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i Dia dO Parlamento

Fernando,
você já leu o ofício do
Gooemador ao Ministro
da Guerra sôbre o Ma

jor Jaldir? Você já pe

d,iu demissiio?»
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Maill.1t de elastex da mais
afamada marca NEPTUNIA
(

c-s 380,00

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de banho de·
shantung c-s 87,00

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega
atras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos
embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade

em cores. Apenas Cr$ 560,00

Cretone Línhol largo 2,20 metro Cr$ 53,00

I
I
(

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano
.

um sortimento caprichosamente
lindo e uma seleção de alto
bom gosto!

Milhares de camisinhas de algodão e jersei, para
meninos, desde Cr$ 20,00

Blusas de jersei a Cr$ 29,00
Blusas bordadas a Cr$ 33,00

Eínissima calça para linho Cr$ 250,00
Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00
Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00

,
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Garanlid o

por 10 anos

PR(.BEL
e

DIVinO

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamado e o mais vendido colchão do País
Casal: Cr$ 1.750,.00

Pie�os �Que São Um Verdadeiro
Brinde De Fim de A DO

da A MODÉL-AR

Camisa de seda Sport
�r$ 89,00

Elegante terno de finissimo
. tropical, corte e acabamento

perfeito:
Pura lã c-s 950,00
Meia lã c-s 455,00

. Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

Cr$ 225,.00

Píníssímos" ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00

.: Inissima marquisete, largo 1,30 .........• Cr$ 25,00
!ylon de algodão, lindas cores para janelas Cr$ 32,00

J ".oalhas para cópa duzia .. : Cr$ 89,00
t .retone Linhol, 2,20 metro Cr$ 53,00
'olcha de caaal superior a Cr$ 114,00

i Toalhas de rosto felpudas a Cr$ 15,00
'Jogos de cretone para casal a Cr$ l49.00

1 -

o EST-ADO

Sofá cama para casal PROBEL C-r$ 3.900,00

\

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 165,00

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE" ARTIGOS DA
- A MODELAR':_

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão para easal Cr$ 114.00

Saias desde Cr$ 43,00

1.000 lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,00
Vestidos para casa desde Cr$ 68,00

vestidos de praia

vestidos' de passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

_\.LGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR: ...

Etc. Etc. Etc •

.
/

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas a Cr$ 35,.00
Calças de brim a ;................. Cr$ 57,00
Calças de tropical Cr$ 95,.00
Calças de puro linho a :......... Cr$ 225,00
Pijamas superiores .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. Cr$ 129,00
Ternos de meia lã . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 225,00
Guardas chuvas a Cr$ 75,.00
Camisas de. seda Sport . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etç.
\ �

GRANDES OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidinhos bons . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 25,08
Ternos de brim para mocinhos '" . . . . . . .. Cr$ 89,00
Calças ótimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 35,.00
Camisinhas listadas Cr$ 20,00
Camisinhas, de Jerseí desde . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 43,00
Blusões Sporte a - Cr$ 47,08
Terninhos com blusinhas a . . . . . .. Cr$ 55,.00

Etc. Etc. Etc.
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o ESTADO FloriaIl?polis, Quarta-feira, 30 de Dezembro de 1953 '

� --- .--_. -- - .�

ta do aniversário natalício bor Julião de Oliveira e o confirmam o PIZANI
da graciosa menina Helena exma, esposa d. Lolita Pi> 30 DE DEZEMBRO o o o o o o o o o o o '0

e

estremosa filha do sr. Des. res de Oliveira. A data de hoje recorda-nos
.
Florianópolis, 24 de dezembro de 1953. ANGELINA FILOMENO participa aos seus parentes

Arno Pedro Hoeschl e de - Com a prendada se- que'. PIZANI' ./

de amigos o contrato e

sua exma. esposa d. Hilda nhorita NILMA, filha do sr. _ em 1557, Jaime Res-

I
casamento de seu filho

da Silva Hoeschl. Francisco A. de Melo, con- quin firmou com o Governo Participação participam aos seus paren-
A gentil aniversariante tratou caaamento, a 24 do Espanhol um contrato, afim tes e amigos o contrato de GERSON

reunirá, na residência de corrento, o sr. Arnoldo De- de estabelecer cidades na JOSE' MAYKOT e CATARINA MAYKOT casamento de .sua filha
seus genitores, numa fes- batim, filho do sr. Arnoldo costa brasileira, uma em ANITA
tinha íntima, inumeras Debatim. São Francisco do Sul, ou- participam aos parentes e pessoas de suas relações o com o Sr. Gerson Milanez
amiguinhas que levarão - Com a senhorita Jací- tra em Viasá (Laguna), contrato de casamento de seu filho ALVINO, com a

Florianópolis, 22-12-53.
seus cumprimentos. ra, filha do sr. Nestor Car-' outra no Porto dos . Patos senhorita Carmen Cardosu I

LIDIO FIRMINO CARDOSO e MARIA AMALIA

I
.

O ESTADO apresenta reirao e exma. esposa d. (Santa Catarina) além de •

WENDHAUSEN CARDOSO
'

••••••••••••••_••••••"............_.........

cumprimentos. Maria A. Carreirão, con- diversos engenhos de açu- participam aos parentes e pessoas de suas relações o

p
.

tlcí
_

tratou casamento o sr. Ar- cal,'; ,contrat� .de casamento de sua filha CARMEM, com o a r Ic.paçao·Dr. Nicolau G. de Oliveira mando Henrique. _ em 1614 algumas ca- Sr. Alvmo Maykot :;/.
O Jovem Alvino, filho do f' d

'

M I ALVINO e CARMEN JOSE' CREMA e
noas che la as por

.

ar- confirmam
,Vê transcorrer, hoje, seu sr. José Maykot e exma. es- tim de Sá, atacaram e des- Florianópolis, 25 de Dezembro de 1953

SENHORA

aniversário natalicio, o dr. posa d. Catarina Maykot,
I troçaram

no Rio Maram
Nicolau de Oliveira, mem- contratou casamento com a. baia, um destacamento ho
Lro destacado do Mlnísté- gentil senh.orinha Carmem, landês que o Almirante Jo-

1':0 Público nesta Capital. I filha do sr. Lidio Firmino ris van Spilbergen manda-
Às muitas homenagens Cardoso e exma. esposa d. ra chegar a terra;

que lhe serão prestada O Maria Amália Wendhau- _ em 1804, Felisberto
ESTADO se' associa, sen Cardoso. Caldeira Brandt Pontes in-

..

Têm o prazer de participar aos parentes e amigos
- Com a prendada

.

se- troduziu na Bahia a vacina, o contrato de casamento de seus filhos.
DR.· ANTONIO R. ME1RA nhorita CECI, dÜéta filha ficando este serviço a car-

..

CECI e ISAIAS

Nesta data vê transcorrer do distinto casal General go do Dr. José �velino Bar
seu aniversário natalicio Paulo Vieira da Rosa e bosa;
o Dr. Antonio Romeu Mei-I exma. esposa, contratou _ em 1820, em Montevi

ra, digno Auditor Fiscal do casamento o. jovem Isaias, déu {entâo pertencente ao

Tribunal Regional Eleito- filho do sr. Thales de U- Brasil), nasceu João' Car-
l

.los 'de Vílagran Cabrita,
que veiu a falecer' como Te

nente General do Exército

Brasileiro, em 10 de Abril

de 1866, no combate de I

tapirú, sendo hoje considc

rado como Patrono (LI Ar

ma de Engenharia;
-- em 1848, os revoltosos

FAZEM ANOS HOJE� Batista Ribeiro e Senhora, pernambucanos comanda-
- Menina Lea, filhinha

I
cont�ataram casamento a dos pelo intrépido lVHgu'.'!]

do sr. deputado Jorge La- 24 do corrente. Afonso Ferreira, foram 'a

cerda;
. . I

- C.om a senhorita Ivo-
I
tacados e desalojados de

- Snra. Dílma Víllela nete, filha do sr. Manoel suas posições no Engenho
da Luz, esposa dó sr. Alva-I Gonçalves e Senhora, con- Caipió (Ipojuca) pelo Te
IO F. da Luz; tratou casamento o jovem nente-coronél Joaquim M�-
- Dr. Jorge Fontes, ofi- Ivo Gasparino da Silva, nuel do Rego Barneto; NESTOR 'CARREIRÃO e

-ial de gabinete do sr. Pre- filho da exma. sra. vva. _ em1862 o então mi- JOÃO HENRIQUE MARIA A. CARREIRÃO
,

. ./
nistro britanico, no'Rio de

I participam aos parentes e as pessoas d€ suas relacões o

Janeiro, Willian Dougal contrato de casamento de seus filhos Jacira Henrique e

Chrístie, apresentou urna Armando Carreirão.

nota declarando que ia ini-
- Snta. Maria Zenaide ciar represálias, até conse-

Santiago, dedicada f.llncio- Com a graciosa senhori- guir satisfações que pedira
nária da CESPE; ta Maria da Glória Salomé pela prisão de alguns eH-
- Menino Arnobio José Silva, fino ornamento da ciais da Fragata "Forte".

