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pou milagrosamente de
,

.

'.

I morrer, quando o avião em

.

flue viajava do agreste para

\
'" .

. S. Luis, onde ia assistir ao

As -referênoias , consagra- fim:til C:U·3 o atual Govêrno
.

adorvdo a Confederação Nd- ccmício de encerramento
doras da imprensa brasilei- mantém e cultiva, só tem si- c'o-ial do Comércio, a Con- d h sofreu. a sua campan a,'
ra ao sr. Nerêu Ramos, são do possível, apesar disso, 1e,dr!:lc;ão Nacional da In- I.
de ·tal sorte volumosas, que porque a Câmara encon- ti Js',na e a Associacão Co- ' ,:x:,"

\
lima pane e caiu.

nos é absolutamente impos- trou um grande presidente, "mercíal e o Sindicito dos

I "A luz desses acont�·ci. O avião é um teco-teco

.
sívei transcrevê-l�s, _

senão c.ônsc�.o de �uas responsabí- .T,�rnailst�s �rofissionais do. men.os assume um sentido I
fornecido ao candidato opo-lem :i"'esumos e citações- da lidades E' rigoroso no cum- II.:o de Janeiro. exc.,pl'ic.nal a homenagem sicicnista pelo sr. Adernar

maioria. . prímeuto de sua elevada. GENERAIS
que, planejada. por jornalis- de Barros e nêle o La

NER1!.:U·
.'

DEFENSOR no

I
missão, na pessoa do depu- .Subscreveram as listas de tas e presidida pelo cronista 'ri srd·,REGIME t � N A

R 1"" t b
. � rvocque

.

percorreu to o o
.

.
alio ereu amos, que a la comparecimen o ao anque- Pi uden+e de' Morais, neto, ISob êsse título, o comen- as virtudes

-

de um magis- te que se realizará no dia vai superar a modéstia do Fstado em propaganda da,
tarista Pedro Dantas (Pru- trado, ao esclarecimento e à .3. quinta .. feira, às 21 horas, primit ivo propósito que a sua candidatura. O desastre t

'

dente de Morais Neto), do capacidade de comando de no Copacabana Palace, em ínsrirou, a fim de alcançar, �e deu ante-ontem quando
D1ário Carioca, escreveu a um chefe e de um homem honra do presidente da Cfl� lé d

.

d P It,.ara a l'L1 a �essoa o rli'," o, teco-teco
levava do agres-27 de outubro último brí- de ação. mura, entre outros. o mare-' d d C", Sl e�:e a, amar<l., o pro- te para a capital o candida-Ihante comentário, .do qual É irrecusável que a Câ- chal Eurico Dutra, os gene- 01'10 l .ongresso Nacional, ' .

destacamos .os seguintes tó- mara to.na um pouco a fei- rais Canrobert Pereira da
.

Por outro lado, comete- I to. O pilôto, declarada

picos:
. .

ção que resulta da persona- Cesta, Juarez Távora, Nel- riamos uma injustiça, se não I' a pane no motor, pôde ma-

É da mais alta significa- lidado de seu presidente. son de Melo, Henrique Loth, acentuassemos a inegável nobrar evitando uma queda
cão "homenagem que os Um presidente que tem sa- Edgar do Amaral, Osvino propriedade com que o sr.

1
vertical conseguindo. assimjurnaiistas acreditados jun- bldo encarnar a dignidade Ferreira Alves.. Mendes de Nerêu i:amos encarna o Pu- '.' ;

to a' Câmara dos Deputados do carne com firmeza sere- Morais, Góis Monteiro, Ed- ri 1" 1 ti
salvar a VIda .dos passagei-

-'
·

..er "egIs a IVO, acrescen- .

vão prestar. ao Congresso na, com austeridade e viri- mundo Macedo Soares e tandc dignidade e prestígio fOS. O aparelho sofreu ava-I .

NéIClO!J«l. na pessoa do em i- lidade, impondo-se ap res- Silva. Filinto Müller, OHm- ao alto cargo que ocupa rias, .saindo ileso o sr. La
nente 1"1'. NerêuRamos, Essa

I
peito unânin"íe da Casa, dos pio Falconiér i, RicardoHoll. pois, no seu caso. não será Rocque.

homenagem, an.tes d:_ 'mais Pf\:1idos e ,da opinião nacío-. os brjga�lf.'iro� Ismar B.rasil, t.:m simples cumprimento a- OUTRO AVIÃO Inada, e uma afIrmaçao de na!, como e o caso do sr. Nc:-· Guedes T,'l:í.1J1lZ, Eparnmon" f:rmal' que êle honra a po-
fé e um çon�promisso de. de-I du, Ramos, representa pal�a das Sánt?s'. os almira�t�s sição f:'minente que lhe foi Providências tomadas na

If�sa do regime, �meaçado, o Congresso e .r;>ara o rgel- ReBato' (xmlhobel, Bemcw ccnHada'!
. capital maranhense possibi-.

neste momento,: de ser S?-Ime,a dE'fesa mms eloquente i Amílral e Pena Botto. litaram a ida do candidato
I

lap3cb t: destroUIdo por me� e, e!leaZ, Todos sab.emos qu� 11 A IMPRENSA,E O

I
ç' L '

t
.-

toelos-erosivos. .
.

I
se pode contar com êle, e CONGRESSO

. Ro órma do I a, .,. �iS, em .ou ro aVIa0

INo regime vigente, que é que" sob a sua presidênCIa, Sc..b ê: se título, o jorna. . �ue fOI remetldo ao local

.um rE'gime de comp-e�ências, na inrte que lhe incl!mbe, li.s��l D:mton . ,J?bim,. e?ito- IAPETr til) desastre. Quando 'surgiu
perfeitamente discriminadas" que c a da

rep.r"
e:entaça� e,x- rl�Jlst<1 do

D,
tano �

. can?ca,.. .

,

.."'. , ,.�e,m..
praça pública lal!Íeado Ie c1di'lic1as, o papel do GOl:i- terna e da gestao admm,<;- escr0v.,�u o rodape de saba-

. RIO, 30 (V:A) :-� pre- reJos seus companheiros de
gres>,o, quando bem desem- tréltlva, além da direção dos do '..:lbmo, do �qual .destaca- sid�Iite do Instituto,. de Apo- .' '. �h. 1 d
1· 'f

_

d 1 I t b 11 1 '

:t '""
.., -_uIlI a.""".a e pe os . eputa-

pe!11êoo. e on arnenta. ,ra a: �os, ,pa.r amen are$, .pw"", .:..
. .;,it' d •. � 'Pe

. �. , ,,-:4,' '..
.

,.-
Corri tim Congresso froux:õ, c::md'ip:i(los úo�\a�mais p'i:!f- �·el;lD.[\lE'nagem qtle 'v]i "se'$".a ona e . n�� ��, ]tas. �l:'1mar BaleeIro, e l:�h-.
temer.oso, t�mido, s�misso; I' f�i:ta, isençãoAe a maio! auto- ser. pr�stada, dentro Ade aI- Empregãdos em'Tra'l1iiPortes Jac Pint? o candidato '

opo�
o regJl11e"nao funclO�a, ge� nnaàe, aCamara nao pe.. - guns dIa�, ao sr. Nereu Ra- e Cargas, prof. Robli!rto A- dc:iorista à senatoria' rece�
ra .. :;e a insatisfação, o des- mitirá que lhe pisem nas. rr:.os ra,.ceu. de ll�n movi, cioli, informou ontem aos :-eu consagradora ovação
cl·bcll··.I'l), � .desconfiança po� prerrogativas.' . I r.1C'nto E'ntre os cronista"

d'"
.

d"
.

�. _ Ingentes sm lCaIS, reum- :ia r: t' d d Ir
pular nas instituições" que'� O sr: Nerêu Ramos' sabe' parlamentares, ma� ampli-.

dos sua assembléia"
,;ar e a gran e mu l-

o
f

mais grave dos males e a- exéc�r é: autoridade do ca)'- o.',�-sc desde logo o seu se�.
em 'dão presente.

ccnde ii cobica dos usu'rpc:-. go e .com issb, tem prestadr tidO, eom a, pronta adesao mensal n\) IAPETC, que já, .

deres que vivem a sonhar ',lO pds um serviç.o' ines:t.- de n·prLsentantet (las mais org�nizou o ante-projeto O Tempocem _a reunião' de todos os m�vel, Que só vamos pod.:.:c diversas atividades, Assim. de reforma dêsse Instituto
I

-

PoderC's em suas mãos. aVélhar devidamente de�ois parb,ne_n.tares, home.ns d,e b
' , -

1 de o su metera a aprecíaçao Previsão do tempo até ás
1'., CÂMARA E SEU de' transposto o cab" das etras. Glretores e JornalS:

PRESIDENTE' tormentas. in:� .. � lri",is e comerciante� dos representantes de' ór-114 horas de hoje:
l1sses índicios favoráveis, ADESÕES estai;:;o presentes a essa fe::;- gãos de classe e dos direto-I TEMPO - Instável, su-

que traduzem uma 'capaci-' R.IO, 30 (V.A.) ._ A ho- tà �!nguJar, cuja s:gnifica . ��s de serviços -da autar- -jeito a chuvas, melhoran
dade' evidente de regenera- lUcnagem dos crn:üstas Pél.'- ção, pU sua vez, transcen, quia, em. sua próxima reu- do no decorrer do período.
'éão Jo ree-ime à espera, úni- lanientare�'ao S:·. Nerêu Ra- de, ja' [!gúta, a manifestação .

