa-

/

IlPOS UMa

INDIGEstão

que participaram do Con

gresso Nacional de Tuber
culose o lancament� da pe-, "

dra fundamental. do jHospi-
tal Sanatório"de Tubérculo-

- a mucosa ealomacal
fica irritada e híper
�nsivel, exigindo o

uso de um .aleallnlaan
te como a Magnésia'
Bisurada, para prote
gêol� e prevenir a

hiperacidez. Magnésia
, Bísurada o em pó e em

,

compri-
midos.

nos Aires.

Vende-se
Por motivo de m\,ldança,

vefidem,�se móveis usados
em bom estado de con�erva-

'4o dção. Tratar no sobrado o

Banco Nacional do Comér
cio S. A,

.
,

"

7
/

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

Sua cozinha
,

'p-or falta de um
-

.

Examine as paredes, o teto, os

armórios, as, cortinas. Repqre, estóo

cada dia mais escuros. Slto os vapores

gordurosos que sobam das frituras e

que a tudo 59 agarrlJm e encardem. Evite êS59S

prejuizos com um Exaustor Contado Custa

EDITAL DE . Cada associação deverá

CONVOCAÇÃO I apresentar-se com os res-

_
,

'

I pectivos estandartes e dis-
Dom Joaquim Domingues fíntívos,

de Oliveira, por mercê deI'
"

Deus e da Santa Sé Apos- O 'prestito desfilará � con
tolica, Arcebispo Metropolí- tinua, lentà e ininterrupta
tano, Prelado Domestico, mente, i é, sem 'qualquerrea.

h ITetto, não Assistente ao Solio Pontifí- parada na marc .a, ao sinaWiliam H.

'identificou com maiores cio, etc. diretor.
v- S b Aos que o presente Edital Os fieis e famílias queminucias, declarou a u-

<,

d M' virem, sasulaçiio paz e ben- não puderem acompanharcomissão do sena or c-

ICarthyque a células comu- ção em Jesus Cristo.. a procissão deverão postar-
'l�istas nas fábricas da Ge- Fazemos saber que, de se nos passaeios das ruas

neral Eletric, em Lynn, acordo com a praxe estabe- do trajeto para assistirem a

Everett, Fítchburg, Massa- lecida e a piedade dos fieis, sua passagem. Não deixe que as Bron
setts e Schenectady Nova celebrar-se-á no dia, 25 -do. O prestito obedec�rá ao

quites, ou Rouquidões amea

York. 'corrente, feriado estadual seguinte itinerarlc: 'Praça cem sua saúde! Ao primei-
Disse que realiza o tra- por decreto lei de 12 de 15, (lado do Pal,cio,), Ruas

balho de contra-espionagem' julho de 1938, a festividade Felipe Schmidt, Deodoro,
desde 1941; e que foi mem- I de Santa Catarina, Virgem Vidal Ramos, Arcipreste
bro de uma das muitas cé- e Martir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça .Pereira Oli

lulas que revelou haver quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase), Rua
nas referidas fábricas. lo modo que segue: I Anita Garibaldi, Av. Her-

1) Às 10 horas, solene

I
cílio Luz, Rua Fernando tos in", que combate as bron-

Missa Pontifical. Machado e Catedral. quites, as tosses e as eon-•

2) Às 16 horas, Procis-I As, varas do Palio serão s-equências dcs.i resfriados.
são com a imagem de San- carregadas pelas meretissi- _

t; Cátarina,' para a qual I mas Autoridades especial- Mais um bospltalconvocamos todas as enti mente convidadas.

t bdades e instituições, catolí- Para' a solene procissão para U BrCU-
.eas desta Capital qUE. nela convidam-se todos os fieis e

los'osdeverão tomar ,parte, de- .a população ém geral.
signamente pela seguinte 1., Sendo costume, aliás mui-

CURITIBA,20 (V.A)forma e nesta mesma or- to louvavel e piedoso, enfeí-
Realizou-se na cidade de

clem: tarem" e ornamentarem os
dLondrina, em presença as

Cruz processional, Grupo fieis as ruas e fachadas das
\ altas autoridades do'Esta-

de anjinhos, Colégio Corá- casas em circunstancias se-
do e de numerosos médicos

ção de Jesus, Asilo de Or-I melhantes, o mesmo se pe

fãs, 'Cruzadinhos,' Congre- de e esper� por ocasião da

zacões Marianas Femini-' procissão de Santa Catarí

nas, Associação de Santa na, gloriosa Padroeira da

Zita, Associação de Santa Arquidiocese e do Estado.