Glavam, filho do sr. José' nossa sociedade e filha da Houve rompimento de re-
- PorfcipaçãoSoares Glavam, do alto co- exma. vva. professora Car- lacões. Em 18 de Janeiro

. - Oscar Meira e Senhora participam a seus paren-mercio local. mélia Pereira da Silva, a- d 1863 I d do Rei 1e ,o au o o ei (OS te e conhecidos o nascimento de sua filhinha que rece- Despede-se dos seus clientes e' amigos e comunica
justou nupcias, dia 24 úl- Belgas, Leopoldo I, deu ga- berá na pia batismal o nome de Maria de Fatima Meira, que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma-

Snra. Dr. Antonio Romeu timo, o jovem João Arcê- nho de causa ao' Brasil; ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos -Corrêía" necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es-

Moreira I nio Alves Filho, talentoso _ em 1868, a guarnição Data 28-12-53: pecialização, está ao inteiro dispôr no que permitam os

TA f' d ' seus 'limitados prestimoso
ranscorreu, ontem, o uncionario o Instituto dos paraguaia que ocupava os

I
. --

I Endereço: Rua Anchieta, 16 -, apart. 1104. Leme
aniversário da exma. snra. Comerciários e filho do redutos e baterias de AlI- . _ Rio - Tel. 37-0528,
d. Gilsa da Cunha Moreira, I nosso distinto conterrâneo gusturra, renderam-se as Manoel de Araújo Porto - em 1932, a bordo elo

,�sposa do Dr. Antonio RO-1 sr. João Arcênio Alves e tropas brasileiras. COD- Alegre, Barão de Santo An- S.S. "Comt. Ripper" emhar- 'Casa parameu Moreira. ' exma. esposa d. Noêmia punha-se de 1468 homens gelo, nascido em Rio Par- cava acompanhado do sr

Dama vístuosa, coração Arcênia Alves. sãos, 421 feridos; (�O, no Rio Grande do � II Israel, para_Recife, onde te , alugarbonissimo, a distinta ani- Ao jovem par as

felicita-,
_ em 1871, assumiu o em 29 de Novembro de ria residencia forçada pelo Iversarlantévir-se alvo de ções do "O ESTADO"'. Governo da Provincia de ]806; Governo Provisório, o che- Aluga-se uma casa de

gerais simpatias da socie-�" Santa Catarina, o Dr. Gui- -em 1831, em Santa fe republicano Sr. Borges
I material (Nova) sita à rua

dade local que, no ensejo, ..

,�
lhermeCordeiro Cintra; Catarina, nasceu o Coro- de Medeiros, implicado no

,

Pedro Demôro 1612, (Can-
lhe tributa as mais ínequl- \' ,

_ em 1879, em Lishôa, nél Carlos Resin, um dos movimento separatista de
'

to - Estreito).
vocas provas de carinho e

�}
Portugal, faleceu o pintor, mais destacados elementos São Paulo; Tratar na Rua Saldanho

i;;[�r:��::�:::�:; _ '5 � arquitéto, orador

;��n�";�O�AS A�;; Ta;�.MUTRET�r�n.h:
123.
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PARTICIPACÃO
FRANCISCO GOUV�A I JOÃO DA SILVA NEVES

E E.
EUTÁLIA SIRYDACKIS

GOUV�ANÓ LAR E NA SOCIEDADE LEONOR DE SOUZA

NEVES

. Participação
PAULO VIEIRA DA ROSA E SENHORA
THALES DE U.LYSSÉA E SENHORA

Participação
JOAQUIM, ÁVILA E SENHORA
VVA. ADA BICOCCHI RAMOS

Têm o prazer .de participar ao parentes e pessoas
de suas relações o contrato de casamento de seus filhos

LÊDA e JOÃO
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1953.

.

ral e Procurador Fiscal do

Estado.
lysséa e Senhora;
- Leda e João, filhos

dos srs, Joaquim Avila e

Senhora e Vva. Ada Bico-
Gozando de um vasto

circulo de amizades e ilus-

tre aniversáriante ver-se-á chi Ramos, contrataram

cercado de significativas casamento a 24 do corrente;
homenagens às quais -O Es- - VANDA e JOÃO, fi-

Partícipacao
OSVALDO MELO E SENHORA

ENEDINO BATIST4 RIBEIRO E SENHORA
tado se associa. lhos dos casais' Osvaldo

Melo e Senhora e Enedino
Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas

de suas relações o contrato de casamento de seus filhos
VANDA e' JOÃO

J

_ Florianópolis, 24/12/53.
/

Participaçao
feito Municipal;
- Snra. Egangelía Mo-

Gasparino Silva;
- O ESTADO apresen

ta aos noivos e exmas,
I

fa

mílias, felicitações.
rais Savas, esposa do sr.

Nicolau Estefano/Bavas,
J-ACIRA e ARMANDO

.
noivos

Florianópolis, 24 de dezembro de 1953

NOIVADOS

Cabelos sedosos, brilhante.
e bem penteados com o

use constante de FIXBRIL,
asseguram o ccmple

"'� 1� menta indispensavel
-�-"" '

, pera suo elegância .

.. .!��

- Com a gentil senhorí
nha Risoleta, filha do sr.

Francisco Gouvêa e exma.

esposa d. Eutalia Síryda-

3
-_

Part1cipação
MANOEL GONÇALVES e VVA. GASPARINO SIL-,

SENHORA VA

participam o contrato de ca- participa o contrato de ca-
I

samento de sua filha IVO- samento de seu filho IVO_
NETE com o sr. Ivo Gas- com' a Srta. Ivonete Gon-

parino da Silva.

Fpolis, 26-12-1953.
çalves.

,

Fpolis, 26-12-1953.

CLODOMIRO NEVES l·vva. ALBERTINA ALVES

MILANEZ

com a Srta. Anita Pizani

Recife, 22-12-53.

ZEFERINO JOSE' DOS

I SANTOS E ESPOSÃ

I
participam aos parentes e I

trazem ao conhecimento

amigos, o contrato de casa- 1 dos parente e pessoas de

mento de seu filho
'

suas relações o contrato de
"

I
DIONI'SIO CREMA

!'
casamento de sua filha,

com a senhorita Ruth R. RUTH R. DOS SANTOS

dos Santos com o sr. Dionisio Crema.

Parlicipação
WALMOR DA 9ILVA MEDEIROS

E
CÉLIA AREÃO MEDEIROS

Participam aos parentes. e pessôas de sua relação,
,1 nascimento de sua filha REGINA CÉLIA, ocorrido no

dia 23 do corrente, na Casa de Saúde ,São Sebastião.
._- --- --------

,

Cruzeiro do Sul
(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
Dia 2 - Sábado - GRITO DE CARNAVAL- Re

se rva de mesas com o sr. Lidio Silva - Preço -

�rS 30,00 I

Sociedade dos Atiradores de
,Fl9riancpolis

SOCIEDADE RECRlEATIVA E CULTURAL

i ASSEIHBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I Pelo presente edital, convoco tod.,ps os associados,
de acordo com o artigo 32 letra b, para a reunião da
Assembléia Geral Extraord�ná;ia a se realizar dia 3 de
Janeiro de 1954, às 9,30 horas, em primeira convocação,

i com a seguinte ordem do dia:

I Aumento do 'número de sócios, com consequente
,alteração dos Estatutos.

I Florianópolis, 22 de Dezembro de 1953.
CARLOS GASSENFERTH NETO

Presidente

Dr, Alvaro de Carvalho

li-IS

ckis Gouvêa, contratou ca

samento o sr. João Lu i
. z

I

,Neves, filho do sr. João da

Silva Neves e exma. espo
sa d. Leonor de Souza Ne

ves, no dia 24 elo corrente

O Jovem Ruy:, filho do !m'E4libeE.DDmDlDE

/,,,..,,.,.,-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i vo"

I'�I· � l·nlvnn[·II· 'I· � n PrDsseeuemtrein.and,oos
lU. U II. �II U �Iremadores Catarlnenses

Waldir e

(Barbato) ,

Danda; Guido Pouco falta para a reali- '

,

, .

pelas suas inegáveis quali-

I .Iades deverá fazer bôa fi

zura, guar'neéendo o skiff."

Todavia, segundo fomos im

I formados, LeIo não vem

encarando com seriedade a

! importancia de sua partici-

j paçâo no) Campeonato Bra

sileiro, tanto que poucas

I
i zes tem sido visto no

galpão do seu clube, o Mar
tinelli. Que é que há LeIo'?
Edgar Germer e Heinz

Steimann,
.

do Amériaca,
tem se empenhado bastan
te nos ensaios. Por certo

I brilharão na prova de dou-

I
ble-scull.

.

cada. Entretanto, terminou ,O "eight" está constitui-
, nição de "pair-oar" sem ti-Ia

.

peleja faltando ainda do por Iguatemy, patrão;
••••••••4l••.••••••••6�m•••••••.6............ moneiro, enquanto que AI-,dois minutos e meio para Hamilton, Chicão, Tuca, varo Elpo (Aldo Luz), pa-
Derrotado .

o A'meric'a pelo completar os 45 minutos, I �{aliI, Edson, Azevedo Viei-
trão; Nelson Pirath '. (Ria-' Ainda não foi marcadadeixando ainda de descon- ra, Kalifa e Sadi, ou seja - Ichuelo) e Kurt Kupka,' a data 'do embarque dos

P I tal' mais' ou menos cinco quasi a mesma guarnição
8 mare � . (Riachuelo) guarnecem o remadores para a Capital

.
;, .

f'm que a partida esteve pa- que conseguiu dois estu-
"pair-oar" com timoneiro. Federal. Porém, tudo in-Precisamente ás 9 ho- abrigados vendo de perto o: ralizada. �;endidos trinfo para o Aldo

. As duas guarnições treinam dica que será no dia .10,nos arremessos finais, os ras do último domingo, de- -empate trataram. de todo.s, Pecou ainda em faltas Luz e Santa' Catarina, nas I _

com muito ardor e entu- I' pois é desejo da direçãoartilheiros do supér-cam- ram entrada no gramado JS modos conquistar mais I menores. Prova Clásica "Fundação
- _] Abri d M t t

.' /. I da /Cl'daoillle de São P I siasmo, esperando fazer bôa
. técnica realizar um periodopeao. .10 rigo e enores os en os, o que conseguiram _

.O'.TI au 0, IHá ainda a registrar o ;squadrões do Palmares F. por intermédio de Adilson,
...

A PRELIMINAR na Capital bandeirante e
figura. de seis dias de treino no

fato do terceiro goal do C. e do América F. C., em - � Clóvis, _Regata Internacional' de ,MANOEL SILVEIRA, local da competição.