• . � , .

b de "'.p'[Oe.ç'o pesso'al de.,,, J'orn"" p.ião. TEMPERATURA - Es-
callJente de c.ondições e cli- mos cbntinú& a rece er a-

..

"v

n'.a que estimulem b seu de- desões de vtrias classes so·- listas postos em çontato di· O prof. Roberto Acioli tável.

SCTl'lú!vimento, se tem' ofe- ,eiais. _Alép"1 do apôio da re�:) cc·m o Presidente
.

du'
< elaborou êsse ante-projeto "'ENTOS - Do sul, fres

recido tãoveementes 'exem-
I

Confedtl'P;ão. Nacional de Câm,lIél, l>ara converter-se' çl.urante os dias de forçado éos a moderados.
pIos de como poderiam cor- DeSp(ll�tr.5, atravez do seu num 'll::rdadeir,o tri�nto a'_f

repouso que observou, hos-
rer bem todos os 'casos po- 'pl'�sid"'·.1te. sr.' Rivadavia CungJ.e�so NaCIOnal' .

.

"

.Máximo ''_ 23,2.
, .

'
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. pItahzado. Mínima 18 9

htlcos apesar o am lente ��Ol [e.a - eyer, Ja aVIam .'
"

.

.
-, .

"
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que,�!m��:�-:so�e��l��: :su�l!�=�:�s d;=r�u:su���� �r:;

Re�' I II·n�o Um'a Intrl·�a j�;;�!, !O!�:���aaaa�=u;�ãro�u����, =�:r��:,e:v;����ra���� I .SR. CECILIO BERNA-
Estl'�ito foram discutidas. Em nossa próxima' ediçã.o I '

,idente deu a palavra ao Senhor Ponce de Arruda. Re-
. DETE

voltare�os a focalizar o assunto, com um confronto en- ,

' lator da 3a Parte - D. N. E. R. - do Anexo número 25

tre os documentos e os fatos e as intrigas udenistas. II i ::- Ministério da Viação que . .r;>ropôs os seguintes tetos: Em companhia de suai
As atas são as seguintes: . .,'. L:r$ 100.000.000,0.0 para rodOVIas novas ou suplementa- , .

• COMISSÃO DE FINANÇAS III I ção; Cr$ 212.150.000,00 proveniente das rodovias incluí- �;cma. !amI11a, regressa, ho-
Ata dq. 75a 7'eunião ordinária, em ;t8. de setemb�o de 15,33 . , das, �a redação final do Projeto da Câmara p�ra 1953 e

; J�" a Sao Joaquim, o sr. Ce-
, Às quinze horas e quarenta mmut.os do dIa dez01to

. .

d
..
d 1 643 f d

omItIdas na Proposta: Cr$ 10.500.000,00 exclmdos e re- . cI110 Bernadete.

de. setembro de mil noveéen.tos e cinquenta e três, na Agnp�no de �st'thar a efn:en a n,
_;

em .U;.ce as

nor-, ferE'i1tes a rodovias municipais da Proposta que são no- i\ I

. . ,
. -

d F' mas. As deZOIto oras OI encerra�a a reumao e, para . .. S h' R 1 t f . l't d dsala "Antônio Carlos", reunlU-se a ComIssao e man- -

1 J 'V' 1 S
,. l' vas, o en or e, a or ez a eI ura o qua ro correspon- _����

ça; pre�entés os senhores: Israel Pinheiro - Presiden- constar, eu, Ange o
.•
ose �re a, e�retarIO, a�reI � pre-I dente à distribuiç_i'ío de acôrdo' com o critério do ano �'. -.,..

te Ipaulo Sarasate � Vice-Presidente, Alde' Sampaio, sente ata que, d:pOIS- de lIda e aprovada, sera assI,nada passado, solicitand.o aos Senhores Deputados entendi�

Aiófsio de Castro, Artur S�ntos, Carlos Luz, Ca'I'melú pelo senhor PresIde�te: _

'.
.

.

,

I mentos com as respectivas bancadas para apreciação O RISODA CIQADE�··.
d'Agóstino, Clodomir Millet, Elpídib de Almeida, José

" . Aprésent�, pu�lIcaça? que con�,er�, c?mdO o�Igmal do das emendas que serão atendidas. Submetidas a v�to fo

Bonifáéio Lameira Bittencourt, Lauro Lopes, Macedo LIvro de Ata , fDl publIcado no DmrIO,? ongresso mm aprovadas as propostas do Relator. Em segUIda, o

S�ares Osvaldo Fonseca" Parsifal, Barroso, Sá Caval- Nacional", de 22 de setembro de 1953, pagma n. 1.875, ,Senhor José'Bonifácio passou a relatar as emendas ofe-

canti, Abelardo Andréa, Clóvis Pestana, Dantas Júnior, la col�ma. .

recid::1s ao. Anexo número 17 - Ministério da Agricul-
Dolor de' Andradé, Freitas Cavalcanti, Ja,nduhy Cárnei- RIO, 9 de 'novembro de 1953. tura. Foram aprovadas as seguintes emendas: I, do Re-

1'0, João Agripino, Joaquim Ratn0s, Leite Neto, Manoel lator, que reduz Cr$ 300.000,00 na Verba 3; 1.643 consi-

Nov'aes, Mário 'Altino, Paulo Ramos, Ponce de Arruda, Angelo José 'Varella derada juntamente com a 2.169, por treze votos bontra
Ranieri Mazzilli, WandE7rlev Júnior, Aluísio Alves, Ál- Secretário da Comissão. nove, com Cr$ 5.000.000,00, contra o parecer do Relator,
varo Castelo Arnaldo Cerdeira, Berbert de Castro, La- .

-':"ci- que se pronunciou favorável a Cr$ 10.000.000,00; 1.667,
faiete Couti�ho, Licurgo Leite e Severino MarIz. Deixa- Ata dp. 76a reunião oráinária, em �1 de setemb�o d: 1953 com Cr$ 2.3000.000,00, por doze votos contra oito, contra
ram de comparecer os senhores: Artur Audrá; Herbert Às dezesseis horas e trinta minutos' do dJ,.a vmte e o parecer doRelator, que se manifestou pela aprovação
Levy, Pontes Vieira, Manhães Barreto, Felix Valois. Ha-' um de setembro de mil novecentos e cir:q�enta e .três, do quantitativo pe Cr$ 5.000.000,00; '1.121, c�nsiderada
vendo número legal, foi iniciada a reunião. Lida!�sem ob- na Sala Antônio Carlos, reuniu-se a .C0m,Issao de F�nan- juntamente com: a .1.136; 1.148, considerada juntamente
servações aprovada e assinada a ata d'a reumao ante- ças, présentes os Senhor.es: Israel PmheIro - PresIden- c.om a 1.153, sem au�ento de despesa e com.o destaque
rior' 'o se�hor P-residente deu 'a palavra ao senhor José te, Paulo Sarasate - Vice-Presidente, Alde Sampaio, na: ,Verba Globa,l de Cr$ 1.000.000,00. Foram rejeitadas

\ Bon'ifácio' para continuar' a relatar as �mendas ofereci- A�oisio de. C:astro, Art�r Sant�s, C�r�o� Luz, Clodomir as emendas núme:_os: 1.�3�' - 2.19� - 1.138 - 119,e
das ao Anexo 17 - Ministério da AgrlC�ltura\ Foram MIllet, EI�IdlO de AlmeId�, Jose BomfaclO, Osvaldo .F?n- 1.123. O Senhor Joao Agnpmo, apreCIando a emen�a nu

aprovadas as seguintes emendas: 3, conSIderadas nestas seca, ParslÍal Barroso, Sa Cavalcante, ,Fontes VIeI�a, mer.o 1.167, em face das normas, entende, pelos termos
. as de números 2 5 e 7; 11; e"contra o parecer do Rela- Abelardo Andréa, Dantas Júnio�,' Dolor de Andrade, do acôrdo; ser obra municipal, entretanto, não it;lfringin
�

tor 12 �\ 2.173. Foram rejeitadas as emendas números: João Agripino, 'j-oaqÜim Ramos, Leite Neto, Manuel No- 'do as normas em seu item - Serviços Municipais.' As
1 4, 6 8 9 10 13 141' 26 1.562 e, 2.202, as,.duas últimas vais, MárÍo Altino, f>aulo Ramos, Ranieri Mazzilli, Pon�

