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M. o' egrêgío Tribunal Regio- berto Veiga de Faria, fun-

Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1953 I C.t 1... nal Eleitoral concedeu re- cionário público; 4° seere-

---.----.......---------- gistro ao .Diretó'rio Regio- tário: AugustoWolf, aCQd�-
Nerêu Ramos Encarna a MáxiUla' Evoca .1930 nal do Partido Democrata mico de direito; 5° secretá-

__..:.-_....._...-_-----......--------_________ Cristão, assím constituído: rio: Waldemar Vieira Cor-
.

da S b ·

P 1 RIO, 22 (V,A.) - Em deíro, militar; 6° secretá-.

.

O eraOla. OpU ar. discurso pronunciado on- Presidente; , Martinho rio: Alcino Caldeira Filho"
d d

.

d acadêmico de direito,' te-tem, na ci a e mineira e Callado Jr., jornalista; 1°

Digno doresP8lto 8" ac,atamento ,dos correll·oeIOoár·l·os ., a'·d·v.era' jl8108-- Múzambinho, durante· a vice-presidente: tCel. Paulo soureíro geral: Carlos Vii!-

.

.

_

.

iiI maugúração da Escola A- Weber Vieira da Rosa,
tor Gevaerd, operário; 10

A propósito da grande I ê prestigiar o regime e ga- deu aos itens para cujo

es-,
.

.....
' . . tesoureiro: Heitor Veíza d

I grotécnica local, o sr, Ge- militar, � vice-presiden- �� �

',� ,: 7*.
e

homenagem que. será pres- rantir a permanência do clarecimento fôra convoca- li
i

' -

f Faria funcionárlo publico'
I ; tú 10" Vargas manl estou te: CeI. Américo Silvei- ,. ,

tada ao sr ... Nerêu Ramos, estilo de vidà do povo bra- " do. '!'omo, êle 'próprio, provo- 20 t oure' O' A
r I' eeu contentamento por es- ra d'Avíla, militar; 30 vice. ! es lr�:. rrono ugus-

nopróximo dia 3 de dezern- sileiro incorporado ao seu (oU' e estimulou os debates to Platt militar: 3 te 01,tal' entre aqueles que pri-. présidente: Newton da Luz I ' ,
.

S 1-

bro,
.

escreve Ultima Hora: patrimônio histórico desde €m tôrno de outros pontos melro se solidarizaram-se Macuto funcionário Pú'bli-I
reiro: Francisco Miguel da

Os cronistas políticos vão os primeiros movimentos .palpitantes da nova polítí- I 'su .

'á' 40 t
I 'com êle, no.momento mais co; 40 vice-presidente: Dr, va,. co�ercl 1'10;, ,I

e-

homenagear .
o Parlamento nativistas, que culminaram ca econômica-financeira da decisivo" de sua vida PÚ7! Biase Agnesíno Faracó, mé-

soureiro: Angelo Vítali, a-

brasileiro, na 'pessoa' do nas. lutas memoráveis da Govêrno. Essa i$1.ualment-i

I
p

" 1::0 t
.

P.� blica: a Revolução de 30, dico; 50 vice-presidente:
erarror o esoureiroi j au-

Presidente da .Cãmara dos Independência. O Sr, Getú- tem sido.a atitude de nossas ' li P CL H
'

1Disse a Presidente da Re� Leopoldo Bauer, industrial;
no euro ermes, agricuí-

Deputados, 'com Um ban- lia Vargas, por .mais de Fôrças Armadas. Integra- to'r' 1° g 1 AI' R� . pública: "Bem me recor- 60 vice-presidente: Domin- ' vo a : VIm . au

. quetea ser oferecido ao Sr. uma vez, tem. dado provas das nas suas funções cons- Jr industrial: 2° vogal-

-
. 10 que daqui partiu, antes gos Reitz, industrial; seere-L'".' , :

.... Nerêu Ramos, napróximo de seu apreço pelo Poder titucionais de guardiãs da Mário Moretí ind tríal
-

� le outra qualquer, a adesão tárío-geral: Dr. Hélio Calla- . , III us riar;
di� 3 de dezembro,' às 21 Legislativo e outra não tem integridade territorial da. 3° al J

_

R d
'

.ranca, espontânea e deste- do Caldeira, advogado; . 10
= vog : oao o rigues

horas, no "Copacabana-Pá - sido a atitude ._de seusmi- pátria e de mantenedoras � da Sil itá 40
- merosa ao movimento 'revo- secretário: Eduardo Mário

1 va, secun ano; vo-

lace Hotel'". nistros, como ainda recen- da ordem pública, e profun- /

I' • '.
t

' gal: Roberto Pedriní Jr.;
no Parlamento a caixa de ucionano que eve por T.avares, funcionário públi-O impessoalismo da ho- temente. se viu .com o com- damente identificadas com· f [ornalísta: Carlos Mário Fa-

1 i e ssonâncía natural de seua
im regenerar os costumes co; 2° secretário: Amir

menagem não exclui, antes parecimento à Câmara dos o sentimento de lega idade ,
.

rsco ban -'-'

-apêlos e clamores e o legí- políticos do p.ais e abrir ca- Carlos Musal, acadêmico de ., . C�10.

implica no reconheci�ento Titulares da Fazenda, da democrática que sempre as
. timo e autorizado intérpre- mínho à justiça social",

da correção e da dignidade Viação, da Justiça e da Ma· animou. � ,_� _

'com que o Sr, Nerêu Ra- rínha, para dar aos repre- A, iniciativa dos cronistas te € porta-voz de suas teu-

A C·
.

-'

d' N' '" M
,...

O d''mos vem conduzindo os tra- sentantes da nação ampla e políticos cariocas é, portan- dências e aspirações, ULTI-
I

rlaçao' e,' OVOS: UplClplOS epeo e
bailios daquela casa da cabal satisfação de seus to, digna de aplauso. Jornal lvIA HORA nãó poderia .... -_

Congressq, prestando com tto�, O Sr. Osvaldo Aranha que se bate pela boa caUS'l
,.leixar de apoiar a inieiati-

M'isso um serviço, qMe não � já teve ocasião de campJ- l1emocrática�, pela defesa :/é., tão simpática, q�anto

Idas c·aA.,Iara'S u"016Pla-pal··S'para subestimar, à causa da tecer ao Senado e por dtias dos- interêsses das massas Just". Merecedol'" por to- . '."
democracia em nosso país. vêzes à Câmara, send0 que popularés, que encontrsr'1

(los os titulas de respeitoe. ,.-I .

Prestigiar o Parlamento 'nesta última não só respon-
T

. . :��:;�n:::�� d:ea�:�;:���:iDepois de�G�iás e P.erDambu(!� o �io
ExemplO 01·0'''00 de- Es'la'lua este pOlítico em a flgtIra do Sr. Nf�eu Ra-'6r80de dOI �ul leva o caso à Justiça

.

.

.

.

.

.'.
1 SãD Paulo mos e�e�rna perfclta_mente I Publica o CorreÍQ do Po- COM MANDA� DE SE-: den� que, com a l'etj�ada

.

V
essa �nax:.lmu e�pressa..o ,da, vo de sábado último: GURANÇA· da Constitüição Estadual doS, PAULO, 22 ( ,A,) b 1 IO'�., 'pGde'iros quer.em reduz'IrI Está despertando <> maior
so erama popu ar:. q,�e e c Na leg,i�latura P?ssada, a �entl'e as zo�as qu: de- disPO�itivo quê exigia are'"

., U I Congresso da Rep.lb'lca, e, AssembleIa Estadual apro- seJam se emanCIpar, figura soluça0 das Camaras Milinterêsse nos círculos polí-;
O ,pr8�O do pão ticos no pleito que se ferirá

ju�tifica a ho�enag�m q�('
i v�u uma lei autorí�and9 a' uma constitu,ida pelos di&- nicipais para a criaç� de

y �. 'J." homens da lmpn:msa vaI) realização de plebiscitos. tritos de Espúmoso, Jacui· novos mu.nicípiOs. fi""'''s.e
\ .

no município de Guartilhos, 1
-' , .......

. RIO ,22 (V� ,A) - uma,
rão amplas demonstrações o qualmarcará um novo fes- pJ'�star ao Par amento, na destinados à apurar a vôn- zinho e Alto Alegre, todos perfeitamente legal o· seu

das resoluções ap.r,?v,ad.as pÇl.ra o públjco� exibindo a-
l
te' político no E.stado des�a

nOIte de 3 de de'lembro. ta4e de populaç�s emàn- eles �rtenc!IDtes' ao muni- ato. Entretanto, e;squeee-,

1 I C B 1 t d
-

d
O .pl;t'�dente d'l Câmara, cinandas -'esel'osas ..le se c.ipio d� SQl�..lalie. Agora, r.am-!"�· de \q"':::'_' a "C�"''''l'tul'-: � o

, o,ngr_es�o, r�.sl el,ro.! m�s raso e. pao puro e
.

e ,vez _ent.re ,os srs. Jânio Qua- .ç:
o \l Ç,:U ..... "'I'" .......,.•

'de Pamficação �f.(>l a.
.

e_tm-, pão lllisturado, com Ó obie-t 'dros, putas Om'Ce'L é ,Ad�-
!iex' �'1f�'*��.

;' '"
.. � eh\-l:_i.clpi

...

.' 'fomós. liriforJ,naôQS 'de qlJe a ÇÍio Federal assegura ao
I:.c· ..:;a Lim,� Sobrinho. reda-

ção. dos inte.rmediári
..

os nes�, tivo de esclarecer os consu- mar de Bal'TOS. Provocou' Ao contrário �o que dispu- mencionada· comuna pie:. �unicfpi,o . a\_ltonomia no
-

-

\
, .'

t.)l'·chefe do ".J0rIlal d:.>
sa atividafle jqd.ustri�l. ps_ midores sôbre as vantagens comentarias o que ocorreu, Brasil'. Presidente da Aca-

nha a Carta rio-grandense, tende impetrar mandado de que diz respeito ao seu pe-

'panificadores querem co,m- do pão de fa.-rinhà p-urã, de t
.

;"'}
.

í 1 � � diversas consultas plebis- segurança contra a autori.. culiar interêsse, nio hArmi-on em no VlZ ..... 10 muqlc -

demia Brasileira (.1"; Letra" �

prar farinha, máquinas e primeira, pio, no comício de encerra-
.

e <:x�Govern�dor de Pêr-
citarias ·for� realizadas, zação do plebi">Cito cOnce,di� tindo a interverição do Es..

màtérüls-primas diretamen� Os trabaThos do plenário menta da campanha eleit.o:, sem que, no entanto, '!lotes, da pela Assembléia. Aliás, tado, salvo.ém casOs pr�s
-;.11 buco, As listas de ade-

·tê no exterior, para facili- realizados ontem, foram ral. Enquanto o sr. Jânio sies, �bertas a tôdas ás
as respectivas Camara, de ontem à noite, estiveram tos na Constituição"", à j_j'

tar a redução do preço do presididos pelo sr. J.osé Quadros se batia pela can- Vereadores fossem OUVidas. em nossa redação os sr.;
.

, c1assest podem ser encon-
. pão. Come> 'medida comple- Ciuffo, tendo como secretá- _didatura do S1'. Casál

.

de' Essa cir�unstanda ocasio- Olavo Almeida Campos e '"Entre outras imnM'í-ei-
• tradas nos sequintes locai,,: •• g'_.

l'nentar, desejam, também, rio-.geral o sr. MUdades Rey, a uns 100 metros de Chapelaria da Câmara dó:,
nou, pouco depois, a decre- João Chaves Campelo, o -ções da l.t n. 2,116 - acres-

que as vendas sejam feitas Morgado. A noite, os con- distância, o vice-prefeito tação, por 10 votos contra primeiro presidente da Ctl- centam oS vereadores que
, Deput,ados, Chapelaria do . .

nos balcões ou nos postos gressistas foram homena:- Porfirio da Paz, seu compa- n�nhum, da ihcónstituçio-. mara Municipal de Soleda- cria uma nova pessoa juri4Senado, AB.I, JocKey Club, lid d 1 d gundespeciais., mantidos pelas geados com um banquete' nheiro' na. "dobiadinha", . na
'.

a e a ei. Assim todos e e <) se O' integrante dica de direita p.úbÍico, qual
.

. "JOrnal do Comércio" (bal-
padarias. no Clube Ginástico \ Portu-· discursava em favor da éan- cão), Câmara de Vereado-

os passos dados tendentes a da representação que tem seja a comi� de que fala
Outra decisão dos·panifi- ltUês, oferecido. pelos moí- didatura do sr. Rinaldo Po. criação de novas comunas assento nO,mesmo legislati- o Art. 14 da referida lei.

- � .ras, Centro Catarinense e
. cadol'és brasileiros é que o nhos desta'Capital. . • li. "ç b 1

não sur,til'am efeito algum. VO, representante apenas de.

opaca ana Pá ace Hotel". '

. pão 'deve ser fabricado - Agora, preten,dendo corri- - "A Assembléia - dts- um quinto do eleitorado da

�Oln fArinha pura, contendo 01-8 da lça-·u'. de Graça·.s o TEMPO gir ,aquela imperfeição a seram�nos osyereadores de zona emancip�da. Quer
um m�imo de 14% de i:u:i- , -Pr�visã(J do tempo até às Assembléia .podou à Cons- j Soledade, - autorizando os

.

isso dizer que derrogou com "

dacle, 0,5% de cinzas, 75% . 14 horas de hoje: tituíção ,o' dispositivo que I plebiscitõs, no nosso ,�ten-'I esse ato, os poderes legal..
de éxtl'ação e 10,5% de pro- falará dia 25 o sr. Nerêu.Ramos Tempo � Instável, �ujoi- tornava obrigatória � audí� der, incorre'no mesmo erro

� mente constituídos; legisla-
teinas, para que o produto RIO, 23 (O ESTADO) _ Especialmente to a chuvas, ência pfevia dos legislativos do passado, pois a lei 2.116, tivo e eXecutivo municipais..
seja de ótima qualidade e convidado pela União Noelista Brasileira e por Ventos - pe sul a leste, municipais, E, nessas: con- escamoteou o princípio da Pelas razões�tas, e �or

.. por preço baixo, Nas disc�- sugestão do sr. Ministro da Ju,stiça, que orga- com rajadas frescas. dições vem de autorizar no- autonomia municipal, insti- diversas outras, o municl-
d nizou a semana de palestras sôbre o DIA DE T

.