Paisandú, segundo asseve- lecisiva peleja pela posse Diminuiu a diferença Li- Na preliminar, o Humai- Montevidéu, na Capital .-l'jI$; •••••o �óI;- 4II...
ram os jogadores' avaianos Jo troféu -"Dr. Ciro Mar- nho para o América. 5 x 3 tá local abateu o Tiraden-

I _1Jrug�,aia. " . .!
e pessoas de confiança que jues Nunes. pró Palmares.i No América tes de Tijucas por 4 xL,' O four com timoneiro Campeonato Paull·staestavam atrás da meta, ter Para o América bastaria não temos nomes a desta- _llambém o do Aldo Luz,!
sido ilegal, pois o ponteiro .un empate para sagrar-se car todos jogaram abaixo AS HOMENAGENS AO I com Iguatemy, Hamilton, I

FutebolChico teria controlado' a. vencedor ao passo que ao .lo rendimento normal no DR. ADERBAL RAMOS

I Chicão,
Edson e Sadí, uma Ipelota com a mão. Infeliz- Palmares só interessava a ,�tanto pelo esforço pode- DA SILVA guarnição repeitável que S. PAULO, 29 (V. A) _ ---'9.0 _ Linense

mente, não podemos ratifi- vitória. Todos que lá aflui- 'lOS citar o goleiro impro- por certo chegará à meta

I
Prosseauiu domingo, o

-,

10.0 � Comercial
car, pois que estávamos co- ram apontavam o América lisado Betinho, que fêz tu- Chegando a Nova Tren- com �,s ho�ras de :itorio�a. Campeonato Paulista de H.o _ XV de Jaú
locados justamente ao lado como o mais capacitado, ha- 10 para não ser sua meta lO cêrca das 11 horas, foi

c

O four S:Ir: timoneiro
I Futebol, acusando as parti- 12.0 _ Juventus

do arco oposto. jam visto o grande feito vazada s�guindo Itamar, -) Dr. Aderbal Ramos da. rornece o Ame�lCa,.d: �lu-I das da rodada os resulta- 13.0'- Porto Santista
O Paisandú esteve com conseguido no domingo an- vValm.or, Alberto e Hélio Silva recepcionado entu- menau: Antonio Assini, os: .dos abaixo:

.

dois a zero a seu favor. terior contra o mesmo anta- No Abrigo nãõ temos no- .iasticamente pela popula- irmãos Annusek e o prôa I Coríntians 6 x Ipiranga 3
Mas, o Avaí reagiu brilhan- gonista. Mas tal não acon- .nes a destacar, pois todos cão local. À tarde,. S:S. Lutzemberger, que treinam! Santos 3 x Guaraní O
temente e ainda no primei- teceu. I atuaram muito bem. naugurou oficialmente o com afinco, devendo canse-I XV de Jaú 3 x Linense 2
1'0 tempo conseguiu estabe- Os rapazes do Abrigo Os quadros jogaram as- Estádio do Humaitá, que guir bôa colocação senão, Ponte Preta O x

.

Porto
lecer 3 x 2. O empate surt compenetrados 'de seus de- .im constituidos: recebeu o seu nome. sair vitoriosos. IDtO H' di 30 N

. .. I ' espor os
I

.

o]e, la - acional
giu aos 14.minutos da fa- veres, deram tudo para a PALMARES': - Norber- A população novatrenti- LUIZ Rovaris, do Aldo Palmeiras 6 x Juventus 1 i X! Ipiranga

. se final. vitória que .veio a lhes sor- to, Costa e Apary. Tava- na compareceu em peso às Luz 'e Altino Régis do Ria-I Port. Santista 2 x XV de 1,' Sábado _ Ipiranga x XV
rir. Caiu o América devi- res, Haroldo e Colombo; II homenagens. chuelo-constituern a guar-

1

Piracicaba 2 de Pi�acicaba.
A FEITURA DOS SEIS do à "mascara" de alguns Clóvis, Francisco, Mirinho, '

Domingo - PortuguesaGOALS jogadores que, pensando Osmar e Adilson.
. ..� -_- _._ .,.,_�_�•••-���w _ n��� ��w_a__-»•.·c-_·_�.-�·_ _•••••.•--....

COLOCAÇÃO: Santista x XV de Jaú,ganhar o jogo brjncaram
I A)VIERICA: - Betinho, B t

fi h d t d Guarani
dentro da área, corno acon-,' Itamar e Walmor; Caréca, as 10 os cornao _aD e o I S PAULO 29 (V A

x Corintians, Li-
,

I
' . , .. nense x Nacional, Portu-

teceu com o médio Caréca Alberto e Helio; Carlinhos, scralch O Campeonato Paulista de
par� D!{ ense guesa de Desportos x São'

que facilitou errr-rnuito a Maury Ivan, Batista e Li- " l-l

'1 r t b r .

deci. u e o venceu a sua eCl- Paulo" Palmeira x Santosvitória dos palmarenses. nho. O Ewerton, vice-campeão ..

d d dma primeira 1'0 a a o 'se- e Comercial x Juventus.O primeiro tempo termi- Apitou a partida como chileno, continua sem vitó-
; gundo turno. Nenhuma al-

nou com o placard favora- nas vezes anteriores o 11'- ria na Capital paranaense. I teração de importancia se ,..,...__.........._..._._-_-_-_..-.-.-.........._....
vel ao Palmares pela con- mão Sabino, com

-<,
regular Domingo, voltando a en-

11 verificou com os resultados
tagem de 2 X 1 tentos as atuação. Assinalou'. duas frentar o selecionado para- ,.

d 1.
-

I aos Jogos, sen o que a c as-

ram excelente troca de pas- sinalados por Clóvis, Fran- faltas máxima contra o A- naense com o qual havia sificação geral dos concor-

ses; Patrocínio visou o ar- cisco de penalti para o Pal- mérica que bem poderia ter empatado por 2 x 2 dias a- rentes por p.p. depois des-
co, a pelota foi rebatida e mares e Alberto para o A- deixado passar despercebi- traz, os andinos foram bati-

sa jornada, é a seguinte:
na recarga Patrocínio ati- mérica. Veio ,a segunda e- das, pois em ambas não dos por dois a zéro. O "on- 1.0 _ São Paulo
rou às redes. Tivemos \

a tapa e o America sofrendo houve falta grave. que pu- ze" representativo da 1:erra 2.0 -Palmeiras
impressão que Brognolli logo de' saida um goal con- desse punir como o fez. dos pinheirais formou com 3.0 _ 'Corinthians
Talhou no lance. tra de Caréca, desnorteou-

<

Entretanto acertou em Robertinho, Fedáto e Au- 4.0 _ Guarani
Aos 27 minutos, Amorim se dando chance a\ que os' expulsar Itamar por lhe rélio; Alceu, Tocafundo e 5.0 _ Santos

• estendeu a Lisbôa, este a rapazes contrários jogassem ter desrespeitado. Oscar; - Miltinho, Almir, 6.0 � XV de Pirac.
Arl Maia, que progrediu livremente acertando o al- Com essa derrota do A- Basynhos, Jackson e Dir- 7.0 _ Porto de Desp.
alguns passos e fulminou �'O desejado. Palmares 3 xl. mériça seu adversário igua- ceu. O catarinense Basti- 8.0 Ponte Preta
sem defesa. 1/2 minuto após nova lou na contagem de pontos, nhos, segundo os comentá-

A6s' 31 minutos, de longa I saida Maúry escapa sôbre ulecessitando daí outra par- rios da imprensa parana

distância e da direita, Bo- o goal, fintou toda a defesa, . ';ida que será realizada no ense teve excelente condu-

Ião atirou rasteiro e forte; I entrando com bôla e tudo: !vróximo domingo. ta, devendo ser o titular do

o gqleiro Zanan aI:roujou� 3 x 2 pró Palmares. Mas os M. BORGES centro do ataque.

Após a sua eliminação
do Campeonato Catarlnen
se, a equipe azurra ainda
não conheceu a derrota.

Empatou com o Caxias,
venceu o Bocaiuva, o Grê
mio Araranguaense e o

Hercílio Luz e empatou do

mingo, em Nova Trento,
com o Paisandú,

"PELEJA INTERESSANTE - O AVAl'
MERECIÁ A.VITO'RIA MERCE DE SEU
MAIOR VOLUME DE JOGO .rr: ILEGAL
O rrENTO DE EMPATE DO PAYSANDU'
- FRACA A ARBITRAGEM - GRAN
DES HOMENAGENS AO DR. ADERBAL
RAMOS DA SILVA EM NOVA TRENTO

-nara; Duarte, Amorim, Bo
Ião, Arí Maia e Lisbôa (01-
ney).
PAISANDU': - Zanan,

Reportagem de: JOÃO LUIZ NEVES'

Bráulio e Ma- zação do Campeonato Bra-

sileiro de Remo, cujo Início",
está marcado para o dia 17

.

de Janeiro próximo, na I
Lagôa Rodrigo de Freitas. ib Federação Aquatica de :

Santa Catarina, visando re-I
tumbantes vitórias no gran
dioso certame, está fazendo'

A ARBITRAGEM

suas guarnições se empe-

�rineu e Valtinha; Orlando,
Cardeal' e Walace; Nerico,
Ralf, Julinho, Patrocínio e

Chico.
Sem dúvida, com os no-

vos reforços, o quadro de se ao solo e a pelota lhe Na segunda fase, aos 14

Dirceu Gomes vem apre- passou por baixo do corpo, minutos, após uma "melé"
. sentando sensíveis progres- num "perú" enorme. [rente ao arco avaiano, Chi-

sos. O empate colhido do- .

Aos 33 minutos, Amo- CD consignou o empate, sô

mingo frente aos alvi-ver- rim, frente à meta, execu- bre cuja ilegalidade já nos

des brusquenses não foi tau u�a série de dribles e' referimos. '.

justo, já'que os ilhéus não serviu Lisbôa, que marcou AS EQUIPES
só apresentaram maior vo- o 3° tento. AVAl:. Brognolli,
lume de jogo, .mas tambem
melhor entendimento entre

suas linhas e desperdiça-

nharem no máximo, diaria
mente, pela manhã ou á

IFoi fraco o desempenho tarde sob-as ordens do ve

-Io árbitro tijucano .. Sôbre terano Adolfo Cordeiro.
/) terceiro tento' brusquense I Já se sabe como forma
disse-nos não ter . visto a rá o lJOSSO Estado na magna

falta, pois estava mal colo- festa remístic�.

ram várias notaveis oportu
nidades cara à cara com o

O EMBARQUE

dade, .estiveram
goleiro adversário. Na ver-

infelizes \

de

26

28

30

.14.0 - Ipiranga
15.0 -Nacional

32

36

PROXIMO JOGOS

mente.

Ao.s 23 minutos, Chico,
Julinho e Patrocínio fize-

.

Firme o,a lide
ranoa o Flamenoo

Aos 4 minutos, atacou

perigosamente o Paisandú.

