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Mensagem do Sr, Nerê'u· R�mos
POR INTERMÉDIO DA IMPRENSA FAL ADA E ESCIUTA, O EMINENTE CATA RINENSE, DR., NERÊU RAMOS DIRIGE
AOS SEUS COESTADUANOS E AOS SE US CORRELIGIONÁRIOS DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO' AO _ INÍCIO

-

,

DO NOVO ANO, A SEGUINTE MENSAGEM:

•:..:..:..:..:.+.:..:..:..:..:+:..:..:..:...:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..), .:..:••:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...)+)+:..:..:...:..:..:..:..:..:..:••:..:.+:••:..:••:
...(�) >..-o�. Virão Para o Rio es Des·
lçmlJ� enti.,.D_i-á. PO)·os· de Cristiano Machado
� rio de S. Catartn. ._

j .' CIDADE DO VAT!CA- diplomata serao transporta-

1 A XL NO,31 (U,P.) - Uma

mis-j'dos para o Brasil por avião

r
no

sa de "Requien" para o re- especial. Estão sendo reali-

N -11 793 .
pouso da alma do sr, Cris- zadas diligências para o en-

••
tínno lV!achado, embaixador via de um avião do Brasil

_ ' , "

.Cr< .... ()....()4II_'04...{� do Brasil junto a Santa Sé, ou para o fretamento de um

Elorianópolis, Sexta-feira, 1° de Janeiro de 1954 ln Cl' 1... será celebrada em 2 de Ja- aparelho italiano.

Conferido "aosr.-Pedr9 Gomes de Mal'os
o Prêmio «Capistrano de ,.Abrell»·

Regressando ao Brasil, os
'despojos do sr. Cristiano

Sabe-se, por outro lado, I
Machado serão alvo de uma

que os despojos do falecido homenagem solene.
-

. BUENOS AIRES 31 (U salvou sete dos doze mari.. A P - B t R d-RIO, 31 (V.A.) - A COO, tudo de Capistrano de A� Jo sr. Pedro Gõmes de Ma' ,.

aoal-r a e '0 "( t' cc r' ))P) - Oito pessoas morre- nheiros do petroleiro "A-
"

missão designada pelo mio, i breu, preciosos elementos os, de feiç::ío nitidamente
. .

,

,

!
ram e outras 18 foram gra- tlantic Engineer" que ha- M d

-

) d V A
)

C
·

1nistro da Educação para inéditos, com? as cartas do orográfica, o premio de ...

.

I 00 la e 00 OmerCI8vemonte feqp'as num aci- viam se lançado à água em

Ijulgar os estudos biográfi .. , escritor, para a sua coma- �:rS 40.000,00, devendo ser '

RIO 31 (V A ) O P I L f' D" AI

I
dente Ierroviárto ocorrido consequência da colisão , .,

- au o e evre, eeio ves

cos que concorreram ao dre Ana Nunes de Melo, as .tribuido ao estudo do sr.
, ontem nas nroximidades de dêsse petroleiro com o "A- "Constellation" PP-PDF, de Vilhena e Valdemar J.

premio criado pelo Congres- notas, que obteve no curso (Llio Viana, o outro pre- F

IFamayl1en, província de tlantic Dealer", na ernboca- da Panair do Brasil: reali- Ribeiro Samico. De.ma.is trí-
so Nacional, como

contri-j
cto Serninárío Episcopal do mio estabelecido, o da pu- ..

Tucuman. Um caminhão dura do rio Delaware, Con- zou, ante-ontem o voo co- pulantes: Abel Oliveira e

buicão às comemoracões do Ceará, a referência à tese Hicaçâo. I
- 'ci�terna . carre.gado de pe-, tráI.'i-a.me_nte à.s primeíras ' mercial. mais extens.o do D_ár.io da Si�va. Júnior, me-centenário do historiador e dedlcada. ao coronel José A comissão julgadora foi

,

�..
..

tróleo fOI -eolhido por un,1 I
noticias recebidas do local �1U'Jndo. decolou de_ L,lsboa I camcos de vo.o. Nelso.n COE.-sociólogo 'Capistrano de A- JQaquim de Souza Sombra, :(il1stituida dos srs. Barbosa __

trem numa passagem de mOI do acidente, o "Atlantic as ... horas da m�nh�IÊ'-·R.QU- lho e JoaqUim PereIra FI-
breu, resolveu recomendar a transcrição de algumas Lima Sobrinho, José Ronó- � ,I

• vel. O líquido incendiou-se Engineer" não foi abando- sou no Rio às 22 horas, em lho, radiotelegrafista; Antô-

'$'
. sejam conferidos os premios cartas escritas ao barão de 'io Rodrigues, Marcos Cal' I

i1 .
"

" .,' ,destr. do. _

.

aG, ;a

�o .�l�- sua."anuinaO'Al1l-, viágem direta; batendo seu nio Laserta e Luís Germa-
,

'

, _�cidos. '_;l>.' ,
"

.

... "'[<"" - •• ......,,""., ......

-

_j' l' 'I
;:'CCl110

.

Vd 1> nui,. -:-�l.,,-U!.::' (,,' U, 11 dús seus,' botes Cf<,
tá à 1,)J,·['ó�ri\' .l,'eco.l'de d.e dois di<�s no Barbosa, c�mlissúl'í()s de

,
, biográficos assinados J.:Ielos matel'lé.1 fotogt,a 1(;9, que - -

r '
A

passagea·os. l)l'OCLll'U dos cinco mari- atras: ReCIfe-LIsboa, séll1 bordo.
('c'c:'itol'es Pedro Gomes de, [lustra a edição.

b _,! nheil'os desaparecidos. escalas. ,
O avião está equil)ado

Matos e Hélio Viana. -Pelo Frisa o sr. Bar asa Lima Os premias serão ent�'e- -

IWILMINGTON, 31 (U. ! O almirante Gago Couti- com um aparelho inventado
pronunciamento da maioria Sobrinho, em seu relatório, gues tão logo o min;r,tro (1:1 RL\BAT 31 (U P) A'

P.) - O sel'viço de guarda- i
• , ,"

-

-I nho (he,roi da primeira tra- pelo comand�nte Lefévre.
dos componentes da comis- c'ue,.a utilidade dessa con-

I
Bduc-açãQ homologue o J'ul, . pI'esenta 58 IUOl·toS e 117 fe" ,.r- - costas anuncia que o car-I'

-

! vessia do Atlântico Sul) foi PASSAGEIROS
são ]'ulgadora, foi seleciona- lribuição. recomenda o livro c-amento final da cOl)lissão, .' los o LaIa c'" la 'tO a"

.

b gueiro chileno "Copiopo",' ie. J� n v ( S VI llllo:S,, .

d PP PDF C .

di·
passageIro o - ,no orno passageIros, vie-

:::E�:�;:�i;:�::,; 8an'quOHI'rns'
-

�ontr'a -'OS �O·I' ir:':,�l;��:;:O;Ô:t::;�;::�: ��d���;�i�����; ����:Sfau�:::.��\:
Cr$ 40.000,00, e o âo sr. Hé- , Cll:CO agressores entre os

! ' A distância coberta no cial de gabinete do Ministro
lio Viana, apontado para

'

.. r .•
'

mortos e outros sete entre
,

,

f'_'"
sensacional vôo é de 7.728 da Aeronáutica, senador

publicação, pelo Ministério ' os erKlOS.. •

(13 Educação e Cultura. RIO, 31 (V.A.) - Con-
t l.'Jfiis!ério ,do Trabalho j nisterial que estenpeu aos

I I q�Ilometros; o aparelho foi 1'\ssis Chateaubriand e Mo-

O relator, sr. Barbosa Li- 'orme noticiamos, os ban-
'

Essa publicação foi feita no t empregados de bancos do I MARSELHA, 31 (U. P.) pIlotado pelos comandantes zart Varela, chefe do Servi-

ma Sobrinho, fazendo o :jueiros estavam apenas es-' dia 23 do corrente. Em f,!ce Rio os beneficios do acôrdo! - Não há notícias de u1'6' ()_()�o....o�O_( ço de Imprensa da Panair

exame final das duas obras, I perando
a pllblicação no disso, já agora o advogado firmad� entre banqueiros e

.

avião militar "Nord 2.501" 1'0 E,slado'" do Brasil.

frisou que o livro merece- "Diário Ofici�l" da. portal�a do Sindicato 40s B�ncos, sr. bancários de São Paulo se- que havia partido ontem à

dor do premio, embora não' que determma a estensao Carlos Raposo, esta prepa- rã pe.dida, ir:clusive, a me-',
noite de Al:gel, na direçãe Comunicamos aos nossos REPERCUSSÃO EM

se' caracterize pelos conhe- aos bancários cariocas do rando o mand�o de segu- dida liminar da suspensão do monte de Marsan, com leitores, assinantes e anun- PORTUGAL

cimentos de erudição que ,umento de salários de 30',k, rança que deverá ser enca- imediata dos efeitos da por-II dez pessoas a bordo. Foi ciantes que, em virtude da Despacho de Lisboa (do

faz da monografia do sr. Ré- �oncedido aos bam;ários [ninhado ao Tribunal Fede- taria assinada pelo diretor mantido às 21 horas e Hl nece,ssidade imperiosa de IS) informa da, repercussão

lio Viana um est do de paulistas mediante acôrdo ral de Recursos na próxima I do D. N. T., de acôrdo cQm minutos o· último contacto limpeza em nossas máqui· que teve em Portugal o fei

maior importância )iblio- tirmado com o Sindicato semana.' I os poderes que lhe foram com o aparelho, que' néSSf nas, só voltaremos ? circu- to da Panair do Brasil, rea

gráfiça, reune material de ;_-=>atronal, para ingressar na Nesse mandado ,de segu- delegados pelo ministro OlOlDt;J1tO voava a uma alti· lar no próximo dia 5 (terça- lizando, pela primeira vez

primeira ordem, para o es- Justiça contra aquele ato do rança contra a portaria mi.1 João Goularf. tude de 2.00 metros. feira).
na história, a ligação direta

__
_ __ .__ América do Sul-Europa.

ATUAÇÃ'Ü DE NERÊU O sr. Paulo Sampaio, pre-
Essa figura apareceu, sem embargo de outros valo- sidente da emprêsa, foi fe-'

,eS qu,= .iá i}a�'Sól'am pela sua direção, na pessoa bem
lualificada e melhor experimentada do sr. Nerêu Ra- licitado pelo presidente Sa

nas; soube êle; com uma compostura rara, um raro sen- iazar.

;0 de equilíbrio, austeridade e 'espirito público, corres
ponder à n:�npvad:J. confian_ça com q�e, por várias vêzes,
)S seus pares o elevaram à presidência da Câmara dos
Deputados. No seu pôsto, teve oportunidade de enfren- O R,ISO DA CIDADE ...

mado pela imprensa, através da crítica, da vigilância e tal' situações que a sua filiação partidária, os seus com-

da fiscalização, cm'respondeu indubitã-velmente ao ins- promissos -políticos e a própria fôrça das contingências,
ti�t? de defes� coletiva, o Pa�lamento reI?resentando a poderiam representar para êle um desgaste considerável'
copIa de um SIstema de ga:a�has nun: regIme em que o ou mesmo o seu aniquilamento no qu-adro das influên
povo pode, d.eve e tem o âI.relto de aIll'mar a sua vonta- I cias nacionais; mas preferiu, com atitudes de verdadeiro
de e construIr os seus destmos. sacrifício,...�onserva�·-se indene da pressão dêsses fatores,

JA GRANDE TRIBUNA DO povo para se_manter intransigente na defesa do prestígio, da

Situando bem a alta funcão do Parlamento no me,- dignidade e da eficiência do poder-legislativo. O resul
I canismo democrático, repisa�a, outro dia, um escritor I tado dessa conduta deve ter influído obviamente no gráu

ENTO E IMPRENSA
!
político 'os serviços por êle prestados, como instituição, ' de respeito, acatamento e apreço que o Parlamento hoje

O sr. Nel'êu R lOS, na presidência da Câmara, co- aos povos que amam a liberdade, "Êle é a grande tribu- ! desfruta no seio do povo. E o sr. Nerêu Ramos sabe, me

mo OUüól'a na pre
.