E
.

sões havidas em torno essa emperaturas - . xtre- vamente a realização de di- tuto assegurado 'na Carta pio de S,oledade vem d'"AÇÃO DE GRAÇAS, falará a 25 do corrente, ..

reivindicação, ficou decidi- às 19,30 horas, o Presidente da Câmara de Depu- mas de ontem: Máxima versos plebiscitos. Magna. Julgara� os repre- contratar os advogados Ca�
do que os panificadores fa- tados; dr. f:lerêu l{am0s. i9,3, Mínima 12,6, SOLEDADE ;ENTRARA' sentantes do povo rio-gran- milo Martins Costa e José
_(>.-.(>.-.O.....().-..<).....().....()...o.-.()._.()�().-.()....()...()....(Q ()....()....(�()4IP...:

.

4laD>()��>.-.o.....(,....«).-.<)�).-.<I.-.<��.
- Meta-se lá com as suas manobras diplomáticas,.

N
.

B"
I dante desfruta, cem pm"cento, o apoio governamental. Luiz Martins Costa a fim-

que de milUànças Você nã.o entende nada, - disse. ó! UvenS
.

a I'xas' Noventa e nove já seria percentagen� com. desconto, qu.e,�
de, no Judiciario, com ma�-

Duque de Caxias a. um ctv1t e amigo seu, - o qual lhe o brio agaloado de qI.�alquer oficiaZ da'CorporCU;ão re�-: dado de segurança, defen-
jazia ponderações quanto à escolha "menos acertada" e ..

- Uria, numa comp1'eensível susceptibiHda4é fel·ida. ,'der os interesses de Sole-
referente à nomeaçãO' de um Gene1'Cf.1 para migsão difí-, .'. ..

,
Se o íntegro Comandante não comparece à i1U1UgU�'

cil, a ,s�r d�serttpenhada d�rant� a Guerra do Paraguay, ass,untos.sol�ad�sc?�, nã_o serei um cego de nasçen�a re- (ração A de. Quartéis, � Polícia, por f�lta CU! convite ou·

E o Ctvil, dtplomata, meteu a Vtola no saco. , . Ilatwarnente a stgmfteaçao moral do fato que, em te_rmos ,deferencta do Pail.ác1o, bem se poderta crer que, a estas
,

Ora, sucede que eu li, há dias, nesta folha da im- daros, o meu velho companheiro de Palácio, ex-chefe I

!toras; já nem se encontra 1W d�sempenho dar chefia da,
.

prensa bàrri.ga-verde, um altivo protesto,
.

do CapitãO',' d� casa n:iU�ar do govêrno Oe Ader�al R. da Si�va, e�- I tropa miUci�na: o pund�foso m�litar de carát�r que,·
Ruy Stockler de Sousa. . pos ao publ'tCo, em bem lançado artIgo, sexta-fetra, dta I

sem favor, e o Coronel Joap Câncudo Alves Martnho.
.

E tratava-se de .um caso de �ilitança �u, mais pre- 20 do. corrente, pelas colunas de O Estado, I Os paisanos da. minha' laia estão esPreitando, de
cisa'rÍwnte, de milícia" da nossa hmpd e dIgna Milícia I >Pontos nos .ii,. ôlho curioso, e escu.tando� de orelha. fita, o drama (t de·
Estadual.

, , . , , _

.. O Co�andant� da P?l�cia, Coronel foão Câ,!!,dido. senrolàr-se com as- consequências desta situação turva e

. Ner!t patavina sé eu de tmhtanças e m�hcw,s. Nao., Alves Martnho, fm,?J.a htpotese,' des_cQnstderado. nao na I esque1·da. .

sou, com efeito, versado nesses ram?�, de_ todo en:_ todo: sua pessoa 01J p.ôstg, e sim nas funçoes do cargo, que ,é, I . Aliás, repito com fÔfça, de miUtanças nada percebo.
alheios aos meu.� conhecimentos de ctdadao que so ves- note-se, da confIança do.Sénhor Governador

Irineu.Bor-lvejo tudo escuro.· .

titt tmifor.me quando prestou serviço, aos dezenove anos: nhausen, ambulànte e
I

itinerante administrador dêste Uma coisa, não obstante, salta aos olhos da minha
de idade, no tiro-de-gtwrra do antigo Ginásio Catari-; Estado, que Sua Excelência tem percorrido com sete fô- cataceguez incurável: o Capitão Ruy Stockwr de Sousa

" nense, no pel'íQdo de 1909 a 1910, O� 1�11, Estou i:nfer-, i 1ego,s .

de anda_rilho profiss!�na:l. Chega-se a crer numa l'é sempre a mesma criatura, cuja altivez honra a espécie
to. Fraco em datas. Fui aluno de chmfrtm valor m�htar. especte de treino automobtltstteo para· dar ao nosso pri- l humana. Tem verticalidade geomitrica na colu1U1 verte

Soldadinho de chumbo, mq.u atirador, com O míni-
r
meiro magistrado o lugar merecido: Campeão c1,o clr- ! bral e na atit-ude disciplinada ao Comando, que êle não

mo admis.síveL pqra os duros trabalhos da v�da de caser- euito da .Gávea Catarinense. I ·1 adula mas em que vê, na contingência da hora, atingi�
na. Tive como instrutor o aspirante .Antenor Taulois de i Reto_maJUlo, porém, o fio da meada, parece grave-I!.' dos o prestígio e a. honorabilidade da Fôrça Pública..

.

'Mesquita (hoje Coronel do Exército), que talvez ainda ocorrêncta no que tange ao Comando da Fôrça púMica. I A êsse militar desejo exprimir o a.prêço maisl subi-
se lembre da minha desajeitada conc1,uta 'lUJquela uni- ,Mas, também pode ser que não seja .. , Assim Ott assado, do e a· admiração mais reverente ém que o tenho, PC?"
dade col�gial, se é que posso dar-lhe tal denominação. IP senhor João Cândido Alves Marinho é o Coronel Co- que-não devo nem posso deixar ck ��-lo. .

.
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DIRETOR
'Ru&enl de

Arruele RemOI
IEf'BlTE

Dominlol F. I�
.

d. Aqui�o ..
�,...

�o de )àoje - 8 pip..
"-r'--
----

\ Expressão

dade, feridos, nesta hora,'
.por uma/lei que reputamos
inconstitucional e lesiva aos

verdadeiros intéresses do
Estado".
N. R. - A'O contrário do
que, sem' fundamento jurí
dico algum, vem sustentan
do o jornal do sr, 'Bornhau-
sen, a divisão territorial

que importe em criação de
novos municípios foi atri�:..
buida às Camaras em vit'tu
de da Constituição Federa]!

I
, I

assegurar a autonomia mu-.

nicipal" no que concerne

aos �us peculiares interes.
ses., .

I
Dai :porque a jurispru--

dência a respeito é do pró;--
'FriQ Supremo Tl'�buJ1� .,�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1953
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O ESTADO
f

C_�IO$ .oepo� e $./ ••
Uma tra�ição. no �omércio e na' 'In�ustria �e Santa Catarina

M 'a t r i z· � F -fo r i a' n ó p o I
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, .LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, F�ENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA

" MARIA, FABRICA DE ,GÊLO .

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

1 «O ESTAD·Q" Informações1 ADMINISTl't1\ÇAO u.'eles
l H€dação e Oficinas, à rua 'Conselheiro Mafra n. 160

I TcL 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Ílepresentantes:.. "

'

Representações A. S. Lara, Ltda:
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua F'alipe de, Olíveíra, n. 21 - 60 andar
Te}.: 32-9873 ,-- São paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

"-c,

OrLA,. WLADYS\A,VA ViQ MUSS'J iDR• JULIO DblN VIEJRA!
I

ESPECIALI�TA EM DOENÇAS DOS OLHOS"
.

IDR. ANTONIO DIB IlUSSl OUVIDOS, NARIZ E.GARGANTA
1IM1a.

'

" '

Ex-Asaistente na' Policlín ica Geral do Rio de Janei- \

Olr..r.w-CU.lca "r.l-P.$a I 10'nna, Caixa de Apos�ntado:ia e,_Pensõ�s da Leopoldina!
'0",111.,.. "'BlJlll11io .. .apeei_Us•••••• DODNQ.A.lll 011 IlllOW i Rs llway e no Hospital Sao J oao Batista da Lagoa. !

aAD. lIOm lIIIl04.rnoe m'todoll (I. iUaln6.üeo. e u.t..mo.... , ! Curso no Departamento Nacional de Saúde I�LI'OI!IOOPLl - !ilIST••O - ULPDfG09lU.J'lA -- lIJII'fUO. ! . Consultas diár íamente das 10 à1:l 12 horas.
, ..

.

LISJlO .A.8AL .. ! 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I
&à4tot<i1'll1'1. )l$r od•• curu.-Jll.u-IIUl...... JI.a* Ulua Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10. IH..l.'.... Infr. Termerao. horas.

, "

Ce_llltllrl.1 lha Traja•• , a. 1, I" ...., '- ..111111.'" ... - Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina Ctl'M iI"ió\'5lo. Saldanha Marinho.
••:rirl.1 D•• II ,. 11 ura. - Dr.•suL Reaidêncía ; TravesSa Urussanga 2. - Apt. 102. I·

OU 16 ta 11 bra. - Dra•••ut. 'C'_'---,--'-- ----�-------- .... _ ... ,--- !
....111.:1••18 '&'.,.81t1. T:rna,...1lld, Ik

',.

DR. A. SANTAELA
Fênndo pela 1'.&111.... N....w .. ."feta. 111111 U:.i"..III,,"

.,*"" Ih; ar.IU). ,

11641" ,.: ...l1>"I1ru d&l "lIi.....1a II ra1"JI.�" h Dia...
'�raJ·

lb�lll""l'Ile 'e ."'iII»'''l 1"IIt'IP;;Ij�......1...... 17I1Il.u:xto 4.

Cllale. liI64!(',a - D"IlIC.. Mo"'.....

C_..lt6rlel lIdiflcio Aln6l1a ]!f•• -- lala fi..
,

'

blllldilael., Eu Socallll." lu..

"�IiIIQ"1 Dall:,,1" •• 1111 ura..

!'elef"'••I" o.."1I1t6r!cu lJlI!lJl

_·"r-

111;. JOSE BAHIA Se BIrl'ENCOIJRT
BII8IC. ' J

a.. I 11 .a íliafe, II - 11aI"
POJIIlkICULTUllU. - PIIDLlT:&u - OLunO••lI&.I.L
"�.l"rl. a JK.8i.'ael., - a.i.' 1I.ldo TI••• �., 0:..• li

"I' �) ..:. i'ler'....6'i1ou..
,,�..rIl"1.1 • ,�. 11 1!.or.,1 ,- DlArla.......

'"'"\��
OYOI - OUVIDOI - 1(.1.....�•.&Jft'.6

, DR. GUERREIRO DA FONSECA

,"r..•,.r.�..•.

U.;.d••• 1'.11.4& - .",fr.tar -- "erte...n "" 1.. (I.

·ll.."".rafla. da O.b..a) '_ ••tIra... o.rJ" 1Iúr hla�
.........
....Ita :,ar. ... d. Cc.I_

.

c.u••Nd. - l'1a....... O." Pnto a•• - (:&.1_ .. Cleu

.........).
.....IUI. - 1'011,. ....1... lU. - t'aL 1....

"

'

.�__ "l!L-�"

QE. ANTONIO MONIZ DEI ABAGAO

Or..,....
o......lUd., lo&. Pi.", 111.

h. 11 ,. l' iUAriam••t4, .......... "It.-..;
�6>'iI. II. 716.

�'_Ol� rói .------...- --,--�-

DR. ALFREDO CHEBEM
CUlreo �adellUll da d_" .

b, ::ar...r' .. llellJiul 0.11,11.. e••t' ..

,9__,.. �1l"�"1I " �.at&ia,
bap....eta 10:1:8.1.
li... Tb'al.ahll a. I,
0.811181ta. ••• 11 .. II bru.

ron••. ,.•.

.... 1 Ih.a 15......r.I..... " - ........

--·DR'-.-JO-'S-É-R-O-�S-AR-I-O--ARA-·-tT-IO--:---
CUalca l16Gea - I. e:rI....

ITrataJunio d. Bron�ltoa 1_ • dia....,.
C....IUrl.: Vitor ••b'.I•• , .. l' - 1· ••Iu.

'

••rirl.: Da. 10;18 .. 11,11 �
, BoeI.AlIlel.1 A,nniel. :l.io Bra•., 111 � 1'••• 1.1 .

-:Dã. ARMANDO VAI�O DE ASSIS
'

.......fl", f. Cllidaa Jaf..all .. AuI ' .....

.1... d. Cad .

·o�O.A .lIDIO.. D. o:l.:u:.O.li • pUL"a.
- A1erll. -

c.u.I'wrl.1 .ha I - l]eual'" 11" lU Ul

, ••• 11 .. tU Ileba.
,

iILdId&illeiai a•• il8h1Cbl OalDt........ I -- .....! 'IL

!
UarM iIIa ••paciaU.açio pala S· N. T. )b-lnRmo • 1b-.uIa.......

, � I
, Ctrul'l'18 cio Prot: CIO PinlI.iro Oalm.ria. (:at.).

Cons: Felipe Schmidt, 38 � F'on e 3801 ! '

Atende em hora marcada "consul;ó:'iO
e Residenci�: R';la Fernando Machado, ,5.Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 23,95

Clínica Geral - /Cirurgia Bucal Dentaduras-
________________________.;.._ "!"

Pontes Moveis e fixas ' ,

"" Raio X ......e Infra-vérmelho.
, HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às .12
i horas, e das 14 às 18 horas. "

I Das 8,30 às 12 horãs aos sabados.
CLINICÀ 'NOTURNA as quarta e sexta-feiras das

i9 às 'Z1 horas.
.

Mário" de· Larmo Canlição ADVOGADOS
- MÉDICO -

"

! - .------------__ .