Terezinha, 'Oam,-,às' 'de Cdr,' i_o ,Desde já hipotecamos
M·

, -,'

é·" sos a ser construido naque-
-

a-'gn SII -'

dade, Apostolados da Ora- benções a todos quantos de
la cidade pela Campanha

B
li

d' ção, Ordem Terceira Fe-, qualquer modo concorre- ,,
I5U ra a

'

Nacional de Tuberculosos.
minina, Ação Catolica, A- rem para o brilho da pro-

brigo de Menores, Colégio cissão da excesa Padroeira.
.

Ministro da Mari- ; OLHOs - OlJTlD08 - ..�. QA.K9AMA

oba de Portnu_1 �:t��:::s�a�:�i;:a:�a�I:� ve��:��:P�!i;3. 14 de No-
DR. GUERREIRO !tA FONSECA am�arDa decepça-od d O d T

. De ordem e comissão de � d. .......
•••

man a es, r em ,ercel- ltee�ltá d. OCllloa _ I:um. d. ':ra.to •• Olhe 1'&1'1
....

'RIO, 20 (V. A) - Via-
ra MasculiQa; Carro 'I'riun- Sua Excia. Revrna.

la.. iltc�'o 4a Prudo Art4J1al. BELEM, 20. ev:.A) -

AJ que es�ão
.

pa,ssando fomejando pelo novo navio por- fal, RevmO. 'Clero, Palio, (Ass.) Mons. FREDERI- Mo�.n. Ap.,.lha••m., I bordo 'do "Cuiabá" chega- sem ter um teto para se a-tuguês"Santa M�ria", em bandas de musica e povo. CO HOBOLD, Vigario Ge- t:....Jt.rt. - VIMO.de il. Oure P....... I.

Il'dm. a esta capital, 700 nor- brigar. Muitos .aind: estãosua viagem inaugural, che- Ad' ral
'

I
- _,_o

,- -

.

.,. t Ad' d dgará, no próximo domingo, nad:t�:raaa�S�!::�::n��� 'JOSE' RENATO l?E Club"e' 12 de A gos to �:;g�n:: H�S::�:�i:a�eemT:� "�����á'�, ::s, P�:::do:o contra-almirante Ameri- tíd de
,

SOUZA Provedor da

Ir-II, f d J f'
-

l'
sociações e �n 1, a es se,

GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO- ;:.an!ln, so reram amarga.j e- ?élrCO zarpar, icarao. ao eo,rico de Deus Rodrigues reunirão dentro e no adro mandade do SS. Sacramen-
C�EDADE Dlj: ,ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE� ct:pção, encontrando as por- sem ter o que comer nemTomas, ministro da Mari- da Catedral, águardando to

I FESA 'CONTRA LEPRA
'

ta:,. cerradas por falta de onJe dormir. A situaçãonha de Portugual. -

cada uma o lugar que lhe HEITOR IlUTRA, Se- NOS PRIMEIROS DIAS DE OEZEMBRO verba para 'alimentar novos dos nossos irmãos do nor-Será hóspede oficial do fôr reservado e competir" cretario da Irmand�de SS. 11 ,RPDADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E
necessitados. oeste que, vieram em buscagovêrno brasileiro, duran-

no prestito. Sacramento.
la. Rodada _ Um a����:; com pedestttl de alabastró; Veementes apelos foram de uma vida melhor na A-te a sua permar;.encia no

'"

I oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um dirigidos ao pr�sia.ente da m:>zônia, é dramática, ur-Brasil, tendo sido organiza- [Xp feS!\,O Flor,' ,j no.)o
'

S par de sapatos de croc�dilo, oferta de "Modas Rep:úblíca e aos ministros. gindo que as autoridadesdo pelas autoridades navais
,Cliper".,

. '

"

A inàioria dos nordestinos I f"deraü: façam alguma coi-'e pelo Itamarati um exten- de 2,'1. Rodada ..:_ Um abat-J'our com pedestal de alabastro" ." . .] d' 'b' f"d ,,�constltulua e cr,lanças, sa em seu ene lCIO.h
'

ofet'ta da "Casa Cascais" e mais um estojo eso programa de amena- ANDRADE & KOERICH
escovaS.

'

ii< I'� I ....gens.,
-

3a. Rodada _ Uma ençeradeira elétrica, com espalha-o almirante Tomás hos-
Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

'

dor, oferta da "Caca Meyer".
'

pedar-se-à no Copacabana
'

Cnrítiba e São Paulo 1a. Rodada _ Um estojo de perfume, oferta da "Fár-
Palace e visitará, além des- macia Catarinense".