I
dezoito horas �o,(encerrada .a reunião e, para constar, eu,

c�ntl'a' o' p�l"ec�r . do Rel�tor. Ficaram adiadas. as en:e.n-I ce 1e Armda, Wanderl�y Júnior, Aluizio Alves" �lvaro Ângelo J�sé ,Va�ella, Secretário, h:�vrei.a presente ata

das' nú,n.eros '2222, ;15, 1.643, 1.667, 1.664 e 1.669. Na dIs, I Castelo, Arnaldo CerdeIra, Berbert de Castro, HelIo Ca- que, depOIS de lIda e aprovada, sera assmada pelo Se-

cussão da emehda n. 1.643 fizeram uso: d� palavra, os se- bal, Lafaiete Coutinho, Licurgo Leite, Severino Mariz, nhor Presidente.
. _

nhóres: Joaqu/'im Ramos, WanderJey..}únio� Artl,1r :San� ,: Deixar�m de c?mparecer os Senh?res: Manhã)es Ba�re- I. "A_ presente ,p'ubl�cação. que confere com o original
'tos; Aloísio de 'Castro, Alde Sampaio e o Relator. e na to - VIce-PresIdente, Artur Audra, Carmelo d Agostmo, do LIvro de AtI:(, , fOI publIcada no D. C. N., de 23-9-953,
,discussão. das I demais emendas os ,senhores:. Laur.o Lo- I Herbert Levy, Lameira Bittencourt, Lauro Lopes, Mace- pág. 1.929, la. e 2a colunas.

Qes ,gaul?/S�!asate, Freitas Cavalcanti e Lafaiete Cou- do Soares, Clóvis Pestana, Freitas Cavalcanti, Janduhy
.

ho�(;Vs�nhôr Presidente. ,ençan;egou à senhor. João Cãrneirci, Rui Ramos e Fé1ix Valbís. - 'Havendo número
� 't "/ ::i�>::ç�:����, :yh;�,�\ �

. '

__ '.' ,�
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Um alicerce, batido com estacas de susten

tação . Muros de pedra e alvenaria. Estrutura
de ferro para armar o concreto. Paredes inter
nas formando peças. Janelas abertas. Esqua
drias. Pompa de ângulos retos. Pintura inter
na, externa. Cristais pendentes.' Fachada que
se' alonga para o alto, em linhas, vel-tieais írre- •

preensíveis,
,

Que é isso? pergunto .

E' um edifício! respondereis.
Não; não é um edifício.

E' um homem; é o Sr. Nerêu Ramos na presi
dência da Câmara dos Deputados. _

Vejo que se vai agora realizar urna home
nàgem pública ao Congresso, na sua pessoa. Ao
Congresso, corno instituição? Evidentemente,
sim . .Mas sobretudo, quero crer, a êle, corno re ..

·

presentante e 'imagem do. poder legislativo.
As câmaras não são estimadas. O povo as

elege pl!.ra, dir-se-ia, lapidá-las. Esta, cujo
ma.ndato chega ao' fim, não teve. oulfra sorte..
Reabilita-se nJ figura de seu presidente, que a

um tempo lhe' resume as virtudes e lhe 'fàZ per-
.

doáveis as fraquezas" pois soube, em mais de'
um ensejo, lhe preservar a dignidade, Já quan
do renunciou, há quátro anos, a presidência de
seu partido" dêle me ocorreu dizer que perdia
no transitório para ganhar no fundamental.

O primeiro êrro dos partidos, quando ven

cem, é confundir-se com o poder, é buscar no

poder a razão de, sua existência. O Sr. Nerêu
Ramos não incorreu nesse êrro, Queria um par
tmo onde a substância não fôsse 'exclusiva do

poder, um partido que a própria influência do
poder não desviasse de: seus rumos, ou que do
poder aceitasse as desvantagens sem contudo
s.-acrificar-se pelas vantagens. Demitíndo-se, ,ês
te homem sem' cruzadas, originário de urna' pro
víncia pequena, afrontando embora' outros, re- .

presentativos de grandes massas eleitorais, do
minou a situação, por haver-lhe tocado � ponto
sensível; com' tanta exatidão e tanta graça de
estilo que siderou os insubmissos, levantou os

incréus, estabeleceu a confiança, graças ao mo

do corno respondeu não, criando a crise e res

taurando por meio delá a autonomia .não do, seu,
únicamente, mas de. todos os partidos.'Em qual
quer regime político, o homem, por ser a ema

nação 'da Idéia, supera o programa. Não há, re
gime que, para. impor-se. dispense o homem.

Quando, em ·1930, um movimento subversi·
vo derrubou no Brasil a autoridide constitúída;'
buscaram logo os triunfadores abater os ho
mens expressivos. Foram' êles submetidos' a pro
cedimentos investigantes, para que �e tornas
sem proscritos. A quase todos o golpe não mo

lestou: omitiram-se pela, prÓpria fôrça das ciro �

cunstâncias.· Omitiram-se a tal ponto que. um

dos centuriõ�s da miliéia, ergu�do a minist�q,', d� ftstado; pt;OÇI�()\l I.}ue.._'a ..n:açao 'lhe pa..recla\:..
um deserto; sim ... um deserto, acref.'lcentava,
de homens e 'idéias, ou - poderíamos completá·
lo � de idéias, por não existirem os hQmens.

Laboriosamente, penosamente, metôdica.
mente, o regime então' insíituído, que ,já elimi
nara os homens do 'passado, começou a destruir
'$ J

,..., '.,_
os seus, e: nao poupou nem se.quer.o centurlao
desta minha referência, votado ao abandono por-

/ .

que, em plena gue�ra, se deçlarava amigo da
Amérrca, olvidando que outros, no govêrno; ain·

. da o eram da Alemanha.
.

Tiveinos um ciclo de l;1ossa história verda
deiramente sem homens. O Sr. Nerêu Ramos
atravessou-o, afirma.ndo-se..A

.

Câmat"a dos De
ptuados recolheu-o para a sua presidência co

rno quem aproveitava um remanescente. Na rea

lidade, encontrou nêle um elemento criad�r�
Graças a êle, pode vangloriar-se de haver sido,.
nestes J,Íltimos anos, urna câmara e não urna

camarilha.
Costa Rego. ,

(Correio da Manhã de 28-11-53)

Sabes, Udenilda, vou

despachar o' Ra!1ar do
Diário da Manhã!

- Porque, Governildo?
- Em outuqro, êle pu-
blicou que o plano da
usina do Estreito era

um plano do meu go-

Angelo José. Varella
Secretáriq da Comissão,.·,

vêrno!
.

E 'domingo pu
blicou o document.o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maillot
. de elastex 'da mais

afamada marca NEfTUNlA
c-s 380,00

Capinhas colegial desde
.

-

Cr$ 140,00
'

Calções de banho" de
shantung Cr$ 87,00

I ,

'I'ailleue Sport de Alta elegância, com: Saia 'com prega
atras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos.

•

embutidos, e cinto de couro âebruado. Linda variedade
.

em cores. Apenas Cr$ 560,00

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

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

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

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

'i

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

J
I
,

> Florianópolis, Terça-feira, IOde Dezembro de 1953

"

/ o ESTADO

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

,
1

i
1

i
i
i
!
I

i
i
1
1 c o l ( H À o o E MO l'A S
1
1
!
!
!
1
-i

_.._z,...Ir<-' ...... "..." ...�"..�..,_ •• ',...I ..N ........W6 ... ,..�""C"W ........... -

!
I
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e

DIVínO

!
i
!
!
t
!
!
!
i

!
!
1
1
1

i
!
!
!

M, Rea_ n. o 99.353 !
, 1�•. , ,....�� ...... - .......... __' ......_ ........ .." ..... r ................ ._,"' ..

··'i
.. · .. ·

!

Garantido
por 10 anos

�"��

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

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

�

I

Preoos QU8lSão Um Verdadeiro
Brinde De Fim de Ano .

da A MODELAR

Elegante terno de. finissimo,
tropical, corte e acabamento

perfeito:

Pura lã Cr$ 950,00
Meia lã Cr$ 455,00

Ternos de casimira de meia
-lã ótimo acabamento

o-s 2-25;:00

Camisa de seda Sport
.

'c-s 89,00
\

Finissimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

c-s 585,00

.,.!

Sofá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00-

'

....

•

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 165,00

S�\O ALGUNS DOS ,MILHARES DE �RTIGOS DA
.,_ A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS EARATEInA DO ESTADO!

A melhor, das colchas de. algodão para casal Cr� 114,00

\
, S�ias 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! • I

•

Poltrona cama:Cr$ 1.200,00

., ALGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

.