Danda cortou, de bicicleta,
a pelota foi a Patrocínio,'
que atirou indefensável-

4 No encontro realizado na

8 noite de ante-ontem, em

13 continuação ao certame

16 carioca de futebol, o esqua-
19 drão líder do Flamengo

"

20 conseguiu a d�ras penas a./
21 bater o "onze" do América,
22 pelo escore de 2 x O.

Pernambuco' 2 x Bé,hia
em' Recife

o,
A seleção da Ba�ia, qlle 'e mais tarde o Internacio

! anto sucesso alcançou em nal, de Porto Alegre, ex

diversos amistosos interes- treou domingo, �m Recife,
[QduaÍs preparatórios' der- contra o "onze" pernambu
.':'otou por 4 a 1 o Botafogo cano qUl� a venceu pelo e�

.) .;.
core de 2 x O.[nfrunfaria o Avai a seleção cafarinense a�ós . o

épmpromisso �est8 no Campeonato Brasileiro
vergadui'a poucas vezes nos

tem sido dadas assistir nes-

Segundo se propala, �- .a-verde voltará ao. es'fá- campeão da Capital e um

pós os seus c�mpromissos dio da rua Bocaiuva psra é'os quadros mai� categori
no Campeonato Brasileiro enfrentar em partida amis- zados de Santa Catarina:

de Futebol, o scratch bar- tosa, o "onze" do Avaí, tri-_..;;,..,..-,..... ,..__""""'''"',,''''''...

A noticia, caso seja con

firmada, proporcionará ao

110SS0 público grande satis

. fação, pois pelejas de en-

tes últimos meses.

BANCO de C�fbITO POPULAR

I� AGRi�OLA I I
.�..
��\>-., RVoál;d�, 16 .'

'. I

flOR!ANOPOLlS - Sió;e... lôrln<\ .

...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t Boas 'Festas
o ESTADO recebeu e

cordialmente muito agrade
ce os votos de BOAS FES-

- Sociedade Catarinen-,
se Estatística;

Oscar von Trom-

TAS .enviadas pelas seguin- powsky;
tos pessôas e firmas; por I

- João Batista dos San

telegramas e. cartões: I tos, da Padaria e Coníeta-
� Gérard de La Vílles- ria Brasil;

brunne, l' Ambassade de - Desembargador Os-

France; .. mundo Wanderley da No-
- Dilú Melo. brega;
- Luiz Carlos Garcia, - Comandante e Oficiais

de Joinvile; do 5° DfsÚito Naval;
Enéas Noronha;
Bruno Selva e Famí-

nhora;
- Bencval Figueiró, de

lia;

- Irmãos Amin;
- Artur Muller; Prefei-.

to Municipal de Jaraguá do

Sul;
- Zedar Perfeito da Sil-

Capitão Lúcio Ricar

do Verane;
- Irineu Francisco Jut- vá e Família;

tel e Família;. - Ernesto Barbosa Ro-
- Raulino Horn Ferro esch e Espôsa;

- Osmar Cunhae Família;
- Inspetoria Regional de

Estatistica Municipal:

e Se-

- Comandante, Oficiais, Laguna;
Professores, Guarnição e I - Ten. Manoel Touri
Alunos da Escola de Apren- . nho e Família;
dizes Marinheiros deste - Celso Ramos, Presi-

Estado; dente em exércicio do Di-
,

-
.

Senador. Francisco I,retório Regional do P. -S.D.;
Gallotti;

. .

. I - Federação Cata.rine�-
- Braz -Limongí, da Ca-] se de Desportos Universi-

sa Guaracy;
- Eurico Soares 'de Oli-

tários;

rnília;
- João Leopoldino

Souza, Representantes;
- Oficiais e Praças

Corpo de Bombeiros

Fpolis;

\
Grêmio Esportivo i

Vasco da Gama, de Lajes; ]
- Ipíranga Futebol Clu-:

-be, do Caco dos Limões;
_

- Grupo Bolonista José

Lísbôa, do S.C. Granadei-

de

I
.ros da ,Ilha;- Maury Borges, pelo

do América F.C.;
de - Clube Náutico Ria-

veira e Família;
- Emílio Schoroeder, da

Fabrica de Biscoitos;
- Oscar Cardoso e Fa-

chuelo;
..:_ Diretor, Irmãs, Fun-, - Diretor Geral do De-

cionários e Doentes do Ros-1 partamento de Estradas de

':pital "Nereu Ramos", des- Rodagem;
/' Ita cidade; - The Texas Company

- Diretor Regional dos (South America) Ltda;
Correios e Telegrafas; - Panair do Brasil S.A.;
- João Arceno Alves - Figueiras S. A;

Filho; - S. A. Moinhos Rio
� - Torquato Tasso e Fa- Grandenses;

- Sul Amerieà Terres

tres, Marítimos e Aciden

tes;

mília;
- Associação Profíssio

.

nal dos Odontologista des-

- Irmã Superiora ;e

mais Irmãos do Asilo
.

Orfãs;
- Theodolino Pereira;
-Hildebrando M. Souza

Menezes e Família;
- Paulo Bauer, Prefei

to Municipal .de ltajaí;
- Professor Henrique

Bruggemann e Família;
- Deputado Jorge La-

_____�� • __ -.-._., --=-o. • .,...__.,_..,__� ..
-
_......__.",..,._ ..... ""'"',.__..., ......_�_ _...._. .-_. ._,•• "'_. _

...
�.

e 14.000 receptáculos,
Colocadas, somente as lâmpadas, em linha reta,

. .. .
/

atmgmarn uma extensão de 7 quilômetros!
Essa prefer�n;:ia pelos produtos da

organiznçâo que _ produziu e aperfeiçoou
a primeira lâmpada elétrica reafirma
a confiança depositada pelos altos

dirigentes brasileiros nos imensos
,.

1 '
recursos tecrucos e na onga experiência,
patrimônios ganhos pela G.E.

atra vés de 75 anos de

pesquisas e atividades no

:,·;11'.pO da eletricidade.

cenfiar na

t X t �. l-..!..Ji C i A

----------------------------------------------------�------------,--------------------�--.--------------------------
te Estado; Sul America Capita-

.

-- Diretor, Oficiais, Pra- lização, S. A.; ihadores nas Industrias

ças e Funcionários Civís do -Cia. T. Janér, Comér- Gráficas; t
I

Hospital de Guarnição de' cio e Indústria: -Empresa de Propa-, .

Florianópolis; - Rádio Guarujá de ;anda Tabajara;
Oficiais do Quartel Ge- Florianópolis, Z. Y. J .

...:.. 7; - Companhia Melhora-

neral da Infantaria Divi- - Reprejo'r: Ltda; .nentos de São Paulo;
sionária da Sa Divisão de

•
- União do Comércio � Z. L, Steiner e Cia.

Infantaria; 2 Industria, Companhia de Agentes' da VASP;
- Aldo Rocha e Famí- Seguros; :- Faculdade de Direito

I
.

lia; _:_ Sindicato dos Traba- de Santa Catarina;
_04......

General Paulo Vieira 'hadores no Comércio Ar- - J. Walter Thompson f9
da Rosa e Família; I.nazenado�;. Company do Brasil; I �
- Dr J. J. Barreto e Se- - Machado Cia. S.A, -- Dianda, Lopez e Cia, I

�

nhora; '. J Comércio e Agencias; I Ltda; .

/

I
__ Saul Lessa e Família; - Volney Colaço de,Oli- .

-- Essa Standard do Bra-

- Familia Orofíno., I veira, Presidente da As-l sil, Departamento de. Rela-

�.��."V.a�.p:;e,o_:- Jílio C. Gonçalves;
I
sembléia Legislativa deste I ções Públicas;

__
...._"

_ Tomás de Vílanova Estado; .

-- Representações A S. Os requenimentos de ins-

Monteiro Lopes, dó Rio;' Cia Florestal de san-I Lara\ Ltda Rio - Sã� Pau- críção, dirigidos ao diretor

_ Alexandre Herculano ta Catarina; Ind, e Com. de 10; .

dêste Departamento, deve- Escritório: Edifício São- Jorge, Sala 4 -- Fone: 2-1-9-2.

1 de Freitas e Família; Madeiras; - Tí'ansportad�ra Ribei-. F ',.quezlI em ger.1 ião ser insÚuídos com -os
�

- Irmãos Glavam; -- Diretoria da União Be- 1'0 Limitada; VI b C t d seguintes documentos: __.UiI_""'_IMl"�I>4I_OII.

- Vitorio Cechetto e Fa- neficente e Recneatíva . 0- -- Associação Catarinen- D O reoso a o à) prova de identidade,

H ·d d a Imília; perária; se de Medicina; (Silveír�.L__ da qual se infira também a U-maol a es -., r
.

91
_ Prof. Dr. Antenor Mo- Transportes Aéreos - Industria de Madeiras _ Livraria AGIR Edito- idade da candidata, que se- 1 . •

raes e Família; Catarinense S. A; Nacionais S.A; ra; .

rá entre is a 30- anos;

_ Salvio de Oliveira e - Companhia Laminado- - Comandante e Ofi- - Federação do

comér-I
b) atestado de sanidade

Senhora;
.

ra Catarinense, I. C. de Ma- ciais da Policia Militar des-
I.
cio do Estado de Santa Ca- física e mental; I

I
(Reg. no Departamento de Educação)

_ Bento A. Vieira e .Fa- deiras; te Estado; tarína e Conselhos Regio- .

I

r

mília; Banco Nacional do Co- ,- T,ecnig:áfic:_ S.A �
i
nais � SENAC e SE,SC;' I c) atestado de vacina. MATRíCULA: Durante o m@i de janeiro, na Li-

_ João Simas e Família; mércio S.A; RlO de Janeiro Sao Paulo;' I -- LINOTYPO DO BRA- As candidatas inscritas v�aria Líder - Rua Tenente Silveira.
.