,

ta capital, Petropolis, Vol- Com vial�éns diretas ,e permanentes ,'ia. Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta da' "Casa
Màtriz: - FLORIANÓPOLIS Hoepcke S. A" .ta Redonda e �ão Paulo,

Rua Conselheiro Mafra,135' ôa. Rodada _ Uma panela de pressão, oferta de "Ma:'embarcando no dia 28 em Fone: 2534 _- Caixa Postal, 435
I 'chadu & Cia",

'

Santos, com destiná a Bue- - End. Telegi'.: SANDRADE Rodada _ Um Edredon, duas fac�s, oferta d'" A7a.

IAgência:' - CURITIBA '

, ' Modelar". I'
.Avenida 7 de Setembro 3320/24 8a. Rodada _ Uma grande Ceia de Cristo, oferta da

Fone: 847 (Linha Paralela) ,
,

"Casa Galluf". ' � I' End. Telegr.': SANTIDRA 9a. Rodada � Um aparelho de Rádio Receptor, o:ferta
Agência: ._ SÃO PAULO '

d"'A Eletrolandia".
Rua Rio Bonilo n. 1247,� tOa, Rodada - Uma-grande Eletróla, oferta do ,sr. cei-IFone: 9-3l-9,6 - Atende Rápido RIOMAR

'so Ramos,
End. THlegr.: SANDRADE lla. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni i-o--

,
_ G'lma & Cia." ,

I(Agências no Rio de Janeiro e em Belo H01'izonte com', PREMIOS DE CONSOLAÇÃO •

"

tl'áfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de Trans·
12Pacotes de Café da Ilha, cóm 5 quilos cada um, ofer-portes Minas .Gerais S/A.) I

ta do sr. Ernesto Riggenback. ,
,

'2 Depósitos de matéria plastica, .oferta da "Ca:;;a'Amé-
I. rica".. '

I Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Olivei,ra & Ir-
_" I

maos.

1 Raquete de último modêlo.
1 Cadeira portatil. ,

2 Litros de légítimo cognac
,

I Abat-jour, oferta da "Casa Royal".
Como complemento da reunião, o lança'mento de;

um filme ...
BINGO E CINEMA

PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100;00,
Senhas com a direção da Associação" beÍfi como na

'

Secretaria do Clube Doze; no horário dai><8 'ás 11hs. I
PrêI�1Íos em \:!xposição n� Casa Hoepcke. T

CARLOS HOEPCKE S. A. .

Secção de Máquinas e

Eletricidade
'

Rua Deodóro
Fones: 3.039-2.300

Aluga-se I Navio-Motor "Carl eHoepcke�
,. 3 70 ! RAPIDEZ -., CONFORTO.- SEGURANÇA

.

Sala Sanitária - por I
.

7-80 com piso de marmori

t� paredes de Azuleijo is

talação sanitar'ia e Luz à

rua Martinho Calado Cha

cara do Espanha. Tratar a

rua Almirante Alvim 36.

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE �ANEIRO
Escalas Intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

[TINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA VOLTA
Le Fpolis. de Itajaí

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

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

Terreno
Se deseja construir sua

casa em local aprazível, {-ro
cure adquirir um lote de

terreno na "Agronômica",
próxim� a Zona Residencial
do �o Distrito Naval.

Tratar à Rua Uruguai n.11

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

.

Río., às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
_

EMPRÉSA NACIONAL DE �oJ'AVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: 'Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: . 2.212

Cerâmica São Caetano
.'

TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI-
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA'

O·snyGama aeia.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

239 - Florian6polis '

DISTRmUIDORES

Agência:
I

..

nua DeodOJ�o' esquina da
Rua Tenente Silveira:

Viagem 'com segurao,ça
e rapidez

so 'NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
. RI?IDO' �(SUL-B,RASILEIRO)

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

_.,...._-_._---_.__._------.'--- _,=="""",._--.,..",.._

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Üíreteric do PSD i Novo· Banto Fundado em Florianópolis
Continuando oe!!!tr.!�,b:!.��tar sendo r.<.�i- ii' ,

Com o· Cãpilal. de, 20
�

Milhões
"

'-

,11u dereestrutUràção parti-

ti
da com grande entusiasmo, ,Esta sendo �un�ad� com'j

ram subscritos maI� de .

': , esgotando-se. rapidamente
- ....