CLINICA DE CRIANÇAS DR. MARIO LAU1UNDO
ADULTOS e

DOENÇAS INTERNAS DR CLAUDIO BORGES
CORAÇAO - 'FIGADO - RINS - INTESTINOS I

•
;

Tratamento moderno da SIFILIS
.

i ADVOGADOS '

,Consultório - Rua Tiradentes, 9 I 1I'6ro em ,eral, ReeuuoI ••rote o Supremo TrU••

HORARIO: ,
ul Federal e Tribu.al Federal d. Reeurlo,.

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
.

,.

.

. I. ESCRITORIOS
Te1.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 ......;. Flonan6pohs, ' FlorlaaõpoU. - Edif1cio Slo lqr,., rua Traja••
------------------.-- .• -.. ·12 - 10 odar - lal.. 1

.

Rio de laDeiro - Edifieio Borb. Gato, AT.. I�
, A.tO.lo Carlol 207 - laia 1001•

,,' .,�-------

DR. r, .LOBATO FILHO
DoaIl�U •••preu.. ,r...fr.t6rl.
TUB •• Cl1LO ••

. "a.moinuJu • tADIOSC-OPU. DOI PULJlO.. '

Ano Cr$
Semestre ................' Cr$

No Interior

1711,....
90,00

i
Clrarll••• Tua I

\ .

fI'..r.....,clc> pela .r.cuId.d. N.cion.l d.. .a41e1... Tta1ew.Ia.. •
. 'ri.ioeinl'l:I&o do Bo.pi� N.ra....... ,

Ano , . . . . . . . . . Cr$ 200,00
�emestre ; . , . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados,'
serão devolvidos.
A· direção não se responsabiliza peles

eeitos emitidos nos artigos assinados.
con ..

Dr.· Samuel

Clr.arlifla .....aI - Doeaçaa ti. I....:ra. - ,Floc......
...tddü4. IIMlca ' I

C-••It6rl.1 .0 V,i�� '.l1'al't_ .'11, -l'(e�". 1.1"'.
'

C.... ltaa: �. 11,10 1Il01'.. • II '-r'. ••• 11 lIor., _ llal....
&1I>IIt4a.da: 'alia Vidal a.moa, - T.I.to•• l.dl.

.x

CIRURGIÃO DENTISTA

DR. HAM�LTON P. STOCCO

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

Senhoras - Partos - Operações

.

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de �edicjna da

,

Universidade do Brasil
' I

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

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do JUo de Jàneiro
Médico do !lospital de Caridade ,

ÚOENÇAS DE SENHORAS - PART6S - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital í

de Caridade., .'

Resid:. Rua General Bitte'ncourt n. iOl. Tel. 2.692 •
,. ""',\ I

CLINICA ,MÉDICA HOMÊOPATICA

-- Dr. Meceslao Szaniawsk-

- Médico ,do Hospital Nossa Senhora da Luz -
Consultório: RHa JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBl - PARANA' '

'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, /Ex
cesso, FlO'fes, Brancas, Frieza séxual, Imp0tência, Este

rilidade, De.sonvolvimento fi'sico' EÍ mental, etc. - Do

enças crônicas em geral: �eumatism0, Varizes, Asma,
I

Malária crônica, Hemorroidas, etc.-

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de I {

.

cada mês, no HOTEL HOLETZ

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório' das 31h à!í 6 horas.

DR. �o WENDRAUSIN
C1fId_ .MI_ I .........

.,.......d.-- , PIa II - t' 'fR.
c...llUl .....

· .........1 , " II. "ai. Ia

DR. ; CLARNO G. GALLETTI
,

- ADVOGADO -

Rua: Vitor Melrelel n. 60 � Fone Z.'18 - no�I••ópoU••

Advocacia e Contabilidade
.

ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregallani - Causas
cíveis e trabalhistas.

-

CONTABILISTA: Acácio GaribaIdi S. Thiago -::
Assuntos fiscais erl geral.

'

Edifício "IPASE" - 50 andar
'--------���---------------�--�
DR . .JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

- ADVOG.A.DO -
Cala r..... 111 .;.. I'-J" - 1Iaà.. Calad..

Lavando c'om Sabão

\7írgem' ESf>eciali�ade
da Cla.· 'BTZEL ·INDnSTRIIL�J8IDVnI8. (marca regisl.rada) '.

ecoDomizõ-s'e ,tempo' e dinheiro·

••

IS

o leitor encontrarã, nes
.ta coluna. informações que
necessita. diâr iamente e de
imediarn:

I

JORNAIS Telefone
() ESLIHio .•• ;...... 3.Q22
A Gazeta 2.656
Diário da "I'ardà ,... 3.579
Diário da ManhA .. , 2.463
A Verdade ... ,..... 2.0Hl
Imprensa Oficial .. \ 2.68K
HOSPITAIS

De Car-idanee
(Provednr) •...... , 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos l.S31
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) 3.153

Maternidade .Deutor
. Carlos Corrêa ... 3.121
CHAMADAS UR
GEN1'ES,

Corpo de Bombeiros 3.313
Servic:o Luz (Recla
mações) .•••••••. 2.404'

Polícia (Sala Comis-
sário) 2.038

Polícia (G�·h·;·· D�I�:'
gado) .. '," . .... 2.594

nAq

2,021
2.276
3.147
S��21
3.·U9
2."'\
&.371
3.6;')9

COMPANHIAS DE
.TRANSPORTE
A Jl:REO

TAC .......•. .c :: •••

\

Cruzeiro do Sul .

Panair
, .

Varig ....•........

Ló�de Aéreo ....•...
Real .•••..•••.•...
�candinav�8 ••.....

HOTÉIS •

Lux .

Magestic •.•••..•..

Metropol •..•.....

La Porta •..•...•.

Cacique ••..•. - ,.

Central '

..

Estrela ••••.•.....

\��;�EiTO ;

Disque ••••.•.••••

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Viagens
.

D I R É TAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 33'
FPOllS.-S. PAULO·--RIO "

4""
fPOllS.� CURITIB�-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

t'arma'Cias
de Plantão

. \

MÊS DÊ NOVEMBRO
7 -: Sábado (Tarde)

Farmácia Moderna - R.
João Pinto

8 - Domingo - Farmá

ci� Moderna - R. João

Pinto
-

14 --- SúbaGo - (Tarde-)
- Farmáciá Santo Antônio
- João Pinto

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

21 - Sábado (Tarde)
Farmácia Catarinense
R. Trajanq

22 -:- Domingo, - Far
mácia Catarinense - R.

Trajano
28 - Sábado (Tarde)

Farmácia Noturna - R.

Trajano
29 - Domingo - • Farmá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

/

Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1953

" "

(A CASA Ml\.IS,BARATEIRA DO ESTADO)

10) LINHO PURO, qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente é de Cr$ 110,00 - 85,00 ° metro
./

,

•

..

20) VES.TIDOS, em algodão bo�ito e côres firmes; desde Cr$ 68,00

30) CRETONE LINHOL, largura 2,20 metro Cr$ 53,00
)

4°) BLUSINHAs bordadas, a Cr$ 33,00
\

5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SARAGOSSX, para cavalheiros (a roupa ideal para,
verão) Cr$ 585,00 '

- � .

, GU), FINISSIMOS TAILLEURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00
. .

7°) TOALHAS DE MESA, para o café maÜnal,\lindíssi�as a Cr$ 25,00

8°) TOALHAS DE ROSTO, dúzia Cr$ 100,00 \

1II0DELAB
/

"-

TRAJANO 33 -- FLORIANOP.OLIS

. Pa � do l Parfícipação,:no S5a

1
Newton Ramos e.sra. par-',

,

ticipam às pessoas de suas
24 DE NOVEMBRO Presidente desta Província I

-

iment de
'

. re acoes, o nascimen o e
. de Santa Catarina o Dr.1 ", ,

'

A data de hoie recorda-nos "I seu filho Newton, ocorrido O
r

'

,André Cordeiro de Araújo M t id d "C I' IIJOII"que: I • na a erm a e aros. e.

. Lima empossando-se em3:" I 'IId· ('e ••
- em 1549, entrou na

d
'

, : II Correa a 9 do corrente. .

I'Sp
...

pôsa do sr. Higino Gonza-I de Oliveira, professora de e .Janeiro de 1870 cUJO I
\ \ I, OS''

I
enseada de Superagui (Pa-' 'Florianópolis, 17-11-53, \,\ / O,

ga, alta, funcionária do .; Educação Física; " mandato exerceu ate 11 de

I
." '

.

. ranagua) o navlO hespanhol .

'_. .

' .. "CO' o" '"

SR WALTER LANG. ,bunal de Justiça e esposa
- Sr. �ustafá Ipê G�a- que traz,ia a seu bordo II AbriAI dde �870:l' ,Participação, "":;;''-

Ocorre, nesta data, o am-;
d H" G

' , I rany da SIlva, alto funcio- .' n re Nt o Tadasco I
I o •• "

o sr, igmo , onzaga, ser-j " rubli f d I H�n,s Staden, ' celebre pelos; Zeno Rizz,o e sra partici-
I l"1'lrversário natalicio do nosso

"d J' i nano pu ICO e era apo- 'I iii I,
vsntuário e ustica. "

varres I._perlgos que correu r ..

I
pam aos parente e pessoas' '--'

eE'iimado conterrâneo, sr ';sentado; •

S ESCOVASentre . nossos selvicolas;- A de sua, amizade, o nascí-.
Walter Lang, alto, funcioná- A distinta aniversariante - Sr. Feliciano Marques

14 k
I- em 1631, os holande- mento, a 8 do corrente, na.

rio aposentado do Banco do O ESTADO, respeitosamen- Guimarães; Izes evacuaram a cidade de �'.

e'
Maternidade "Carlos Cor-

Brasil pessôa grandemente te, apresenta cumprimentos, - Sr. José Wladimirsky; IOlinda, não sem antes in-

I
rea", doi seu filho José Gui-

relacionada na sociedade - Sta. Adélia Medeiros
, , .,

cendiarem 'todos as casas, Ih Ilocal e desportista dos mais - Menina Eugenia Gar- Vieira, filha do sr. Prof. -

f t t
,,,, erme,.

destacados de Santa Cata- cia, Meira, filha do sr, os-I Alfredo Xavier Vieira; qU;
nao

or.amo ;�esga
a as

I "�l�;tJl�� ,:� Florianópolis 17 de no-

rina. car Meira, do alto comércio

I
- Sta. Nelita da Silva, p� as

s�mfa� edxlgl
as e pre- �F.'t-'9'�', ó'

vernbro de 1953,

f'lh do sr, T R I T' I
viamen e ixa as; �.� '.�,?W'Nesta opurtunidade se- desta .praça; dIa Sal'lva.

en. au ito
- em 1762, no Rio de Ja-I =---! Par".-,c,- p�ça-O,rão por certo prestadas � Sta, Zuladi Mar�ori"des I

I U

I' , •. neiro, nasceu o poéta Anto-
f d' JAIRO LISBOA E SE-

carinhosas e expressivas ho-
ÍI r�................. nio ,Pereira de Souza Cal-I por ora e por ent;·,! NHORA .tern o prazer .de Imenagens ao ilustre aníver- d

.

d f 1 2as, vin o a .a ecer em I' participar aos parentes e
sariante, elemento destaca- Parti01·paça'O .

de Março de 1814;
I,Ve�fido de '

amigos o nascimento de �ua "do por suas qualidades de 1817 P-

e� ,em e�nam- cesemento pr'imogenita SANDRÂ RE-
coração e espírito, tornan- b B

-

d • Iuco, nasceu o arao e ,GINA ocorrido M t _

,do-se credor da estima-e do VASCO GONDIN E SENHORA Vende-se um vestido de

I
' I na a er

: Caruarú, Brigadeiro Fran- d d C I
respeito' de seus coestada- e , '-.... casamento de faile (bom). ni, a e ar os Correa no

,
,
cisco Antonio Raposo, vin- r=:

d 16 d'JAIME CESARIO PEREIRA E SENHORA . enfeitado com cetim acom-.
la o corrente,

nos. do a falecer no Rio de Ja- " r

As muitas homenaznes ti
, '

t
'

seus' neiro em 23 de Março' de pa,nhado da combinação:
.

... par ieipam aos seus paren es e amigos que
que lhes serão prestadas o. filhos NILSON e LENIR contrataram casamento, 1880;' E' novo e não foi usado.

ESTADO se associa. _ em 1826, o Imperador A interessada poderá di-
NILSON e LENIR "

'R B I
-

V'D. Pedro I partiu para o rrgir-se a ua u cao la-

Rio Grande do Sul, passan- na n. 61.

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

BSTADO��Q
NO LAR E NA SOCIEDADE

Menina, ELIANA L. G. I

I ANDRADA 1

Engalanou-se, fc:.;7.ivamente.1 cia de Santa Catarina, fa-
Para co�emorar hoje o I ----------- ------- zendo-se acompanhar pelo

:.::n:��:�iod�a9g0al::i:e:!�.1 Café 'Otto
Ministro do Imperio Vis-

._. conde de São Leopoldo;
nina ELIANA, o lar do nos- ,

'

_ em 7851, foi feita a a-

80 prezado con'terrá,neo, sr. �
, '

. liança entre 'o Brasil, Uru-
Dalmiro Caldeira de An-: O f brí t do [á afamoso "CAFE' OTTO" comu- guaí, Entre Rios e Corrien-

, s a rlcan es :" _, ./
�

drada e sua exma. esposa nicama sua distinta freguezia que os coupons dístribui- tes;
d. Eglantína Luz Caldeira I

dos nos pacotes de Café, serão trocados pelos talões nu-
_ em 1861, nasceu nesta

de Andrade. I.merados somente até dia 14 de dezembro próximo. -

D '

A
. . arian I Outrossim, aproveitam 'a ocasião para alertar seus

entao esterro o poeta ne-

graciosa amvers -

, - i . J
-

d C S
, , fregueses de que os pacotes que nao conteem coupons, I

gro oao a urz e ouza,
te que possue ja u� �leva- são pacotes violados, podendo o produto ser adult�rado, vindo a falecer em Sitio,
do numero de amíguínhas, Por isso aconselhamos aos fregueses _

consumidores
. Provlncla de Minas Gerais CASA MISCELANIA distrl

receberá Inequívocas pro- que não aceitem 'pacotes que não contenham os referi- II em 19 de Março de 1898'
'
buidor-a dos Rádios R. C. A.