ência do Senado, soube compreen- na das massas, através da qual falam e são ouvidos todos Ilhar do que ninguém, que ainda nesse passo a imprensa

der, no mais alto gl u, a importância comum do papel aqueles corporacões ou individuos que tenham algo de
! contribuiu decisivamente para fortalecer e prestigiar a

desempenhado pelo arlamento e pela imprensa para a justo a'reivindic�r' ou contra que �i'otestar". Para gáu- i afil'�ação dêsse poder. ...
.

proteção da liberda . Na atual conjuntura' brasileira, dio da nação, o Congresso que aí está, com suas virtudes, A HOMENAGEM
'

Ê,sse fato se torna a 'lda mais significativo, mormente I e defeitos, ressentido ou não das falhas do processo se-l A homenagem projetada para aquela data, reunin-

quando se considera o longo período de desorientação I
letivo que precedeu à sua constituição, espelha a nação. do figuras de tôdas as categorias sociais, de todos os par

que experimentou a nossa vida republicana, quando a inteira em todos os matizes de suas aspirações e proble- tidos, de tôdas :is corporações, não tem assim qualquel'
conciência -política d. nação sofreu a hipertrof.ia de falsa!mas, idéias e sentimentos, ao mesmo tempo que retoma, laivo pessoal, muito embora o sr. Nerêu Ramos a me

legalidade. Restaura as as instituições em sua plenitu-! na sua atividade, o curso da vida institucional pela qual reça, nesse caráter, como poucos homens públicos neste

de, a preocupação d s homens de imprensa, traduzindo readquirimos a nossa ,Conciência de povo livre e sobe- país. O grande significado dessa festa reside sobretudo

a opinião da massa �mocrática que se não deixou anu- rano. E' precisamente 'à frente de um organismo de tal no testemunho de reconhecimento que ela envolve, d(!

lar pelo silêncio e p o conformismo, dirigiu-se natural- magnitude que se fazia necessária a presença de um ti- i consagração da obra realizada pelo Parlamento, consoli
mente para o Co,:gr s�o,. na ?1ajest�de de sua �un.çãb, mOl�eiro seguro _e enérgico, perfeitame�te,a. altura dos

I' da.n<_!o
o rfgin;e e garantindo a sobrevivência das imti

.como a grande trmc eIra que e das lIberdades pubhcilS. : tleveJ'(:'s_ dll Congresso e do mom�to hlStonco em qlle ÍlllÇ'oes l·epubhcanas.
O prestígio do pode legislativo, persistentemente recla- êle se projeta. ' �Do "Correio da Paraíba", de 23-11-53).

Querendo s�n�il' na nossa própria te:ra, \
'

.

como de velho hábito, as emoçjes evocativas
I

,Os eatarinenses fomos sempre.homens de
do ano que finda e o despertar esperançoso do crença e de fé. Deu-nos a Providência uma pa
que se inicia, aqui me encontro desde o último droeira que do seu imperecível exemplo nos

domingo, tão cheíe daquela luz e claridade' tão legou a lição de que não devemos jámais de

próprias dos nossos céus. sertar do nosso dever para com Deus e para

É-me, pois; profundamente grato, ao ca- com aqueles que me criou à sua imagem e se-

101' do nosso chão amado, mandar aos catari- melhança.
'

nenses de todos os quadrantes da terra comum Revigoremos, portanto, nesse luminoso
e a quantos aqui com êles convivem associados exemplo 'O nosso devotamento ao bem estar da

�

no esforço e no trabalho do seu engrandeci- nossa gente; unamos as nossas energias no em
mento, os melhores votos por que lhes corra penho superior de fazê-la mais ditosa e mais

próspero e feliz o novo ano e para que abun- digna de Deus e da nossa gloriosa Pátria. ,

dantes e ininterruptas lhes desçam sôbre os Êsse o osso dever supremo e inarredá-
'<,

lares as bençâes celestiais.' vel.

Aos valorosos correligionários do PSD
dirijo-lhes, ao demais, todo o meu entusiasmo
pela compreensão que vêm revelando dos seus
deveres partidários e pela coragem, altivez e

abnegação com que vêm enfrentando os novos

processos de fazer política e ,proselitismo.
Só temos motivos para estar orgulhosos

da fidelidade e coesão das nossas hostes, que
dia a dia se vão fortalecendo de novos valores
e novas energias.

O ostracismo lhes têm servido à demons
tração de caráter e da fibra moral de que se

formam as resistências indomáveis.
A todos, pois, aminha saudaçãomais cor

dial e afetuosa .

DIRETOR
Ruben. d.

Arruda Ramo.
.E"ENTE

DGminlo, f.
ele Aquino

Edição de hoje - 8 paginas
neiro.

Notícias. Mundi is

Constitui, certamente, l!ID1 índice de maturidade cí·

vica a homenagem que os cronistas parlamentares vã0

prestar, no dia 3 de dezembro, ao Congresso, na pesso,1

do sr'. Nâêu Ramos,\presidente da Câmara dos Deputa
dos. O primeiro asp�to a destacar-se nesSa iniciativa f

o da íntima conexã que subsiste entre a atividade dd

imprensa e a atuaça do Parlamento, os dois constituin

do urn conjunto har 10nioso de veículos do pensamentr;
democrático e de e i'essão mai� eloqüente do pensa

mento político de u povo. Já se tornou, por isso mes

mo,- um axioma que em por fôrça de repetido perde a

energia de uma ver ade solar a expressão de que sem

imprensa livre n50 'Parlamento, e de que sem êste a

palavra falada e esc ita estaria garrote�da, quando me

nos reduzida a um mido balbúcio de queixas mal con
tidas ou ele monocó :licos' ditirambos ao poder que ani

quilasse qualquer na dessas duas instituições.

Ecos da Imprensa

o sentido de uma homenagem

.iI:.

. �:

..
'

o sr. tem assim tan-

tas esperança� em

que o Ano Novo mu-

de as coisas?
�

Não, Da. Udenil'!!ii:!'
Não é no Ano Novo

que eu espero! E' nas
eleições!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

M E D I C O S I
ADVOGADOS 1

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

CANTIÇA-O HE E W MUSSI ROS VIEIRA I Redação e Oficinas, à rua

I
C R M

I'
.

e

Conselheiro Maf'ra, n. 160
.

- MÉ'Dico -

- ADVOGADO -

I

I
Te. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR ANTO-NIO DIB

Caixa Postal 150 - .Itajaí Diretor: RUBENS A.

ADULTOS DOENÇAS MENTAIS I
'

. - Santa Catarina -

MUSSI
RAl\IOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital
I

Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - 'AQUINO.
'

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA
ADVOCACIA Representantes:

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, LUla.

Consu ltór-io - Rua Tira- Rua 'I'icadentes n. '9. cia lizado das DOEN.ÇAS 'Im Rua Senador Da.nta s, 40
ADVOGADO: '

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos _ 50 andar.
h

Dr. Estêvam Fregapani
HORÁRIO: oras. métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas

Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratarnen to. Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE-
CONTABILISTA:

Reprejor Lida,
Tel.: Cons. - 3.415 - Res..")4 - Estreito. IRO _ SALPINGOGRAFIA

Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos fiscais em geral.

.

Rua Felipe de Oliveira, n.
- :.:�6 -- Florianópolis. 'rEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar 21 -- 60 andar.

.

------, Radioterapiap or ondas 'I'el.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN� curtas-Eletrocoagulaçãn - ASSINATURAS

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- Na Capital
- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

RINDO'
Ano. . . . . . .. Cr$ 170,00

Com prática _no Hospital ADULTOS 'E CRIANÇAS Consultór io : Rua Trajano, Semestre .... Cr$ 90,00
I

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João 'n. 1, 1° andar - Edifício do e NQ Interior

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. DR· CLÁUDIO

I
Ano Cr$ 200,00'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár ío : Das 9 às 12 ho-
BORGES

Semestre Cr$ 110,00

CLíNICA GERAL DE raso
ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

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

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. lMUSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não I

Vargas, 2 - BIGUAçn. IResidência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol-

IHorário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS -' powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vido-, .

NARIZ E GARGANTA' -- --.----�.

Ide Recursos. A direção não se respon- U· t d d
tas-feiras, das 8,30 às 11

jDR. A. SANTAELA ESCRITÓRIOS.
m conjun o e casas e madeira - Estreito'

horas.
sabiliza pelos conceitos emi-I Lotes de terreno situados na Vila Flórida

'

Residência - Lux Hotel
- I Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados.

I Estreito, em prestações suaves e sem juros;
I DR JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky

- apt.: no Te}.: 2021.

I
.

VIEIRA
Nacional de Medicina da - 10 andar - sala 1. -(}_()....o_().--<� medindo, cada um, 13 x 50.

'

Universidade do Brasil), Rio de Janei.ro - Edifício Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado'
DR. WALMOR ZO- Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- P

,. ,

ESPECIALISTA EM DOEN armaClaS Uma Casa de alvenaría na rua- Fernando Machado'
. MER GARCIA

· - sistência a Psi.copatas do nio Carlos 207 - sala 1008. O
'

. ÇAS DOS OLHOS OUVI
ito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

'
• Distrito Federal. d Pi

.'

(ci f
DOS NARIZ E GARGANTA e ...

" n tao ' cmco inanciadas pela Caixa Econômica); .

" Ex-interno) do Hospital Psi-
I U

E A
.

t t P I' 1'-' DR CLARNO G 10 D' S t F
,.

m terreno na Avenida Mauro Ramos medl'ndo'
x- SSIS en e na o IC mica quiátrico e Manicômio .Judi-. • la an o - armacia 13 20 x 22 80, '.'

Geral do Rio de Janelro.jna ciár io da Capital Federal. GALLETTI J F' R F li S h I'
"

'

Ex-interno por concurso da Cai d A t d
.

ua • e - ua e ipe c -. Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estrel'to
arxa e posen a Orla e Ex-interno do Santa Casa de I d d

'

Maternidade-Escola P
�

d L ldi R I
U

- ADVOGADO - rr.idt, jme in o 13 x 30, distante cincoenta metros da praia,
ensoes a eopo IDa a -

Misericórdia do Rio de.
(Serviço do Prof. Octávio lway e no Hospital São João Janeiro.

Rua Vitor Meirelles, 60.

r
2 Sábado (tarde) - Far-

---

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. Clínica Médica _ Doenças
FONE: 2.468. mácia Moderna - Rua João OLBOH _ OUV1DQ8 _ ... "1(11.• n ..D""A- A

Ex-interno do Serviço de C D t t N
-

- Florianópolis -

... ...� n ••

Cirurgia do Hospital
urso no epar amen o a- Nervosas. Pinto. DR. GUERREIRO DA FONSECAcional de Saúde Consultório : Edifício A- ')DF'

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das
�",,,,,,,h--U,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,,,,, o omingo - armacia ....laU8t. t. B_ltItaJ

J
• • mélia Neto - Sala .9. M d R J

-

P
I

anerro 10 às 12 horas.
, Informê ÇO-es I"t'o.o

erna - ua oao in-

Médico do Hospital de Residência: Rua Bocaíuva,

Caridade'
3as. e 5as. feiras de 15 às 134.

1às 18 horas. Consultas: Das 15 às 18 UI -,
. 9 Sábado (tarde) - Far-

DOENÇAS DE SENHORAS At d Hosnit 1 d el-
_ PARTOS-OPERAÇõES

en e no· ospi a e horas. mácia Santo Antônio _

Caridade, de 8 às 10 horas. Telefone: O leitor encontrará, nes- Rua João Pinto.
Cons:

I
Rua João Pinto n. 16, Consu,ltório: Rua Vitor Consu ltório: 2.208. J ta "Coluna"� qU6- lã

.

das 16,.00 às 18,00 Meireles, esquiná com Sal- Residência: 3.305. necessita, diàrirtmente e d,,'\ O "DÕlnmg-d;- Ifarrnác'
horas.

�
.

danha Marinho. imediato: I Santo Antônio - Rua João

P.�la. manha atende Residência ; Travessa DR. VIDAL_ J_QRNAIS TelêlonV' Pinto. Id�arIamente �o Hos- Urussanga 2. - .

. O Estado 3�022 16 Sábado (tarde) _

.

. l!lta� de Caridade.
. Apt. 102., CLÍNICA DE CRJANÇAS

I
A Gazeta 2.6561 '" . I

Resídêneía: ULT
'

RIO \..'" u D'" d T d .. 579
Farmácia Catarmense -

,. , , I CONS O· -.c e 1- rarro a ar e d.. .

I
.

Rua: General Bittencourt DR. JOSE ROSARIO
'I pe Schmidt, 38. Diário da ManhA , "2.463 Rua TraJ�no.· , .

n. 101. ARAÚJO CONSULTAS _ Das 4
A Verdade 2.01(1 17 Domingo - Farmácia

Telefone' 2692 ,
. I

Imprensa Oficial 2.688 Catarinense -,- Rua Traja- I
. ., •

CLíNICA MÉDICA
as 6 horas. HOSPITAIS: IDR. ARMANDO VA.I Doenças de crianças RE�tD�NCIA - Crispim De Caridade:

I nO;3 Sábado (tardej _

,

SS S (T t t d B lt Mira 25. I (Provedor)
..... .. 2.314

, . ,.
LERIO DE A I I

ra amen o e
.

ronqur es ,

(Portaria) • . . . . . .. 2.036 Farmácia Noturna - Rua

- MÉ'DICO - I
em adultos e crtanças). FO�E - 3.165.

N ê R 3831 T
.

. ". , Consultório: Vitor Meire- �� u amos .

_

r'ajano,

Dos Serviços de Clínica In-
I 18 10 d DR GUERREIRO DA MIlItar 3.1:»7 24 Domingo - Farmácia

fantil da Assistência Muni- es,
, -:- Dan 811'1'030 'I

. São Sebastião (Casa
, I Horário : as as FONSECA

Noturna - Rua Trajano.
cipal e Hospital de Caridade

30 das 230' 3'30 h _

de �aúde) . . . . .. 3.153

CLíNICA MÉDICA DE j 11, e as, as, o

I . .
." Maternidade Doutor 30 Sábado (tarde)

CRIANÇAS E ADULTOS raso
. A' . -,

Especlallsta do Hospital Carlos Corrêa ... 8.121 Farmácia Esperança - Rua

- Alergia - I Residência : Aven ída RIO I MAoderna Aparelhagem CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra. I

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640., Lampada de Fenda - Re-
GENTES

I

C
- ,El'ator - Vertometro etc.