I
de- - Casa São Paulo Ltda.', Companhia Melhorà-! SIL S. A.;

.

ficarão sujeitas a uma pro-

de Move e Tapeçarias; mentes de São ·Panlo,,l. c.1 -- Instituto de Aposenta- va de seleção, constante de
- Empreza Florianópolis de Pa�el;: , I dO,ria e Pensões dos Comer- elementos de português e

S. A; -- Sindicato dos Traba-I ciarios;, aritmética. As portadoras
-" Empres� de Engenha-' lhadores na Industrias Grá-

I
-

J

Gráfica Santa Cata- de diploma do curso com- '.

ria Arquitetura e Cons- ficas; I rina Ltda; oletar ou secundário fica

truções Ltda; - Banco Nacional do -- Liga Operária Berre- tão isentas dá prova acima

-'Bôlsa Oficial de Val�- Paraná e Santa Catarina, lfícente de Florianópoãs;

I
referida.

res de Santa Catarina; S.A.; - Organização Comer-
_ Raffs e Cia. Ltda.} -Serviço Aéreos Varig; ciar Catarinense (advoca-j Florianópolis, 23 de de-

- Casa das Louças; _.!. Port of Houston, Rar-' cia-procuradoria contabili- zeinbro de 1953.

-Serviço Aé�eos Cru-' ris ,County Houston Schip dade); j
zeiro do Sul Ltda.; _ I Cha 'el NavegatioQ; Dis;_ -- Protetora, Companhia! Arí Ramos CastrfJ

Sindicato dos 1:J;1l�ª-hrj,ct; .
de :Seguros G.êrais; , Secretário .

....I··......-��,'''' ••
'

NA INOÚSTRIA
E �,o L A II

'jTerrenos na Vila Florida
,

(Estreito)'
Faço público, de ordem

do sr. Diretor; que, a partir MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

desta data, e pelo' prazo d� -: LONGO PRAZO SEM JUROS�
'30. dias, acha-se aberta, na I . .

" • A Oportunidade especial para aquisição, com grande
Secre'taria deste Departa- r facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
nento, a inscrição ao Cur- Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conduçãb.
;0 de Enfermeiro Visitador, Pr�vlligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES

.nstituido pelo Decreto-lei TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
1 "11 d 19 d bril d' imediata.

.

J .. u ,e e a ri e OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
�945, e regulamentado pelo NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA.:
Llecreto n. 3.175, de 1° de GENS.

Peça hoje-mesmo informacões a

SOCiEDADE IMOBILIÁRIA SUL' BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

EDITAL

'unho do mesmo ano.

CURSO BOSCO

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

PerDla�Reslaurante
; �,. ;.. '1, '" 'Óc- ,"o ., .. '�..""'. ,

� ,...-,.

,- Salã�· �e bar e sorveteria, salão de refeições, cozi;
nha, deposito e ;:asa ele 1 l( Hldia, tendo. uma área cqm
L-en� para o mar paJ:a uma churrasca�.

Funcionando à mais de quatro anos à Rua' 27 de
Maio 748. - Estreito.

•

.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ITINERARIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE
REIRO de 1954:

IDA VOLTA
Fpolis
3/1
14/1
25/1
5/2
16/2
27/2

Rio

10/1
21/1
1/2
12/2
23/2

Santos

11/1
22/1
2/2
13/2
24/2

Itajaí
5/1
16/1
27/1
7/2

18/2

Expresso S�o Jorge
- m.\1UAMENTE-

FI.OJUANóPOLlS -- BLUMENAU
- AGENCIA _

-\ I...'ACIQU.E HOTEL _

Empresa Florianopolis, S. 8.,
Admlnlstravão 8 Transporte

/

A Diretoria agradece de publico. a todos aqueles
que com ela cooperaram durante o ano de 1953. Es
pecialmente ao Sr. Prefeito Municipal. à Inspetoria de
Transito, aos srs. gerentes de bancos, às casas de Pe-
cas e acessarias, aos seus clientes, e em> particular a

j
-

- .

�ada um de seus empregados.
.

•

--_.-

•.

Espera �ontar com o mesmo apoio e cooperação, no Cestsreíra s e Auxihares
ano de 1954, para o bem do Transporte Coletivo em

C
-

nossa c�ade. .

/

lOS tura

Navio-Mo!., .((Carl Hoepcke» I ��'l:nl�DltnDRAPIDEZ - CONFORTO _ SEGURANÇA I � LJU Ln J

Viagens entre FLORIANóFOLIS'e RIO DE JANEIRO ,
....--------..

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.

.

,

O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

Horário de saída, de Fpolis., às 24 horas '
I

gundas feiras, às 20,30 à rua
do Rio, às 7 horas

. ,. .

I'
_, I C0danselheiro 'Mafra, 33 - 2°

,
.

In r.
,

Para mais informações dirijam-se à
.

.

,. ENTRADA FRANCA
EMPRltSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

"
I. •

I!ua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212, Ilo PAULO
I

RIO?

�
C��

Florianópolis, Dezembro de 1954.

ALDO ROCHA -, Diretor Presidente

recer da Comissão Fiscal
sôbre o balanço e contas da

gestão do exercício anterior .

·h) Tomar conhecimento
ao relatório anual do Pre-

)

sidente e aprová-lo ou não.

c) Eleger os membros da

ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINARIA
.

la. E 2a. CONVOCAÇÕES
De acôrdo com o que de

termina o artigo 27 dos Es

tatutos desta Federação fi-

cam convocados os compo- Diretoria para o trienio de
nentes da -Assembléia Geral 1954-1957 bem como os de

para se reunirem ordinária- cada -comissâo.
mente em la. convocação d) Eleger um terço do

no dia 15 de Janeiro de 1954 Conselho Deliberativo.
nesta Capital em suá sede e) Discutir e deliberar

'ti
a Rua Nunes Machado, 17 sôbre qualquer assunto de

sobrado, às 14 horas, e, não nteresse da entidade e da
havendo número, no dia 20 classe,
às mesmas horas e mesmo Florianópolis, 15 de de-

local, para a seguinte or- zembro 'de 1953.

dem do dia: Lauro Fortes Bustanumte

a) Discutir e votar o pa- - Presidente.

-------

Expresso Florianópolis
de

OESP/.\CHE SUAS

, ,

ao. Martelai D,04o,o. J4J. I,· Q,.Jo. ...., ,� ••0'
CURITIBA ru.u.RA PR05t'i'R ....

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura

com bastante prática em confecções de crianças.
/Serviço permanente.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

)
,....�.- -..-....._ .. .,.... -.-.-_ -.-----_-.-..-. �

São Caetano

.._-,--------

TIJOLOS PRENSl\vOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

.

TARIO

PRONTA ENTREGA

OsnyGama aeia".
PostalJERONDJO COELHO. 14 _-Caixa

239 -, F1orian6pofig
DISTRmUIDORES

Clube 15 de Outubro
Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do mês de dezembro. IDia 31 - Retumbante Soirée "Noite de Confrater-

nização" em Homenagem aos Srs. associados e exmas. ifamilias. .

.

t ..

j
,

As 8 horas
SESSÃO POPULAR

Rui Rei - em

O REI DO SAMBA

No Programa: I

Comp. Nac. " 1--.,,----- _

I Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50 I
A MONTANHA DOS

IV dI Imp. até 18 anos SETE ABUTRES en e-s.
Rex Allen - em -

:'!filD..�
A CON���TA DO I !�;� ;���e�:�.:� - - - _�� der o seu armazem desta

.-AS 8 horas 'j NCoOmPpr.ogNraaCm.a: cidade, situado à Praça dos
Recifes.

b
- Preço 7,60 - 3,50 Aceita proposta por es-Bíng Cros y - em -

Censura: 18 anos.

O BOM PASTOR crito, que deverão ser en-

No programa: viadas para a mesma Com-
xxx

Complemento Nacional panhia, Caixa Postal 139,
Preços: 7,60 -3,50 ATENÇÃO: Itajai.
Censura: 14 anos.

Vende-se
Dormitório de casal, varanda, copa etc.' Motivo

transferencia Preço de ocas ião -- Estação Radio VARIG
Coqueiros

•

i ..
9

.� �: c 1 I
As 8,30 horas

I'Randolph Scott - Lucil-:
le Norman - em

OURO DA DISCORDIA
I

de

As 5 - 8 horas

Randolph Scott - em

OURO DA DISCORDIA

No programa:

Complemento Nac.

'Preço 7,60 - 3,50
<Censura: 14 anos

Federa.ção das Associaç?es ICera
A

II·caRuraís de, Santa Cataríaa

ANDRADE & KOERICH

T'rtmsporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

nua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
•4venida 7 de Setembro 3320/24

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

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

Foue: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

End. T;�legr.: SANDRADE

-o-

(Agências no Rio de Jqllei1'o e ém Belo Hm:.i;.oflte .ÇO}?J
� tráfego m1Ít'un at!! São Paulo com a Emprêsa de Trans

porres Minas Gerais S/A.)

No Programa:
Complemento Nacional

Preços: 6,20 - 3,50
Censura: �4 anos

f3L6JI2IÁ
.. E,slre:Uo'

As 8 horas
Kirk Dbúcglas - em

. "'"

1 U ESTADO

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporte.
'

Rua Joio Pinto. 9 Fpo.1a

18AHCOde
CRf�ITO POPULAR

I:� AGRíCOLA I I
.

RM.a:��, 16
", ,

, FLOnlANOPOLlS - 5J<!..C?óIArln6.

----------

Em virtude da grande faixa
-

falta de níquel, a EMPRE- Precisa-se de uma môça
ZA solicita, encarecida- para servir de Caixa. Exi

mente', a cooperação de gem-se referências. Tratar
seus

distin,.,,1:,os frequenta,do-, com,
o proprietário do Bar

res, trazendo dinheiro tro- Bambú, diariamente ,?� lo-

cado- pel§l Jlue agradecera cal.
.,

�---.........,.....�...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Dezembro de 1953
._-- -��------------

----

Indicador Profissional
M E D I C o 5 I

ADVOGADOS I O ESTADO

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO - DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO

CANTIÇÃO " CHEREM I' W MUSSI ROS VIEIRâ. [Redação e. Oficinas, à rua

.

• Conselheiro Mafra, n. 160

,_

- MÉDICO -

T I I e
- ADVOGADO - 'I'el, 3022 -, Cx. Postal, 139

(,LINICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
!DR ANTO-NIO DIB

Caixa Postal 150.- - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L T O S- DOENÇAS MENTAIS

I
\'. - Santa Catarina - RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F, DE
E

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Anu, - MÉDICOS - TT AQUINO,
RINS - INTESTINO:::; ?oenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA AD VOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais.

A •

GERAL-PARTOS e Representações A. S, La-
.