�"__ J,ária, o 'Diretório Munici- a caravana do Partido So- Sede er_n Flor,lanoPo�ls, UD11 C�$ 8.000, .000,�0 (OItO,
m

1-[
as c�t�s. destinadas a cada

Florianópolis, Domingo, 22 'de Novembro, de 1953 pal do Partido Social De- cial Democrático em toda n9�� Ba�.c� que tera a de-, lhoes de cruzeiros) estando mumcipio.

\

O M d E S I' O -a' '�,m.Oi�::i���I.·�:�,I:,:��-;.:or.g�� pa�e�iretório de Armazem ;:���;;�Sd� �.A:'�O ÇA� '&iouald"O'
-

L-o"pu' -na -G"'-u-a-r-uJ-·'O'--UO O m ' e e I S, nízar �\ Diretório ,distrItal d� Capivarí, ficou assim O novo Estabelecimento .1
--- ----'__

, pessedista de Armazem do contsituido: de Crédito terá várias agên-

Acy Cabral Teive Reza Pahleví proibiu que oCa,pivarí, neste municipio. Presidente Antônio cias nó Estado de Santa Ca- 'O' famoso' gal'a- dos' 111m \".. (IraA semana começou bem: lider Mossadégh r seja cha- Assim é que uma carava- David F'ilet. tarina e
\

substituirá o tradi- " D
O Sol que andava fugidio, mado, no tribunal, de trai- cional Banco Agrícol S uma vez' '�m vdgabuodo 8 Is' ,

� hil d na composta dos compa- Vice-presidente - Ga- a. uas
, U,' » « •voltou a brilhar sôbre a nos- dor.'O governo c I eno e- ações serão de Cr$ 500,'00,

Ilb V d O' FI t t do de ernergên nheiros 'Idalino Fretta, Ma- briel Beekauser, -

la' 'com t do novam Dt.sa "a er e. amengo crc ou es a e -

h U -.,... e 8d
'

S' d d C A
�' 10 S

' .

EI'
.,. (quin entos cruzeiros) ca- o"�•••

'

"inaugurou sua nova se e ela f'ITI antiago, temen o a noel Brigi o osta, ntonio ecretário - isiarro

social. O Marechal Dutra es- generalização da' greve. Hulse, Januário Alves, Gar- Freitas." da uma. entre nós "str"la 3.. -'ol-rateve j.resente. Café Filho xxx
S 1 d F 20 S

' . T' Segundo estamos infor- t1 tI - n li '. '

cia, Francisco a ga o, er-
\ ,ecretarlO - omaz A' êncía d doi lt FI'" lir' O C t C A id d b ,

pos ausencia e OIS anos, vo a a orianopo IS, o,tam lemo ampeona o a- nossa CI a e rece eu,
Neves. mados a iniciativa está am-

tarinense de Remo foi um de braços abertos, o dr. A- nando Genovez, João Za- querido astro de rádio e cinema, BONALDO LUPO"
,

b tt" M
.

R d
.

I 1° Tesoureirc - Antônio parada por elementos do al- cumprindo assim sua promessa de qu
-

sucesso. O Aldo Luz sagrou- derbal Ramos da Silva e o I, oacir o rigues, n- , e nao se esquece-

se campeão. O Martinelli foi exma. família qque, regres- dio Fernandes e Paulo San- Pedro Martins. to comércio e da indústria ria de nossa terra. Todos, ainda, se lembram de sua ale-

adversário dificil. O Avaí saram a esta capital após tos, esteve em Armazem, Membros: _ Bernardo das diversas iegiões.do nos- gre temporada e que tant�
elim.nou o Grêmio Esporti- longa viagem à vários paizes procedendo à eleição do no- Francisco Philippi, Saul so Estado, onde o Banco fu- êxito alcançou no fim de 51.
'1/0 Araranguaense, na pror- ao Velho Mundo. A chega- turámente instalará suas a- Pois bem, agora Ronaldo

1 h vo 'Diretório distrital do Freitas Pedro .Jerônimorogáçào, O F uminense ven- da verificou-se às 17 oras,
l Democrá Cardos: A H Id gências. pretende realizar uma tem-

ceu o Vasco, no Maracanã. O Flamengo derrotou o In- Partido Socia Democratico. ar oso. ugusto e e-

Nossa Senhora não quer ou- ternacional, de Pôrto Ale- Recebidos com grande entu- mann. João Polidório Arent. ,Do seu capital, que será porada que nada ficará de-
vir as j.réces do Flávio Cos- gre, por 2 a O. O Professor I siasmo os pessedistas 'tuba- João Quirino Machado. Jo- de Cr$ 20.000.000,00 (vinte vendo à a!1terior. Acompa>
ta. O "New York Times" pu- Flávio Ferrari, Presidente 'lt d A sé João de Medeiros. Ma-j milhões,d,e cruzeiros) já fo-\ nhado pelo seu pianista ex-
blicou uma entrevista do da Câmara Municipal, de- ronenses vo aram o rma-

-

I 't' f 't lo i t I A tô
.