Finissima marquisete, largo 1,30 ..
- c-s 25,00

Nylon de_ ,algodão; Iludas. cores para janelas Cr$ 32,,00

I
Toalhas para' cópa duzta Cr$ 89,00

�retbne Linhol, 2,20 �etro .. -c-s 53,00
/

t Colcha de casal superror a .' Cr$ 114,00
I Toalhas de rosto felpudas a '............. Cr$ 15,00
I Jogos de cretone para 'casal a Cr$ 149,00

Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos parahomens.
I

Camisas boas a ......• ' , � Cr.$ 35,00
Calças de brim a ' � : : Cr$ 57,00
Calças de tropical ...........•............ 1 c-s 95,00
Calças de puro linho a

' i\_Cr$ 225,00
Pijamas superiores , i Cr$ 129,00
Ternos de meia lã ' i Cr$ 225,00
G " .

uardas chuvas a
;

;
,., Cr$ 75,00'

Camisas de seda Sport ...•........ ' 1 Cr$ 89,00
1

Etc. Etc. Etc?

GRANDES OFE�TAS PAiu CRIANÇ;AS'
Vestidinhos bons '

.......•. ; .. / Cr$
Ternos de

.
brim para mocinhos

'P • •• Ci$
: Calç�s. ótima� ; .. '

{ _. Cr$
Camisinhas Iístadas : Cr$
-Cam�sinhas de Jerseí desde :,:, Cr$
Blusões Sporte a .. ; " 'Cr$
Terninhos. com blusinhas a 1.... Cr$

-, . ,�. ,Etc. Etc., ;Etc-•..............ç',................--......-

25,00
89,00
-35,00
20.00
43,00
47,00
55,00'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Silva, álto' funcionári� de
"A Modelar"; 'I
- Sr. André Mailmt, in

dustrial residente no Es-'
I

treitoi
-, Sr. Enio Carneiro dà

C:unha;
- Sta. Olga Cardoso;
...:.. Sra. OlirÍdina Eloy de

Oliveira, digna esposa
/
do

sr. Joã,Ó Alcino de' OlÍ\�ei
ra;

Menina Vera Regina,
\ f

filhinha do sr. Raimundo

Martins, prestimoso e' di

namico .Inspetor de Trânsi

to Público;

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Dezembro de"1953 31

RIO,28 (V. A.) - No pró-
ximo domingo, depois de a-

" I. '" I

'

O' falecimento do CeI. quim, além de cooperador
manhã, ferese o pleito se-

natorial do Maranhã, Dois Hipólito da Silva Matos;' na poHti�a doa;: saudosos I • ifJ'são os candidatos: Henri- já noticiado, causou o mais Manoel Joaquim.Pini,�, Jo-' ,.
,

que La Rocque, .regísteado profundo pezar em Urubí- âo Ribeiro � Cezário Ama-.I
pelo PTB, com o apoio de ci, terra, que estava estrei- f

1 ante, foi ainda Tabelião de
todos os partidos e Carva- tamente ligada ao nome do Notas daquela Séde, hgindo Sessão' das Moças
lho Guimarães, do Partido " W 11 BEERY R'venerando e benemérito eX�, sempre para a harmonia da a ace

,_

- 1-

Libertador, apoiado apenas '. chard CONTE em:

pela força eleitoral do go-
-tinto. O sepultamento dos família �a:r;jciaquinem,e,

vernador Eugenio de Barros seus restos mortais, por Em Urubici, a atuação do CUPIDO VALENTÃO

e. do senador Vitorino Fréi-I isso, constituiu verdadeira querido extinto; é roconhe- No programa:
re. A massa, de votantes do consagracão à sua memó- cida por larga, folha' 'de ser- Complemento Naeíonal.
Maranhão é constitríida de A� b� ,

1 Preços:' 1,50 - 2,00 - 1,50
duzentos e cinquenta mil ria. eira, tumu o usa- viços prestados, à sua cre�-
eleitores. ram da palavra os ;rs. dep. çã,tJ, aI? seu' desenvolvimen- ' Livre

/ ,', -

7 Enedino Ribeiro, em nome te -e ao.seu progresso.
'

do govêrno do Estado do Foi êle um dos que,' ao '

Município e da Assembléia, l lado dos antigos deSbraVa-',Hercílio Oliveira Matos e o doi es das selvas urubici-]

vereador ,Çlarimundo J6sé enl'f5,' fincou aqui os pri- �

Custódio, que proferiu a li'd::OS estêios . e contruio

seguinte oração: sua residência, na qual chard CONTE em:

I ' passava longas temporadas,

I
Senhores.

no afande fundar� um
r

rJo
Dentro de poucos mínu-

� 'veado, uma vila ê uma fu-
tos deixaremos, com irrepa-

I __ 1
�

d d
' t.n-a cidade, tendo visto em

rave sau a e, nesta necro- .

partes os seus sonhos-realí-
.sados.
Foi êle

� � ante�ontem
eleições DO
Maranhão

Noticias de Urubicl

Meus saudares
Peço-lhe abrigar' nas colunas de seu precioso [ornal

as tôscas mas cívicas e patrióticas palavras abaixo:
Dia 15 do corrente," a nossa segunda data nacional,

mais importante, pót'S .relembra-nos ela o início de ema

nova era, frieza fúnebre, pois, além de não' ter-se �1SSIS

tido uma única solenidade relativa, ainda tivemos o des
prazer de notar em quase tôda a totalidade dos mastros

f.l1I

de ,bandeira que assomam os edifícios dasnossas repar
tições públicas e de associações, á falta do "Lábaro Sa-
grado da Pátria",

'

Dia 19, também 'do corrente mês, a data magna que
nos impõe pela sua soberânia o !'Auri-Verde pendão da
nossa pátria", era rarissimamente vista em um ou outro

frontespício dos poucos edifícios das nossas principais do o elogio da politica cam

rua;;. I'
"

I : '

bial do ministro Osvaldo A-

, Parece-nos não estarmos no Brasil, nem serrnos.bra- ranha, o sr. Magalhães .Pin- d U bquem o povo re ru ici e

sileiros, talo desleixo pelas coisas que nos dizem respei- to, ex-secretário de Finan-

d I to, mui especial a Bandeira brasileira, que deve estar ças do governo Milton Cam- das circunvisinhanças dedi-
Em jersei e ã, numa

, acima de todo e qualquer objeto de veneração cívico- pos, em Mi,'nas, e um dos cava grande respeito e ad-
tonalidade pastel ou mes-

'- patriótico.'. j: principais lideres do ude- míração.
mo em negro ou'marinho, Se, nas escolas,.desde os seus princípios, ensina-se nismo, declarou: ,''Sou in- 'À mórte o levou, 'é ver-

civilização.
êste modelo resultará inte- que, mesmo alí, nos quartéis,' em tôdas as repartições Iteirall)ente' favorável à no-

dade; mas êle venceu os
Quando foi ereado 'O _Dls-

ressantíssimo e prático pa- públicas, na Tua e até no recesso do lar, devemos cultuar va politica cambial adotada trito de Urubici, foi êIe a
,

com respeito, amor te-veneração a' nossa bandeira, por- pelo ministro Osvaldo Ara- embates da vida, pelo seu '

ra 'tôdas as horas. Ideal pa- I,' seu primeiro intendente eca-
qu"é razão êste descaso criminoso diante de nossos' jo- nha. Pelo menos teve um espírito justiceiro pelo seu

ra se usar com Comple- vens estudantes? beneficio: acabou com o re- exemplo de reflexão, pela
sião em que prestou à co-

mentos vistosos' (APLA) J' d I AtI t "1' d ' f iti d CE ' letividade os mais vàliosoc:
.

a vem e a guns anos es e re axamen o.' I g
me e avorr ismo a -

maneira prudente e correta
" _",' A PISTA CRUENTA

-'-x-- , E, no entanto, várias vêzes temos observado o nosso, XIM ,e consequentemente servicos cargo" esse que
d lhã d d

'. com que encarava os pro- ,," ,::- No programa:
ANIVERSA'RIOS: queri o pavi ao, servin o e ornamento b festividades, com o en ríquecimen to rapi-

11, d íd b t ,deIxou,. alegap.do ter que

SR OSCAR CARDOSO religiosas e profanas" em desrespeito ao ecreto-lei n. do de tantos -rnediadores. ,;_emals I

a

IVdI da e, dS,ot,re �- i se retirar para a sua fa- Complementá Nacional.

.

.

" 4545 .de 31/de Julho de 1952.
,

, , .',
" Aliá�, ainda, nos �stados co pe a ea a e e IS mçao

I
"Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50

O Sr. Oscar Cardoso,

e-I A .propósíto do uso indevido da Bandeira NaciõriãI Unidos (I'f sr:' 'Mâ'gilh1íés �iJm� -que 'tratava os seus
zenda.

r-
•

1. _. , :,; Imp- at€'=14 anos.
lemento des,tacado do alto em ,determina.das sol,enidades" o Ministro da Guerra ex- Pinto acaboa d,e r�gl"essar 'd d- f ' Em 1930, tendo sldó re-

conCl a aos e a sua aml-

comercio e industrial nesta pedIU o segumte aViSO:
,

de uma vIagem, de estudos
l' E

"

d
I volucionário, foi o seu no- i

"C 'f d'
-

t t' t D tI' E t d U'd C ,a, ra severo, quan o se' '

Icidade vê transcorrer no '
on orme l-spoe, axa lvamen e, o ec:re 0- ei n. aos s a os III os e a-, " ,.