SIFILIS Impote�cla Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, ,Ltda.
Consultório - Rua Tira- Rua TI,radentes n. 9. c ia lizn do das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

d C lt d
ADVOGADO:

entes, 9. onsu as as 15 às 19 SENHORAS, com modernos

HORÁRIO: horas, métodos de diagnósticos e

Das 9 às 11 e das la às 16 FONE: 3415. tratamento.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA' - RISTE-
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. .34 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA
- 2.276 - Plorianôpolls. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL

- 50 andar.
Dr. Estêvam Fregapani

Causas cíveis e trabalhistas
Tel.: 22-5924

.

CONTABILISTA:
Janeiro.

Acácio Garibaldi S. Thiago
- Reprejor Ltda,

Assuntos fiscais em geral.
Rua Felipe de Oliveira, n.

Edifício "IPASE"-50 andar
21 - 60 andar.
'l'el.: 32-9873 - São Paulo

ASSINÀTURAS

INa Capital
'

,

.

Ano Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

INo Interior

I
Ano Cr$ 200,00

Seme�tre. �r$ 110,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo não

publicados, não serão devol-
vidox.

'

.

i2 - Sábado (tarde)
Informações I Farmác�a S�o. Antônio

U
- Rua Joao Pmto

leiS 13 - Domingo (tarde)
. O leitor eneentrarã, nes- Farmácia Sto. Arítônío
ta ceíuna, informações que! fi J

- -

P' tô
necessita, diAriamente e de i cua oao in _o

tmedíatot .' 119 - Sábado (tarde)
DR. VIDAL JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense

O Estado 3.022 Rua Trajano
CLíNICA DE CRIANÇAS

1'-\
Gazeta 2.656 '')0 - Domin o (tard

CONSULTóRIO - F,eli-. Ol.·á,rJ.·o da Tarde 3.579.
'" g e)
Farmácia' Catarinense

pe Schmidt, 38. - Dlãrío da ManhA. .. 2.463

CONSULTAS _ Das 4 A Verdade 2.01h Rua Trajano

Telefone: 2.692. Imprensa Oficial 2.688 25 NATAL - Farmácia
8.S 6 horas, HOSPITAIS I

. I CLíNICA MÉDICA
.'

I Noturna
- Rua Trajano

DR. ARMANDO yA- Doenças de crianças
RESID1l:NCIA - Críspim De Caridade: ')6 S 'b d

•

"S -lVI' 25 (Provedor) •.••.•. 2.3141'_ -,
a a o (tarde) -

LERIO DE AS IS I
(Tratamento de Bronquites Ira, . F E I

(Portaria) . . . . . . .. 2.036 'armacia sperança - Rua
_ MÉDICO _

.

em adultos e crianças). FONE - 3.165 ..--' C
.

.

Consultório: Vitor Meire
. Nerêu Ramos 3.8311 onselheiro Mafra IDos Serviços de Clínica In- ,.

-

les 18 10 andar DR 6UERREIRO DA Militar ........•.. 3.157 27 - Domingo (tarde) -

fantil da Assistência Muni- , ,-:- .

'I
. � São Sebastião (Casa Farmácia Esperança � Rua I

cipa I e Hospital de Caridade Horano: Das 10;30 as FONSECA
..

É 1130'e das 230 às 330 ho
de Saúde) ...... 3.153 C Ih M f I

CLíNICA M DICA DE' , ,
.

c

I
. Maternidade Doutor

.onse eiro a ra

CRIANÇAS E ADULTOS .

raso
- Especialista do Hospital O

.

t
'

_ Alergia _
"Residência: Avenida Rio I Moderna Aparelhagem

Carlos Corrêa. ... 3.121 serviço no urno sera

I B 152 F 2 40
CHAMADAS UR- efetuado pela farmácias

Consultório: Rua N.unes
.

ranco, - one 6. Lâmpada de Fenda - Re-
GENTES

.

Sto, Antônio, Moderna e

Machado, 7 - Consultas das frator - Vertometro etc.

I. ( C Corpo de Bombeiros 3.313 Noturna, situadas às ruas

10 às 12 e das 15 às 17 horas. DR. ANTO-NIO MO-
RalO X, radio.grafia da a-. S

.

Ib) R t d d C ervrço Luz (Recla- João Pinto e TrajanO. '.

Residência: Rua Marechal _
eça - e Ira a e or- 4

Cuilherme, 5 _ Fone: 3783. NIZ DE ARAG,AO pos Extranhos. do Pulmão e
mações). . . . . . . .. 2.404 .

I
Polícia (Sala Comis·

-

I
-

Esofago.
CIRURGIA TREUMATO- Receita para uso de Ocules, sário) •... 2.03tl

LOGIA Consultório - Visconde
Polícia (Gab, Dele-

J O P t 2 Alt gado).. . .. .. ... 2.59·t
Ortopedia euro re o n. - os

Cons-ultório: João Pinto, da Casa Belo Horizonte).

t8 Residência - Felipe Seh- GOMPANHIAS DE

. Doenças do aparelho respí- .
. TRANSPORTF

ratório Das 15 às 17 diàriamente. lUldt, 101 - Tel. 1.560.
AÉREO'

TÜBERCtrLOSE Menos aos Sábados TAC 3.700
.. RADIOGRAFIA E RADIOS- Rés.: Bocaiuva 135. DR. SAMUEL

C
.'

.

d'
..

s'
•

;
.....

F 2 7 4 FONSECA
ruzerro o u... .. 2.500

, :('fOP!A DfS/ULMÕES .

oue :-=-_._1_. '.'___ Panaír ! ••• 3.553

Círurg a o Torax DR. NEWTON ,
CIRURGIÃO DENTISTA Varig 2.325

Formado pela Faculdade Consultório e Residência: Lóide Aéreo. . . . . . .. 2.402

Nacional de Medicina, Tisio- 'D'ÁVILA Rua Fernando Machado, 5. RuI ........•...... 2.3:>3

logista e Tisiocirurgião do
I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia Scandinavas ._...... 2.500

Hospital Ncrêu Ramos Doenças de Senhoras Bucal Dentaduras -'- Pontes HOTÉIS
Curso de especialização pela Proetologia - Eletrícídade- Moveis e fixas. Lux .

S. N. T. Ex-interno e Ex-as- Médica Raio X e Infra-vermelho. Malrestlc ....•.....

, sistente de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a Metropol r ••

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: »exta-fe l.ra das 10 às 12 ho- La Porta .. - .

(Rio). 1.507. ras, e das 14 às 18 horas. Cacique .

Conll: 'Felipe Schmidt, 38 Consultas; Às 11,30 horas D 8 30" 12 h C ti'
I

.

. .
as ,as oras aos. en ra .

�I
_ Fone 3801. e à tarde das Ui horas em sábados. Estrela ., .

Atende em hora'marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as Ideal .

Res: Rua São Jorge 30 _;_. Residênllia: Rua Vidal quarta e sexta-feiras das 19 ERTREITO.
Fone 2395. Ramos - 1felefone 3.422. às 21 horas. Disque ... , - .•..•.

Radioterapiap or ondas

curtas-Eletrocoagulação -

Raios Ultra Violeta e Infra

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

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-

PIRES DHAUSEN
_ MÉDICO _ CLiNICA MÉDICA DE Vermelho.

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano,

São Francisco de Assis e na Consu ltório ____: Rua João n. 1, la andar - Edifício do

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio.
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- 'Horário : Das 9· às 12 ho-

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. l\WSSI.

ADULTOS E CRIANÇAS . Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. ,MUSSI. Fôro em geral, Recursos

��rgas, 2 _ BIGUAÇÚ. IResidência: Avenida Trom- per-ante 6 Su�remo Tribunal

Horário: Segundas e Quin-IOLHOS OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tnbunal Federal

���.-::.iras, das 8,30 às 111
NARIZ E GARGANTA

I'DR.--;Á�SANTAELA Ide Rec����ITÓRIOS
.

Residência _ Lux Hotel I Florianópolis - Edifício

I DR. JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade ,São Jorge, rua Trajano, �2
- apt.: no TeI.: 2021. -'I VIEIRA

Nacional de Medicina da - 10 andar - sala 1.

DR.\ WALMOR ZO-
i Universidade do Brasil). Rio de Janeiro - Edifício

Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- "istência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008.
o ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Distrfto Federal.

n.plomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA
Nacional de Medicina da

' Ex-interna do Hospital Psi:
.. .

Ex-Assistente na Policlínica quíâtrtco e Manicômio Judí-
Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro na

Ex-interno ?or concurso da. Caixa de Aposentadoria e
ciárlo da Capital Federal.

�aternldade-Escola,. Pensões da Leopoldina Ral-
Ex-interno da Santa Casa de

(Serviço �o Pro!. Octâvlo Iwaye no Hospital São_João
Misericórdia do Rio de

.

Rodrigues Llm�) Batista da Lagoa.
Janeiro.

EX-I.nter�o do Servl�o de Curso no Departamento Na-
Clínica Médica - Doenças

Cirurgia do Hospital clonaI de Saúde
�

Nervosas.

I A P E T C do Rio de Consultório: Edifício A- ................�- - - -_- -_ -----

. . . . . • Consultas diàriamente das
Janeiro mélia Ne_to - Sala 9.

10 às 12. horas.
116 êdi d H 'tal de Residência: Rua Bocaiuva,
me ICO o ospr

.

3as. e õas.' feiras de 15 às
Cartdade às 18 horas.

134.

Dov'NÇAS DE SENHORAS Consultas: Das 15 às 18
.q.I . Atende no Hospital de

- PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas.
horas.

-
,

C R J
- Pi t 16 Telefone:

ons: ua oao In o n. , Consultório: Rua Vítor
das 16 00- a's 1800 M' 1

. -

S I
Consultório. 2.208._

,. '. erre es, esquma com a-

h Residência: 3.305.
oras. danha Marinho.

Pela manhã atende Residêncla : Travessa
dlàríamente no Hos- Urussanga 2. _

pital de Caridade. Apt, 102.
Residência:
Rua: General Bittencourt DR.

n. 101.

-_ .. ,,-------

DR. MÁRIO LAU
RINDO

e

DR- CLÁUDIO
BORGES·

- Florianópolis -

DR. CLARNO
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Mei�elles, 60.

FONE: 2.468.