,

d coupons
'

. Victor. VáJvulaA e DI-col!I.
vas de amizade em hornena- os ' . UI

, CARDOSO & CIA -,Proprietários,
- em 1868, foi nomeado, Rua Conulhelro Mafrà.

gens de que ver-se-á cerca-

da.

Por tão grata ,data seus

genitores oferecerão uma

lauta mesa de finos doces,
O ,ESTADO visitando a

galante aniversariante apre

senta suas felicitações, ex

tensivas à exma, família.

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
SRA. NAIR GONZAGA
A data cf: hoje regísta .o
. , . ..]

a
I amv:ersapo<Ha- exma., . sr .,

.; Nair .Caldeira Gonzaga, es-.
""' '�

.
'. : . ,

,,(;/'.:.\\ ..:.,�'
�:;fó�

Hoje

Um Produto IRISfOI.MY.I.

apresentam-se noivos

Fpolís. 18-11-53
'

Camboriú, 18-11-53, Vende-sedo por esta então Provin-

A- G U A, Vende-se uma casa de
material, sita à Rua Rui
Barhosa n. 130, defronte ao

Abrigo de Menores.
V€'r e tratar na mesma.

INGL'ESA
[fi ;'i'�'i' III]
fÔNICA·APERITIVA Vende-se
NA S:;!C o N V A l E S &. E N ç AS Um lote de terreno, próxi- .

mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro
7, das 7 às 10 horas.

----------------��-

AGENTES
Precisam-se

Firma conceituada e ido

nea, operando em tecidos
há 26 anos, admite pessoas
relacionadas e de responsa
bilidade, para venda de Ca
semiras, Gabardines, Tropi-·
cais, Brins, Albenes, Linhos,
etc" pelo Reembolso Postal.
Mostruário gratis,· Excelen
te comissão.

TECIDOS LASCO
Caixa Postal, 8,305 - São

Paulo

ZE-MU'TRETA •••AVENTURAS ·00
____ ' ____..J.
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4 Florianópolis, Terca-feíra, 24 de Novembro de 1953 o ESTADO
(.:.:-=- : .. -

I
I

erl'
DECEPCIONANTE FOI A APRESENTAÇÃO DO AVAl EM JOINVILLE, ANTE-ONTEM, NA DISPUTA DA PRIMEIRA PELEJA
DA SEMI-FINAL, COM O'AMÉRICA, BI-CAMPEÃO DO ESTADO.·NAD4 MENOS DE MEIA DUZIA DE BOLAS VENCERAM
O ARQUEIRO AVAIANO. O ESCORE DE 6 X 1 REPRESENTA O MAIOR REVÉS SOFRIDO PELO SUPER-CAMPEÃO EM JOGOS
DO CERTAME ESTADUAL E DIZ BEM DA GRANDE POTENCIA DO CONJUNTO AMERICANO QUE ASSIM DA UM GRANDE
PASSO PARA A CONQUISTA DO TRI-CAMPEONATO

, I

"O -E_s t- a d o E sp o r t i.vo'
�)�'�)���()�()����••••••••'••••••••••••�.�A•••••••••••••������������������������������

PRIMEIRO REGIMENTO INTERNO DE ESGRIMA
_ TENTATIVAS DE EXPANSÃO

Tinhamos em, atividades duas escolas: a que fun
cionava na Inspetoria de Educação Física 'e a. da Polícia
Militar, esta privativa dos elementos da Corporação e

de onde surgiu o tenente Gilberto da Silva, que veio a

ser um dos grandes esgrimistas, exímio espadistas, e

que muito mais 'longe teria ido não tivesse recentemen

te abandonado, pois notáveis são as suas aptidões para
o nobre desporto. Enquanto na atividade, o tenente Gi.l

berto, além do seu valioso concurso �omo "atirador",
prestou também bons serviços á esgrima, ajudando a .

'f' dí-l I b d . R" -, '.__�_��_�_>1Z!I
di un 1- a, co a oran o com o tenente UI no preparo «e I' .

.

novos esgrimistas. Sua contribuição decidida se exten- J _
'

,

deu por muitos anos, jogando, ensinando e aliciando O GREMIO PORTO ALEGRENSE FARA 14
adéptos, vindo a cooperar grandemente na criação da JOGOS NA AMÉRICA CENTRAL
primeira sala d'armas de Santa Catarina, na Polícia
Militar.

Outros que .ao tempo frequentaram os treinamentos
no quartel foram os sargentos José de Araujo, João
Lazaro Braga (falecido), Lourenço Ribeiro, Vitor Klap
pot, Dante Francisco Boneti e Clovis Bonassis,

Como se vê, grande foi o esforço dispendido para
formar um círculo de esgrimistas militares.

Tão logo a escola passçm a constituir a Secção de

'Esgrima da Associação Atlética Barriga Verde, foi de

signada uma comissão para elaborar' o Regimento' In
terno da nova seccão, comissão que foi composta d0S
associados R1íi Stdckler de Souza, João Francisco da
Rosa e Lauro de Almeida Alves.

A comissão desencubiu-se rápidamente da ·tarefa, 1'.

no dia 25 de maio de 1940 foi apro-..;ado o primeiro Re·

gimento de Esgrima para Santa Catarina.
xxx'

A esgrima catarinense nasceu com fôrça de expan-
são.

.,

Ainda no berço, mal segura ainda, procurou, no en-

tanto, contáto com seus pares fóra de Florianópolis. Ve·,

J'amos o texto da carta que a 29 de abril de 1940 di!'igiu I
R l' t 1 tR,· d F

.

Alb" C 't'b I
ea IZ::'-ó,e a ua men e em

o tenente UI ao r. rarrClSCO IZU, que em un 1 ·a . '. ,

. mantinha um Curso de Educação Física:
. CURITIBA, alUo Campeo-

,,_ Como. instrutor de educação física, e no desejo nato Bra"ileiro de Xadrez dessa r,:ll ureza, onde àt\l.a;
de incrementar, cada vez mais, entre os nossos jovens 'Por equipes.
patrícios, o gosto pel.os. esport�s, há tempos que ��nho
cOditando sobre o melO de realIzar com o Estado vlzmho FederRções 'de vârios Es
u;;a série de competições. Ciente de que compartilh;:ü::3 tzdos b ..a�ileiros, fiz�ram-
da mesma aspiração, procuro com es�a ir:_iciar as con:;er- .

sações que poderão levar-nos a reahzaçao desse deslde- SE., repre�eiltar nesse Impor-
,

.
.

d d' E t d' tante cerrame
ratum' tão util para os esportistas QS OIS S a os. .

..

Penso que as excursões além de constituírem excelent� I ,... t C t'
.

f. ,
. d d .:>an a ::l anna, cUJa e-

e�timulo educam instruem e premIam, estacan o o,;
_., "

J 1
.

t t deraçao acaba r1e ser fun- <'0' te�(J'" ("€ nos orgul'n;c\rmais habeis e os mais fsforçados. u go convemen e

1'0-"
.

�
. H'. "', .1' <

_ carmos idéias a respeito das condições mais viáveis para dada, �Ol11 sede nesta Capi- da nossa 1 epresentação. qüe
'efetivarmos essas visitas. Consulto pois, sobre as possi- laJ, também envi@u sua re- vem ma,1;;pndo a mais pel
bilidades de uma excursão de maior envergadura, futu- presentação composta dos. feita linhd de esportividaj-e,
ramente entre as duas Escolas de Educação Física, e o

, .

.

f" �ategoriL,�\;OS enxadris+as: grangean-1o, para a nóv2l
quanto antes de 1úas equipes de esgrIma, uma emmma

e outra masculina do vosso decidido apoio, aguardo as Je,sé Panlo Garcia, Hélio Federaçã L envolventes ma-

v/ordens que poderão ser dirigidas etll!...." Blastae it., Demétrio SchE'ad aifestaçõ<.:, de simpatia e

Vê-se na carta transcrita que o tenente Rúi, pracu- e ViIi Hofmann, os dois cadnho.
rando um contáto generalizado, d: Escola para.·Esc,;l'l, 'I,rimeirn1:( do "Grêmio de Aguardpn10s o regresso,
circunstância que doutra forma nao lhe depepdlam, ia-

X d ,. �'l' d '''CI b '

b ..] ...

zia um convite para um contáto imediato entre duas e-
.

a rez II la o,ao. u e

.�üe esta para reve: 'oÁl,b,

quipes de esgrima, que ele podia realizar. .� 2 de Ago&tc, desta cldaq� e t�e n�ss� rC'presentaçao, pa-
Foi a primeira tentativa de expansão. No entanto, os' dois últImos, dos clubes t �'a; rént'ân oferecermos acs

dessa vez, como da segunda tentativa que f?i feita, ;Jin,· de xadrez, respectivamente, aficio�a�!r,q do nobre jôgo,
da junto ao Paraná, conformle :reremos f�alsdtarde, o:,

Blumenait € Joinville. informaç�)e . .; mais complAtHs
nossos vi�inho: .do .norte st�nclaram, _ l�a? o a:pen::t� Senôo üta em tQr'1') elo certame,

,c essa carta o pnmeu'o contato com o Parana. a priIneira
�,i:>',"'"",

Super-Bi-Campeão Amadorista a Asso..;
ciação Desportiva Colegial
�isse�os exagerado 0.1' D. grê�io do Colégio Catarine�se numa t�rde rante qu�si todo o Campeo- ��s ,tentos for�m. assina-

gerada, o "team" da Asso- maIcadol,. por��e, para inspirada e encontrando o Iris no seu pior nato, foi fracassar justa- .adcs pela seguinte ordem:

ciação Desportíva Colegial, uma peleja decisiva, com

I' I
,'.

it
.

6 3' .nente 'no prélio decisivo. ,rorge,'aos 2 minutos; Glau-
d f f/ it t Jogo, ogrou saIr VI orIOso por x -

constituído por alunos do uas orças per ei amen e,

N d (2) F lj. (2)' GI J' Esteve irreconhecível o es- co, aos 8; Lico (cabeça),
conceituado estabelecimen- iguais no gramado, seis ten- a o ,e nto

. , auco e or-' quadrão da Avenida T;om- aos 20; Nado, aos' 24 do pri-
to de ensino que é o Colé- tos para um fado e a meta- �e marcar!lm para o vencedor en- powski, com a defesa pe- meiro tempo; Nado, aos 2;

de para outro não é esc,ore quanto que os pontos do vencido cando a todo instante pela' Lili (penalty), aos 11; Fe-

que se possa admitir. foram
.

consignados ppr Lili .alta marcação princiPal-! línto, aos 16; Felinto, aos

9 Colegial fez-se merece- , - ,,(batendo dois penalts) e mente, enquanto que o ata- 44 e Lili (penalty), aos " Magalhães' e Lili; Sabiá,
dor' da vitória, não porque Lico _ Expulsos Nado e I' que se revelou quasi que! 44% minutos do segundo Renê e Rosenir; Maurity,
tivesse atuado melhor, mas nulo. Dos três goals Obti-I' tempo. Final: Colegial 6 x Lico, Rid, Vermelho e Leu.

,
. Maurity dos .pelo Iris, dois foram Iris 3 .

....<_,_()_.-"�_.O_()_O_)_)_)_-
d 1 d AI d' N lb

'

provenientes e pena i a- I iguns segun os apos o o apito o sr. A erto
,

..):)rque menos falhas apre- tou-se maravilhosamente, des máximas. A contusão ! :Jtimo goal do Colegial, os Tabalipa, outra vez reve-
-entou. E note-se que os impedindo . sempre que os sofrida pelo goleiro Tércio I (�xtremas Maurity e Nado Ilou-se uma negação com
'cochilos" do seu antago- contrário fizessem uso dos .lmmdo procurava evitar o trocaram murros, sendo pleta.
iista foram q,uasi todos ela- 'petardoQS". t' 1 d t dten o Inaugura a ar e,
norosos e perfeitamente São os rapazes do Cole- tirou do guardião todo' O

.
·

...,, <i�_�����_.
.lefensáveis os golos que os gio Catarinense pela

se-I.1rrOjO e entusiasmo, o,?riga-arqueiros Tércio e Rid, que gunda vez consecutiva: E ddo-o a deixar o grama o no

) substituiu nos últimos jogaram como' poucas ve-: Iinal do período derradei-'
"1inut,os. zes, após uma campanha 1'0, pois passou a acusar O Campeonato Carioca, No cotejo principal o Flu-
Mais cuidadosos, seguros pouco convincente: Nossos fortes dores no ouvido di- de Futebol prosseguiu, sá- I. minense foi vencido espeta

': oportunistas, os colegiall- cumprimentos, pois, aos pu- ieito onde se deu a contu-J bado e domingo, com seis
I
cularmente pelo "onze" do

lOS eXBloraram bem as fa-I piles de Rubens Dange pela são. I encontros. '., I Botaíogo, por 3 x i,. pas-
has dos rubro-negros, fir- expressiva conquistà. Il'ando a 'dividi'r C0Il! o alvi-
r.ando-se no marcador 10- _,i O Iris 'que vinha precedi negro a liderança do cer-

';0 nos primei�os minutos. I do de 'bonitas atuações, .

OPINE LEITOR tarne. Fez uma bela partida
\. defesâ : alvi-celeste por- mantendo-se na ponta du- E. '. .

o "Glorioso", vencendo jus-
x

ta e merecidamente. O São

Com urna contagem exa-
•

ambos expulsos do gramado.
Os quadros foram êstes:
COLEGIAL +r: Waldir,

gio Catarinense, viu-se, an
te-ontem, á tarde, de posse
do pomposo título de su

per-bi-campeão amadorista
da cidade.

Arilton e, Baião; Paulo;
Barata c Jair; Jorge, Vil

son, Glauco, Felinto e Na
do.