André C 1 clusivo Luís Andrade Rey,Ministro Osvaldo Aranha. volveu o "abaixo-assinado" zem sa IS e\ os pe o in eres- noe n omo n re. ar os
\

r-;,egrU'sou a esta capital, a pedindo a autonomia para o ;e da população em perten- �eandro Vieira. José Seve-l H�menagem a s. "O 'cancioneiro galante do

embaixada do A\..aí, Houve I Estreito. De acôrdo com o .er ao PSD. Mais de duzen- rino Alves. Onofre Pedro

M.'«i Com ..rclal....
Brasil" fará desfilar ao mi-

abraços e foguetório. Regirnento os títulos ele!!?- tas pessoas tomaram parte Martins. Bernardo Kniess. li t1
" crofone da Z. Y. J.-7, às1,

xxx rais devem ser anexados a- .-' ,.. mais lindas novidades do
O sr: Ivo D'Aquino falou auele documento. E,'por Ia- aa reuruao, tendo-falado os Jose JeSUInO Borba. Manoel

no Senado sôbre a indústria 1;1' em autonomia, sabe-se,
l
srs._Antênio Hulse e Manoel' João de Medeiros. E,lisiário A Sociedade Musical "A

de l.rtrcinios de Santa Cata- desde já, que todos os vereá- Brigido Costa. Todos os ele- Rodriguez. Vendolino Dau-' COMERCIAL" foi, a 20 do

rina. Faleceu aos 59 anos, o, dores da nossa Câmara Mu- nentos de representação e femback. Cristiano Schu- corrente, homenageada com

poeta Jorge de Dma. Fa-· nicipal são contrários a essa )re"stigio da' séde do Arma-: macher. Artur May. Evaldo uma cervejada, nesta Capí-
lando aos jornais portoale- jmedida.

'

f B d B tal, pelo transcurso do Dia
grenses, o Gal. Juarez Tá-

'

xxx
zem do Capivarí, passaram De ein. ernar o atista

'vora declarou que dentro de Duas importantes mensa- a pertencerv ao Diretório May, Alberto Warmeling, dos Músicos, que então de-

5 anos o nosso país deverá I geris foram assinadas pelo pessedista, conforme se ve- Artur Loch. Antônio' Eí- correu/ Nessa reunião; de
enfrelllar uma tremenda Presidente da República. j �á adiante. sing. Pedro Francisco da cordialidade, estiveram pre-
crise de petróleo. Noticiou- !Foi prDposta a taxação adi-

Além dos antigos compa- Silva. Antônio João Galdi- sentes os-seus componentes
se queó Instituto de Carnes donal de lucros extraordi-

e ainda os funcionários do
prc�l(,llde pleitear um preço nários e a regularização da nheiros, vários elementos no. Osório Galdino da Rosa.

único 'para o boi vivo, no. dívida pública átravez de pertencentes a UDN passa- Luiz Pedro Mendonça. Hen- Banco do Brasil, de quem

s111 do Brasil. O Mínistro tim eI?pré__sti,mo interno. O I ram a integrar o Diretório rique Lauret. João Felisbi- partiu ,essa expressiva ma
Anlllh::-, desautorizou a en- Prefeito Jamo Quadros lan- I reorganizado. ano. Jorge João Nazário. nifestação de simpatia' à
trevIsta publicada pelo ';'ll'il um repto ao deputado I O P 't'd S

.