C d
31 Domingo - Farmácia

Machado, 7 - onsultas das I .

X (radí f' d C orpo e Bombeiros 3.313 € R C
I

10 às �2 Ae d�s.15 às 17 horas. DR. ANTÓNIO MO- I �:çl�) � r�e��;:�alade aco�� Servíç� Luz (Recla- I
sperança - ua onse-

Resídêncía: Rua Marechal
-O· h d P 1

- maçoes) •......... 2.404 lheiro Mafra. I

Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGA pos Extran os o u mao e Policia (Sala Comls- O serviço noturno será
Esofago. sário) 2.038 efetuado pelas farmácias I

CIRURGIA TREUMATO Receita para uso de Oculos.
P 1" (G' b,

•

D'
.

'1'
••

-

Consultório - Visconde
o lCdla) a. e e- Santo Antônio, Moderna e

I�OGIA
de Ouro Preto n. 2 - Altos ga o •.•.•. .... 2.594

Noturna, situadas às ruas

Ortopedia
Consultório: .João Pinto, da Casa Belo Horizonte). João Pinto e Trajano.

Residência - Felipe Sch- COMPANHIAS DE
18.

midt, 101 _ Tel. 1.560. TRANSPORTE
Das 15 às 17 diàriamente. AÉREO
Menos aos Sábados

,DR. SAMUEL TAC .....•••..•..

Res.: Bocaiuva 135.
. FONSECA _

Cruzeiro do Sul ....
Fone: __:_ 2.714. Panair .•..........

Varig .

Lóide A�reó .

Real ........•.....
Scandinavas - .

HOTtIS
Lux .

Mal'estic .

Metropol .

La Porta , .

Caclqu(' .

Cent1'al .

Estrela ' .

Ideal .

ESTREITO

"':'ON�U.T01{l(1 - \'!;;CONn� DE OURO PRETO
Rio de - AcTOS DA CAS.\ liELU 1l0HlZONTE.

ltESIDEl\c'lA - i�.ELll'E SU:DIIDT N. us,

2 Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 1954
�-�_.�.�...

�,-�_._�-=����===--�����-�������=,

Indicador Profissional
O -ESTADO

Dsplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

--------_._

----------

DR- I. LOBATO
FILHO

.

'

.

O MELHOR JURO··-
Doenças do aparelho respi

ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA. E RADIOS

COPIA DOS PULMõES

Cirurgiâ do Torax -DR:-NEWTON-- CIRURGIÃO DENTISTA

F()rmado pela Faculdade Consultório e Residência:

Nacional de Medicina, Tisio- D'ÁVILA Rua Fernando Machado, 5.

logista e Tisiocirurgifto do
I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia
-. Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes

Clirso de especialização pela Proctologia - Eletricidade Móveis e fixas.

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

sistente de- Cirurgia do Prof. Consultó'rio: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: sexta-fei,ra das 10 às 12 ho-

(Rio). 1.507. !'as, e das 14 às 18' horas.

Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 ,horas aos

- Fone 3801. e à tarde das Ui ho.ras em sábados.

Atende em hora marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as

Re�: Rua São Jo.rge 30 - Residência: Rua Vidal quarta e sexta-feiras das 19

Fone 2395. Ramos - Telefone 3.422. às 21 horas.

3.700
2.500
3.553
2.325

2.402
2.33'3
2.500 ·5·%
2021
2.276

3.147
3.321
8.4 �9

2.fr9� ,

.U7l I
ll.6il!l

"

,
. ,': ..

DEPeSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOll
.,

' _.

;'f:--�-'fl(��

....
RUA TRAJ�"O;:·UJ<.;

:,,:�.; :.i .. 'fLO�.I.AN6PÓt.,�·;.,::)t
Disque 06

_. __..
_----------_._------:-------------

Lavando com Sabão

'\iirgen1 Especialidade
da Cla. WETZEL INDOSTRIIL-Joloville. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro

ASA com seis quartos,
de jantar e copa.

ratar à Rua Almirante

A im, 7 das 14 às 15 horas. �

C A MISCELANIA distri-.
bt dora dos Rádios R.C.A. �
Vi or, Valvulas e Discos.

ua Conselheiro Mafra.
---------------_._--------------_._._-'

'-' .. _--,_._ ••• _ _. __ o .._. •• - __ - •• _ •• _, .�__•__ •

-.--
•

ULTRA·SONO
TERAPIA

o itL\.IS
.

.\IODERNO E EFICIENTE Tl<A-rAl\fE�
1'0 P.\lL\ .JNFLAMAÇO.E..'S E DOHES.

.

.

TH.\TA1\fENTO SEM OPERAÇAO DAS

SlNUSITES
E INF'LAMAÇOES nA CAHE(,(A. K GAkGANTA.

.
TRATAMENTO (('11 HOHAS MARCADAS.

DR. GUERREI

NegOCias de· Ocasiâu
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 alvenar-ia e uma de madeir�
(construc;ao recente), situadas-á rua Cel. Pedro De-
moro - Estreito;

.
.

v

â.tINfta de Oeulos - Exame tt. J'ua!lo d. Olb41 ,ar.
'Iulilfle&flo da Preulo ArteriAl

Vod.na- Apa:relh.�.m.
C...wJt'rI. - VIa.o.d. •• Oare Pr.M. &.

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

\-

\
�--------�------)
Viagem com eguraoça I

e rapi�ez I
so NOS CONFORTAVEISjMICRO-ONIBUS DO (

.
B4?IDO {(SOL-�,R4SILIIBO»

Florianópolis - Itajaf - oinvUle._ Curitiba

Agência:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Uma Irmandade lodêlo

NO LAR E NA SOCIEDADE proveitosissima 'fundação. as mais enérgicas provi- I mão e dq célebre aeronáu-, guardados debaixo de um

Em 1767, dia três de Ju-
I
dências, tendo sido então a ta Bartolomeu Lourenço. altar, até que o Secretário

lho a novel Irmandade t:::oa-: 13 de juÍho. de 1821. revog�-I Foi c�sada co� Aritônio: da r:�andade, Major J�ão
tou de erigir 9 capela para da esta odiosa deliberação] Ferreira Gamboa, de quem, AntOnIO Lopes Gondim,
o Senhor. Jesu� dos Passos, do tal -sr. D. Luiz... I segun�o se informa, ho.uve <l_uando no exercício inte

conseguindo para tal fim I No dia 1�de ou��br� de sete filhos. rmo de Provedor (1843-
él Provisão de licenca co r. fi' 1845, recebia o vitorioso Após grave moléstia, in- 1844) mandou preparar

data acima 1'Eoferid�, te-ido I Hospital a honrosa visi�a do ela à igreja de Nossa uma urna, é expenssas sua,

iniciado as óhras em ::lada
I
dos Imperadores do Brasil, Senhora das Neves cumprir

I
e nela depositou-os. Essa

de 27 de Julho de 1768. o senhor Dom Pedro II e uma promessa e lendo os urna foi colocada na saeris

A doze de dezembro de sua augusta consorte, Dona diferentes votos que pendi- tia da Capela, onde até ho-

1769 foram aprovadas as .Tereza Cristina. A 23 do am da parede, lh.e impres- je, a têm conservado tôdas

contas relativas às despe- mesmo mês e ano, com a sionaram de tal modo o as administrações que se

sas das mesmas óbras. presença de suas Magesta-
I
ânimo que, de acôrdo com hão sucedido.

A cinco de Julho de des Imperiais foi, como tô- o seu marido, prometeram, Por falecimento da res-

1782 resolveu a Irmandade da solenidade e diante de ambos, diante da Imagem, peitável matrona e da

criar, anexa à Capela, uma grande 'concorrência de que àquêle que sobrevives- Beata D. Jacinta Clara, foi
Santa Casa para abrigo ri)" pessôas de destaque soei- se, iria como romeiro peri- a Igreja entregue judicial
enfermos necessitados, tj!n- al, colocada a primeira pe- grinar pelo mundo, deixan- mente à Irmandade, isto

do se iniciado o seu T.lll- dra para o novo Hospital, do de contrair segundas em virtude da . Ordem do

cionamente no dia 3 de llO- que é o atu em maiores di- nupcias. Vice-Rei do Estado, em da-
P O L Y A N E

, 'vembro de 1782. mensões e sob a direção da Pouco tempo depois mor- ta de, 19 de outubro de
Termo plástico de polyetilene impe rmeável Em 1787, dia' cinco de benemériêa Irmandade, re Gambôa, vitimado de 1781.

- Snra. Léa Carvalho

I agôsto, foi crindo pela i :"}- que tem à sua frente, atu- variolas. Finalmente, diante des-
d xxxxx ,

.Caldeira de Andra e, espo- cansável Irmandade um almente, como Provedores Joana Gomes de Gusmão tas notas que constituem
sa do sr. Ahniro Caldeira

Informações para importação: I Hospital, que começou f.t' os estimados senhores de- tem a então o bordão de uma pequena parte da His-
de Andrade, nosso presado ROBERTO FLOGNY - C. P. 2082 - Rio de funcionar a primeiro de ja-I sembargadores Comenda- peregrino, cinge o cilicio, tória da Irmandade, que
coléga-de-ímprensa; Janeiro

I neiro de 17b9. Passam-se
I
dor João -da Silva Medei- sôbre as carnes, veste um bem a poderiamos qualifi-

- Snra. Ernani D' A- • "'

assim, 165 anos do func.o- ros Filho e José da Rocha habito de negro burel e car de Modêlo; do seu Ve-
lascio, alto funcionário de

ramento da Santa Casa. Ferreira Bastos. pôe-se a caminho,' à pé, es- neravel Patrono, da Santa
firma Brando & Cia.; -.------,

óbra de verdadeira humani- A 18 de junho de 1846 molando para o Menino Casa' das beatas Gusmão e

-Snra
.. ,Maria Pizene VINHO ENCANADO? 8 F til'l.

dade cristã, que a Benemé- Sua Magestade '0 senhor Deus, cuja imagem trazia Clara e ainda do atual Hos-

�ordova,.vlUva do sr. �en-I DIJON, 30 (V. A.) -I DaS es ilSll'ita Irmandade oferece aos Dom Pedro Segundo acei- ao peito em uma xaixinha pital de Caridade, que hon-
rique LUIZ de Cardava, Desde ontem à noite vinho enfermos, para alívio de lava o título de Protetor do pendente ao �sco.ço. Nes-I ra .ao Estado de .Santa Ca-
- Menina Vera Fener

tinto e branco correm gra- ,

' I seus males e de suas .do-es. Hospital, permitindo que se ta peregrinação veio ter a: tarína - bem dizendo dos
Grams, encanto do lar do

tuitamente, e a toda hora Recebemos mais, das se- O terreno onde se encon- usasse o título de Impe- esta Ilha, onde escolheu 10-, seus antepassados - ,feli-sr. José - Carimo Grams, do dia e da noite, pelas tor-I guintes pe�s?as, firmas cc- tra esta Casa de caridade rial, co.mo se vê na pedra cal para erigir uma Capela, I citamos
a Irmandade qu.efuncionário da Escola -de

neiras de alguns quartos de 'I merciais, r-ssociaçôes cult«- foi doado, pelo antigo nu- \1"larmore, com elegância então na f:eguesia d_: N.S., feste!a: hoje" � seu. 1�9 �11lApredizes Marinheiro, e
um grande hotel dessa

oi-I
rais e

c,'
��l'<i� entidades, [IS bitante André Vieira da preparada e afixada na par- da Conceicao da Lagoa, ha- versario de útil existência,

exma. esposa d. Erica Fe-
dade. �"liciÍé!<:õd de FELIZ NA- Rosa, tendo bastante con- te superior da entrada do vendo, pa�a êste fim obü-I Está, ass��, con.stituida a

ner Grams; O criador dessa inova- TAL e prospero ANO NO corrido para obter esta doa- mesmo, onde se lê "Impe- do Provisao do Reveren- i Mesa Administrativa da 11'-'
- Snr. Osni Raul Lis-

<são, sr. Maillard, declarou: Ivo, qu � muito agradece- ção, o caritativo Joaquim rial Hospital de Caridade. dissimo Bispo Diocesano.
I
mandade do Senhor Jesus

bôa, funcionário do Hospi-
_ "Os quartos dos hoteis mos: Francisco da Costa _ mais Provedor Virgilies José Tendo-se desencaminhado dos Passos e Hospital de

tal "Nereu Ramos"; americanos estão munidos I - Fvaternidade Ro'��:- tarde Irmão Joaquim- Villela. 1884", recordando, essa Provisão, foi suprida
I
Caridade:

com três torneiras de .água: ' r ruz de Cl iztãs Místicos Ci- nascido' nesta capital a 20 dest'arte, não só a visita por despacho daquéla Pre-I Provedor - Comenda-
FAZEM ANOS, NO DIA

quente, fria'e gelada: Ora, I entíficos. do Rio de Janeiro; de março de 1761. dos estimados Monarcas lado, datado de 13.de maio
I
dor João da Silva Medei-

:>, (Domingo) acreditamos que, na Borgo- - Silvio Velosos e Fa··' O Irmão Joaquim, quan- ao Hospital; das ofertas, de 1760, que também lhe ros Filho

nha, convem substituir a
I
mília; do moço, desempenhava as que fi;e1'am, como ainda do facultava a escolha de ou- Vice Provedor - De-

água gelada por vinho. O - R':d,o ZYT-22, Díf'uso- fQnções de sacri$tão da ta-
I
título Ide Imperial, que al- tro local, nesta cidade. sembargador José Rocha

turista pode escolher ,a côr, I.'a Urus"ar'ga; pela do Menino-Deus e era· cançou.
.