IRIS' Tércio (Rid),

Ten. M. Gomes

JUNTOS OUTRA VEZ BOTAFOGO E
FLUMINENSE

HISTÚRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

CAPITULO VU

Mundial de Basquete
No ano de 1954 tomarão parte no IJ Campeonato

Mundial de Basquete a realiaar-se nó Brasil, em Outu
bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, 5 x O, o América pela Por-

PORTO- ALEGRE, 23 t
. d t Ih

. Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do tuguesa, marcando três ten-assun o com e a es mars
t

A li
-

d
.

tid S-.. . campeona o preve a rea izaçao e par 1 as em ao tos contra nenhum do ad-(V. A.) _ Segundo os en- concretos, pode adiantar

I Paulo e RiJ, além de um torneio de classificação em, versário e Olaria e Bon-. tendimentos havidos entre que os passaportes já estão três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau-
o sr. Saturnino Vaselotti, quase concluídos, aguar-I lo. Santa .Cat�rina que se tem prestigia.do no pa,ís p�la
oresidente do Grêmio Por- dando apei-as a palavra fi- sua orgamzaçao e aparelhamento material podera aSSlS

�
1

.-
1 . -mb

.

A' ,
I tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"

.oa egrense e o sr, Afonso na para o em arque. pos

I f d" - .

t
'

tei b t
'

i ,., .

.

..
' -' o ereca con icoes, IS o e, es eja co er o. pois de estar vencendo porDoce, esta praticamente de- -cumprida esta excursao ao No intuito de preparar. desde já um ambiente fa-

r-:dido .

I
a excursão que o México e :re�samento da, yorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es

Grêmi i fará ao México. direção zremista, realizar, te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
A reportagem especializa- ainda .ma.s :4 partidas pela espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda"

da nr dIA'" C· t 1 destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial. PHO'XIMA RODADA
a procuran o esc arecer o merrca en ra .

N' d t' t b'd
'.

assa qua ra como es a em rece 1 o os maIOres

louvores de todos os desportistas que visit:;lram Floria- E· d" t d' p
.

'lt', I' b
' I'

.

d
. - m ISpU a a enu lma

110pO IS; co erta _ sera o pa co seguro e competIçoes. .

,

NO de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras\ rodada do segundo turno, a

publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas I tabela fará realizar oS' se

em -resposta ,aos três quesitos formulad_os, concorrendo, gnintes jogos da próxima
a prêmios já instituidos por firmas desta Capital. rodada:

__ QUESITO� I Bota�ogo x V�sco
-

_ Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente Olana x Flummense

.paTa a cobertura do Estádio de Santa ·Catarina? S. Cristóvão x Flamengo
(Máximo:' _ 5 (cinco) linhqs datilografadas). América x Madureira

am enxac1ristas de renOT':(� 2) -- Dp.verão os Governos do Estado e Município con- Bonsucesso x Bangú
cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando Portuguesa x C. do Rio
conjugadamente?

(Máximo: _ 5 (cinco) linhas datilografadas).dutivida:,'e de nossa equipoe d3) - - Deverão os Governos o Estado, Município e Di- __-o....().....(�,...(,....

retoria da FAC conjugar esforços, para obterem '
\

o apôio, mais uma vez, do povo catarinense, no sentido A ten'r.aN,Ode tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so- �berbos Ginásios de esporte da AIl!érica do Sul? CONS'CRITOS DA '

(M:íximo: _ 5 (cinco) 'linhÇlS datilografadas).
..... PREMIOS

Cristóvão venceu ao Canto
do Rio por 4 x 2, o Flamen

gc goleou' o Madureira por

suçesso empataram selU a

bertura da contagem.
_

Na sabatina o Vasco de-

:� x 1, acabou perdendo pa
ra o Bangú por 4: x 3. .

n3ciona:. não deve caus.t!

estranhez,� a modesta pro-

A REPRESENTAÇÃO CATARINENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO DE

XADREZ

vez que Si'lnta Catarina se
. , 1)iuz repn:&t:ntar em torneios I

no atu�l certame, senJo

('erto,. en�r€'tanto, ,que, :::eia

qual fôr o resultado fífia;,

CLASSE DE 1935
Deverão comparecer _ aoTôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi-

cando-se. uma delas em nossas edições de quinta-feira, Quartel do 14° B. C., afim
devendo o missivista, para identificação, juntar à carta, de tratar de assuntos de
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en- seus interesses, os seguintes
deréço: _..Y'"

conscritos:
PEDRO PAULO _ Redação de "O ES:rADO" �

Luiz Carlos de Mello, daRua Conselheiro Mafra _ Florianópolis.
I�) dià 30 de dezembro dêste ano faremos, às 10 classe d� 1935, filho de Ma

horas, em nossa redacão o sorteio de todas as cartas re- ;:'ino Mello e de Maria Sar
cebidas. As firmas qi:te já nos ofereceram prêmios são torati Mello.
as seguintes: José Vadir Kanitz, da

CASA PERRONE _ JOALHERIA MULLER ('lasse de 193á, filho de EliasCASA HOEPCKE·":_ e a T.A.C. _ com uma vi�gern
de nvi;;o, ida e volta, ao. Rio, para assistir .05 .jogos dos Kanitz.,e, de Del�y:çle Pll-i.;-c-
Cdlllpeon��to Mundial.

.

marães Kanitz.
',.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ANIVERSÁRIO DO

I que
desce para o Balneário,

'''GLORIA''
/ depois da ligação á proje-

,O estimado índustrial sr. i tada Avenida Santa Catarí
Jorge Daux, o eroso dire- na, que passa pela frente do

I
tor dos acre9itados Estabe- i Estádio do Figueirense.
lecimentos José Daux S. A. 'Tudo depende de um cor

te no morro onde se encon

tra locálizada a Estação Rá
dio Telegráfica, corte que
não vae além de 100 metros
:l - i
r e c\,+ensao, e, no caso de
se tratar de.uma rocha ,d€'
granito, servirá este para o

-calçamento e meio fio das
ruas do Estreito, que, de ha
muito estão necessitando de
tal benefício ...

o ETADO

Notícias

Somp.rcial, ofereceu sábado

último, na "Churrascaria

Horizonte", do' Canto do

Estreito, suculenta churras
cada aos seus auxiliares e

funcionários dos refe;idos
Estabelecimentos, pelo mo

tivo do transcurso do pri
meiro aniversário do Cíns

Gloria, a tão querida casa

de diversões de nessa futu
rosa cidade.
A churrascada

do 'Estreito II Titulo EleitoríU
com retrato
RIO, 2 1 (V:A.) ., O pre-I

'sidente do Senado Federal

promulgou a lei 2.084, de 12

de novembro de 1953, segun
do a qual os titulos eleito
rais sem ó retrato do eleitor
devem ser expedidos com

,)S requisitos tio artigo 37

.la .lei 1.164, de 24 de julho
de 1950. Em seu único pa

rágrafo determina a lei em
I' ,

questão que o retrato do e-

leitor no respectivo título

passará, a ser exigido no a

listamento �ue se verificar a

partir de 1o d� janeiro . de

1956.

-.

- PULMOSERUM
J T6nlco Respiratório

O,PODYL -
F'gado - Prisão de Ventre

- RHINAMIDB -
Sinusites - Coriza

Os .....ORATORlOS A. BAILLY, comunicam aos Srs. Médicos. farmacêuticos
que, apelllr das diflculdadel de Importação, continuam sem altera�ãCl o

, ritmo d. fallrka�ão e pranto entrega de suas especialidade. - Pedld"•
• Amostral I ,
RAMAR S. A. • Rua Mal. Deodoro, 528 • CURITIBA

FLORIANÓPoLIS

GRATIFICA-SE '

ma de vida? Não ser.iamu:'1te mais pratico? - E mais

eonsentaneô com a razão, o A quem entregar "Negri
direito e a justiça? Faça: nho", um cão perdigueiro,
mos um plebiscito e aí não

I preto.
Que fugiu, à rua Con

haverá mais discussão, por- selheiro Mafra, 56.
Ac'reditamos até que, da- que prevalecerá a vontade

contou do o preço em que se en- soberana do povo.
tHmbem com o compareci- contra o granito, pois o me- ---{)-

mento de Exmas, famílias e tro de pedra está sendo DEFERENCIA A

diversos amigos de Jorge vendido a 50 cruzeiros, "O ESTADO"

Daux, cooperadores volun- qualquer broqueíro assumi-

tários de sua obra valiosa rá com a Prefeitura, o com- ,A conceituada rev��ta
proporcionadora de prazei:' promisso de abrir a brecha, 1 .nensal ilustrada �LAMA,
rosa satisfação para o nos que servirá de rua, uma I que desde 1!)21, é publica
so poro, por mero da recreá- vês, lhe sendo presenteada da na importante cidade de
- d' , . , d

'

d d Ií l' "anta" dirigida' e secre-ta-çao ,

o se� espnuo, �om a I'�
a a pe ra que an re ;1_':; S,

-manutençâo progressiva das raro riada; respectiva�ente, pe-

importantes casa de diver- Quebrar pedras! Que be- los [ornalistas Nicannr Or

sões que são os frequenta- h serviço para' aqueles que tíz e Gomes dos Santos Ne

díssimos cinemas dos Esta- ao envês de andarem, no lo, transcreveu 'em as' suas

belecimentos José Daux Estreito; de portá' em porta, apreciadas páginas, 7m ,a

S, A. <l cata de assinaturas para edição' correspondente a

Eram sessenta e poucos' 11m protesto contra a maio- Novembro, EXALTAÇÃO
o numero dos convivas, ridade do lugar, prestariam !'�' PATRIA, a entusiástica

que em satisfatória e comu- melhor, e mais patriótico alocução de osso -prezado
nicâtíva alegria saborea- serviço á coletividade es- colaborador sr. Farmaceuti

ram bom churrasco, acom- treitense, quebrando pedras co Ildefonso .Juvenal, Pl'CI

panhado .de bôa cerveja. para meio fio e calçamento duzída em a 'tSeman:a da

sendo que, no bíCÍO, por r das suas ruas! . .. Pátria", o que muit? nos

nímia gentileza do ativo re- Y x x ',p"vanece.

presentante comercial sr. E POR FALARMOS EM

Osni Raffs, foi sei'vjd� a to PROTESTOS ...

mentos José Daux, o [ovem
José Joaquim Bmbaíd, in

ratigável gerente do "Cine

não' menos apreciados,

Não vai muitos anos,
Câmara dos Vereadores r.-

provou um proje�o (:a auto
ria do VereadC'r Migu�,l
Daux, abrindo <;:'cdito de
,;f)O mil cruzeiros, J destina
(lOS a esse fim, e �,té hoje,
nada se, fez nes�e sentido.
Entretanto, a causa mais
fácil deste mund9, é abrir-

T
•

�e uma rua que, partmdo
da cabeceira da ponte faça
junção com a ru'l geral, a

""'.;.,

Aprovado pelo D. como' auxiliar no

tratamento dI! Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
, lnof,.ensiyo ao, OI;,ganJ.sroo,�ai'r,adãVe,1 cQmo II·

I
�.

" c�.

a

I

Cerâmica São Caetano
TI,JOLOS PRENSl\t)OS, TEL1L4.S, 'LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO
PRONTA ENTREGA

OS"YGama leia.
JERONIMO COELHO. �4 -, Caixa 'Postal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Enriquece támbem as pa
gim.s de FLAMA, em o ex-

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

�AI'.r .-!$�OJ*-,A--1XRIAfflF TODO DIA
/

I '" \ nos \lA�CJOS

�.'""D��"�-,:,'.t� � n "'� �� �

� �j '.\
- <::'

Expre�so Florian6polis
de

ANDRADE & KOERICH

Transpo�te de cargas em geral entre Flo7'ianópolis,
,

Curitiba e São Paulo
.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

'Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 43'5
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CpRITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: -- SÃO 'PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone:
'

9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T,�legr.: SAND�ADE

_
-0-

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

tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de -'-Trans
portes Minas Gerais S/A.)

•

I S

tulina de Sousa Serratin., dem dentro ou fóra do Es-
\ ,.

esposa do sr. Cleóbulo Ser. I tado,
ratini, proprietário da L>.- Dísfrutava agora a recorn

.randeria Sertatini; e sr. pensa de tão arduo labor,
Dorvalino Carlos de Sousa, qu- I. do fôra surpreendido
sócio da firma João Sch- pela morte, 'que o retirou
midt

.

& Cia. do Comércio . pre:'nnt�r:mente do conví-

�\1aqereiro de nossa Capital. vic da família e dos ínunie
, O extinto prestou ao E;- 1'OS smigos, pois, era ele ge
tado bons e assinalados �er. l'almente estimado, tanto

viços como oficial de nossà er.tl'C os seus camaraqas,
Milícia, tendo tomado part" como:lO meio civil.
::;aliente em todas as cam O ,leu sepyltamento re'alí
panhas, desde a de 1922 sou· se no dia seguinte, no

havendo sido promovid.l Cemitério de Campos No
por merecinieJ;lto, em vista vc:s, para ond o corpo fôra
s sua brilh'!lnte\atuação em. transportado, com grandp
diversas ocasiõ�s )em que a acompanhamento.
Polícia receberá a incum- A' família enlutada, 05'I \

�'('ncia de >combatel' os' qUC" nnss(.', pezames.

Ataca todo o,organlsmo
EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA -OR1-'

GEMT
.

USE O PUPULA,R PREPA
RADO

promoviam,alteraç&o da ot'- çorrespondente ,

-, .

"

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio � Transportes
Rua João Pinto, 9 FpoHII

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

Clube Doze de Agosto
Bingo Social em benefício do' Natal da Sociedade

Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de
Novembro.

1° prêmio: 1 prato para torta com cobridor Sra.

Magda Silva Kunzer,
2° prêmio 1 par quadrinhos pintados à mão. .Dra.

Wladislauca Messi.
3° prêmio: Jôgo para refrêsco, rústico. Sra. Ma-

ria Frazono Gallotti. ...

4° ,prêmio: Jôgo de toalha banho e rosto, Sra.
Dóra Araujo.

5° premio: 1 alcapur rústico, Sra. Ida Ferreira.
6° prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Risoleta Me

deiros
. 70 prêmio 1 [ôgo americano bordado à mão, Sra.

I Alba Bello
'

I
8° prêmio: 1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny

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

I Alves \

10° prêmio: 1 bêrço com bêbê, Sra. Ondina
Macuco. /

I Premios de consolação originais trabalhos ama0,

,ofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz.
As prendas estão expostas nas luxosas vitrines da

Casa Paraiso.
"

Os cartões podem ser adquiridos CQm as senhoras
componentes do grupo que t�abalha, para este fim ao

preço de cr$ 20,00.