JOSÉ ROSÁRIO
ARAÚJO

DR- I. LOBATO
FILHO

Um conjunto de casas de madeira - Estreito'
Lotes de terreno situados na Vila Flóridá �

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida Trompowsky

medindo, cada um, 13 x 50.
'

Uma vila de alvenaría mi rua Arací Vaz Callado'

r-armâCias Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�'
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

de .PI ntão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);

MES DE DEZEMBRO
Um terr:no na Avenida Mauro Ramos, medindo

113,20
x 22,80,

5 - Sábado (tarde) - Um magnifico terreno- no Sub-Distrito do Estreito
Farmácia Moderna - Rua,medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

'

,

João Pinto --------�------------------------------__

6 - Domingo (tarde) -
Farmácia Moderna - Rua

Toão Pinto

Rio de

G.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos emi
tidos nos artigos assinados.

BelTE
Agência

de

Pu blicidade
2.021
2.276
3.147
3.321
3.449

2.t.�� i CASA MISCELANIA distri·
�.3i1 ..buidora dos Rádios R.C.A.
h.659

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

Caixa Postal. 4ii

t'!orianópolis
Santa Catarina

- - --._._ .. � ._---

06

Lavando com Sabão

\iirgem� E5�eCra lidade :f��i:��P�:i��::;
da Cla. 'BTZEL IIODSTRIIL-Jslovllle. (marca registrada) ::c���:�o: ��!:. ��::a�

ecoDo.iz8-se te/mpo e dinheiro· la ,na Delegacia O.P. e So�

.�""""",_.�_� . ._" .. ...
. ", .

.. ...,..,
ciaI. Gratifica-se,

ULTRA SONO
TE'RAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fA.MKN.
ro PARA INFLAMAÇOES E' DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

D.R. GUERREIRO
0úNSULTúRIO - VISCONJl� DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:fl:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113 .

Negocios de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda: .

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

OLHOS - OUVlJ)()fJ - NAIUZ • 9A1WAffT'

DR. GUERREIRO' DA FONSECA
. .

_
..,.la.u.ta •• a..plta]

.

- 1teeaft& tle OC,!JOII. - E::um� d. f'lll;:,;i(i d. Oih-o para
rla..fffc:a�I() da Pr... \.o Art<ei�i

Ifodena AparelhA�.m.
C._1Ilt6rl. - Vi.lo.de 4. Oure p�, I.

_-----------

---------------

Agência: .

\

Viagem c:om' segurança
. e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

81PI00 «SUL-8·RISILBIRO)
Florian�poris - Itajaf - Jo!nville - Curitiba

Ilua Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira:

-J .
_

PERUEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Espírito. �rQanizador !T!�� ri :� A

, e Dlsclplloador I Eram nove ao todo. Su-

,

arentos e desasseiados. Ca-

Ao sr. Ministro da Guerm o sr. Gonertuulor do belos em desalinho, pés des-

Estado dirigiu a 4 de novembro último, o seguinte calços e faces tisnadas de

ofício: 'gordura e pó. Uma cópia
Gabinete do Gooernador - Florianópolis 4 de

" brasileirissima
dos anjos de

novembro de 1953. Exmo. S1'. General Cyro do Es-
,

d G

I
cara suja.Sentados no. meio.-pírito Santo Cardoso DD. Ministro a uerra-

Rio de Janeiro - DF. fio da extensa avenida, di-
Senhor Ministro! I vididos em gr�PAos �e _três,

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência I ficaram em silêncio, Iam
pam lhe comunicar que dispensei o Senhor Major I

comecar uma nova brinca-
JALDYR BHERING FAUSTINO DA SILVA, a seu I �

. .

h it
próprio pedido, das funções de Instrutor-Chefe da : deira, um jogum o mm o

Polícia Militar do Estado, e, igualmente, das de Di- em voga, atualmente. E co-

retor e Professor do Instituto de Educação e Colé- mo jogo, disputariam prê-
gio Estadual Dias.Velho, desta Capital. mios. Bolas de vidros, ci-

Dando esta notícia a Vossa Excelência, não que-
garres, balas, picolés e

1'0 deixar de salientar a maneira com que sua se-

nhorui cumpriu sempre suas obrigações, revelando- _ \ quanta-coisa-mi�da, dispõe,
se um espírito organizador e disciplinador - salu- I a garotada. Quem fizesse
ter 1'eflexo da vida Militar, através da qual formou I 15 pontos ganharia a parti-
o seu caráter, I "

'

f, da. Um grupo icou com a
Ser-me-ui grato, Senhor Ministro, se esta comu- I

II d f lh d d 'I côr amarela, outro com a
nicação passasse a constar a ô a, e serviço o

.

I senhor Major Jaldyr Bhering Faustino da Silva, o
! branca e o último com a

/
I que VmelhParecedser de plena justiça.

'

V
I vermelha. Passados q'!a-

1 a o-me o ensejo p(l,ra reassegurar a ossa renta mínutos, a situação
Excelência, a inteireza da minha maior considera- Turma

I ção (a.) IRINEU BORNHAUSEN, Governador. era a seguinte:
branca 11 pontos; turma

PESCARIAS vermelha 6 e a amarela' 5.
I

_

"

A essa altura a algazarra

I -

Novo engenho 'de pesca :��o:r:�:�!:�=a!S-p��t��-
I Em pescarias é a pacien- Eis a historia:' '��:�aos(�:�::��:'eS;:::io

... ..... /-
cia o mais preponderante "Na cidade, de R. Grande vos) para os jogadores de

Depois de alcançar re-! Realmente o nosso pintor fator de êxito, E, muito es-. pescávamos, ao mesmo tem- branquinha. Em segundo
tumbante êxito, encerra-se, Acary Margarida é um ar- pecialmente, se se deseja

i
po, de ambos os lados do legar, as vTrmelhas e em

hoje, a exposição de píntu- tista. Artista de méritos, pescado' de alto coturno.,' molhe que divide a La- último as amarelinhas.' Pa
ra do nosso consagrado ar- não deixando-se levar pe- Além de engenho e arte, gôa dos Patos e o Oceano gos os prêmios (após série
tista Acary Margarida. las asperezas da vida; não' muita espera teremos que

I
Atantico. De uma parte a� relutância), resolveram jo,

Nos dias em que estive- medindo sacrificios, às ve- curtir, para' surpreender, bundavã o burriquete e da gar nOV3_ partida. Mas to

ram expostos os belíssimos zes ingentes, pára apresen- num descuido, o pirarucú outra a miragáia. Na par- dos os disputantes queriam
� .

quadros, grande foi o nú- tar aos seus conterrâneos QU o méro..
,

'

I
te _da linha que atirávamos as branquinhas. Era jogar

mero de visitantes que os em exposição, seus quadros, Por dias seguidos' que ao Oceano que ficava a- na certa. Aí estourou c

admiraram, embevecidos, e, magnificamente trabalha- já se transformaram em marrad� em uma vára, co- barulho.. Empurrões, sopa-
I

raro aquele que não exter- dos, frutos de uma persis- anos, vimos procurando en- locávamos na ponta desta 120s, puxões de cabelos, pi
nou elogios ao magistral ar- tência digna dos mais ele- rêdar em nossas "Pesca- um guizo. A outra parte da sadelas, cusparadas, o dia
tista. vades conceitos. rias ... " o mais graduado linha [ogada a Lagôa, fi- bo. Tudo' por causa das

O sucesso que alcançou pescador dos costões de cava em nossas mãos. branquinhas. Resolvemos

IFugindo-nos conhecímen- esta sua apresentação ser- nossa Ilha de Santa Cata- Quando qualquer peixe for- liplomáticamente (deixa-
tos da bela arte podemos a- virá de incentivo e estamos rina o nosso General. çava a linha lançada no disso}, o impasse e uma'

presentar, sem receio de' certos de que Acary contí- Sagáz como a pixirica

I
Oceano, ..o guizo vibrava. vêz ;erenados o.S âni�os, tcontestação, o quadro que nuará a sua nobilitante ta- que 'come a isca mas não Era o sinal de alarma. Uma indagamos, que diabo dISSO

Acary dedicou ao Exmo.· refa de cada vez mais dígni- _se deixa fisgar pelo anzól, noite fomos alertados por era aquilo. E o mais arra

Sr.. Almirante Carlos da ficar a terra de Vitor Mei- J nosso grande e bom ami- : um chacoalhar do guizo. nhado de todos, ofegante,
Silveira Carneiro, Coman- reles. go, espirita brilhante e vi-I Fôra rebate falso. Era uma disse-nos: "São uns sujos,
dante do 50 Distrito Naval, Ao consagrado artista 'láz, em nossa ,presença, vaca com sincerro ao pes- só querem apostar nos cha;
intitulado "Velho Marujo" Acary Margarida as mais teve sempre o cuidado de coço que áquelas horas por pas-b_rancas. Como carro

cujo cliché acima estampa- calorosas felicitações de O ramais soltar uma historia alí vagueava ...
" oficial é mato, êles ganham

mos, como o mais original. ESTADO. de pescarias, algo - compro- Com aquele alvoroço que na certa. Num dianta apos-
metedora. 'Í(:)dos nós sentimos quando tal' nos outros, porque cha-

Cap. Aroldo J. M. da Veiga Mas, um dia é do peixe temos a certeza que fisga- pa-branca é barbado".
Foi promovido ao pôsto ,

tista tendo vencido em com. e outro do pescador, . . mos um garopão, a nossa Isto aconteceu em Floria-

de Capitão, na Arma de ln-II petições, as mais variadas Aberta atempara-da a- emoção traiu a audição da nópolis, senhores, no ano

fantaria, por decreto do sr'. com galhardia. quatica, as pescarias ini- parte final' dá historia. De de 1953, na avenida Mauro

Presidente da República,' O ESTADO apresenta fe- ciaram-se nas rodas de me- sã conciencia não ouvimos
t

Ramos! No govêrno morali

de 25 do corrente, o nosso licitações ao Capitão Aro} sas de cafés. Conversa bem a parte derradeira.
'

uulor do sr. Irineu Bar

prezado conterrâneo 10 Te- do e à seus dignos genitores vem, conversa vai, ouvi- Mas poderemos afirmar nhausen! Entrou como um

nente Aroldo José MachaAdfo_ ii'"'8tP-r...of�ltOD-raO-S
OI -rnos, de viva vóz, a histó- que o novo engenho vai ser leão (da Metro) e, pelo

da Veiga, filho do dr. U U
ria mais abaixo. experimentado. O Macha visto vai sair como o. galo

fonso Maria Cardoso da C
A princípio, foi como' se do, companheiro incondi- (da Pathé) cantando só-