Em março de 1761 con- Ferreira Bastos
desde qu� êle seja bom". - s,· Hermelino Pall"8 "inda delicado zelador da: Ainda no ano de 1846" tratou com a Ordem Ter- Secretário - José To-
Os quartos do hotel �'Ter- � Famílis. (Ir São Joaqui:n; mesma Capela. Por devo-! conseguiu a Irmandade' ceira da Penitência, dar- lentiQo de Souza

minus", agora chamados - Sr I, éderico Poy F;- cão à Nossa Senhora do Li-' realizar, pela primeira vêz, lhe êste lttga,r para a Ima- Adjunto do Secretá-
" I

"Chambres Bourgogne", fo- 1110, Pref?i�,) de Piratub:..; vramento trocou o seu ape- a procissão da Veneravel gem do Menino Jesus,' rio - Ary Lentz
ram dotados, portanto, de - S1:'. Lázaro, de Nâpr'- lido Costa, pelo o de Livra-l Imagem, que percorreu o quando fizesse à sua Cape- Tesoureiro Manoel

pequenos reservatórios com les ItMin: menta. I itinerário determinado na la; mais tarde, porém, a 16 Frederico da Silva
duas torneiras, uma para o

- Dr. Oswaldo Rodl'i- Não obstante, porém, os I Provisão expedida pelo de março .de 1762, doando- Mordomo das Órfãs-
vinho branco e outra para o

,

glle� ('<'.1,1 aI, Deputado. Es-, benefícios que o Hospital: respectivo Arcipreste, em lhe André Vieira da Rosa, Alvaro S. Oliveira
vinho tinto, acompanhado I' 1aduaJ; ..,. I vinha prestando, socorren- nome do Bispado. Era en- dez braças em quadro, de Mordomo culto Divino -

:los tradicionais "tastevins", C�:'nranhla SI�e�'.!rgl-1 do a todos os necessitados tão Provedor, o Comenda- terreno, ela pediu e obteve Júlio Pereira Vieira
as pequenas taças de prata ca NaCIOnal, Tubarao, em geral, o governador da dor João Francisco de Sou-' rescisão daquela contrato e I Mortlomo dos Expos-
famosas na Barganha. - Scafldinavian Airlines Ilha, Dom Luiz Maurício, za Coutinho. � começou em 2 de maio do tos - Manfredo S. Leite
Bastará, pois, ao hóspe.de System; em março de 1816, deter- BEATA - D. JOANA DE mesmo ano a fundação da

FAZEM ANOS, NO DIA lbrir a torneira desejada - H Cin1ra (Dragagen!. minou que esta Casa de Ca- GUSMÃO I atual Igreja do Menino CONSULTORES:
4 (2u.Feira): Jara poder beber sem au- Engenhªria), de Joinvi!c,; ridade fossse, daquêla dia Esta virtuosa senhora,

I.
Deus. Durante onze anos Dr. Paulo Filippe, Coro-

:nento de preço, um exce- - Sr. PLOf. José Medel- em diante, privativa dos nascida em Santos, Pro- trajou Joana de Gusmão anel Arthur R. Souza Mo-
JORNALISTA TITO CAR- lente Borgonha. Uma ins- ro� Vip.ü'[' e Família, d� Ita- militares e que os

doentes"
víncia de São Paulo, -no habito da Ordem Terceira reira, Dr. Edio Ortiga, Hei-

VALHO talação especial e discreta, jaí. civis fossem recolhidos à ano de 1688, era filha do da Penitência. Quando por tor Veiga de Farias, Adol-Transcorre o aniversá-

I f R' D C 1 L
.;>ermite conservar êsse vi- casas particulares, cabendo

I' cirurgião-mor
do presídio sua avançada idade, já não o eIS e r. ar os orel-

rio natalício do nosso muih' h d L1 o a uma temperai Ira a à Irmandade, apenas a c a-
I daquela cidade, Francisco podia andar, os moradores ro a uz.

=lual deve ser degus Ido. ve da Capela!... Diante, Lourenço e de D. Maria do lugar a conduziram nu-. Os irmãos, que são de

-----------\4� O Preceito do dia desta ordem injusta e ab-: A1ves, e irmã do afamado
�a padiola, para junto do ambos os sexos, atingem,

• PLACAS SIli'ILI -'CA8. surda, a Irmandade tomou estadista Alexandre de Gus altar do MEmino Deus e, aproximadamente a sete-

Elixir de NOGueira DOEN'}'ES DA RAZÃO de joelhos, aí rendeu a al- c_e_nt_o_s. _

"Mleacio &:1IDl1ar •• ira- j ma ao criador, no dia 16 de
ta.e_to da .um.. I Graças à ado humémitá- novembro de 1780, contan-homens de jornal, escritor

d 'do •Tia e numerosos me ICOS, do, então, 92 anos, de vida,Está aturdido e tem
os doenteS mentais pa!';saJ santa.

Z U M B I D O S ram a �('r o}hados como do-
entes do ('0rebro, doentes

OUVIDOS ?
da �azno,. Para' o tratame.n-
lo ele tms enfermos, eXlS-

•
tem hl'je serviços especiali-

EXPERIMENTE �STE zados, ,h0spitais, sanatórios
REMÉDIO " e casas de saúde.

.1'-- ., ,. -,., ... " CIij'''T:lISe v. S:--está aturdido e te,me .',E:==:�=:..··_fí_"" '

__'_"_'_.,_* _

surdez provocada pela catarro, ou se

percebe ruidos 'nos ouvidos, retum
bantes ou sibilantes, experimente o

uso de Parmlnt.
Tomado de acOrdo com as Instru

ções da bula, faz cessar o mal estar

causado pelOS zumbidos nos ouvidos

consequente às nasofarlngites e tra

queo-bronquites.
'

Parmlnt age fazendo desaparecer
a Obstrução nasal, facilitando a -res

piração .. ,

evita que o muco nasal
continue W cair na garganta. Parmlnt
é agradável ao paladar. As pessoas
aineaçadas de surdez catarral conse

quente às ,nasofarlngites devem va

ler·se de parmint.

la Moura, esposa do sr. V:r- Snta . .Eugenita Costa:

I Snta. Maria de L,)U:,-gilio Moura;
-

I - Snra. Zenit� Rosa, cs- des Amaral;
.

posa do sr. Enedíno R03a� - Snta. Clarisse Lessa;
__ .3ra. Ediná Brasinhn -Snta. Osmarina Gasô; Snta. Eugenia Costa;

Ribf<s, esposa do sr. Nico.au - Snta. lracilda Cacilda - Snta. Elizabeth G,)-

Rihas e abnegada ElIfe1'- Ribeiro; I mes.
.........._._.•••5.- ".

• ..!".y••_ ,..� -w!-••Iiiij _...-...
----------�---------. ------------------------

Dr. Raul Bastos, en

genheiro civil;
- Sr. Alvim Tito de

OH-,veira' ••41d05 ao Lab. Franco·Amerlcano
,

•. 'A. - Rua Valparalso, 22-A
- Snra. Consuelo Porte-, a I o D E J A N E I R o

ANIVERSÁRIOS

F:\ZEM ANOS, HOJE:"

I,leira Vrsttadora do Depat'
t�tnEJ,. t,) de Saúde do Est.:i·

do;
- Snr, Benjamim Jorge,

alto funcionário público es

tadual;
- Snta. Ligia S. Zukos

ki, filha do sr. Lourenço
Zukoski, construtor

dente em Laguna;

FAZEM ANOS, AMANHÃ

-,
, \

:p, ,�..IJ-=- Snra. Maria' de Lour-

'';�es Mach�do Gandra, espo
k 5a do sr. Rui de Castr:>

Gandra;
- Snta. EH Maria Per

feito, filha do sr. Nicolau

Santos Perfeito. e exma.

esposa. d. Mari�. da Ro;;a

Maria Perfeito;
- Jovem Laudelino, fi-

-

lho estremoso do distinto

casal Tenente Laudelino

Saraiva Caldas-Lacy SoO

Caldas;

presado conterrâneo J ::>1'·

nalista Tito Carvalno que,

::.tualmente exerce suas éle

vadas funções na Imprensa
da Capital Federal.
Um dos mais completos

e ç01emista de raros dotes,
o ilustre coléga-deiimpren
sa

. deixou, nesta Capital,
onde militou durante ml.lÍ-

tos anos, os traços marc':l"'l

tes de sua privilegiada in

teligencia e da sua imen·

H.lravel cultura geral.
Prestando-lhe, nesta da-

ta, as mais colorosas mani

f€'stações de simpatia e a-

p'eço, os seus inumeros a

migos o homenagearão e

nós os de O ESTADO leva-

mos ao nobre e talenso:;f)

coléga 'o nosso mais since

i'O e fraternal abraço de fe

l:citações, com votos de

muitos anos e prosperida
des.

resí-

los Industriais
A Fábrica S. A. LA CELLOPHANE

.

- Paris

produz e fornece

CELOFANE'

Película celulásica IMPERMEÁVEL, colando
a quente.

Conforme havia antes

pe-ldido foi o seu corpo sepul
tado na Igreja do Menino

. Deus. Mais tarde seus ossos I
I foram recolhidos em um

caixão e ai conservaram-se I

NOS

DO ZE�IVUTRETA
,

.. �

PARMINT I

l��;:::::=::� --�
� b���__== ������� ._ �.�������
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lambem Erico requisUado para o scratch catarinense-Hoje o �mbarque para Vitoria
A função do cronista é Gaivota, do América. O rem se rebelado contra o no, é a nosso ver o mais

I portiva de' "O Estado", o nossa edição de ontem, o rão pelas cores alvi-rubras

.
criticar sempre o que, [ul- centro-médio do Paula Ra- Carlos Renaux e a F.A.C. ! apto .para ocupar o posto, I técnico Hélio Olinger gos-I smbarque da delegação de Santa .Catarina, endere

gar errado, apontando para mos e o atacante joinvilen�
. T�mo� trê

..

s

c�ntro-mé-l po.
is r��ne as qualidades tau da atuação do atacan- barriga-verde para Vitória ça�os. QS nosso: ma�s since

isso os -fautores diversos se irão a Vitória e talvez dios.• Sao eles: Pilolo, Va- essenciais de. um grande te E'rico, -tanto que vem de dar-se-á hoje, pela manhã, ros votos de boa viagem e

que concorrem. para o fra- atuem contra os capicha- lério e Bráulio. Façâmos, c�ntro-m�dio, experiente, convocá-lo para seguir com por via-aérea, sob a chefia r.uitas felicidades na ter-

casso de determinado tra- bas. um confronto de suas pos- calmo, combativo, conhe- a delegação. O novato do desportista Osni Mello, 1'a capíchaba,
:... ::

balho. Criticar construtiva- 'E, ante-ôntem, o secretá- sibilidades para integrar a ccndo bem a diagonal tan- "player" do Atlético consti presidente da F.C.F.

mente, nunca visando sola- rio da F.C.F., sr. Hélio seleção: O primeiro é mé- to pela esquerda como pe- tui uma das maiores reve- Aos' valorosos rapazes .Para a vitória, catarinen-
par o êxito dos responsáveis

I
Quint, informava-nos da dia esquerdo e. domingo la direita. Logo, Bráulío é lação do foot-boll da Capí- que domingo próximo luta- ses!

pelo preparo de uma equi-
I
resolução- - do técnico de passado improvisado' no o que melhor credenciais. tal, devendo num futuro

pe.
' l- ,I convocar Bráulio para o centro da intermediária não possui para 3 'importante bem próxim? salientar-se ••••••••••••••••••••••« .

Quandb da convocação selecionado. Tão logo a no- . deu certo, embora se reve- posição. entre os melhores atacan-

dos elementos que iriam
I
tícia correu pela cidade, lasse ardoroso e lutador, O l tes do Estado.

. I

reforçar o quandro do Clu- Bráulio' recebia cumpri-
be Atlético Carlos Renaux I mentos de sua enorme le
para bem representar san-I gião de amigos e admirado-'

ta 'Catarina no Campeonato res que lhe foram desejar
Brasileiro de F�tebol, fize- ! felicidades, E logo depois

segundo reune mocidade, OUTRA CONVOCAÇÃO
ardor e um train de jogo

Demitiu-se o secretario

I Deixou a, funcõe�:���:��encia durante
Como devulgamos em

I "

I secretário da Federação A- rios anos, .o esportista
quática de Santa Catarina, Millen da Silveira.

onde serviu com dedicação

21
.

vitimas, fez o box em 531

vistoso. Mas falta experien- Segundo informações.. co-
cia para jogos de responsa- lhidas pela reportagem es-l
bilidade e ainda mais não

SEGUE HOJE A

DELEGAÇÃO vá-
Ad

NOVA 1'ORK, 30. (UP) tan a existência de uma si- Parjícipação
Ol·storl'a· da E1grl"m"8" d'e' 'S-. '"

'e Segundo informação. di- tuaçâo grave, se se -=-levar
, "mlgada pela revista espe- em conta que os boxeurs

Com a graciosa senhori
_ _::;ializada "Ring", morreram recebem excelentes cuidá-

.