IDA" M t' E
- classe, os srs. Edgar da

"Nc\\' York Times". A atriz 2inheiro Júnior. O gover- ar I o oCla em0- "l.CaClO ar ms. stevao

't' d' d' . Sua AldoAnc'o D I'd F' Cu,nha Cidade, gerente da-de. emema e rádio Império nador Régis Pacheco decla- �ra ICO vem Ia a Ia, enl'l- o z . I av 1-

Alg�11tina obteve o divór- rou que ainda é cêdo para 1uecendo as suas fileiras, let. Manoel Damásio Cres- quele acreditado estfbeleci
cio do Conde Cabezuelas. :--e tratar da sucessão presi- �om 'novas e valiosas ade- cêncio. Antônio Henrique, mento bancário, Maestro
Em 5ua fazenda, em Itara- �De�ci�l:.." CoBmemd�ro�-seE Ó ões. Esta p�eferência ,pelo Rodrigués. Paulo Polidório Vespaciano de Souza,' da
ré, faleceu o sr. Corrêa e ia ua an eira. m

o 'd d D � Arent. Oscar' Fagundes. Penitenciária: do Estado e
Casuo, ex-ministro da Fa- Kansas City, os matadores • artl o o r. Nereu Ra-

zenda. O Presidente Vargas do menino Boby Greenlea- nos, é plenamente justifica- Ladro David Filet. Osval- outros.

determlUou_ ao lidgr Çapa- se, foram condenados a -la d�da a maneira como se do José Aguiar. José Júlio Saudando os elementos.
nema a derrota dos projetos morrer na câmara de gás: A �ncontra abandonada toda a Fraga, Sebastião Corrêa,' de A COMERCIAL falou,!de Abono aos funcionários Dena será executa'da no dia ,-

1" O
/

d G b
.

1 H P l'd entre outras pessoas, o sr.'eglao su ma. s po eres lf ne oeppers. o I oro
. púhlieos. Enquanto isso, o 18 próximo. O sr. Andrei ,

bl Arente. Artur Sch,l·ml·tz. An-- Cal'melo Faraco, funcioná-
lideI' Mossadegh estava en-, VishinskY'criticou a' próxi- )ti icos, principalme,nte o

,

-

�

d E t d d t�' D 'd F'l t R b ,rio do Banco do Brasil.tre a vida e a mqrte. O ca- ma reunião ocidental, em �overno o s a o" na a omo aVI I e,' u ens

nal da Rádio «lube foi en- Bermuda.' em feito pelo Sul. Jacinto Bressan. Artur May
tregúe aos seus funcioná- xxx I E é no PSD que está a es- e 'Berzi'ardo Batista May. TIMrios. E o sábado chegou. O go- )erança do povo, deste povo

• • • Ixxx vernaoor Bornhausen não
l!'oi assinado, nesta capi- apareceu, ainda, para resol- que trabalha e luta e est.á '

I'tal, o ,contrato de constru- ver o caso 'da carne verde. �endo perseguido de impos- '.
CURTO-CIRCÚITO

\

ção do novo edificio do Ban'- E o tempo vaí passando .. ,
tos e com as estradas tran- Sr. Edmundo Repentinamente a volta-, '

co Nacional do Comércio. O �adas de porteiras e fiscais. i

'SI gem aumentou e os dínamos I
Tribunal Regional Eleitoral - -'" moDe udenistas, de, Araranguá, IIanulou o pleito de Turvo, '

por haver ,sido fraudada a � Sid I- loe tt-I-IQue e' que ha' ;.1 começaram a esquentar. A

vontade popular. Foi eleito
,

ne ,,' "e
De Ib.'ram-a chegam-nos

No comércio de Florianó- fricção contínua e veloz,'
Presidente da Comissão

,

- l:olis" foi co-proprietár�o da promoveu a indução, deu
Permanente o DeputadoJo-'_ Livrariá Paschoal Simone, terra e o inevitável choquenoticiltS de que as terras, ou •

sé Bahia Bittencour,t. O dep. 'stabelecimento d,e tradição, fez tremer- os operadores.Cássio Medeiros ficou como p�rte delas, perten'centes d
'

�'n e, com Seu genitor, ser- Tentaram engraxar os man-Vice-Presidente. Regressou aos indios' do Posto Duque
a esta capital, o sr. Celso de Caxias estão sendo re,-

'viu' o pú?lico, sempre com cais cqm sêbo de velas (da-
Ramos, Presidente' do PSD d

mterêsse de ,bem atender a que las 'que se acende uma àqueri as por 'um deputado Icataribense. O Botafogo t,tdos, indo istintamente., Essa I Deus é outra aodiabo) ,e' a
suou a camisa para derrotar da U. D.N..'