'

I me escolhido para exercer

d. d' h . d t' 14545 de 31 de Julho de 1952, é proibido entre outros, o nadá), tive oportunidade de

j'
i'ornava necessarlO, mas ao"

- .,

la e oJe a sua a a na- 'd Bd' N "'1
' ,

'

. . ,aquela funcao que Ja ha-
, ,

'
, uso a an elra ' aClOna, Gomo repostelro ou pano d(,- ver' estampadas nos JornaIS mesmo tempo era bom e,

�, "

.

tahcla.
, 'bôca, guarnição de 'mesa ou revestimento de tribuna, co- norte-americanos as novas ·usto.

- Vila Glesempenhado com alh-

Figura prestigiosa, no co- berta de placas, retratos painéis ou monumentos a serem diretrizes da politica cam-
]
p

, "vez e inteligência, deÍxun-

mércio e industria, o ilu�:-' inaugurados". (Ar t. 25, letra C) bial do país. 'E desde lá
h

�ra, a esp�s�� colmpa- .dora em 1935:
,

, Não se compreende, assim, que em solenidades oH- venho àcompanhado o' "e-
n eIra inseparavel na onga,

A 1tre aniversariante' ver-se-a 1.l

d f'
, d d'

sua pa avra era sen:-

cei'cado de carinhosas ma-
ciais' se cometa�, a títu19 de decoração, tão graves eles- s�nvolvimen�o 'des,se 'n'ovo JorI)a a, Dl sempre e lca-

pre autorisada; quer elh
respeito à Bandeira.' , slstema. EstIve hOJe na Bol- do e extremoso. ',,, I

nifestações de apreço e re- Recomendo, pois, ..:_ todos os chefes' militares su- sa de Valores de Belo Ro- Os sessenta e sete anos
Bom Sucesso, onde

,resldl.:t·1conhecimento por,' 'tudo bordinacfos a êsse Ministério, a vigilâncja do' fiél cumpri- rizonte e pude ali perceber I d t' Ih
.._

--ou mesmo em Uruh:ci.
d 1 1 f

" que o es mo es rezervou
'

quanto tem feltoi,principal- mento a, egisi;ação re erente �o'uso dos símbolos na- o sentido .real que a nova . .

t f quando consultado em as-
,

•

'(Decr t
' 1

'

c'tado)" 'I' .. para Vlverem Jun os, oram
'

mente pelo seu apoiú filan- conalS,
,

e 0- eI i, .

, , ,

po Itlca vel·o trazer em

be-, suntos controvertidos di I
_. ;.'.'., Vamos, portanto ser maiS brasIlelros, (\ultuando neficio das finanl;as do Bra, elnos de trabalhos,. de lutas

,.
.-

_

'

, Em virtude da' grande
troplco a varlOS empreendi",l"com ardor e ven�ração, os nossos símbolos, Mim �e sil." ,,'� de sacrifícios, mas de edi-

cldla pela razao e pela J11'S-
falta de niqueI, a EMPRE-'

mentos, destaçando-se a: sua I
que possamos' reegmir o nosso querido Brasil do pouco --- c -

I d tiça, motivo pôrque :�ua opi-
, '

,li caça0, egan o aos seús fi- ZA solicita, e,ncarecida-
prestimosa e desínterés�ada caso a que está sendo rslegado.

,

I '" Par4.-c'.-pa ça-O II '_' , nião :fioi sempre respeitada"
f 'I O t d

"

t' f' t d. lOS e aos que conslgo pl'l-
,

,'O< •

•

' ,mente a cooperação de
colaboracão a' "edul:!ação,,', smas rO's 'e a rlças que se no am na -ren e o

1 1 .Em tod())s os setores da '

�

.' _ d
....�

C i gnmde numero de prédios em nossa. Capital, não. obede· VALMOR CARDOSO
varam, exemp os, ouvO-' , '�eus distintos frequen�ado-

, com a orgamzacao o 0- ,
'

, f' l'd d
. - ,'I.. f' d res e adml·raço-es. I

vida a�va .dêste,Distrit-:> a
,

'
t ceram a sua ma 1 ,a e, pDlS sao, apenas 19uras ecora-, _ _ res, trazendo dinheiro tro-,

légio "Barriga Verde" que tivas, 'ou digâmos melh�r" fi�uras descorativas.
e

A morte ceifou o velho' sua açao flrme e acolh,�do-

em breve dotará' esta ,Cai Urge, pois, que tomemos outro caminho: _ o CH-
MARIA TERESINHA ."

d' d U b'" Mira se fez sentir quer na
cado pelo que agradecer:'l,

h C O "
Jacaran a e ru iCi. as

' ''\ antecipadamente.
, pital. min o coerente com as nossas causas civl.co-patrióticas.

. ,

ARD SO isto' depois.... dé uma vida administração, quer na poH.
d f d Vamos por, de lado o descassd pelas grandezas que I t tCavalheiro e ina e u- par lClpam aos I>uren es

llc.nga tendo a'nt l'
tica ou quer ainda na, vida ião as, g'erações futur�s a

'nos deixarapl nossQs antepassados.
'

.... ' .... -' "
'"

es conc Ul- I, •

'

cação; possuidor de méri-I -,

Bom velho ex-professor da rôça,
e pessoas aImga� o na�cl-, Jo a obra que a Providen- t'{'!Jigiosa, o seu nome. ficQl,l � sua eficien�!'! colaboração,

tos que bem elevam' sua mento de, sua �rlmogemta, I da Divina reserva aos bons gravado com aureas letras, na grandeza desta tel'l'mha

personalidade, o behdui�to; que na pla, batIsmal .reêe- , -

'

que indelevelmente at,"!stn- qU_,..e era tão sua.

'd d-
., d t

I b'
,

.

d LÉA RE I que,
e a creaçao e o ampa-

CI a ao apreClara e per o,
t

'
era o 110me e -

I'O dos filhos " CeI. Hipólito, os teus

'nesta oportunidiHJ,.e, o ele- '

A
'.. .' CINA. C· Ve!.'.-do de despojos serão gua,rdaàós

, t
'

VIS O F l' 2"9-11-953 reou e amparou ,mais de
vado' gráu de estima que , ,', :

'

,

'
'

,

.'
' po IS." '

.

i'ma dezena- de filho.>, dan- neste túmu'Io, para vcaera-

a sua �dedicação impõe. I PER EU SE do a todo' uma educação cásamento . ção dos teus parentes e
I

'As muitas homenagens :PR, MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
'

' U
'

,

-'
,

,::cndisent(;! com os n;eios Vende-se um vestido de amigos·, a tua alma re-.!ebe-

que lhe se;ão '

t,ributadas,
I '

'E:ua: Nerêu Ramos, 38 - fone -:- 2.834 Perdeu-se uma caneta, possiveis. Deixou �ess(.:nta e casamento\ de faile (bom) rá do Juiz Supremo ,2. re·

as de O ESTADO.
'{,

REASSUMIU SU3 Clínica Espec;alizada. PARKER 51 _ contendo o um rlctos e oitenta e seis enfeitado com cetim, acom- compensa do bem que fi-

e t nome do proprietário Nery, },isn�tos,. panhado da combinação: zeste nêste' Mundo e H ,!lIa
FAZEM ANOS, HOJE: de Medeiros Rejis. Qu�m a O M' ..nidpio de São Joa" E' novo e não foi usado. memória não se apagará
-Sr. Abelard6, Eloi da . dI"encontrou, é favor entrega� quim e, ,rrincipalmerte o A interessada poderá di- tão ce o, pe o quanto �e

la na Delegacia,O.P. e So- Distrito de Urubi�i mnito rigir-se' á Rua Bulcão Via':. queria�os. e te admi':aVó-

"............... cial. Gratifica-se. lhe devem.' Em São Joa- na n. 61.,
° mos.

Recebe, pois, à beírr. do
teu túmulo o nosso prlMo
de gratidão e de saucla�e.

NO LAR E NA SO,CIEDADE

Dltimil ,Moda

r

I
Cei. Hlpolito .da'fSUvR r' Màtos:

Coellío, filho do nosso con- TER reunirá na' residencia
terrâneo sr-r- Géntil. Coelho de seus genitores o seu

e su� esposa d. Ígrantína I grande numero de amígui
de Souza Coelho, e néto do I nhos que· lhe 'vão tributar
venerando conterrâneo sr, as manifestações de amiza

Maestro Ismael -Souza. Por de e apreço, pelas suas a

tão grata efeméride WAL-, preciaveis qualidades.

A alNDEIRO
e as' datas' nacionais

i

Recebemos a seguinte carta:

Florianópolis, Zl-11-1953.
Sr. Redator,

duram ... duram .••

'duram... .'

companheiros, realisamÍo-se
assim a primelra festa da

Padroeira, primeiro il��).rcü liiiiiiiifii_jjjiilil..iIII.iifiiiiiiiiiiíiiii!!!_
incontestável do início (1:1

--------------------�

A DON é Contra
Rio, 28 (V,A:) - Fazen-

\... ..,� A

rWGllAII'" PBOSuaM
,

'

DO •••AVENTURAS
OS' PAIS SAÕ CDLPA
/)05 PELA MA'
EDUCA€AO
DOS f:/LHOS !