C t
·

ta Maria da Glória Salomé
, a a rina .Iurante. o ano de 1953 na- dos' médicos em' quase to-

. Silva, fino ornamento da
da menos de 21 jogadores das as partes do mundo".

nossa sociedade e filha da
de box - profissionais. e Das·11 mortes de profis-CAPI'TULO VII

lia representava a maior amádo;es .:_ em

consequen-i
sionais, apenas duas ocor-

injustiça destes últimos a-
t

UMA ESCOLA DE ESGRIMf �M tT�J��!, l' ....;•.,,: �ia !le����es� Vjbrad6� 1?91' ,.rer�fi). nos Estados Unid93.
nos.

.

- I '
.

'
'

V. seus adversados. Fletcher explicou que nos

Bráulio fóra a figura do- I. Em meados do ano de 1!J40, Bruno _fu!.bleper, o,,· 'Este total constitui um Estados Unidos há uns 3.000

minante do'certame ilhéu e 'rr,Jaior entIuts�á�ta dda s,egundt.a turma"tr:nsfdere residên- .reccrd. Em 1949 -rnoreram pugilistas profissionais e
.

.

- I ela para ajai, on e incen IV,JU a crraçao e uma esco-
9 1 1500 dno Campeonato catarmen-Ila de ��grima, cuja instalação, na, Sociedade dos Atira- 19 e' em 1 52 somente 7. uns,' no resto o mun-

se cumprira magnífica atua- dores, teve lugar a 4 de outubro, conforme comunica- O diretor da revista. Nat do.
nosso distinto conterrâneo

cão defendendo as cores do : ção feita ao ten. Rúi com o seguinte fonograma: Freischer, disse que as 21 Quanto ao total de bo-
"

'I "P
,

V S h f d 'sr. João Arcênio Alves e
A a' Não culpamos o-téc- .

razer comunicar <;>.s_:;a .•
en oria un .a- mortes (19 ,de amadores e xeurs amadores em todo o

.v 1.
• _ mos ôntem escola esgrima. 'u,"nexà Sociedade exma. esposa d. Noêmia

ao lhe fora dado I l de profissionais) "deno- mundo, encede de 10.000.nico, �OlS n
'. , I Atiradores ltajaí. Saudações, Bruno Schlern- Arcênia Alves.

apreciar a classe

meguala-I per, Nelito Pereira, Benjamim Wendhausen,
vel do "pivot" avaiano.

'

Jorge Canziani, Walace Laus, Alberto Bernar-

Domingo passado o sele- eles, Eduardo Canziani, Odenath Cabral, Valdir
• _ •

f Santos."clonado nao se conduziua. . _ ,

I A escola, sob a direção de Bruno Schlemper, man-
contento. As falhas foram teve-se em atividade :durante quasi um ano. Já os .es-

muitas e o quadro_ �presen-l ?�'in;istas se encontravàm ,todo�,�a fáse dó assalto, ven
tou pontos fracos, ISto na

I
eida ,p,ortan,to a etapa mal� difícil, q�ando entrou e�

meia esquerda, no centro declínio at� _:;eu desap�recm1€nto. Nao chegou a reah-

d· d"
. zar compebcoes.

a lnterme lar13 e· na aza - _ ,

'

.

,. ,.
Nao 'mvesbgamos a causa, mesmo porque de nada

medIa dIreIta. Enquanto serviria para a hjstória o comentário. Càbe ao Clube de
isso, Bráulio brilhava em Tiro Wasconcellos Drumond, que hoje suc�de á Socie
-Nova Trento frente ao dade dos Atiradores de ltajaí, tomar iniciativa e fazer

Paysandú. Valéria também, voltar ,a �tividad: a "Sua escohõ. de esgrima. Acredita�os
b ·lh·t t h que ah alI�da eXIsta alguem que se lembre 'dos ensma�
rI ou con ra o scra c

I b'a t h d'
. -

t
.

't' ,m(ntos rece I os e que en a IspOSlçao para ransnü 1-

catarinense, sendo logo re- los árapaziada do ltajaí de hoje, mesmo porque Irá uma

quisitado juntamente ,com dívida a pagar.
.

\

mos ver ao técnico Hélio
I
informava-se que os irmãos esteve últimamente muito

Olinger,.o erro em que, es- Bolognini não acompanha- em atividade; Quanto a

tava incorrendo com a não riam a delegação, Visto te-I Bráulio, apesar de vetera

requisição dos cracks Bráu

lio, Gaivota, Vico, Valéria
nos recentes jogos dos cer

e .outros que vimos brilhar

tames da cidade e do Esta

do.

-

f'o. _ .,. _ _._."".-.* -.-_..-.-.r ._••- ._ ..

Somente a não convoca

ção do centro-médio Bráu-
exma. vva. professora Car

mélia Pereira da Silva, a

just6U nupcias, dia 24 ül

timo, o jovem João Arcê

nio Alves Filho, talentoso
funcionário do Instituto dos IComerciários e filho do

.

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

Ao jovem par as felicita

ções do "O FSTADO"'.

AelTE
.......--_-,-----_.. ;

Anibal' transleríu-se para-
.

' Cidade Azut.:·; . �"__�>4IaJ�_,
Segundo apuramos o mé- to destacado nas fileiras do I"V d I

dio direito Anibal, que in-I Atlético, acaba de trans- en e-se
tegrou 'o Colegial, sagran- ferir-se para o Grêmio A- A ESSO STANDARD DO
do-se campeão em 1952, e iul, da Liga Tubaronense. BRASIL INC., deseja ven-

no ano passado foi elemen- der o seu armazem desta

cidade, situado à Praça dos
�------------- .L

R.ecifes.
Aceita propO'sta por

Agência
de

Campeo,nato Carioca, j
A quarta. rodada do 3° rica ::rito, que deverão ser en- I

turno do Campeonato Ca- Amanhã Botafogo x viadas para a mesma Com-
rioca de Futebol marca os Fluminense l' C· 'p t I' 139pan 11a, alxa .os a.

.

,

Domingo ,- Bangu x Fla- Itajai.

es- Pu·blícidade

Novo jogo enlre O A�erica Campe�nalo
e o Palmares, domingo 8ral11elro de

turou um dedo. Mesmo as- Futebol

jogos abaixo:

Hoje ---, Vasco x Amé- mengo.

Caixa Postal. 45

�:lorianópoIi8
Santa Catarina

l'l'Iingo ou seja:
Norberto, Costa e Apo

ry; Tavares, Haroldo e Co-

Em disputa do rico tro

féu oferecido gentilmente
pelo destacado desportista
Dr. Ciro Marques Nunes,

preliarão no próximo do

mingo, no gramàdo do A

brigo de Menores, O'S es

quadrões juvenis do AME'

RICA da Praia 'de Fóra e

PALMARES d'aquele esta

belecimento. O encontro de

verá agradar em, cheio a

túdos que Ià comparecerem

pO'is trata-se de duas. equi
pes que possuem em suas

hastes cracks, que em bre

ve despontarão em' nosso

futebol amador.
No América não atuará o

goleiro revelação Carlos

que no último ensaio fra-

sim esperam os rapazes a

melüc�nos fazer -bêa figura.

--
.

para conquistar seu primei-
ro trofeu. Os "rubros, salvo

modificação de última ho
ra jogarão assim fO'rmados:

Hudson, ltama te Walmor;
Carlinros, Alberto e Caré

ca; 'Linho Maury Ivan Ba

lista e Bétinho.
Por outro lado o Palma-

CO'meçará domingo o
.

CampeONato Brasileiro-de

Futebol, com os seguintes
jogos:
Acre x Guaporé, em Rio

Branco

\

VIAJt:: dONFO"QTAVt:LMtNTt:
-e: CONHt:cA O cgUL 1)O-S�S;JL
1JtLOg L)OU�LA§ 'DA T,4(!,

"
- ..� '/

Amazonas
Manáus

Alagoas x

x Goiás, em,

Paraiba, em

Maceió

Pernambuco x

/"

Ser�ipe, "

São Luiz

'Piauí � Rio Grande
No�te, em Natal

do

_-

r@.s alinhará o mesmo onze em Recife

que venceu no último do_" Maranhão x Ceará;
.

em

lombo; Clóvis, Francisco Baía x_Paraná, em Curi-'

Mirinho, Os;har e Adilson. tiba I
, I Espírito Santo x Santa

'

M. BORGES I Catarina I

/.
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.. -'� S.PAULO·

/ abertura
tr iunfal

"
.

a digna do ano do IV Centenário da Cidade!

Em "Cidade Jardim" • cartão de visitas da. São Paulo de 1954, o ano do IV Cent(II�.;1.) oferecerá ao lH\li:�l() rurffsrico

um conjunto de provas de grandeza sem igual 110 turfe Iatino-americano de rodos os tempos,

Os melhores animais do mundo, os jóqueis mais habilidosos, os prêmios flUjs icntadores I

.Para o mês de janeiro, quando serão realizadas as cerimonias especiais d , 1,:01lli:H10f:JÇ':'O,

foram reser�ados êstes páreos de especial signiticação :

I

DIA 3
"

GRAN..DE PREMIO IIDERBY PAULISTA·'"
Potrancas de' '3 anos nascidas no Estado

C1" $ 1.000.000,00 à vencedora

DIA 10

�.RA·N� E. PR..ÊM:IO IIANç ......'"� -i'A j"

Produtos. de qualquer país
Cr $ 250.000,00 ao vencedor

DIA 11 "t '

"
.

O-RANDE PREMIO II,PIRAT'ININGAIJ

\
r ,

Produtos nacionais de 4 e mais anos

Cr $ 250.000,00 ao vence.lor 6

DIA 24

GRANDE PRÊMI,O IIIV CE'NTE'NÁRIO DA, CIDADE DE SÃ
Produtos de. qualquer país. Presença assegurada dos melhores corredores das Américas e 'da I� Ul:)l

.

.

Distância de 3.000 ms,

Cl' $ 2.500.000,00 ao vencedor

o IA 25
"

GRANDE -PREMIO 1125 DE JA.NEIRO"
/

'''__''_
.

::;,�
Eguas de qualquer país

--"'��salJ:o.�..:�__[Cr S 500.000,00 à vencedora

,. J...
� r-- ....

- C!_.�ett1.t"'--l.r1l--""

A

DIA 31 L�
G·n:ANDE PREMIO IIM�NOEL DA N�B·ftE4AII

Produtos do país de 3 e mais anos

Cr $ 500.000,00 ao vencedor

Uo- seu-«I,...dár:io 1954 reserve o mês de iane;j'o pClrll as pr:ovas do Jockey.C"� São .."lo:
galopada triunfal qua ,,&, irá.o ano ,.Júúór.ico I /'

•

.

.... "

.:� ..
:,';
.� ...

)

crua�OCKEY
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I Florianópolis, Sexta-feira, IOde Jane iro de 195,1

Empresa Florianopolis s. A-;
I Administração e TI8osporte : �

CAIRO, 30 (V.A.) - A
I A Diretoria agradece de publico a todos aqueles

ex-rainha Narriman, do E- que com ela cooperaram durante ,o ano de 1953. Es-"

gito, propos, por intermédio: pecialmente ao Sr. Prefeito Municipal., à Inspetoria de

d 'd d
-

'Transito aos srs. gerentes de bancas, as- casas de Pe-e seu a voga o, que seul'
"

I'
, '1. .

, ças e acessorlOs" aos seus c lentes, e em particu ar a
mando, o ex-rei Farouk, se, cada um de seus empregados.
divorcie dela sem processo Espera contar com o mesmo apoio e cooperação, no
judicial, "a fim de evitar ano de 1954, para o bem do Transporte Coletivo em

que ela se envolva nos es- nOSSa cidade.

-

, Parlicipa·ção
JOAQUIM AVILA E SENHORA
-VVA. ADA BICOCCHI RAMOS

Irmandade d'o Se- Têm o prazer de participar ao parentes� pessoas

b J d
de suas relações o contrato de casamento de 'seus filhos

,POrllIiCl·paça-O _O or esos OS LÊDA e'" JOÃO

Passos 8 Bos-
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1953.

WALMOR DA S�LVA MEDEIROS

pital de Caridade
-

CÉLIA AREÃO MEDE]ROS
.»

f.
\ Participação I Participan'l-aos paren�es e pessôas de' sua relação;

FUNDADÁ_ EM ,1765 -I o nascimento de sua filha REGINA CÉLIA, ocorrido no
'

_..--" OSVALDO MELO E SlENOOlJ.4-'
'

'

dia ,2� ªo.cor{ente; n.a Casa �e..saúde �ão Sebastião. �
.

, ANIVERSARIO DE FUN- ENEDINO BAT�STA RIBEIRO E SlEJIlHORA' '_ 'ri -
•

- I r>:�fl
i Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas I "

_

'

t de suas relações o contrato de casamento de seus filhos
� VANDA e JOÃO

�e ordem do Snr. Irmão Florianópolis, 24/12/53.
'

'Provedor desta Irmandade,

NARRIMAN NÃO
QUER ESCAN ..