Dr. Romeu Bastos Pires
,

-MÉDICO-
COM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO

DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE
JANEIRO

CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU.
Horârio: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 3S 11

horas.
Resuiêticui: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 __: Flo

rianópolis.

ACiRADECIMENTO
A comissão organizadora dos festejos em comemo

ração ao 10 centenarío de fundação vem mui respei
tosamente por meio deste jornal agradecer ao Exmo.
Snr. Governador do Estado que se fez representar pe
lo, Deputado Estadual Snr. Nelson Brasil e tambem
'pela musica que lhe concedeu.

Ao Exmo. Snr. Arcebispo que enviou telegrama,
10 Sr. Pe. Vigario que mandou o Pe. Frei Deodoro pa-
ra a parte religiosa,

'

A todas as mais autoridades que compareceram ou

[izeram-se- representar . e, que telegrafaram .

Ao vereador Snr. Miguel Daux. que de muito
bom grado ofertou a pedra marmore para a coluna co

memoratiya, ao ,convite que foi feito pela Guarujá e o

programa que foi irrádiado. e os santinhos impressos
CGm a estampa de N. S. de Fátima para lembtanca do
centenario.

' •

Enfim a, todos o muito obrigado da comissão.
Catuira, 10 de novembro de 1953.

A COMISSÃO
-----�------�--_.. -

Agradecimento' .

ONI,FIALHO ROSA vem, atravez dês te jornal,
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' �_.-....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oinemas
IM.IPI

:\ToÜcias da Semana Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos

��s �essã�'��S-M;::�s. M.rr:;:i·'1i1.Iuhn LUND - DIANA ...�_�_r_LtiI
. L'YNN - Corinne CAL-

Sessão das Moças"JET em:

MINHA AMIGA MALUCA
OTELO em:

AHI VEM O BARÃO

OSCARITO - Grande

No Programa:
Filme Jornal Nac.

Preços: 1,50 - 2',00 - 3,50
Imo, até 5 anos.

"i \.

No programa:

Espo.rte na Tela. Nac.
r:: IPreços. 1,00 - 2,00 - 3,;)0 .

Imp. até' 14 anos. \

C3L�l?IA
Estreito {As 8hs.

Sessão das Moças
Jchn LUND - DIANA

I.YNN - Corinne CAL
VE'!' em:

MiNHA AMIGA MALUCA
No Programa:
Filme Jornal Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp, até 1_4 anos.

As 8hs.
Ronald REAGAN -

Rhonda FLEMING em:

REVOLTA DOS APA-

CHES
No programa.
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,00 - 3,5.0
Imp: até 14 anos.

ATENÇÃO:
Em virtude da grande

falta .de níquel, a EMPRE-

As 8hs. I ZA soljcita,' encarecida- ,
ELIANA � Cyll FAR- mente, a' cooperação .

de
.

NEY - GANDE' OTELO seus distíntçs, frequentado-I
- José LEWGOY em: res, trazendo dinheiro tro- .

AMEI UM BICHEI�O cado pejo que agradecem,
I

No Programa: antecipadamente.

Expresso São Jorge
.

- DIARIAMENTE -

FLORIANOPOLlS -- BLUMENJ..U
. - AGENCIA �

- I.'ACIQUE HOTEL �

,

Aviso
DR. MOENNICH, drúrgiãO��entista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SU3 Clínica Espepialízada. '

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Horário dê saída: de Fpolis., às 24 horas
do �io, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPR�SA NACIONAL DE :-lAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 �. Telefone: 2.212

Viage� com segurança
, e 'rapidez.'

.

.

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,{(SUL..B·RASILBIBO»
Florlanõpolís - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

-

Rua Deodoro. esquina' da
Rua Tenente Silveir8�

,

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

. ELÉTRICO

��",
I _

IMERSAO e CHUVEIRO
____.!OoiIiI-___

Capacidade 30 UTROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.
'. Jàto abundante na tempe-

ratura desejada. I

o MISTURADOR DÁKO. de reçu
(agem instantanea, permite_- a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA.
\

, \

/

I) ESTADO

\
CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I

AQUECEDOR ELl:TRICO CENTRY\L

Capacidade:
100 a �.OOO litros

,

•

Fabricado$ nos tipos
.harizQntQ.1 e vertical •.

• Construçâo sólida, sendo a caixa interna' de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada:
• Controle automático de temperatura por.' T�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMIA.

GARANTE O. QUE .FABRICA
,

\

- -

V" BA�MOS S/I.-Vomére,io, e- ,genelas'
.Rua João Pi.,tol 9-.Fpolis--Sta. Catarina. .

SINUSITES
f<� INFLAMAÇOES DA CABEÇA E. GARGANTA •

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

Para o Flg��Jl� D�('!�Ede ventre�OR. CUERRE IRO
PILULAS DO ABBADE MOSS CONSULTORIO - VISCONDE DE OURO PRETO

As vertigens, rosto quente, falta 41e ar, ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a «ESIDF;NCIA - FELIPE SCHMIDT 1S. lU.
maior parte das vezes são devidas ao

OLHOS _ OUV1D08 _ ftUlZ • O.&ll8AJn'A
mau funcionamento do aparelho diges-
tivo e consequente Prisão de ,Ventre, eR. GUERREIRO DA FONSECA
As Pílulas do Abbade Moss são Indica- ..,.JaH8ta •• B.......
das no tratamento da Prisão de Veà- R.ee<llj� de Oculos - Exame d. J'uado d. Olho par�

,J tre e suas manifestações e a� Angioco- 1'I,autI1uçlo da Pr to Arterial, .

'._

lite�, Licenciada;} peià Saude Publica, as Pilulas do ,Ab· � "M"(lt1",,.,,,a. Al.la lha.em.
bad!� Moss não usadas por milhares d� pessoas. Faça o

.

C._lIlhibrtól ,3 Vll1ca_dlÁ ,. Ouro' ,

ft CI T E lClube 12. de ��stol
mANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA so-I

,

escovas. "
,

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

4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta. da "Fár-
, macia Cátarinense?1,' •

_____ -; 5a. Rodada - Um Lustre de' Cristal, pferta da "Casa

.Na'viu-Motor. «Carl Hoepcke» Terreno 6a. Rodã��ep�k�:� ��:el� de préssão,�oferta de "Ma-
l Se deseja construir �ua chado & Cla".
I

1 1
.

I 'la. Rodada ,- Um Edredon, duas faces, oferta d'" A

I
casa em oca aprazivei, pro- Modelar".

.
.

cure adquirir um :ote de 8a. Rodada _ Uma grande'Ceia de' Cristo, oferta
.

da
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO terreno na "Agronomica",1 "Casa -Galluf",

Escalas intermediárias e1'1\ Itajaí e Santos, sendo próximo a Zona Residencial 9a. Rodada - Um aparelho de' Rádio Receptor; oferta
neste .últirno apenas para o movimento de passageiros. do 50 Distrito Naval. ,

'

I d"'A Eletrolandia".··, "

"
. [Iüa. Rodada - Uma grande Eletróla,. oferta do sr. Cel- ,ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE Tratar a Rua Uruguai n.11.. so Ramos. ',. �

rrO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953,.

I'.,'
11a. Rod�da - Um? '?,alança domestica, oferta de "Osni. ,

'"
•

I G'lrla & Cia, c

IDA
'

VOLTA
I

V d' PREMIOS DE CONSOLAÇÃO
.

t..____ de Fpolis. de Itajaí dõ Rio -_de. Santos -. en e-se 12 Pacotes ele Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer- .

27/11" 28/11 Por motivo de mudanç�, .

, .ta do sr. E:'n.esto Riggenback,
'

,

i
1/12 3/12 8/12 9/12

d ,.

d 2 Depósitos de matéria plastica, ofertá da "Casa Ame- "
12/12 14/12 18/12 '19/12 ven em-se .moveis usa os,

-

rica", •
I

.

I i e

22/12, ' 24/12 29/12 30/12 em bom estado de conserva- 1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-j' . lADIO _ JORNAI�
I ção. Tratar no sobrado do I

mãos". I
'I. Banco Nabi,onal do Comér-' 1 Raquete de último modêlo. ·q.....o-=>o....o....o....o-

cio S. A..' 11 Cadeira 'portatn', I'
-------'.- '3 Litros de legítimo cognac· ,

I Frlquezl. em serll
A I ' 11 Abat-jour, oferta da "Casa Royal". - VI b C'

_

t dula�se '1' C?omo complemento da reunião, o lançamento �e D O 'r80�O a o
· um fIlme...

. (Silvei ra)Aluga-se a parte térrea' BINGO E CINEMA
do _;'Irédio da Praça 15 n.! PREÇO PC? C�RTÃO: C�$ !00100.

.

j 11 ,. .

L'
. , Senhas com a direção da Associação, bem como na

. p�opna �ara 0Ja. ou Secretaria do Clube "Í)oze, no horário> da!" 8 ás '11hs.
�genCla [antiga Casa do '\. Prêmios em exposição na Casa Hoepcke. I

:���:��:�:;t.�! lnp"..oo;�J:;�.��.rndnaor. mesmo local MUDAS DE OUVÉIRAS Ilhe ..ender.i. jurO eem- ".

IpensMor VARIEDADE COM MAIS DE ANO

lev61"';'p6r6SeU6.residêrl_ E MEIO "G4-LEGA" AUTO

AI
.

FERTIL '.eie, um lindo e útil preserVe: Uas'um BELíSSIMO eOFREde 14ÇO eROMADO. 9 !'II e Com início de produção ao 4° ano.

Solicite ínformações Ia SOCIEDADE

NeO'A'\ GP"'d�I!ChdJO'e°LNOVAO Sala Térrea 3-70 por BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
r, 7-80 com piso" de marmorí- � LTDA. - Rua da Conceição, 36,

� r7�, 16,
.

te paredes de Azuleijo is- .3° ando sala 313. Fone ':'_ 36-6441
.....----- FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA ,H.O·.

•

_ SÃO �AULO' ,

_

.

talação sanitaria e Luz
.

à
rua Martinho Calado Cha-

,Age
A

nela :IEDADE E>E ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- i
FESA CONTRA LEPRA

., NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO
11 R6bADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

de RICOS.
�a. Rodada - Um abat-jour com pedestal ,de alabastro,

·

I
o-ferta da Casà "A El�trotécnica" e mais 'um

Pu b-hci'dade·· I t��:r�,.sapatos de Icrocodilo, oferta de "Mod��
�a. Rodada _j Um abat-jour com pedestal de alabastro,

oferta da _"Casa'Cascais" 'e mais um estojo de
Caixa Postal, 45

\

),-'!orianópolis
'

Santa Catarina

.

cara do Espanha, Tratar a
.

rua Almirante Alvim 36.
I

--------r;--

CONTADOR
Dispondo de um período .

livre das 8 às 12 horas, acei
ta escritas avulsas.
Cartas para: - .Contador' ....�' .._"" .., c� -,-. "',

I
,- Ru�a Doin Jaime Camara
44 - Florianópolis. .

!
'

/

._--_._--

Registradoras 'RENA" para pronta entregéf
Gapacidade Cr$ 999.999.90.

DISTRIBUIDORES PARA O ESTADO DE SANTA
CATARINA "MACHADO" CIA. SIA COM.. AGEN
CIAS -'- Rua Saldanha Marinho, 2 "Edif. Osvaldo ..

IVí'!chado".

ACITIl

-:0:--

A. G e N C I A DE

PUBLICIDADE
-:0:-

REVISTAS

ORGAHISADO
E_

EDITADO
POR

'[)(JIlÁLie/(Je§{!4Jl[g,

et:/XAg7N�TTO
" FLDRIANÓP0L1S_S�NTA CATARINA

ULTRA SONO
TERAPIA

O :MAIS MODERNO E EFICJENTE· TRATAMEN
TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMEN�O SEM OPERAÇÃO DAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1953

Irmaadade do Senhor Jesus ·INavio-Molor «Carl Hoepcke»
'dos Passos RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

. ,

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
Realizando-se no próximo dia 25, ás 16 horas, a So-

enissima Procissão _ de SANTA CATARINA, venho so

licitar, de ordemdo 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

GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO
:::IEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE-

°FESA CONTRA LEPRA
'

NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO\
11 IWDADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E

RICOS:
La. Rodada - Um abat-jour com 'pedestal de alabastro,

oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um

par de sapatos de Grocodilo, oferta de "Modas
Cliper" .

.!a. Rodada - Um abat-jour com pedestal .de alabastro,
ofertá' da "Casa Cascais" e mais um estojo de

Viagens entre F�ORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas "intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

VOLTA
do Rio - de Santos

,

27/11 28/11
8/12 9/12

,

18/12 19/12
29/12 3q/12,

,/

-Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
�

do Rio, às 7 horas

IDA
le Fpolis. de Itajaí

21/11 23/11'
1/12 3/12
12/12 14/12
22/12 24/12,Festividade de Sta, Catarina

Vir�em e Martir

Padroeira di! Arquidiocese e
do Istado

Para. mais informações dirijam-se à
EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

EDITÂL DE

CONVOCA�AO
Cada associação deverá

apresentar-se com os res

pectivos estandartes e dis

tintívos,

1llilliili1lillli1liMj\
._ "",,,,,,_�.M..,.. 34J. L-.fI".' ��

.> ••

CUJUTIM I'EUCItUUo, PR05J:1IIUI8Dom Joaquim Domingues
de Olivelr�, por mercê de

Deus e da Santa Sé Apos
tolica, Arcebispo Metropoli-

-----�,.._----_._-' ------

O prestito wesfilará con

tinua, lenta e ininterrupta- Clube 11 de Agosto

/ í

Vende�sei
MOLHADOS

Vende-se
Um terreno sito à rua

.,..,--
-"-_.- Segunda

-

EIPosi�ão Estadnnl do
.

Trigo =-�-���
......... REALIZA_R-SE-Á DE 6 a 8 DE DEZEMBRO EM CONCÓRDIA A S,EGUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO TRIGO, COM A .$.1I);j0•••

"........ PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ESTADO, PARLAMENTARES, TÉCNICOS, r._Ooól_04

......-_..._••-.-.. E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E
_ ADMINISTRATIVO DO PAÍS

.

tano, Prelado Domet'tico, mente, i é, sem qualquer
Assistente ao Solio Pontifi- parada na marcha, ao sinal
cio, etc. diretor.