1 d d d 'd d-
Essas terras ora cob�ça-

.sua qua 1 a e e, CI a ao ;::oisa não deu certo. Até va-
o São Cristovão, em Figuei- " -

ra de Mello. E a carne verde das para serrarias estão si- p_robo � pr�stativ� cre�en=-I s�li�a (levada �elo �ere-
dc.,apareceu, realmente, dos tuadas dentro da reserva c�ou-o a e�bma e a adml�a-I �Isslmo dr. Bulcao Viana)
açougues'da cidade. t;ao da s,oCledade de Flona. foi empregada, sem. suces-enfiteutica' com usufruto Ixxx

destinado aos indigenas dos nópolis. Também era sócio soo Os mancais atingiram o
As classes produtoras ofe- d d d Cl bl d I, l esta,ca, o o veterano U-

I
ru ro e o perigo, de explo�receram um banquete ao va es' os rios tajat, P ate "

Dr. Paulo Franco dos Reis, e Hercílio e se acham sob a
be D<?ze de, Agôsto em cuja I são é imediáto. As fãlscas,

Presidente do Banco N. do Na sociedade _;atarinensce guarda e administração do
diretoria exerceu postos, I já àtingeam enormes distân-

Comércio. O CeI. Guido o sr SI'dnel' t Noc'etl' um dos
I,

-
' orestando-Ihe assoinalado,s e cias, luml'nosas e ca'usticas.. ,'Serviço Federal de Prote-Bott foi promovido, por ato d' t d B Ag

, relevantes servI·ços. lO udenl'smo araranguarense'Ire ores o anco ' l'lCO- ção laos Indios. _

de inteira justiça, a Supe- '

r intendente do Banco do la e alto luncionário da
'

Será verdade' o que está
Por essas atividades, o sr. : vÍve horas de pânico, ante

Comércio, nesta capital. As- •
Transportes Aéreos Catari- correndo em lbirarna e Itu-

3:dmundo Simone' creden- a ameaca de um curto-cir-isumiu o Comando da Infan- nenses - TAC, tem desta- poranga?
ciou-se à estima e ao respei- cúito in�xorável nas suas

I'taria Divisionária, o Gene- cada atuaç'.lo. Espirito em- "/���()�()�f to de todos que o conheciam pr�ncipais linhas. À fumaça Iral Octacilio Terra Urura- preendedor, cavalheiro' e TOl'ool·O' 'da e, daí, o pesar pelo seu fa- desprendida pelos motores
hy. Q Xá do Irã, Mohamed II li U '

- elemento ligado ao, comér- lE'cimento, ontem ocorrido. está' deixando Araranguá

I cio
e à �_ndústria tem-se fir- Esgrima Os seus funerais se efe- cada, vez" mais turvo. E o

: mado no conceito público, Hoje, na sala d�armas da cuaram no Cemitério da Ir- tidenismo local estremece

I
'

\grangeando vas�o circulo de Policia Militar, Barriga Ver- mandade do Senhor Jesus ante a possibilidade qe uma'
amizades. de, Lira e Doze, a partir' cios Passos, de que era um descarga fulminante. Desar- f

las � horas, disputarão a dos pr'oeminentes membros, v�r'ado, sem Lemos, com à

prova clássica Tiradentes, verificando�se a' presença ameaça de um rapto de Sa-
-, .

na arma de florete. de autoridades, homeI}s do binos, sem o elan de 1951,
A sala estará franqueada 1 comércio e da indústria, ruma o partido do sr. Bor- ,

ao público que, terá ,a, opor- m�mbros da' diretoria e só- nhausen para o· àbismo da'
tunidade de assistir aos re- Cios do CI�be Doze de A- fragmentação. l\'Ielancólica
nhidos duelos dessa prova� gôsto e do Lira Tenis Clu- ,mente. Sem alegria. Como
O ESTADO dumprimen- be, além de parentes, ami- estão secos os Campos Ude-

Lando o CeI. Lara Ribas, o gos e admiradores. nistas! Varelará a pena de- !
I

A exma. família enlutada, fendê-los? Não será melhor'
a expressão do profundo I>e- deixá-los às cobras de ghui-'
sal' de quantQs trabalham' so� ria' càuda?
em O ESTADO. '

Mais um

Alfredo Xavier
Flôr88 \

Faleceu, sexta-feira últi-I 'Ontem, o seu aniversário
ma, em Pôrto Alegre, o

se-,
ilatalicio, ,ensejo que tive

nhor Alfredo Silva Flores, ;'[lm os seus amigos e admi
irmão do pro�es�or Altino I

radores de lhe prestar ex
Flores e de don� Altamira

:
t�ressivas homenagens do

Flores Barreiros, residentes seu apreço e, da sua ainiza-

nesta CapitaL de.
O extinto era pai da se- Embora tardiamente, le-

nhora Ondina Flores, que vamos a Sidnei Nocetti, nes-

,',
/ .

exerce 6 magistério na ca- ta oport,unidade, o nosso a

pitaI gaúéhâ: ",
_ braço de, felieitações, com

A�:'esentamos pêsames à I os mel�otes votos de felici-.fmmha enlutada. dades e prosperi ades, ,

<"IOVO Presidente q�e está

moyiment�ndo a F.�. S. ç.,
êaz votos que o torneio al
umce pleno êxito. . .. BUM

seu, vasto repertório, que
certamente será do agrado
do seu grande público ou

vinte.