DALOS

cândalos que cercam" a vi
da do exilado monarca.

-A vista do processo de

divórcio, que se iniciou no

Cairo há 2 dias, foi suspen
sa até 19 de janeiro, depois
que o advogado de Farouk
declarou que consultaria o

ex-rei, atualmente na 'Itália.
O advogado de Narriman

pleiteou o pagamento de
uma pensão de 5.000 libras

egípcias (14.300 dólares),
deduzida -, dos bens de Fa
rouk no Egito, para cobrir
o período transcorrido des
de março, quando ela o a

bandonou, até outubro,
quando os mencionados
bens foram confiscados.',
Não obstante, após a ses

são do Tribunal, o advoga
do de Narriman insistiu em

que o divórcio é mais ím
portante que o dinheiro,
porque a ex-rainha "sofreu
muitos danos em mãos de
Farouk".

DAÇÃO

convido ('·S Irmãos e Irmãs,
para, revestidos de suas in

signeas (balandraus e fi

tas), assistirem 'as solenida
des com que esta Irmanda
de comemorará o Seu 1890
aniversário de sua funda
ção.

DIA 10 DE JANEIRO

As 7 horas L_ Comunhão
Geral dos Irmãos e Irmãs;
As 8 horas - Missa com

sermão ao Evangelho.
Consistório, 28 de dezem-

bro de 1953.
\

/

José Tolentino de Souza
- Secretário.

ÁLCOOL E DOENÇAS
, INFECCIOSAS

Contra o ataque das do

eriças infecciosas, o orga
nismo dispõe de defesas na

turais, q�e o álcool enfra

quece e até destrói. Na pre

venção de tais doenças,
cumpre eyitar' bebidas al
coólicas.

xxx

AGUA E DISENTERIA
AMEBI�,NA,

A água póde transportas,
além de ovos de vermos

. causadores de doenças, pa-
,

rasitas como a ameba disen

teríea, responsável pela tc'
mível disenteria amêbíar.a.
Por aí Si'> póde ter

-

uma

idéia do perigo de beber \
, -

t h '1"agua que nao en a S1l o

filtrada ou fervida.
'

I

Florianópolis, Dezembro de 1954.

ALDO ROCHA - Diretor Presidente

Participação
Oscar Meira e Senhora participam a seus paren

�c e conhecidos o nascimento de sua filhinha que rece

berá na pia batismal o nome de Maria de Fatima Meira,'
oCQP'id� na Maternidade dDr. Carlos Corrêia"

Data 28-12-53.

-�
..

ParticIpação
JOSE' MAYKOT e CATARINA MAYKOT'

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seu filho ALVINO, com a

senhorita Carmen Cardoso
LIDIO FIRMINO CARDOSO e MARIA AMALIA,

WENDHAUSEN CARDOSO
participam. aos parentes e" pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua filha C,ARMEM, com o

Sr. Alvino Maykot
ALVINO '.,e CARMEN

,

confirmam
Florianópolis, 25 de Dezembro de ,.1953
------------'---- �.,��

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

•

Com êste va.loV' V. S.
Abrir';' umA ContA que
lhe render';' juro com •.

pens!>.dor' '

e

levÓor';' pÓorÓo ,SUÓo residên-
CiA um lindo e útil presente:

um B�J.JS$IMO coresde J4ÇlO eROMÀDO.

NCO AGORiCbLA
�r7' 16

____ FI;,ORIANÓPOLIS' �':'TA CATARINA

---------�----------�----,-------------

,j".' r.'
,

\,�.

.
'

C. RAMOS S/A

Comerl'io - Transportes
Rua Joio Pinto, 9 FpolÚl.II

-,�-;

I.

o ESTADO
_._-'---

OESPACHE SJAS

Têm o prazer, de participar aos parentes e amigos
o contrato de, casamento de seus filhos.

\ Susan Hayward - Rory
CECI e ISAIAS Calhoun - em -

MEU CORAÇÃO CANTA

(Technicolor)

Participaçio
PAULO VIEIRA DA ROSA E SENHORA
'FHALE.s DE ULYSSÉA E SENHORA

�

C'inernas
IPI ••,

As 2 horas e

As 10 horas'
MATINÁDA
OSCARITO - Grande Susan Hayward - Rory

Otelo - Fada Santoro - Calhoun - em -

'Adelaide Chiozzo -, CyL

'As 8 horas

MEU CORAÇÃO CANTAFarney ,- em -

BARNABE' TU ÉS MEp
As 2 __;_ 4,30 - 7- - 9 hs, (Technicolor)

No Programa:
Copo Nac.

Preços: 7,60 -3,50
Censura: LIVRE

, Participação
MANOEL GONÇALVES e VVA. GASPARINO

SENHORA VA

No programa:

Complemento Nac.

Preço 7,6Õ � s.se
,Censura: LIVRE

SIL-"

participam o contrato de ca- 'participa o contrato de ca

samento de suã filha IVO- samento de seu filho IVO
NETE com, o sr. Ivo Gas- com a Srta. Ivonete Gon- As 2 e 8 horas

Roy Roger -err{

".0:11.

parino da Silva.

Fpolis, 26-12-1953.
çalves."

Fpolís, 26-12-1953.
LUAR DO .SERTÃO�_

>-_-
I TEXA1�(J'�-

-

.....................M .
As 2 horas

Bron

TEXANO

?arney - em-

'h,' t BARNABE' TU ÉS

MEU1'con eClmen o ' -

,
,

de-l No programa:
Complemento Nacional

Preço: 6,20 - 3,50
Censura: 14 anos.

As 8 horas

Willian Holden - em '

CRESPUSCULO 'DOS
bEUSES

.
Oscarito e Grande Otelo

BARNABE' TU E'S MEU

ADAGA D,E' SALOMÃO,

���� .....

I
f'----'---�- , .:::;::.. c;;:::>' -� ........:::r'"� _ _

, �

"='
·

_� �.:: Coslureiras e Auxiliares de
-� �-. C t:c;�....-

teU' 'inI ded�ef ftUl" -1-
--

, os ura
�...

do bu\\ÓO d vo\ter6 COI" Precisam-se Costureiras e auxiliares' .de costura
\illi'ef \()f\Se__ a..� de on e '.. ""� �-;;:"�;" com bastante pr�tica em confecções de crianças..-.e1 f�- ,

apr-� las. dá e1 cOI" ',,- Serviço .permanente.
.

novOS enert
á 'áci\ c agro II '1,.'

, Tratar à rua Saldanha Marinho, 127\stó \he ser
ossante motor. .

o��â.umP 'SOM ..'.
,JOHM RSf, _

Casa parar,..1I0. -

I
.

S 5
2" H P. I a uga r Precisa-se de uma môça'De 2.5 a A. .,

Aluga-se uma casa de para servir de Caixa. Exi-

Distribuidor I material (Nova) sita à rua gern-se referências. Tratar
Pedro Démôro 1612, (Can- com o proprietário do Bar

I to _ Estreito). Bambú, diariamente no lo-

f Tratar na Rua Saldanha cal.

I Marinho 123.

No Programa:
�Cop. Nac.
Preços:,6,20 - 3,50
Censura: 10 anos. _

No Programa:
Comp. Nac.

I .Preços: 6,20 - 3,50

� Censura: 14 anos

-

�,--

aS?D1.a
As 2 - 5 7,30 'T 9,15 hs.
Oscarito e Grande Otelo

BARNABE' TU E'S MEU
No Programa:
,Comp: Nac.

Preço 7,60 - 3,50
.Censura: LIVRE

'faixá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ciedade ;dos Atiradores
Flerianepelts

SOCIEDADE RECREATIVA- E CULTURAL

ASSÊMBLÉIA GERAL EXTRAOR'DINARIA
Pelo presente edital, convoco todos os associados,

ue acordo com o artigo 32 letra b, para a _ ,reunião - da

Assembléia Geral Extraordinária a se realizar dia 3 de

Janeiro de 1954, às 9;30 horas, em primeira convocação,
com a seguinte ordem do dia: /

Aumento do número de sócios, com consequente
alteracão dos Estatutos.

'Florianópolis, 22 de Dezembro de 1953.

CAHLOS GASSENFERTH NETO
Presidente

'Grrmio €ruzeiro do Sul
(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)

.

'Dia 2 '_ Sábado _ GRITO DE CARNAVAL- Re

serva de mesas com o sr. Lidio Silva _ Preço _

c-s 30,00

Dr .. Alvaro .de Carv:alho

Perola-Reslaurante
Salão de bar e sorveteria, salão de -refeições, cozi

nha, de-pósito e casa ele j l( I adia, tendo uma área com
- Lente para o mar para um? churrascania,

Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de
Maio í48. _ Estreito.

Aceitam-se propostas.
----------------_._------

Terrenos na Vila florida
{Estr-eilo)

��-'��..oe"04"�"�"�-

:'Vende-se

Navio-Motor «Carl
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

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

neste último apenas pará o movimento de passageiros.

rfINERAmo DO NlVI. "CARL HOEPCKE"
\

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE·
REIRO..de 19�4: (

IDA VOLTA

�-Fpolis Itajaí Rio Santos

3/1 5/1 10/1 11/1
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2
5)2 7/2 12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2/
27/2

Horário de saída: de Fpcilis., às 24 horas
do R.io, às 7 horas

Para mais in!órmações dirijam-se à
'EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro _ Caixa Postal n, 92 - Telefone: 2.212

Florianópolis, Sexta-feira, l°de Janeiro de 1954
------------

Fraquezl' em/gerll
mo e 16 �o máximo.

.
�) I I Nao apresentar con-

Vlobo Creo,sotado -ra .ndicaqões médicas�

(Silveira) l ---,-----------

I t C-I b -'--I-� Cerâmica São, Caetano
-

a e ue. 0-
"

'

rlanopolís nJOLOS 'PRENSl\lJOS, TELHAS, LADRI ..

B d ti , UIOS, RODAPÉS E MATERIAL RFSRA·
asea o nos ar igos 40,

36, 34 letra b dos Estatutos, TARIO
convoco o Conselho Delibe

rativo do IATE CLUBE pa-

tAÇ/ências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com
c) carne e der.ivados, e tráfeÇ/o mút'lIo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans
d) pão. pOTte.'! Minas Gerais S/A)

-

l'e�s e�:��;::a: ���::ã;i:e; HUIR!lnidade-s "0--rf--91de janeiro, às 11 horas, na' IIW 1 .

.

-- p •

sede da-Escola, ao Capitão
Tenente Haroldo Castelo

Branco de Oliveira.

F1'ede1'iéo Gictmíini - Ca-
. -

d C
-

t C
MATRÍCULA: Durante o mês de

[':ntao e orve a - oman-, vraria Líder � Rua Tenente"'Silveira.
danté.

_

J -

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

par�ceu na praça o chama-
do "felipeta" do comércio

.l anilheI' nitad dor••
ALIViA AS CóLICAS UTERtNA� ASSEMBLÉIA GERAL

I
�'ecGr da Comissão Fiscal

Emprega-se com vantagem�.. ORDINÁRIA sôbre o balanço e contas da

combater ai Florel' Brancaa, Côll- gestão do exercício anterior.
cas Utuinas, MênstÉuaeà e .aP"1 o la. E 2a. CONVOCAÇÕES . b) Tomar conhecimento

parto, e Dores noa ovirto.. De acôrdo com o que de- do relatório anual do Pre-
I: poderoso calmante e ReJU,la- . .

dor por excelência. termina o artigo 27 dos Es- sídente e
-

aprová-lo ou não.

FLUXO
-

SEDATINA, pela lIlUl (;om.1 tatutos desta Federação fi- '-

c) Eleger QS membros da

.,rovada eficacia é rectHtada po, cam convocados -os compo- Diretoria para o trienio de
médicoa fiUlueI. •

nentes da Assembléia Geral 1954-1957 'bem como os de
FLUX. SEDATINA encoDth.... di ; para se reunirem ordinária- cada comissão.

toda part.. 1
- I 1 1mente em a. convocaçao I d) E eger um terço (O

no dia 15 de Janeiro de 1954 Conselho Deliberativo.
nesta Capital em sua sede

I

e) Discutir e deliberar
a Rua' N�nes Machado, �7 I �ôbre qualquer �ssunto de

�obrado, as, 14 horas, e: nao I mteresse da entidade e da
- havendo numero, no dia 20 cJasse.

freguês, ao sair, deixará nu- Escola de Aprendizagem às mesmas horas e mesmo Florianópolis, 15 de de-
ma caixinha, os trocados local, para a seguinte or- zembro de 1953.

. ,j -

que tiver a rnao _ ou nao Acha-se aberta, até 23 de c) Possuir conhecimen- dem do dia: Lauro Fortes Bustamante
deixará coisa nenhuma. As- janeiro do corrente ano, na t0.7; essenciais ao ingresso a) Discutir e votar o pa- ,- Presidente.

sim,. o ,s�;, Da R,ocha :?eus I Escola de Aprendizagem J.�sc()l�,: ler, escrever e con-

Despede-se dos seus clientes e, amigos e comunica continuará gozando, �e isen- elo "SENAI", à Rua Gene- tal' suficientemente.
---

que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma- ção de impostos que lhe foi ral Bittencourt 102, das 81necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es- retirada quando do fecha- às 11 e das 14 às 17 horas,
---------

_F�,
peci�.lizacão, está ao inteiro díspôr no que permitam os mento da barraca de alumí- tri I I..