As 5 - 7,15 - 8,45hs.

As 8hs,
Sessão das Moças

Wallace BEERY - Ri-

No programa:

Complemento Nacional.

Preços: 1,50 '- 2,00 � 3,50
Imp. até 14 anos,

:glB i ['!J
As 8hs. '

James MASON em:

"5 DEDOS",
.

No programa: '.

Complemento Nacional.

Preços:' 7,60 - ..3,50
Imp. até .14 anos.

"

" ,

Sessão das Mocas
As 7 - 9hs.

George MONTGOMERY
em:

f3Lf),12IÂ
E,sareUo

As 8hs.

Humphrey BOGART em:

SIROCCO
No programa: '

ComplelJ_lento Nacional.
Preços: '7,00'- 3,50
Imp, até 14 anos.

ATENÇÃO:

.I

I

Vende-se
NEGQCIO DE SECOS E .. t

MOLHADOS
Por preços de ocasião,

vende-s� um bem afregue
sado sito defronte ao porto
do estreito: em predio re

cem-construido na rua í 14
de' Julho 595.

Ver e tratar no mesmo

focal.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O, ESTADO

a d o E s P o r ti'V
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(
-

'

Amériva e RenaOI, ,os Finalistas
Jogou mais e m,elhor o Avaí mas .não foi além I

mesmo elim,inado do certame, recuperou a confiança do

d
� h "'1 público, merecendo por isto os encomios mais entusias-

e um e�pate com os ru ros ]OmVI enses , 1 ticos por sua brilhante conduta.
- Saul desperdiçou um penalty - Anu- Futebol, o que é? A pergunta todos podem respon-

lado um zoal americano _ Em Jara- 'de;:, um esporte onde não h� IÓ,gica. Se houvesse, o A-

'. C bl R 2 B _u' O
I merrca teria regressado a Joinville com o peso de uma

gua. ar os enaux x aepenm _.

I tremenda derróta. '

- Com os resultados de domin -

I
Perdeu o 'Avaí boas oportunidades para vencer o

,

f r' ad A'
. América. Saulo velho e sempre ardoroso "mignón" ata-

go oram e Im�na?S vai e [cante atirou fóra uma penalidade máxima, Lance infeliz

Baependí '

1'0 do explêndido dianteiro. Uma outra pela máxima a

I
favor do Avaí o sr, Benedito Campos deixou de apitar.

e, b Atléti C "'I R A
,,'

F' t b 1
Aconteceu mo primeiro tempo. Todo o mundo viu o fonl

iu e e ICO ar os enaux e merica u e c d b
" "

tar o Brasil nos Campeona- C' 1 b
-

f' I' t" d 'C t E t d 1 d F
; e I rahim em Manara, dentro da area perigosa dos vi-.

U e sao os ma IS as o ampeona o i s a ua eU-I' M 1- d ",
tos Sul-Americano de Re- t b 1 d 19'5" O

'

"

-

d L' Bl
- sitantes, anara e Bo ao per eram novas oportunida-

e o e.). prrmerro campeao alga umenau- d
'"

b d f
'

1 d id t B idí d I es, o prrmerro ca eçean o ora um tento certo e o se-

er:s�, evou e v:ncI a novam,en e o aepen 1.' nos ,

0- gundo atirando na trave. "

mmios do campeao de Jaragua do Sul, por dOIS a zero, O doi t t d 'f .

1 d" S' 1
d d f.

'

1 d
" ' S qIS en os a pugna oram assma a os por au,

conservan o esta orrna o seu títu o e invicto com um ao 17
'

t d
'

iro t Z b t 18 dr

d 31 1
' s mmu os o primerro empo e a o aos o pe-

numero e tentos que causa espanto: goa s em cmco iodo f' 1 N t t b V" d 1 di tâ
"

h
'P b "'I

'

did d
no o mar, o en o ru ro, ICO e onga IS ancia c u-

Jogos, OI' sua ve,z os ru ros joinvi enses prece 1 os e to'
.

1 t t' d 1 t b t
' '

t d
C 1 h 1 d f A'

, - fI' d
u VIO en amen e, In o a pe o a a er as cos as o co-

am o materia umano uma go ea a, rente ao mesmo vai nao oram a em e
m d t

.

h d ti d d' Ad lfi h'

dI' d 1 'f'
-

I
an an e e anIIT ar-se nas re es, iran o e o In o

de ',que dispomos para as um, empate e tento, garantm o a sua 'c asSI icaçao q'u 1 j ibilid d d d f A
-

30
'

t V', ,

lorosa ecui , a quer xpossi uma e e e esa. os mmu os IC:J

'�utas futuras, estejamos para as finais com a va orosa equipe de Brusque.

'I cometeu visível toque dentr d' igosa"

Os que acompanharam o desfecho da pugna de an-"
o � .area peri asa que o

certos de que brilharemos, te ont d B a" d t
arbitro pumu com uma pena maxima, Saul encarregou-

t

-

h
em ndo cam�o da rua ,oc luva evem1t des adI', a es-

se d� cobrá-la, o fazendo desfeituosamente e proporcio-as oras ecepciona aos mais com o resu a o o que nando a S'
-

lt Ih A' d' f d
com a pobresa do seu desenrolar. De fato os lances que ,Im�es °f �a o l?alra. o mergu o. e esa o.

1 t
'

d 'bl' f
'

'"
S I arqueiro, porem OI parcial, mdo a pelota a Saul que '

e e rizaram o gran e pu ICO oram pouqulsslmos. e perd t id d d d I' l' h d1 d' b
' "

b
.

d
" -

eu nova opor um a e, man an o, pe a ln a os
a go e om apreciamos isto nos rm ou o tn-ca,mpeao fu d A 39

.

t Z b t f II d Ad lfi h
d C

.

1 �, d d f
. in, o. os mmu os a o ,numa a la e o In o

a apítal, que merecia ser o vence ar a re rega, pois co gui t t f' 1 d 1 "b d
'

seu maior volume de jogo se fez sentir em todos os in- 'r' n�e" u�u ��rbar, mas � en o
.

01 a��, a � p�otan ei

tantes da partida, mormente na etapa inicial, quando a
m k a

"

. ., que a ,egou impe rmen o o ve erano

d f d bi
-

d E d _- crac.
e esa o' icampeao o sta o teve que passar por O Ih Ao' f P d 'f'

t d
.

tenso rnâni I
s me ores no n.vaI oram e 1'0 que ponti ICOU no

momen os e ln enso pamco. tri f' 1 d d I' b ,. .

'

N
.

d t
.

"ilh d \ "A'
1'10- ma vencen o o, ue o com Za ot; Bráulío, Jau' e

" decepe .

jogan o nes a 1 a os .casos raros ,o
.

me-

I' Nenem, que foram grandes médios, e Saul e Amorim no
rica ecepcionou tanto como na, feia tarde -de dommgo, at A" h bilit '1' d b Ih- .

'f' d im di
' aque. rno.rrm re alIou-se rea Izan o um tra a o

nao justi ican o; por assim izer, a fama que desfuta nas I
do .

f' t d
'

-

d M
'

Sob a alegação de en- canchas do norte. Não conhecemos bem as Possibilida-I' ra
s

��s � I�e?hes na c�or >naçao OSt ataquesd· ana-

contrãr-se com, vários de des do team de Zabot. Acreditamos mesmo que' o con- simmc 1 o �� �A aso, ai, ou 1�vera�el_l e mBarcI�' o, as

seus valores contundidos, o juntà atuou muito aquem 'de suas possibilidades reais.1 I co baOt�O dls. oa que
d
ev: a os le alxos

..
, o

aOAPdoulfc,oS d 'f
' . : . . I

m IVO, elxou-se amInar pe o nerVOSIsmo. o 1-

Iris comunicou à_ F.C.F. a' eu tento, e empate OI mexpresslvo, como mexpreSSI- I nho t'
'

d f
-

f Ih d
'_ va foi a sua atuacão. ," ,

,

pra ICOU, poucas e esas, apenas a an o no tento
::iUa resoluçao de fazer a'

O A'
"

., 'b t
' anulado de Zabot. Danda teve pouco trabalho mas saiu-

,

vaI, sem Jogar o que sa e, mos rou que tem b N
.. "

Antrega dos pontos da pele- 1 fb M
'

'd r' h d
se em. os VIsItantes, gostamos maIs de V1CO, Antoni-

: " l-C �sse e I Ia. er�cla saIr a, 19a com as �nras () nho, Ibrahim e Gaivota. Simões praticou bo d f
]R que devena dIsputar com trmnfo, O team onentado por Nlzeta fez bomto mas d'

-

'd d b '.
Z b

as e esas,
-

_,

' sen o conSI era o um om arqueIro. a ot muito gor-
J Postal Telegráfico na tar- nao tanto, pDlS por vezes chegou a enervar os seus to�'- do T d

" .