Aos que o,' presente Edital Os fieis e familias que

vire1:n, saudasão paz' e' ben- não puderem acompanhar
o ção em Jesus Cristo., a procissão deverão postar-

Fazemos- saber que, de se nos passaeios das ruas
acordo com a'praxe estabe- do trajeto para assistirem a

lecida e a piedade dos fieis, sua passagem.
celebrar-se-á no dia 25 do O prestito obedecerá ao

corrente, feriado estadual seguinte itinerario: Praça
por decreto lei de 12 de 15, (lado do Palacio,) , Ruas

I S h d D d escovas.
julho de 1938, a festividade Fe ipe c mi t, eo toro, 3a. Roaaaà' _ Uma enceradeira elétrica, com espalha-
de Santa Catarina, Virgem Vidal Ramos, .Areipreste dor, oferta da "Caca Meyer" .

.. �, e M_ar�ir, PIl:aroei_r� q�_Ar,,:, Paiva, Praça Per,:!'�ar .Oli� 4a. .Rodada --': Um estojo de perfume, oferta da' "Fár-

quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase}, Rua' macia Catarinense".,
.

•

lo mo�a.....que._segue-.-_._�----.k,A.n.ita- G&ribaldr,;";Av.:::Her:. 5a. Rodada - Um Lustre de Cristal, oferta da "Casa
_ I:' Hoepcke S. A."

.

,

1) As 10 horas, solene

I
çilío Luz, �ua Fernando

6a. Rodada _ Uma panela de pressão, oferta de ·"Ma·
Missa Pontifical. -' Machado e Catedral. chado & Cia". NEGOCIO DE SECOS E
2) Às 16 horas, l'rOciS-1 As varas do Palio serão 7a. Rodada - Um Edredon, duas faces, oferta d'" l.

são com a imagem de San- carregadas pelas meretissi- Modelar".

ta Catarina,
&
para a .qual mas Autoridades especial- Ba. Rod�?�asa g::n:f��ande Ceia de Cristo, oferta da

'convocamos todas as enti- mente convidadas. Ba, Rodada _ Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
dades e instituições catolí- Para a solene procissão d"'A Eletrolandia".
cas desta Capital que- nela convidam-se tod�s os fieis e 10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-

deverão tomar parte, de- a população em geral. ' so Ramos.

I 11a. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni
signamente pela seguinte, Sendo costume, aliás mui- Gama & Cia."
forma e nesta mesma or- 'to' louvavel e piedoso, enfei- PRElV,IIOS DE CQNSOLAÇÃO
dem: tarem e ornamentarem os 12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-
Cruz processional, Grupo fieis as ruas e fachadas das ta do sr. -Ernesto Riggenbaek.

de anjinhos, Colégio Cora- casas em circunstancias se- 2 Depósitos de matéria 'plástica, oferta da "Casa Am�-t ,

rica"."
'

.

ção de Jesus, Asilo de Or- melhantes, o mesmo se pe- 1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & Ir-
fãs, Cruzadinhos, Co�grJ- de e espera por ocasião da, mãos".

o

'

'gações . Marianas Femini- procissão de Santa, Catarí- 1 Raquete de último modêlo.

nas, Associação de Santa na, gloriosa Padroeira da 1 C�deira port�t�l.
Zita, Associação de Santa Arquidiocese e do Estado. ,2 LItros de legítimo cognac'

"

.
.,. 11 Abat-jour, oferta da "Casa Royal.

Terezinha, Damas de Carl- Desde ja hipotecamos I Como complemento da reunião, o lançamento de
'dade, Apostolados da Ora- benções a todos quantos de um filme. ..

' Bocaiuva nO 162, med.udo
ção, Ordem Terceira Fe- qualquer modo concorre- , BINGO E CINEMA 10 x 32m2; cercado de mu-

minina, Ação Catolica, A- rem para o brilho da pro-I ,PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00.
. -

d
-

P d
. , Senhas com a direção da Associação, bem como na

brigo de Menores; Colégio cissao a excesa
,
anroeira. .' ,. d 8' 11h

. ,,'.

I
Secretaria do Clube Doze, no horário a� as s.

JÍ., Catarinense, Congregação Florianópolis, ,14 de No- Prêmios em exposição na Casa Hoepcke. '

Marianas Masculinas, Ir- vembro de 1953. •
-

,

.

".

mandades, Ordem Tercei- De ordem e comissão de
ra Masculina, Carro Triun- Sua Excia. Revma.

íal,' Revmo. Clero, Palio, (Ass.) Mons, FREDERI
bandas de musica e povo.

- CO HOBOLD, VIgà:río qe:
'Antes da supra-meneio- ral

nada hora as referidas As- JOSE' RENATO DE

sodações e entidades se SOUZA, Provedor da Ir
reunirão dentro e no adro mandade do SS. - Sacramen-
da Catedral,' aguardando to ,..

I'
"

cada uma o lugar que lhe HEITOR' DUTRA, Se-
Iôr . rese�vado e competir

I
cretario da Irmandade SS.

no prestito. Sacramento.

-

ULTRA SONO
,TERAPIA'

Por precos de ocasião, O MAIS' MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.veride-se ';m bem aíregue- ro PAR,â INFLAMAÇõES E DORES. '

sado sito defronte ao porto rfRATAMEN1\O SE;M OPERAÇÃO DAS
,

.

do estreito. em predío re-

S' INU5 ITEScem-construido na rua 14
de Julho 595. ,oE INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

::�:2at:�:: DTi':MEéYiEiiSREiARO
"11·11·' do Nogu81·ra 'CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
D· I ti . ,ALTOS DA CASA' BELO HOIUZONTE.
Medfcaçlo cullf_ no tra. RESID1l:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. lU.

taaento da .unla.
'

ros.

Tratar com o senhor Jr,ào
PC'Ui ou Agapito Vel'Js�.

'TBANSPÓR!ES AÉREOS CATARINENSE' S/A.,
-----------------------------------�

OTIGA
.

\
(

, \". .
\

"

VARIADÍSSIMO -E PERMANENTE 'EXPOSIÇÂliO, DO QUE EXlSTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENERO DE ÓTICA.
.

,', A MAIqR EXPOSIÇÃO EM ÓCpLOS ELEGANTES
,

.

'" �_,,_:�'.
\

/

'\1ISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
•

o \ ÓTIC� MÜ.DÊLO' '

'

RUA ( FELIPE SCHMIDT - FONE, 2.200

MODELO

..

..
I"

E·
.: -:
.; .....

I
/

I

"

OLHOS - OUVID08 - WAJUZ • QAIlQAIn'.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA.
••,.laII8ta d........

l«iC<l:lita d. Oeuloa - Exame d, :rualio ... Olho para

0l&lIc1fiéqlo ela Preado Arterial.
Moderaa . Apar.lha.em.
(.;ownllt6rl. - Viuo.d� •• Ouro Pr.... L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CARNE VERDE\ NÃO SERÁ AUMENTADA· ESPERA-SE, HOJE. A
NORMALIZACÃO DO .ABAST,ECIMENTO. APLAUSOS AO PREFE'ITO

- . . .'

A providência do

forneci-I já
deveria ter sido ato con- portunidades - agir, como marchantes. Cumprfa-lhe,

I
tão, iniciando demarches x x hoje, quando os açougues

mento de carne-verde pela ereto, desde que os mar- Governador do Município, I por certo, restab�lecer o para que chegássemos à so- x estarão abastecidos e have-
I

Prefeitura ao, povo, do sr. 'chantes fincaram pé em afim de evitar que o povo fornecimento dêsse

alim,en-,luçãO sati��atória, como es- A venda da carne, no do- tá' policiamento para esta-
Prefeito Paulo Fontes, pa- cria� êsse lastimável estado- fôsse 'a' única vítima dos to, para evitar que o ela- 'ta que vimos de tornar pú- mingo,' foi Péssi.mamente I

belecer a ordem e o res-

ra socorrer à população des- de-coisas.

S Ild' f ..8
mor público se tornasse ca- blico. •

'

organizada. No Mercado só peito.
•

ta Capital, néssa emergên- Cumpria-lhe-e isso dissé- r.- 6 ODSO� •
da vez mais veemente e Após a reunião no Palá- faltou tiro e facada, dado o _ Com isso o drama da car-

cía de falta de carne-verde., mos 'várias vêzes, nessas 0- d SI"IV que, atravéz de suas asso- cio do Govêrno, sôbre cujo ava�o do-povo, saudoso do ne .verde terá chegado �o
I1ID'<�HIII"'04I"'0()4_�...�_-.o4l.-<>4II,,()4III!IIIo<'. a a ciações de classe e dos sin- acontecimento já dêmos no- seu principal �lime:lto. r' final? Que a resposta seia

"

Na Laguna, onde e.xercia. dicatos, chegasse ao dimax, tícia, dela participando re- que, segundo estamos ínfor- . afirmativa! Que os anjos
o carço de sub-chefe do ser- vindo dopovo à rua, exigir- presentantes de classes e mados, o abastecimento de digam amem! Que hão este
viço do Põrto, faLeceu, na

_ êsse o têrmo - que o sindicatos, o sr, Prefeito todos os açougues não.pode �am�s apenas em pausa pa
manhã de ontem; vitim,a de Poder Público não o levas- Paulo Fontes. resolveu aten- ser feito no sábado, por mo- ra rneditação.no entre - ato
ddença que zombou de to-

se a sofrer tanto e em tão der aos reclamos públicos tivos vários, como a falta I
para o aumento. Qll� possa-

........... ..
{los os recursos da' ciência Iongotempo ... As reuniões - determínouque a Prefei- de carneaderes nO.'11utadou-1 rnos festejar.a derrota dos

------- ------------'----
�

médica, o 'nosso' estimádo tura tomasse a SI' o forne- Ad' bFloníanóeolís, Terça-feira, 24 de Novembro de 1953 ,que se processaram, em que roo s cenas. e selvageria tu arões. Que o povo te-
1:' conten'â.neo S1·. Ildefonso de--- representantes 'de classes e cimento carne-verde, verificadas domingo pela nha realmente vencido e

V-I'O' r-Ia da Orq SI-oluADI-C·a' Batistq dr'. Silvet, filho,do sr: senhoras da sociedade. flo- distribuindo-a aos açou- madrugada, ao que nos in': que os aplausos ao sr. Pre-
. ·1 .

•
. �;ow;:�r:t;;,,�u!�"".,;! �::"!:".!�� ::�n';;';:: ::�:.����:: !!�; I�,maram. não se repetirão leUo se tornem delmitivo"

Cristinct Maristany . entusi- rancaram os seus númeors de €Iinnão dos drs. Antônio lução ao problema criado existentes na Capital e no M8J·or Alvaro ToI801-I-DO de SO·Dzaasmada com a organização consagradoras palmas, o que Batista Filho médico e Nil- . '. b � E '. TI'
.

, . .

id
. .

t' dto, '. pela ganancia dos tu aroes, streíto: a notícia, sem ii. SOCIedade catarínense, particularmente a desta Ca-dêsse conJ'unto de interpre- eVI enciou o In eresse e -

ton Batista da S:lva . advo- f A
.

d A d dúvíd di d
.. it I d S- J' be f d.

• " 'u., oram uma a vertencia e. UVl a igna e registo e, P _

a e e ao ose, rece u com pro un o pesar a notí-
tes da bôa música do� que ali foram: em pres- gado em São Joaquim, sen- que quando o Govê�o cru- também, de encoiníos, le- eia do falecimento" às primeiras horas da manhã de on-

A, Orquestra Sinfônica, tígíar esses espetáculos que' do cunhado dos drs' Sílvw'
.

.
.

,

, tem, do nosso estimado conterrâneo, sr. M8J'or Alvaro To-
_

\
" I

.• za os .braços, os governados

I vop-a'
o' Iíder. da UDN, à

da Sociedade . de Cultura nao devem deixar de, pelo I Ferraro residente nesta Ca- , A
'

• •
lentino de Souza, alto funcionário, do Ministério da Ea-,

. A
' '''... re?cem

.

certos de que sai- Câmara Municipal, ante- d d .

Musical, entidade que, como' menos, duas ou tres vezes I .

I Cl'b Ioo G l'
-

_

e '.
'. , .

zen a, aposenta .0. I .,

,

f
ptta ,e art a. a vao, I rao, pelo menos, e em al- ontem, a noite, Ass.m, o sr. Descendente de tradicional família josefense, era fi-

'poucas no- Brasil, congrega ao ano, se �ep: Ir, com �o-I Procurador da Justi�a do, gum dia, vitoriosos. .' .

I �ault\) Fontes deu vitória lho de Francisco Tolentino Vieira de Souza, de troncos .

cultores da boa música; ten- rnes de projeçao mundial, Trabalho no Rio de Jail,eiro
J' .

. . ao
.'
povo negando 00; tu- 'genealógicos dqs Tolentinos Vieira, cuja atuação, no' tem- .

do. à frente o Maestro Ema- .omo o soprano Cristina 's ,'. d S
\ a estava, aSSIm, tornan-,' po d Im 'r' f' d t d ída so

.

I Iítí dL. " .

e ex- ecr.etarw a eguran-
d . d d

'

I
- barões da carne-verde o di- iS- 0_ éPe 10, 01 es aca.8 na VI a socra e po ica e

noel Peluso, realiza concêr- Maristany. Esse o trabalho a Pública neste Estado
o-se ve:r: a eira revo uçao '.' . . ..

. ao Jos e de Santa Catarina.
.'

.

ç
'.

.

branca, essa atitude do po-l
relto de e;Xlglrem maIS dl-I Historiógrafo e jornalista, Alvaro Tolentino de Sou-"tos, agor� no Lira Tenis desses moços, que formam a/' Atnda moço, exerceu, na . h

.

I �'1 I b f" t t
.. .