. -;'
-

.' _ I
-

.
a LIa ncu a para os cursos

seus Iímitados prestimos.. ' -
- nio. O engenhoso recurso A •

Enderece: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme
, .

de Mecânicos em_ - geral,
_ Rio � Tel. 37-0528, - I

esta surtindo ex.çelentes re- Marceneiros, Alfaiates e

---_-
-�- .

. sultados, informou a repor- Costureiras, a todos que sa-
a, -'.- tagem o negociante.

ra a reunião extraordinária

-,MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO' A a realizar-se na sua séde, no

�: _ ,LONGO PRAZ? SEM JUROS
_. I dia 2 de janeiro de 1954 às

-II .

-

- ,

. ' _

-" I 1;)' .horas, afim de ser esco�

'- Oportunidade especial para aqulSicao, com grande; Ihíd ,'C d
- ,

- ( -

• JILA FL
-

RIDA 1 o o omo oro para o

,} facilidade, de um esplendido lote na V O . I, . .

r

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de .condução. _

período a terminar em ju-

Prívillgiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES-I nho de 1955.

TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização Florianópolis, 29 de de-
imediata. I zembro de 1953.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES _ .

NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-: Joao EduaTdo Montz -

GENS. I Presidente do Conselhe De-

Peça hoje mesmo informações a /
. II liberativo.SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA - ....-------

LTDA. (SUBRAL)' IVende-se
Esl!. .Itório: Edifício São Jorge, Sala 4 --: Fone: 2-1-9-2. I

_ Dormitório de casal, varanda, -copa etc, Motivo
transferencia Preco de ocas ião -- Estaeão Radio VARIG. .

-

Coqueiros
','

"

,

-

I.-��
O).-.()._.()....o._.(),....()�(i.... �-'....()�()....()._ Atençio.

Expressq São Jorge Casa de familia, aluga-se
- DL\RL\MENTE -- quarto com café pela ma-I

FI.OI1lANÓPOLlS --- BI..UMENAU nhã a rua Conselheiro Ma-I- AGENCIA -

f 93

, Ira
n.

,

'

- �ACIQUE nOTEI, - -

Hoepcke)IColeta de
Preços

de generos comestiveis, o sr.

Nelson da Rocha Deus. Sua

bcrracavde aluminio, fecha
da- e removida do largo' da
Carioca pelo sr. João de

Deus Candiota, ressurgiu,
';0b a forma de armazens. O

negociante promete prosse

guir com o mesmo sistema
de negócio,' com as mesmas"
bases de lucro. Para isso,
instituiu, em seus arma

zens, a contribuição para o

pagamento dos impostos. O

Vende-se uma cadeira de

dentista, com 2 pistões, mo
tor. etc.

Tratar com Amaurí Bot

to, na Delegacia Fiscal.

A Escola de Aprendizes
Marinheiros de Santa Cata

rina aceita propostas para o

fornecimento de generos- e

melhorias durante- o pri
meiro trimestre do ano vin

douro, e de acôrdo com a

classificação abaixo:

a) genqros;
b) verduras e melhorias;

(O REGULADOR VlillR.�)

,
r

'GIN�SIO
EM 1 OU 2 ANOS

tisfizerem as seguintes con-

Cursos "José Bonifácio"
Diretor: Prof. Antônio

R. RoIdodi<.;Õf�:
a) Ter 14 anos no míni- Praça da Sé, 28 _ Telef,

33-9070
Cx. Postal, 6374 - São

Paulo

PRONTA ENTREGA

OsnyGama aCia.
lERONIMO CÕELHO. 14 - Caixa

239 - Florianópolis
orsraraurnonss

Postal,

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

a' tlasse Odllntologica
-

NOVO ANO _ NOVAS LUTAS _ NOVOS
TRABALHOS

Sim, ao rein:iciar as atividades em 1954, lembrai-vos
sempre de aperfeiçoar os vossos métodos de traba

lhos, usando para isto os serviços do
LABORATóRIO DENTARIO KIEFER que

continuará atendendo como sempre, a todos os pe
didos que lhe forem confiados - com precisão e

rapidez.

Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH_

Transp01·te de cargas em geral entre Floriánópolis;
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

f?-I((f Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Teleg)·.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
. \ p('nid� 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: -- SÃO PAULO
Rua Rio Boni10 n. 1247

Fone: 9-3 L-96 _ Atende Rápido RIOMAR

End. Tr-legr.: SANDRADE

, -o-

- CURSO, BOSCO

(Refi, no Departcrmento de Edncaçãp)

Feclemqão ·das Associações
Ruraís de Santa Catarina

Parti�ipação
-

CLODOMIRO NEVES

I
v-« ALBERTINA ALVES

PIZANI -

.

MILANEZ

e

ÀNGELlNA FILOMENO participa aos seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de seu filho

PIZANI

participam aos seus

paren-Ites _e amigos o contrato de
casamento de sua filha IANITA com

com o Sr.
-

Gerson Milanez 1Florianópolis, 22-12-53.

GERSON

a Srta. Anita' Pizani

'Recífe, 22-12-53.

--------------...,..-----

FRANCISCO GOUV:e:A JOÃQ DA SILVA NEVES
E

LEONOR DE SOUZA

NEVES

'-..
. E

EUTÁLIA SIRYDACKIS
GOUV:e:A

I participam aos seus amigos e parentes o noivado oe
seus filhos '

RISOLETA'� JOÃO LUIZ

o o o Q o o o o o o o o

o RISOLETA 'e JOÃO LUIZ o

o

o

o o o o
confirmam
o o o o

o

o

o o o o

Florianópolis, 24 de dezembro de 1953.

PARTICI�P�CAo
HERMINIO BERTO DA JOSÉ MATIAS HECKIS

SILVEIRA -e-

MARIA ALVES HECKIS-e

MARIA A. SILVEIRA

Participam aos parentes e

pessôas de suas relações, o

'contrato de casamento de
r
seu filho JOCELI, coiu a

srta. Léa Maria Heckis.

Participam aos parentes e

pessôas de suas relações, o

contrato de
_ casamento de

sua filha LÉA, com o sr.

Joceli Silveira.
!

JOCELI e LÉA
Confirmam

Florianópolis, 26-12-53.

PA'RTICIRÀCAo
CARLOS SCHMIDT
ÁUREA FURTADO

SCHMIDT

MARCIANO MARTINS
MARIA MARTINS

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato de casamento de seus filhos, Ivan Carlos e

Eny. "-
IVAN 'CARLOS e ENY

noivos
,

Florianópolis, 25 de dezembro de 1953.

Partdeípacao
JOÃO \'-HENRIQUE

NESTOR CARREIRÃO e

MARIA ,A. CARREIRÃO

participam aos parentes e as, pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seus filhos Jacira Henrique e

Armando Carreirão.

JACIRA e ARMANDO
noivos

Florianópolis, 24 de dezembro de 1953

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUE DEUS, NA SUA INFíNITA� BONDADE, DESCA SUAS ABUN
DANTES E GENEROSA'S BENCÃOS SÓBRE SANTA CATARIN�::

e, o Brasit,
.

ne!,je 1954, -41ue se inicia radioso' de esperanças para' o Povo \

-....,..,.,."..

D�Áüiãliiiãidie
.

Moilêlo \�:I�����:�1J�;t�=;�e��
A DOPS, superiormente' alguns momentos; pois iria

1.89 anos de uJil exístêncte _' 4 im.agem dos' Passos,' L Entre as qualidades (ne- orientada e dirigida pelo sr. buscar o dinheiro ..
"

7 gativas) do atual govêrno, CeI. Trogilio Melo, tem sa-; O "ilustre funcionário"
- A beata Ana de Gusmão ,. Outras no'as:" I 6511953 está .a impiedade. Dura. bido se conduzir na' sua partiu e com êle o material

José Lupércio Lopes Sem entranhas. Salvo se dá missão, vigilante sempre, adquirido, não mais voltan-Nu ano da graça de 1764 �:ll'l :;01 reanimadcr - qJC dos serras 'gauchas e d,!� Na capital, como nas proveito político, uma cas- sem esmorecimento, na de- do ...
huvia desaparecido - d'e-I aguas adormecidas das la- suas imediações, todos a quiuh.a eleitoral. Aí sim, I fesa da Sociedade. Quando aquela firma seterminou o comandante 1']! gôas sulistas. Mas, ao apro- queriam conhecer e prestar surgem os abnegados, os Há dias aparecera nos es- apercebeu já o. "funcioná-
11a\:0 o levantamento de I ximarem-se da perigosa .uas homenagens de res- corações de OU1"O, os condoí- : critórios de importante fir- rio" havia deixado esta Ca
seus ferros, -prosseguindo barra do Rio Grande de- peito e aféto. Cresce entu- dos. Então o. arranjo é feito,' ma desta Capital (C. Ra- pital. ..
=ua viagem rumo 'ao Sul, sencadeia-se fortissimo tem- .iasmo religioso pela Vene- após extorquida a eonse- mos S. A.) um senhor de Participado. o fato à PoTlH:O corria bem, a embar- poral que obriga a embar- randa Imagem que, zar- 1uente gratidão, quando bôa apresentação, intitulan- lícia entrou em ação eonse
caçao singrava as ag-ias cação a nova arribada, to- oando da história Baía por ocasião dos-futuros plei- do-se funcionário da Secre- guindo os investigadores da
qui-tas do oceano", ap:e:- cada de forte ventania do oara Porto Alegre tornou- tos. A senha é o voto e já- taria de Agricultura·do Dis- ,DOPS localizar o. espertasada em chegar ao seu PÔ'"- sul, ameaçando tudo afun- '�e càtarinense, não admi- .nais a caridade, pura e trito Federal e encarregado lhão nos Barreiros,

.

to de destino; tripulação e .lar! Nasce o pânico a bor- cindo a sua transferência simples. No sentido coletivo de compras. Chama-se o. pseudo fun-
passageiros cantavam com do! além da terra -. barriga- de filantropia, _ hospitais, Depois de uma palestra I cionário da Secretaria de
e rítusiasmo, ao calôr ::1:: Mas o pequeno navio, verde. Aqui esteve; aqui maternidades, créches,

,

comunicativa, o p.erso.nag.em.! �gricultura E. Ran�:l Ed-sol, apreciando as belezas graças aos .rógos da tripula- x.0lti)U a qui ficou e ficará ainda dessa vez, a estatísti- passou a comprar baterias, Iinger, conta 24 anos de
-ão, consegue novamente sempre no f'1H1Ção. do !JOV'_) ca governamental conserva: câmaras de ar :e -pneus, no idade e é natural do Distrí-
.lcançar a nossa barra e ra+ar inensé.

I se muda. Nada feito e m�i-I valor de c-s ,�8.0�O,o.o pa�a to. Federal.
,ncôrar em nosso pôrto, E lo menos, por fazer. Se nao 'pagamento a vista. Mais Foi preso quando regres-'inda que outra viagem, SUA IRMANDADE chovessem verbas federais tarde, compraria dois moto: sava do interior do. Estado
-orn identicos fins, fôra in- Em 1765, dia primeiro de (verdadeiro dilúvio) .nem re s, pelos quais se mostrá- do Rio Grande do Sul rumo
'entada repetindo-se os Janeiro, na antiga Matriz .eformas e pequenos- acrés- ra muito. interessado_' ao do Rio. de Jnneiro, pas
nesmos fatos. de Nossa Senhora do Des- cimos teríamos. E todos sa- Solicitou do funcionário sageiro do. caminhão chapa
Diante do ocorrido e de- terro, foi solenemente ins-l bem �ue o sr, Nerêu 'Ra-I-da firma que determinasse 10-06-27, dá Emprêsa Ban

'ois do comandante do na- tituida a Irmandade . do
mos,

- construiu e instalou o carregamento do material deirante, de Pôrto Alegre,
..io satisfazer as formalida- Senhor Jesus dos Passos, U)bras

/

gigantescas, com re- adquirído, cujo pagamento conduzido pelo, motorista
l:s legais que o caso

eXiool"llistando-se _ vi.nte _

e quatro ':Ul"SOS orçamentários.. Aí voltaria a fazer dentro de Hélio. da Silva Amarante.
na, resolveu dar desem- pessoas como irmaos. ôL'i,) desaliando a empáfia
.arque a Imagem, deixan-. Foi eleito seu primeiro \ .rdenista, a colônia de San- --

lo-a def'lnitivamente nesta Provedor o Governador da

t
tana o hospital Nerêu Ra-

�id�de do ,De,ster�"�,. então
I'
Tlha, brigadeiro Franci'3�. nc.s_' o Abrig� de M:no.:es, i

.apital da província de \ntônio Cardoso de

Men\�-I »bras de caráter emmente
')êlllta Catarina, on�e seria) .es _e S_ou�a. ,.

,[!lente social. O Centro de
dava certo, reeebida reli São, I?OlS decorridos no.