Veiga. aDSaram... estivessemos modorran-do cional dó General, já. adap- �inho, ... Se o CeI. Trogi,
O promovido" pertencen- Segundo a nossa confreira na Pedra Preta, baforando tau guizos em todos os seus .lo deixar, logo mais vou

do à família destacada de A Imprensa, de Caçador, as uma cachimbada daquele 2aniços. Está, como sempre convidar o deputado Clodo

nosso Estado, possui um prefeituras daquele muni- !Jito que o General mais dE' nas pescarias, ao lado do rico Moreira para o jogui,
vasto circ,!lo de amizades, cípio e de Pôrto União ini-' u'ma vez amaldiçoou e sen General e pretende pro· lho da moda. Valendo. um

sendo conhecidas as suas ciaram, por conta delas, a tissemos um desconcertan vaI' que o' novo engenho ·hurr3SCO completo, Local

apreciáveis qualidades mo- abertura da est'rada. Matos te puxão na lihha. será eficientissimo, princi- :la 'peleja: Rua Felipe,
'-

'

h
\

rais de elemento_ devotado Costa-Caçaaor, vel a e so- Seria um garopão ou 0\ paImente para aqueles que S�hmidt. H;ora: 16. Fico

à profissão, onde se tem re- vada promessa de honra do anzól entocádo? dormem- nas pedras quan- :!0ln os chapas-brancas e

alç.ado. Atualmente serve sr. Irinrm Bornhausen! Deixámos que o General do p�scam. O Dacampora dou o r..esto .de lamÍ:m
como Instrutor da Acade- Não causará espécie a fosse até o final da histo- va.i aguardar o resultado gem ��. Será que êle acei

mia Militar de Agulhas Ne- ninguem se o nosso festivo ria. Fingiamos mesmo que da experiencia e si satisfa- ta? Pois, sim, velhinho, vê
gras. governante, ao término da não prestavamos atenção. toria, irá á Bolsa arrematar lá se .êle é cégo .

O Capitão Aroldo Veiga obra, vá inaugurá-la e te-l Entrementes o capitão alguns milhares de U$S BUM
é ainda consagrado espor- nha aiwda o desplante de (qualquer, semelhança com para importação direta do

d b h
' I . ENFORCA-SE AN-izer, na uc a, is�o e, na) o Ramariz é mera coinci- novo material de pesca.

eap. Alberto 6. presença do� P1'efet:�s de
I dencia) voluptuosamente a- De nossa parte, cumpri- TES DO CASA-

R I
Caçador e Porto Umao, que lisava o bigodinho e fuzila- mos o dever de tornar pu- MENTO Iamagem :
o .seu govêr�o cumpriu va-nos com olhar'ees inqui- blico o novo engenho e es- FIRMIGNY, França 29

Por necessidade do serVI- mats uma das suas promes- sitoriais, como quem diz: toicamente aguardaremos a (U.P.) - Enquanto a noi

<;0; foi transferido do Qua- sas - como já o fez no "Até que enfim o arpoas- passagem da borrasca que va e as familias dos nuben
dro Ordinário para o Qua- Oeste, nas barbas do decep- te". como _ velhos pescadores, tes esperavam, na igreja
dro Suplente Geral, o Ca- cionado Prefeito de Caça- Quando terminQu, o Ge7 sentimos no ar, que irá de� para celebrar a matrimonio

pitão Alberto Gomes Ra- im', ao inaugurar um tre- neral, num relance, sentiu 'sabar. ! o noivo Richard Dideu, de
magem, que vinha servin- cho rodoviário por êste

I que
havia caído nesta "Pes- 5-12-53 ! 40 anos de id�de, enforcou-

do no 140]3, C.. cOflstruído.
,

carias:- .. ". JURER�MIRIM. ! se, no sotão d/sua casa.

•

Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Dezembro de 1953

Exposição � �Acary Margarida
Seu encerraIb8oto'''boje

O ilustre conterrâneo se

encontra no gozo de seis

-IumaGa- rito
.. ..

adesõesValiosas PSD
.

ABREM-SE ÀS MU-, lino Garrillo, obteve, após

LHERES OS "QUA- brilhante concurso, a cadei
I ra de historia da pedagogia

DUOS :DOCENTES
da Faculdade de Madrid. A

DAS UNIVERSI-
DADES ESPA

NHOLAS
MADRID 29 (U P.)

ao

/

meses de licença prêmio,
motivo pelo qual ficou a- URUPEMA, 29 (O Estado) _ Acabam de aderir
dido à Diretoria Geral do Partido Social Democrático, abandonando definitiva
Pessoal do Ministério' da mente União Democrática Nacional, os prestigiosos che

Guerra, onde se encontra. fes políticos srs. Ovidio Pereira Machado e Donatílio

"O Estado" Pereira de Souza. A decisão dêsses valorosos elementos
deseja-lhe

.
da política joaquinense c�mstitue motivo de justa satis-

felicidades na� nova comlS- iação'pará as f?rçaS' ôposicionistas que dia a ,dia avolu-Isão, mam seus contmgentes na.,serra.
..

...

srta. Galino, natural
Barcelona é a p"rimeira mU

lher a ocupar na
.

Espanh.a
'eatedra

,:l!f',

universita-

Cap. Elias Pdlüdino
Por decreto de 25 do cor- nário da Alfândega desta

I

rente, do sr. Presidente da cidade.
, I

República, assinado na Pas- : Moço, inteligente, consa-
, r _

ta, da Guerra" foi promovi- grado à nobre carreiraj--o
do ao pôsto de Capitão, na promovido ver-se-á cercado
arma de Engenharia, do' de justas homenagens, 'às

Exército o nosso estimado
I

quais, prazerosamente O
'... A

conterrâneo' 1° Tenente Estado se associa, com feli-, IIIElias Paladino, filho do sr. citações extensivas aos dig- II
Italo Paladino, alto funcio- nos genitores, : �
__o__o.....()....:

..

�().....().....o.....().-.()__o....(O

Sta. .Helena . Derretia
.

, '

.

reunirá, por tão grata efe

méride, na residência de
seu genitor, o seu vasto cir

culo de amiguinhas, afere-I J
cendo-Ihes lauta mesa de fi-

O VEnturoso lar do nos

'so prezado conterrâneo sr.

Luiz Berretta, engalana-se
festivamente, nesta data,
pelo transcurso do aniver

sário natalício de sua pren
dada filha srta. Helena.

ncs doces e guaranás.
O ESTADO apresenta,

C,J111 respeito, felicitações,A gentil aniversariante
_ _ _ ,..� ,..

DIFERENÇA POLAR

A imprensa rosada pretendeu, ontem, um pa'\.ralelo entre os govêrnos Nerêu e Irineu. Para con-.

cluir o esboço anedótico, isto: Nerêu fez discursos;
Irineu, estradas e pontes, escolas e centros de]

.

saúde! JPondo os 'polos no seu lugar, verificar-se-á:
'1° - Que, no govêrno Nerêu, o Estado, po',

várias vezes, em Congressos Rodoviários, foi colo-)
cada como o primeiro em estradas. O próprio sr.(

.

Bornhausen, no seu díscurso-platafbrma, aludiu
"á liderança que desfrutávamos entre, os Esuuloe :

que possuiam as melhores estradas de rodaqem. dJ
sul do Brasil" � I,

2° - Com apenas 3 anos do govêrno Bornhau
sen, somos, em matéria rodoviária, o último dos
Estados, Qualquer Congresso Rodoviário, .oom so-i
bradas razões, conferir-nos-á a lanter.ninha!

'

3° - Desde a administração Vidai Ramos, San-
, ta Catarina, no tocante ao ensino classificava-se'em
primeiro lugar. Durante dezenas de anos manteve
a taça consagradora. Nerêu, multiplicando as eseo

las, e dotando todas as sedes municipais e as dos
principais distritos de modernos grupos escolai}s _}
dos quais c'bnstruiu cerca de 70 - manteve o tro
feu de que tanto nos orgulhávamos,
-�Com Irineu no govêrno, em apenas 3 anos já

caimos para o 6° lugar! Entregue à politicagem e

à ignorância, o Ensino catarinense vai rolando mor

ro abaixo. Em 1955 é possivel que já estejamos
como nas estradas, de posse da lanterninha!

5° - Os comparadores oficiais esqueceram-SE-
dos palácios bornhauseanos, salomonicos, astrono
micos e agronômicos!

E, depois disso e diante disso, os filhos espú
rios da Imprensa Oficial ainda querem que atine
mos com o fim da vela. O que aí está é fim de veló
rio! E' enterro prestes a sair, com trajeto' pelo Sa
co dos Limões, para evitar os atoleiros da Agronô. -

mica.

'DESLEMBRAMENTO,

As pessoas que, justamente inqignadas, se reti
raram do recinto da Assembléia, quando da forma
tura dos ginasianos do Dias Velho, foram clas
sificadas por uma nota oficial da secretaria d(
Educação "de elementos agitadores que compm'e
ceram às solenidades para ouvir a oração do . pro

- fessor José M,artins Neto, paraninfo da turma

conhecido lider comulústa", (

O sr. Ferreira de Melo, positivamente, perdel
a compostura de todo, E 'a memória também,. I
pessoas que se retiraram do recinto, fize�m-nt
em protesto pela sua atitudt>, insensata, indo pertu
bar com recalques pessoais a formatura dos gin
sianos, que nada tinha a ver com outras formatu
raso Sairam, porque viram a gratissima festa do
seus filhos e parentes, empanada por um discur�
de estulto revide, de manifesta inoportunidad
A 'pecha de elementos agitadm'es é nova afronta
desastrado Secretário, hoje esquecido de que,
govêrno passado, o seu nome figurava sempre n

, boletins provocadores, ao lado dos nomes dos lid
res comunistas. Deslembra-se o sr. Fernando Me
do seu entusiasmo oratório ao saudár, na Asse
bléia, um deputado comunista de São Paulo.
quece-se de que, ain4� na Assembléia, quando
um telegrama aplaudindo a cassação dos mandat
dos comunistas, o único voto contrário foi' o S
VOTO!

Fraca memória e forte despudor!

de
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