Clube e Doze de Agôsto. nossa Sinfônica, que deve - ". vo, que usava as armas de; n eIra pe as mesmas mI
i
za �o a o'rava, e lClen emen e, n_os JornaIS e reVIstas ca·

Laguna, o comercw, e des-
d d'

A I rrarrí.as do produto I tarmenses e essa sua colaboraçao tomou-o um dos mais
'A 't d t� t' d 8"r prestl'gI'ado' 'tambe'm pe' f

.

d d l 'l que po e Ispor para evar ,. ..
.

d hnOl a a ar IS lca e " , ,:- rufiava, na socte a e oca, /'d ; O. sr Prefeito Paulo Fon- autotJZa os omens-de-letras, no terreno da história e. do
C·· M-' "t 'ddI" . . - as auton ades a pensarnas.' I f I I 'M b S t" d- I t't t ., .

-

.

.

l'lstma anstany, soprano Ias au OrI a es e pe a SOCle- de vasto ctrculo de relaçoes.· ,

. ;•. d d
o c ore. em rO' e ecre ano o ns 1 u o HlStorICO e

que é um nome internacio- nade florianópolitana. Er.a casado com.a exma.· sra. providências a executar, .es, por ISSO acertou, an.o i Geográfico, destacado elementO' da Comissão Catarinense

nal, J'a' tendo atuado em Ro- Após o espetáculo de sa'_
.

' ,

dando por fim ,ao problema solução a tão angus,tiante 'de Folclore,. em cuja Revista publicava trabalhos de peso
'

d. Norma Souza Bati�ta e I bl . " .

h' t'
. ,

b
'

.

ma, Paris, Londres, Rio e bado último,.que constituiu d
.

'rf- d originado pela, vontade de I
pro �m.a, que Ja estava j"lUlZaS . I� orlCas, como tam em nO' Anuát;i:o ,C�,tarin�.se,-

e1.Xa o ao o estu ante. constItuIndo. Um pêso a era o extinto um. dos conhecedores da hlStona barrIga-
outras cid,ades do Velho nota de realce na crônica M'

. marchant.es que, ao que tu- I d -b f t harcw.
do indicavá, estavc.1.ill certos mais a desprestigiar a sua

'Ver e, so re cUJOS a. os e omens se .interessava, ?,an.Mundo e do Brasil, foi um. social de Florianópolis, tive- dm"
. _. ,tendo-se sempre em dIa com os acontecImentos relacIona-

.teste a que'se entragaram a-,I mos o prazer de ouvir refe- A noticia do seu passa- de que teriam majorado, co- a lllIstraçao. dos à vida política e social de Santa Catarina. Autor de

queles que vem honrando rêncüis elogiosas à Orques- mento consternou a socied4- rrio pretenderam, o Jrêço do :,Uma interessante mondgrafia sô�re sua terra natal, São
\

sr' de lagunense, e os seus' fu- quilo de carne-verde. Más, TIM
. José, o extinto militava na imprensa local, tendo exercido'Santa Catarina, nesse parti- Irq in onica, que se con-
• •• 'li. o cargo de Dir�tor do Diário <Ia Tardeje redator de A Ga- _

.cular. Não foi bem, um tes- duziu excelentemente, nada nerais se efetuam, ds 9 ho- desta feita, o tiro lhes saiu zeta.' \
'

.

te, porquanto a Orquestra deixando a desejar. E quem ras de hoje, no cemitério ptí- pela culatra ... O povo 1'ea-
. Ultimam�nte, transferira-se para a Capital ,Federal

Sinfônica já conta com ver- ()ssimo disse, não escondeu blico daquela cidade. giu e lutou, firme e resolu_.., ARTES DO .BARAO onde fixára residêDcia. Adoecendo, tomou a esta Capital,
dadeiros maestros, todos in- o seU: entusiasmo pelo que O ESTADO· apresenta tamente, compelindo as au-

. 'permanecendo em tratamento no Hospital ,dê Caridade

d b lid d d I condolências d exma. famí- toridades a tomarem a si a O .. f' I B
- onde todos. os recursos foram mobilizados, ão. alcance da

tegrados a responsa i' a- e gran ioso l'ea izà a So-
. n�sso, Ine ave

.

ara0, ciência médica, afim de salvá-lo. Logrados todos os es-
...... de que lhes toca,. no progra- , ciedade de Cultura Musi- lia enlutada. responsabilidade da ques- contInua em andanças pela! forços,. 'veio a falece'r, na manhã de ontem, sendo o seu

ma 'de oferecer a Florian6- c.àl. Cristina Maristany, sén- ,_-----.' interior do Estado. Treinan-. c�rp� tr�nsferi�o daquela casa-de-saúde para a sua resi...

polis uma orquestra que se- tindo a rea1!dade, expressou FALEC IMENTO' do. Cada vez mais longe dencla, a rua VIdal Ramos,.n. 50, de ónde saiu ° feretro.

j��, efetivamente, a 'expres- etsa desv<>necedora, impres- ' dos grandes centros. Aí en-
ontem mesmo, às 15 boras, para o Cemitério de São J:osé,

....... Faleceu ein Pôrto-AIE!gr� o nosso conterrâneo sr:
_ . "

com grande acompanhamento. -

são da cultura !musical dos Eão, que revelou, após o re- Alfredo N. da Silva Flores, que por muitos anos foi tao, o grande tmperlurbavel, I O ESTADO a.pr-"'nta à exma fa '}' '1 t d-

,

, . ,; .

..."'" . m.1 la en u a a a ex-
.

barrigas-verdes. citaI, àqueles que, nesta Ca- Guar(;{a Livros da firma Gallotti e Secrétário da: Prefei- se espalha na oratoFla. Se pressão do seu pr()fundo pesar.
C

-

d 't I .

te 1 tura de Tijucas. O extinto era irmão dos srs. Altinq da b ld d" F'om a apresentaçao e' PI a, se ln ressam pe as
Silva Flores, Secretário' do Govêrno, Alvaro da Silva

es a a em ISpU�sos. Ica

;;::---=::-:=-::--::--:------: ..;..

Cristina Maristany, no Lira miciativas de caráter litero� Flores, funcionário do Tesouro e Altamira Flores Bar-
rouco de tanto deitar o \rel'- ;'J:tI FRECIIANDO'l:enis Clube, sábado último, musical. reiros. Era casado com _a sra. d�na Neoflides Flores. bo. Nessas viagens de longo ,;�"

a uma seleta assistência, a Está, pois, de parabens, a Deixou os seguintes filhos: Oridina Flores Soares, viuva curso, o nosso impávido Ba-

,uh" sociedade da terra de 3úciedade de Cultura Mu- do prof. Antônio Pain Soares e\ Rubens Flores, casado rão, S!om a calma britânica·
Dias Velho, viveu horas de (';!l.l e, especialmente, aque- com. dona Altivia Flores. • que D,eus

. lh� deu, adota'
Em sufrágio. da sua alma será celebrada missa dia

verdadeiro encantamento. es que são alma da Orques- 27 (6a feira) às 7 horas na matriz ,Nossa Senhora da Fá..
Programa selecionado, ar- trê! Sinfônica. tima, no Estreito.

uma praxe que vem seguin
do sem desfalecimentos. Co�

raj.osamente. Nas cidades, I,
Estréia Boje· Ronaldo LDPO'����;����'
Olf".igalã Ido nosso, 'cÍnema, astro de' yáríos itlmes, estrea-- trapalhafi muito) após o

• clássico pigarro, lê o

arran_jrá hOJ'f i� ao micr.,ione da Guaru. J'á,. às�20
.. ,15 h9ras jadinho. Sem ênfase. Dizen-

- do por dizer. Nas vilas, en-RONALDO LUPO, elogiado pela crítica especiali-I'_�t��,i' I
...

zada de cinema, por ter apr�sentado um trabalho homo- .... '. - � tretanto, o vetusto Barão·

gêneo, no filme "Era uma vez um Vagábundo" premiado EDMUNDO SIMONE emprega outra tática: man-
_

. ainda, com a melhor comédia musical de 52, fará sua es- , d� um Secretário de Estado
tréia hoje, às 20,15 horas, no palco auditório da P.R.J.:7. AGRAD�pIMENTO

.

responder os panegíricos
Não é,preciso dizer, quanto .' ,

que lhe são arremetidos. E '

os ouvintes estão anciosos Vva. Edmundo Simone e Filhos, agradecem de co-

ração, ,aos Drs. Aderbal Ramos da Silva, Artur 'Pereira fica espiando, fazendo /-ges�
e Oliveira, Armando de Assis e. Revdo. Padre Francisco tos com a cabeço/hérÍldica,
Bianchini, o carinho e o muito que fiieraIn( pelo seu que- mão no bolso �.iigarro pen-
ridíssimo esposo e pai. .

.

" i
MISSA DE 70'DIA durado/ nos ...

' lábios. Mas,
quando à�raVaila' penetra

EDMUNDO SIMONE
... ·

num}�rejo, � coisa muda
Vva. Ed�1\:n�o Simone e famíl�as Pasch�l Simone deJigura. O nosso,incomen

Neto, dr. BelIsano Ramos e dr. HeItor FerrarI, agrade- súrável assume a dianteira
mu's nem por isso' se tornou cem as manifestações de pezar pelo falecimento de seu)

,

. .

A � d
.

\
"snúb"! Muito pelo contrá- querid.o esposo, pai, sogro e avô e con.:vidam parentes r;J .

e llnprOVl�a.. trespor OlS,

U;::i,fr rio, üe c6ntinúa' o m�smo amigos para assistirem à missa que mandarão celebt'-ar sapeca um dIscurso. Ergue
por sua alma, no dia �7 d� corrente, sexta-feira, �s JYÍlo- o� braços, ;ponta, para _oras, na Catedral MetropolItana.

. ) ceu' quando fala-nó coraçao
MISSA DE 7° DIA

.
,

,
-J . leva a mao ao peito esquer-

"""""""""""""""','".,., Por.' f"SO todos .

os ouvintes r
'. . ED.MUNDO SIM'ONE J

do. Quando anuncia que,esi&(l anciosos em vê-lo e '

, I t'd d
Famílias João A. de Assis, Gilberto GheUl:.[e Gilber-' pensou (qualquer coisa) lá

011�"- 0,_. opor U�l a e q�e to Gomes da Cunha, agradecem as manifestaç.?,es de pe- se vão os dêdos...ao seu doli-
�

terao hOJe, precIsamente as zar pelo fálecimento de seu querido irmão, cU1fihado e tio cocefalo crânéo. Assim é o
20,15 horas Muitas novidades serão apresentadas peio I Edmundo e convidam parentes e amigos pa� assistirem "

'

cantor, que estará em compal'lhia do jovem pianista Luiz l-à missa que mandarão 'çelebrar por sua a1m a, no dia 27
nosso Barão. Espertiiiho,

eS-1
;',

Andrade Rey, também conhecido dos ouvintes catarinen- do correntel sexta-feiraI -às 8 horas, na Cat�dral Metro- pertinho ••.

�":..-".......�....�,...! "'" . _ ...". . ,_ . . politazUI,
.

l. I"
"_ .. _.

• •• DtJM·
.

'

{ I

por ouvir, mais uma vez a

voz desse cantor; que é um
velho amigo de toda Floria

n6pol�s. Ause�te há dois a·

.
11US, volta Ronaldo a nossa

,

d ".

tet'l'a, com um'gran e car-

ta�" reforçado pelo cinema,

,;:.",,'/."".<:":/;;;::;;"';'" artj�ta de sempre, amigo e

;,;;;2',;,:",,:,,:,;;:;;,,;,';',,;,,;;, devotado 100% ao trabalho.

...

, O sr. Irineu Bornhausen deu ordens 'ao seu
jornal para' atacar o sr. Nerêu Ratnos, de qualquer
jeito, a. propósito. de tudo. Como não encontrasse
dentre os jprnalistas catarinenses ou aqui radica:
dps o instrumento para' essa ingl6ria missãó' . lem
brou-se de um ave migratória que aqui aportara e
que, sem conhecê�lo, Passara a atadr-lhe o govêr- I
no pela imprensa e pela rádio da Laguna. Acenou.
lhe com algumas moedas. E arranjou o homem pa.
ra o cargo! Sem ligações com o meio, o ádvena ul
trapassa todós os limites', no afã de agradar seu no
vo dono. Não respeita nada. Mente e remente. As
suas calúnias, levadas à J1,lstiça, já o obrigaram a

retificações compulsórias. .

'

"

..r

.

O castigo não o. corrigiu nem o intimidou. Fê�
lo �ior aiI;lda, porque raív9só e cego nas injurias e .

nos ataques à dignida alheia.
O rééente epi � ia, da emenda de 5 milhões

par� a recuperaç'�o economica da Ilha, é típico. O
sr. Nei'êu ij.�mos, nele, foi julgado pelo mais severo

"e autor.izado dos juize&: o sr. Wanderley' Junior,
,

autor da emenda e, sem contestação, a mais efici
ente e prestigiosa figura da U.D.N. catarinense. Ao
!í�ler udehista na bancada federal ninguem lhe leva a

palma na luta cQntra Nerêu. E foi êle quem,' diante'
da torpe e mesquinha intrujice 'do calinêsco Pro
fessor Medeiros, veio a público declarar que quem
quer que estivesse no luga1' do Presidente da Câ.
mara-agi1'W corno êLe' agiu. Para os que não metali-

�

zaram a compreensão, isso quer disser que se ·0 sr .

Wanderley J>Inior �stivesse na presidência da Câ
mara teria decidido como o sr. Nerêu Ramos deci
diu. E diante d�sso, obviamente, tudo qllanto o so

trancão do DiáriQ acrescentar ao caso, ',envolverá o

nome d,o 'sr. Wanderley Junior como censura, desa
provação e remoque. ao seu desejo de ser justo e
correto. .

.
"

A palavra do sr. Wanderley Junior, 1;10 entan
to, devera merecer mais consideração, pela autori-'
dade moral que, par droit de conquête, lhe é inega-.

vel dentro do& quadros da U.D.N. O sr. Bornhau
sen, todavia, ao esc(>lherí escolheu errado: entre a·

madeira de lei e o graveto, como diria o �edino,
preferiu este. E que graveto? D,e canela: burra, com
aquele fedor que Carlitos, em Luzes dct riqalta, des
confiou 'proviesse das solas .dos sapatos, conspurcaI" •

das em alguma pisada de mau, jeito. •. .
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