I
Saúde da Capital e de sete

�-t:sa o carinhosamente ve .lia presente (primeiro de outros municípios, assenta,
H:rada pelo povo catari Janeiro de 1954) 'cento- e dos sôbre bases técnicas (

neLse. E assim aconte· I c.;tenta e nove anos de l"ua científicas. Sem distribuiçã(
'eu. , . I (Continua na 3a página) indiscriminada, para aten.

c;a, "mpo aberto pam o, ,m tão clamoro,", caw. I�n"'trJ'��antes e ln'�r<ato'Si i�:�:���0�:':;1:�!11seus crimes que ficam im- (Do "Jornal' da Serra" '..' ,_' ,"i �,�:,ao.�:.I.:��;�. l�:;:���s�:punes como impunes estão :1e Lajes). I.

, btulos eleltora�s. Tout com·t. 1ai�da os matadores de Os- -

I9- jO?"1wlzinho que m�ma ,meg'l"aaos na o:poslçao. -\.quele fazia hospitais, ma,ny Gomes de Campos e A- «I
_ Evoluça-O»" ) apôjo da Imprensa Oficial, I Se a-1"e�ovação �a b.al1:cn- ternidades, para os desaf�r-,'talipa Xavi�r de Athayde. H
_ �, falta de assunto, quís ter- da pessedtsta ofe1 ece1 pro- ruriados. 1l:ste, paralisa obrasRecentemente- ainda, por E t ta data no seu

-

d 53
. bl' Pt' ln ra, nes , nina,,' o ano e com mats 'emas para o ar te o, essesocasião dum baile de muxi- 1° ano de existência, a nos� 19wnas intriguinhas ras- problemas serão soluciona

rão que se realizava na casa

/

sa preza�a �on!reira A
I :eiras como carrapicho, e, dos de�tro do mais oxige�ado sr. Emílío Ferreira, em EVOLUÇr\.O, orgao do Par-
l�ma enorme ingratidão. 0- do chma de comp1-eensao

Mato Escuro, o individuo tido Tl�abalhista Brasileiro, :oió que as perp1'eta, ainda de renúncia e de fidelidadeJosé Medeiros, após faltar dirigido pelos srs. drs. Tel- J mtre espemnças de dividir ql1e tem sido á grande e in
com o devido respeito para mo Ribeiro. e Rafael Cruz l .. ban;ada do P.S.D. vejada fôrça do P�S.D .. Se
coma moça com quem-dan- Lima. À serragem cerebral, lhes pa1'a esse partido, unido e

çava, sacou do revolver ém A circunstância de, po.r ,'a-o desc'onhec�dos os três coeso, .. a escolha dos novo.�•

vez de azulejos para as ma-plena sala desfechando tiros várias vezes, havermos di- ',1'OS de' at�v�dades dessa candidatos porve1itura apre. •• • ternidades, mármores (288a torto e a direito, ferindo vergido das opiniõ«7 da fô- :lI1,ncada, exemplar 'no setl sentl1,1' problemas dificei� mil -<:ruzeiros, dizem) paraa srta. Tereza Marcelino lha trabalhista, não nos to- ',:"p{r�to pu'bl;co e na �'Ull o que não 'aconte,ce'rá co''/1;., • • , Q
1 luxuosa e bizantina vivênque se encontra hospitaliza- .lhe a alegria de registarmo� �o�são' pa1·tidária. 'Dw'ante o. saco-de-gatos da U.D.N.
Ja governamental. Em ve1da nesta cidade.

1 data como sobremodo 'sses tre's anos não se veri- minada de ambições, desar- .
-

- :te lJE'Jlicilina e estreptOlTIlOutro.s fato.s graves nos ;rata à imprensa catarinen- ficou uma só adesão ao g,o- vorada no comando, chein
�ina para a pobreza do.s arforam relatados por pessoas 'õe. "ê1'no. Fôsse êste aquele go- de divergências e grupelhos tédores florianópo.litano.sresidentes naquele Distrito E' que, no entrechoque ve'rno q"e o cand�dato pro- antagônícos, que vivem a

d.. •

..:ristais, tapetes, qua ros f'e co�tra os quais, diz o. Sar- Je idéias, natural entre jor- metia ser, e, P01- certo, não estraçalhar-se uns aos pu- :ürtinas de ambientes asiágento Pires alí destacado., nais, sempre houve-reeípro- >un Ot� outro elemento da tros? As convenções ude-
;icos, para a vaidade de unnada poder fa;zer, quando �o respeito entre os 'que ')Uncada pessedista, mas/" a nistas, dispersivas e empa·
luantos granfinos e a satisas vitimas o procuram para porfiavam pon,to-s de vistàs '1'0'p1'�a bancada inteira, te- nadas pelos conflitGs pes. de 1"

ração a guns nouveaux.mas queixas. líversos. A veemência e o "ia formado ao lado daque- soais, não serviram de pane' .'iches, no. soberbo palácio.lrdor das refregas, por isso, �e que falsamente prometeu, de amost1'a? Os cegos men-
l�mquanto isso, a pobrezc1ão cavaram distâncias nem �e eleito, ser o governador tais.À fôlha palaciana não
t"Onda, co.m uma receita mé.

:c.mperam velhos laços de los c'atl1.'l·inenses e nãõ dos percebem que eles, com os
Jica na mão. Exaurida de

stima pessoal. -:orreligionários_ da V.D.N.. seus casos insolúveis, é que fome e cansaço de subir e
Felicitando,a jo.vem con- F'izesse êle ó govê1-no que vão viver a tragédia que descer escadas. Do Palácio

creira, os de O ESTADO al- )J1'ometeu e não traisse o po- ora que?'em tm1Lsferir para 10 Govêrl'lo, da LBA, das
,nejam-Ihe vida lo.nga e 1)0, com êle estariam ainda os adve1-sá1·ios. Quem viver, Secretarias de E-=tado, da
prósp�ra, a_ servi�o das os deputados da sua grei e vetá.

Pre.feitura. Cansada de re-

5randes causas pcpulares. da coligação de 1950, hoje �eber a negativa dura, fria,
---- O �nteres.sa11te é que o

b
•

, impie�osa;- As ver as go-�'" .
" � caneteiro-mÓ'r da gazetinha vernamentais mal chegamPosse, amanhã, do� Pre.sldeutes' 1"osada, por sôb?'e intriguen-

para as caravanas intermi-

V· P Id t d T b I 'd to, serve ainda de veículo
IOA reI 80 e s o ri uoa " e náveis, para a sucção vorazA 'u" � :. pa1<a a maior ingratidão dó(.j

dos chapas-brancas nas

JUstiça " Tribunal 88010D21 ano, quando eSC1'eve que, bombas d� gazo.lina, para
na 1J1'óxima legislatura, à

II el· to ra I os banquetes pantagruéli-Mesa da Assembléia não se-'
coso Verba para medica-

rá mais instrumento do P.
'. mentos? Não temo.s. O po-S. D .. Aí está o que o atual

b
. , d t're vlve e e elmoso. ...

presidente ganhou do Palá-'
UM... B

cio, em paga da sua subser-
viência e do sacrifício' do
décôro do cargo, atrelando-
o ao exec'l.!tivo e serv,indo-o

I frlqueZ:l. em gerei
com a alma alegre do esc?'a-

VI b C t d'voo Que lhe apro.veite o; n O reuo a o
ponta-pé!' . .(SUvetra) I

poral, um navio que trazia
a seu bo.rdo "veneranda

arribou ao nosso. pôrto,
-

acossado. por violento tem-

Imagem dós Passos, que
era destinada à então. pro
'\' inda do Rio Grande do
-Sul.
Depois de alguns dias

no�:;o pôrto . €passar em

CIciando o tempo surgira de
. monstrando seus "horizontes

bonançosos sob os rios de

Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 1954

•

e Im! �
..

�rrur
Reina no Distrito de

paI-I
Acont.ecimentos mais gra

rneira, �m verdadeiro regi- "éS se sucederão se de Ia
me de terror a que as auto- CO, a polícia "nada pode Ia
ridades 'assistem sem qual- .er" para coibir as constan

'quer esboço no sentido de 'Ees deliquências praticadas
moralização. Jor contumazes infl'atores

Individuos malicitores, la lei, em Palmeiras.
,

Àguardamos as providên
::ias que as autoridades,
:,Jmpetentes hão de tomai

désrespeitadores da lei, ver
dadeiros monstros, têm alí,
ante a passividade da polí-

de fundo. social, para cons

truir cadeiàs (qu,e_mêdo, ó!)
e palácio.s, ,9,!le a exigência I
epicurista de S. Exa., deter-Imina e anseia. Em vez de

�:lze para os hospitais, toa-'
lhas .de crivo para o. Shan

cj'I:i-Lá da Agronômica. Em

Ramiro �Botb8S
Notícias particulares, in-

formam-no.s do falecimento,
em Curitiba, onde fqra a

procura de cuidados médi

cos, do nosso prezado coes

taduano, sr. Ramiro Ruthes,
industrial e progressista a

gricultor, residente em Ma

fra.

Chef€, de numerosa famÍ-

lia, o extinto era figura de

projeção nos meio.s sociais e

políticos de !YIa_fra, onde in-

D·
,. M

.. I
tegrava o uetorlO umCl-

paI do'Partido- So.cial De-
mocrático. Estimado. de,to-'

,_

dos € por todo.s bemquisto, Em sessão
r
solené, ama-I

Ainda amanhã, tambe�
o sr. Ramiro Ruthes deixa nhã, no egrégio Tribunal de serão empossado.s na PreSl

no Estado um nome de tra-I Justiça do Estado, serão. i dência e Vice-Presidência

dicão, honradez e trabalho. empossados os s1's. Des. I do c01endo Tribunal Regio-
.

1 G 'lh 'Abry e Jos � nal Eleitoral, os srs. Des.Associando-nos ao intenso UI erme :..
- ,

F' B t gos Flávio Tavares e Hercílio
pezar pelo seu prematuro errelra as os nos cal'

.

'

.

t apresentamos respectivamente, de PreSI- Medelro.s, recentemente re-
• passamen o,

� .'. f, f '1' os I dente e Vice-Presldente.
I
el€lÍos para essas altas un-a sua exma. aml la as n -

•

sa� sentidas condolências. I
.

ções.

.)

/

19,54! Aí está o happy new yem'! Que i1o.s trar ..
êle? Na ausência de Sana Kan e de Pieruque, va
mos nós mesmos consultar a bola de cristal:

�Condecoracão: Na boite Stúdio do. Téo, o sr.

Governado; d� Estado receberá, finalmente, a con

decoração da Camisetà Listada, que lhe será confe
rida pela vedete' Lóló.

Entrevista: Causará sensação no Brasil inteiro
a entrevist;;i que o sr. Irineu Bornhausen' concede
rá, brevemente, à imprensa,' na qual, focalizando o.

problema da suc�ão e o esquema Etelvina Lins,
dirá: - E' muito cedo para tratar do assunto!

Rompimento: A imp.rensa rosada de Santa Ca
tarina anunciará 365 vezes o ro.mpimento dos 18
deputados pessedistas com 0 Partido.. To.dos ro.mpe
rão com to.dos e a bancada da opo.sição. aumentará,

. afinal, de mais 3 ou 4 deputados.

p'edras fundamentais: Cumprindo. as suas pro
messas, o. sr. Governado.r, a 31 de dezembro, lança
rá, simultâneamente, as pedras fundamentais de 3
grandes centrais hidro-elétricas.

Asfaltos Será asfaltado., na Ilha, o trecho que
vai do po.rtão. à porta de entrada do Palácio. da Agro
nômica.

Custo de vida: Se a excelência das estradas es�
timula a produção e 'esta gera a baixa dos prêço.s,
todo.s os catarlnenses serão. felizes ... se, em 1954,
se mudarem para' outros Estados_,

Educação: Em substituição à Universidade de
Santa Catarina, será o.ficializada a escola da vida.

A�sistência social: Será inaugurada a primeira
grande realização ássistencial do atual govêrr.o: o

_ Palácio da Estação Agronômica.'
Abono:- O abono de Natal de 1952, aos Bama

bés, será pago nas vésperas das eleições.
Re.$tabelecimento: O sr. Governado.r; em outu

bro., pelo. moderno. processo da político-terapia, res
tabelecer-se-á completamente da insidíosa alergia
que sente pelo Povo e vo.ltará a dizer, como já disse,"

•

A , A -

que o seu governo sera um governo que ame o seu

PQpo -e sinta com êle 'as dificuldades e as agrum8 (flle
o afligem". S. Exa. passará a frequentat" as filas, de
madrugada, e viajará de automóvel...

.

01-dem Pública: A D.O.P.S. continuará a des
cobrir os crimes e prender os crimino.sQs e a Delega
cia da Capital continuará a so.ltá-los.

Justiça: Os inquéritos administrativos sôbre'
escândalos não serão abertos e os processos contra
os afilhados co.ntlnuarão a ser �ngavetados pelos sl"s:
Secretários Frei Luís de So.uza e Fernando Melo.

Viação: O dr. João CoUin, Secretário da 'Viação.,
em outubro, será o. Homem do Dia, com a primeira
vitória do Caxias sôbre o América .

Trigonometria: Com a saída do.. Ministl'O eleo
fas, para desincompatibilizar-se, o.S c(Jlono� do P.
S_ D., do P. T. B., do P. D. C., do P. S. P. e do P.
R. P. serão a�mitidos na pro.dução do. trigo.

Conclusão: O dia 29 de outubro, _neste :\0(" se-
I

rá comemorado no dia 3 d6 mesm� mês!!!
. J

I

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