'

d' .'
,

,

d b ..'
"

I' h d f- \ correu pouco. o aVIa am a e um perIgo para os

de de ante ontem Assim, ce ores com mano las Inutels, IStO na sua ln a e ren- guard 1 C 'd M' 'E' l'd'-.
" f Ih

' ,

'

fI' d d
-

'
a-va as. oca a, aZlCO e uc 1 es, procuraranl

O c,ampeonato
.e que a ou maIs uma vez por a 'ta e coar enaçao 12 acertar O 't 't

'

d f',mcerrou-se entlisiasmo. O Avaí, com a perfbrmance de ante-o�tern'�1 O J:u'zsf e.� remaBs mUdl'to mCarca oSd IZLe:amJ�ouC:lo,Amadorista de 53, sendo '. • '
,

- 1 OI o sr. ene 1 o ampos, ? Iga omVI en�

-Jroclamado bi-campeão a ...,.M�--�--��. se. �ua ex�. foi constantemente apupa!lo por não ter
,

\, ,,' ,
'

I pumdo o foul de Ibrahim e outras coisitas mais. ,Errou _

'\ssociação'Desportiva Co-
FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE !mui�o no primeiro tempo, mas convenceu plenam�te

legial e' vice-::campeão o Iris no fmal.

Tutebol Clube. Nota Oficial n. 38-53 -As equipes foram est,as:
AMÉRICA - Simões, Mazico e Aritoninho; Vico

R('soluções do Conselho' 7 - Ariel Abreu Cocada e Ibrahim; Carriço, Gaivota, Zabot, Euclides �
,

8 - George Peixoto I
Gastão.

'

9 _ Murilo Peluzo '

AVAl - Adolfinho, Pedro e Danda; Nenem, Bráu-
10 L d> V'l' llio e Jair;' Manara (Lisboa), Amorim, Balão Saul eeonar alam Lisboa �Manara)._ "

João Renda: Cêrca de 24 mil cruzeiros, boa consideran-
11 - Luiz Fernando Er- do o máu tempo.

'

thal • rJ>,T T -r..T..T ..".. T T

..
T .

Carlos
��>.-<)�()04••()�)�>4JIIIo\��()�()�>.-.<�)._..

e.» j'�'LJ

ccmpromíssos do Bemc
Colarinense para t 954

Vilela, do

que
\

inte-
de'

_

S.

• Ontem tivemos oportu
nidade de palestrar com

,o jornalista Moacir"Iguate
my da Silveira, que é um

dos veteranos timoneiros

do Clube de Regatas Aldo
Luz (além de constituir-se

numa das figuras mais bri
lhantes do esporte-do remo

de Santa Catarina, pois foi
\

um des fundadores da ope
rosa Federação Aquática
de Santa Catarina.

.

, 1',

Moacir nos falou sôbre a

participação dos ."catarinen
-ses no certame nacional do

I,

próximo mês de janeiro na

Capital Federal, dizendo
alimentar esperanças do Martinelli,'
nosso Estado vir a ser o

campeão brasileiro, isto de

pendendo, naturalmente, da
boa vontade, empenho e

,fibra dos remadores, assim

como da compreensão dos ,

senhores dirigentes da 'náutico de Santa Catarina,
FASC. Atravessamo� uma I no próximo ano. A 17 de

_ das melhores ia��s no e�- janeiro, na Lagoa Rodrigo
po'rte dos fortes e necessá-,l de Freitas estaremos dispu
rio se torna continuarm�s! tlando o certame nacional

� n,a mesma rota segura � eH-I d� rem�, rumando a seguir
Ciente. Os, remadores, as- p�ra Sao Paulo, onde nos

sim como os responsáveis I dias 24 e 25 disputaremos

pelo remo, até agora têm pela segunda vez as Provas

colocado' o êxito da nossa Clássicas "Forças Armadas

representação acima das do Brasil" e "Fundação da

paixões clubistica§. Vamos Cidade de São Paulo", am
demonstrar lá fóra que o has na raia do JUTubatuba,

nosso esporte rerqí�tico não Ré,corda-se que nas _últi
teme, os grandes centros co- -mas disputas destas provas

mo São Paulo, Distrito Fe- Santa Catarina repres�nta
deraI e Rio Grande do Sul. da pelo oito, do Aldo Luz,

Walmor

dual com os gauchos. E, ca
so Santa Catarina consiga
Ievantar o Campeonato Bra-
sileiro de Remo, estaremos

credenciados para represen--

mo, no Rio, em maio, e
,

Panamericano de Remo, em
outubro, na bela Cidade do

México.

rlando ao mundo esportivo
do Brasil, um demonstração
pujante do valor do esporte
náutico barriga-verde!

grará a .guarniçâo
"double-scull" de
Catarina no certame O IRIS ENTREGOU

nacional OS PONTOS

com Iguatemy, timoneiro e OS CARIOCAS'CAM-
as remadores Cordeiro, PEÕES BRASILEI- ar=: CONVOCAR, p�-I
Chicão, Tuca, Sadí, Arlin- '- I ca tremamenta e fOrmaC3J

do, Edson e os irmãos Boa- ROS DE XADREZ da Seleção Juvenil B�s':
baid logramos o segundo I' F' d' I 'b' I quetebol os seguintes atlé-

I ,. ,
Dl encerra o, em m 1- '.

lúgar na pnmelra e brI-
I b '1

' , tas:, tu. a, na u tIma semana, o,
'

,

Valdívia, onde çonseguiu o lhante vitória na segunda. I TIl B '1'
do Clube Doze de Agosto

E
' , '11

J Campeonato, rasI eIra
'Ihvice-campeonato sul-ameri- m marco ,Iremos a capIta 'd

,1 - Mario Abreu Fi o
,

, e Xadrez, participando
cano representando as cores uruguaia, onde disputare-,: " 2 - Osvaldo Vieira

� '.
varlOS Estados, inclusive

nabQnais, póde hoje orgu- mos a famosa regata inter- 3 - Norberb Silveira de
Santa Catarina. Os cario- ,ilhar-se de possuir um plan- nacional de, Monteyrdéu, Souza

tel de moços fortes, sadios cUJa última disputa' foi ca,s s�gr.aram�se campe�e,s e I 4 - José Ferreira M0-

a ,�"a---nha es'petacula'rmente pe-
os mIneIros vlce-campeoes;

e inteligentes, dispostos "

dar o máximo pela vitória le. güarnição ,aldista. Em

das cores catarinenses. j unho rumaremos para Pôr- CASA MISCELANIA diBtrt.
.

'I
boldo!'. dos Rádios R.,C. A.

Revelou-nos Moaci,r os te Alegre, ond� dlsputare- Victor, Válvulas e DÚlcOI.
'

6 - Lúiz Henrique Ro-

compromissos do esporte mos uma" regata interesta- Rua Conselheiro MafrL cha Amaral

14 - Nelson Eloi, Cost:l

Botelho,
do Lira Tênis' Clube
:';; - GilbertJ Pereira
16 - Antonio Henrique

Bulcào Vianna
17 -, AntQnio Pádua Rosa
1� -- Luiz Carlos Machad->

NOVAM[NT[ ISO'lADO 'O flUMINrNS[
,�:'-JoséLuizaoabc.id

'.
.

.. [,.
.

.

'

.... [[ I ,;�u::;f;�; ;;;;�:d�;;�3
,;uclOr

�::! - 'Vilson Filomeno
" São os seguintes os pré- 2'3 _ .. l\I1 anoel Cordeiro

,.los que darão encerr�men" I', �4 - Marcia Pinto da Luz
,

to ao returno: Flamengo '( 25 -- Everaldo Medeiros '

Fluminense, América x I ' .2t� - S:dney,Silva
Vasco, Bonsucesso x Canto"� 27 --" .I\lbei'to .Nunes da
do, Rio, Botafogo x Olaria Silva

Eangú x Madureira e Sã" 2g -,_ Marcia Araujo.

�

As guarnições de §anta Ca-

tarina tantas vezes laurea-
das em jornadas imp�ortan
tes, em São Salvador, Por.:

t.o Alegre, Rio de Janeiro,
São Paulo, Montevidéu e

Técnico:

n'e'l1se:
13 - Mauri F:cancisco àa

Silva

12 - Ivens de Castro Fa ..

ria

elo Cllube Atlético Catr.:.ri·

raes

5 - Luiz Eugênio Rocha

Amaral,

O Compeonato Carioca

prosseguiu sábado' e domin�
, go com a realização da: pe-,

II
'

núltima rodada.
Na tarde de sábado de

frontaram-se Portuguesa e

Canto do Rio, triunfando

Desceu para o 3.0 posto o Botafogo que foi
vencido pelo Vasco por 2 x 1 - Vencedo
res da ro'dada Vasco, Flamengo, Flumi

nense, Portuguesa, América e Bangq
- A classificação - FLA-FLU, o

cartaz sensacional da" rodada final

guindo sair vitorioso por

3x1. O América surpreen

deu pela tremenda surra

'lue deu no Madureira:

7xO, o. Flamengo passou fa

eiimente '. pelo São Cristó

;;&0, 4xO, C: o Bangú voltou

7, vencer, desta �eita frente

''o Bonslicesso por 2xO.

muito bem os lusos pór 5xO,.