Aguardemos pois, a es-

"

tréia do feliz interprete e

galã de cinema, na pró�ima, terça-feira, às 20 horas, 'ao
microfone da Rádio Guarujá.

've°G"ijoan-ãoo-
i

1 X O

Dos três compromissos que voluntàriamente as

sumimos com o jornal do sr. Irineu Bornhausen, já
satjsfizemos o primeiro. A intriga feita com o ilustre
Presidente da Câmara Federal foi reduzida a pó <te
minhoca. O sr. Wanderley Júnior, líder da bancada
udenista de Santa Catarina, pingou os pontinhos,

,

nos ii, :�clarecendo que quem estivesse no lugar do
sr. Nereu f?amos teria procedido como êle procedeu.
E terminou o seu telegrama com esta cortante e no

bre sugestão: Sejamos justos.
Destruida a insidia, dela restou apenas a certe/;;;

za de que por aqui vegeta um onerosissimo assessor
técnico legislativo que de assessorias, de técnicas e
de assuntos legislativos só conhece a graxa da fôlha
mensal de pagamentos, que lhe dá 7 mil e muitos
cruzeiros p�ra caluniar- e 'mentir. I

I SEGUNDO 'TEMPO

, O ?��SO se��ndo �l)m�romisso ,será cumprido
nos proxlmos dias," quando mostraremos a improce
dência de outra intriga, desta vez contra o nosso

d!gno conterrâneo deputado Joaquim Ramos, em
torno de determinada emenda para, as obras do Es
treito do rió Uruguai.

Ainda ontem o Diário tratou de aumentar a ex

ploração. Ótimo. Quanto mais ela crescer, maior será
o tombo. Lemos, alí, que 'o deputado José Bonifácio
iaseriu na ata a atitude do representante catarinen�
se. Temos cópia certificada das atas. Tudo isso vai
apare'Cer comme il fauti

-

,

. TERCEIRO TURNO,
, O terceiro compromisso terá a sua oportunidade

escolhida por'nós. Com êle patentearemos o que o
',.,

sr. Adolfo Medeiros dos Santos está evidenciando na
sua conduta de não respeitar nada e ninguem de
mentir sôbre a prova da mentira, de çaluniar c�ns
cientemente. Com �sse compromisso criaremos um
caso de polícia p'ara as autoridades encarregadas da

-

:epres,são ao '.comunismo, p�is mostraremos, que o

J.ornahsta a�o.Itado pelo governo é elemento implicado nas atividades do partido prestista.
FOUL PENALTY

Falando fino em Xaxim, o dr. Fernando Melo,
entre outras potocas, disse que o atual govêrno já
construiu e inaugurou dezenas de grupos escolares.
Ficariamos sumamente gratos ao ilustre obreiro se
êle nos fornecesse uma relaçãozinha dessas de,ze�as,

, Não é descQnfiança de mentira! É certeza!!!
OFF-SIDE

Na reumao da Associação Contra a Carestia,
careceu da presença do sr. Prefeito. S. S. fez-se re

presentar e o seU representante declarou que a Pre
feitura não podia meter o nariz na falta de carne por
falta de dinheiro. Segundo o Diário Oficial de ante
ontem, só na Tesouraria, EM CAIXA, dispõe a 'Pre
,feitura de Cr$ 2.870.17-8,80. Ora, sendo, como todos
querem crer, pâssageiro o problema da carne', a Pre

fe}tura, poderia empregar uma pequenina ,parcela
desse opul�nto saldo EM CAIXA em benefício do
povo. A carne é comprada a dihheiro. O dinheiro
saia e voltava. Os marchantes, disse-o o sr. Paulo
,Fontes, estãq querendo lucros exagerados. A PrEl
feitura, empregando o dinheiro EM CAIXA que não
rende juros, poderia contentar-se com um' peq�enolucro,. Ganharia dinheiro e não faria o povo sofrer.
Se isso não fôr evidente ... os bois que deviam estar \
no matadouro estão ... na linha!!! '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