Domingo foram jogadas
<:inco pelejas. No embate

principal, r�alizado no Ma

l'aca'riã, o Botafogo foi der
rotado pelo Vasco, por 2x1,
caindo do. primeiro posto
onde se encontrava com o

'Fluminense para o terceiro

rosto, O cotejo marcou a

rehabiJitnção do "onze" vas,

caíno. O Fluminenses, após
estar perdendo por 1xO pa- r

'

conse-

Classificação

1.0 lugar - Fluminense,
7 pontos perdidos.

A última lodada

2,0 lugar - Flamengo, 8
3.0 lugar - Botafogo, 9

4,0 lugar - Vasco, 13

CÍ'Ístóvão' x Portuguesa.
Conforme foi, resolvido L) - CONVOCAR, pa

ra r }il';meiro TREINO, Do."
rr�[)go, às 9 horas os atlé
Ü1S n::;i::H.l nomeados.
F'lllrianópolis, 27 de No·

\embl'o de 195:�1. '

(3:iS,) � Nívio de An jr,,

<:1e -- 'SI cretário,

ia"s) - Paulo MeDclo�.
ça - ,'pi·f'S. ,Cons. Téc-:;'c')"
VIstO: (ass.) 0<; "a.

Cl1nh::. _ .. Presidente,

5,0 lugar -:- América, 17 anteriormente pela assem-
; 6,0 lugar -- Bangú, 21 bléia dos clubes, os seis

7.0 lugar -- Madureira, primeiros clubes colocados
22 ! no returno, estarão empe-

8;0 lugar -- Olaria, 27 I nhados em um terceiro tur-

9,0 lugar - S. Cristóvão, no. Esta nova etapa do cer-

'29, , tame da Capital FedEral te-'
10 lugar - Bonsucesso e

I
ve o s�u desenvolvim'ento

Portuguesa, 32 fixado para o período de

11 lugar � Canto do, 13 de dezembro a 20 de,ja-
Rio, 35. I neiro de 1954. '

'

Viag�m com segurança
�.

I
, e rapidez,

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO' ,<SUL-B,RASILEIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinvm� -- Curitiba

,..� . ..-y
i i'!:(

Agênéia ':
-

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira;

•

Com êste va.lo... V.S.
6b ...i ...êi. umA conta. que

,

lhe ..ender'6 jul'o com.
pensMlor,

'

e

_,§�1ll5555���1 leVAr';' pArA SUA residi".
..

, ,.. •

Ci6 um lindo II útil pl"tsente:
um BELISSIMO eOFREde 14�O eROMADO.

'A'Procur'e hOje � NOVO
NCO " GRiCOLA

, ,1«.c4 c7�, 16
'
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o ESTADO _��rianópolis-,,_Terça�feira, 1° de Dezembro de 1953

Noticias ,Mun�iais
PRODUZIDO UM NOVO reunirá nesta capital, de 30

TIPO DE AÇO NA INGLA- de novembro a 11 de de
TERRA zembro, para preparar o pe-

LONDRES, 28 (U.P.) _' período de sessões de sua

A "United Steel Co. Ltd.", conferência em Montevidéu.
de Sheffield, anunciou ter

descoberto a formula para N. Y. HERALD TRIBUNE
produzir novo tipode aço a- ELOGIA O BRASIL
que deu o nome de "Forti
weld".
O novo aço, que apresen

ta uma resistência de 40 to

neladas por polegada qua
drada, é extremamente mo

Ieável, o que facilitará .seu
emprego em numerosas in

dústrias. Este aço foi conse

guido adicionando-se uma

onça de borio numa tonela
da de aço que continha já
0,40 por cento de molibde-
nio,

A RAINHA ISABEL II'
PARTIU PARA O'
PANAMA

o Sangue é, a Vida
ELIXIR tu

INOFENSIVO AV ORGANIS�W
AGRADAVEL COMO UM LIC:OR

REUMATISMO I SIFILIS I
Tome o popular depurativo composto de

Hermofenil e plantas.'medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
s>. como medicação auxiliar no tratamen
to d aSifilis e Reumatísmo da mesms

origem.

28 (V.P:) _ Olen L. Pal- �

mer foi multado em 38 dó

lares; por uma violacão a:õ t

,

regras do transito. Só p�r Icapricho, ele pagou a multa

Icom seis n v.as de 1 dolar,
280 moeda dr 5 centavos e :

,

1.800 ·moe�mhas de 1 cer:-
I

HENRIQUE FERRARI JÚNIOR filhos e demais
tavo, O caIxa da Inspetoria ,

"

,

d TA it
' parentes da querida YOLANDA, convidam as pessoas

e ransi o, quase pagou a', .:
ti

"

'

1 d
.

lt d
.

, .

b 1 dí arrugas para assis Irem a missa que, por a ma a extinta,
mu a o proprlO aso, IS- ,

d di 10 d d emb ,. AI d
d P 1 d f

A : sera reza a no la e ezem 1'0 proxrmo no tar e

pensan o a mer e aze- i N S d L
.

1 d' C d 1 M' li '7 'h
I

i • . e ourc.es a ate ra etropo itana, as oras.
o. Agradecem a todos que comparecerem a êsse ato de

caridade cri�tã .

Missa de 30 Dia
YOLANDA' FERRARI

.DEZ SOLDADOS JAPO
NESES CONTINUAM EM

PÉ DE GUERRA NA ILHA

DE GUÃ
'

Bscola Prattca de'Com�rcio
Senna Pereira '

----�,----'----

ILHA DE GUÃ" 28 (U.
P.) _ Um avião deixou cair
hoje quinze mil panfletos
sôbre as montanhas e as sel- EXAMES DE ADMISSÃO
vas da ilha de Guã, convi- 1a E'POCA
dando assim dez japoneses, INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro

que desse o fim da guerra EXAMES: 14 e 15 de dezembro ,

não depuseram as armas a ,
Para inscrição e informações a Secretaria atenderá

renderem-se. Patrulhas ter- diàriamente das 17 às 19 horas.
. restres auxiliam as buscas, Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX

.mas até agora não consegui- - ESTREITO -

ram localizar os dez fanáti-
cos.

,
• I

Vende-sePREPARA. A UNESCO
SUA REUNIÃO EM
MONTEVIDÉU

Um bar modernamente instalado, bem afregue
zado, situado no centro da cidade. O motivo da ven

da é ter o proprietário comprado outro bar.
,

'

Tratar com o sr. João Silva, na firma Machado
& Cia., rua João Pinto.

PARIS, 28 (U.P.) - A
Junta diretora da Organí
zaoão Educacional Cientifi
ca' e Cultura das Nações IUnidas - UNESCO - se

/

TlJOLOS PRENSl\a.)OS, TELHAS, LADlU-
!AHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

! TARIO
PRON�A ENTREGA seus' interesses, os seguintes

/

O G
Com solenidade marcada

Sny " ama··C i a', II' para as 20 horas, rio Salão cO��i:it��rlos de Mello, da
ex.

I
Nobre do Co}é�io C�tari- classe de 1935, filho de Ma

I RRONIMO COELHO. 14 �óCaixa Postal, I nense,
do prOXImo _dIa 61 rino Mell� e de Maria Sar-

239 _ Florianópolis '\ d?
corrente, receberão seus

i torati Mello,

DISTRIBUIDORES dIplomas. os alunos que J-osé Vadir Kanitz, da
concluíram o Curso Cienti- classe de 1935, filho de Elia�

I' fico da�uêle tradicional. es- Kanitz e de Delayde Gui-
r

tabelecimento : de enS1110, marães Kanitz,
, secundário.

E' patrono o Rev. Pe.

João Alfredo' Rolir S. J. e

Horôrío
de verão
RIO,28 (V.A.) - O Con

selho Nacional de águas e

Energia Elétrica, já comuni
-cou ao sr. Getúlio Vargas, o
ante-projeto de lei, dispon
do, sôbre a hora de verão.
Soubemos q,ue foi sugerido
o início a 1° de dezembro e

o termino a 28 de fevereiro
de 1954, portanto, 30 dias
menos do que nos anos an

teriores. Até agora, todavia,
o Executivo ainda não se

pronunciou a respeito.

esta marca na ou-

rela, para com

prar o melhor

Iil1ho fabrica-
do no Brasil.

DALVYS/A
Ma t.r íz : Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇAO - S. Paulo

'"

lindo brotinho ..•
é nosso ninho I

•

,

interior do ar

mário, em gavetas e gavetões!
/ ,

NEOCID EM PÓ não mancha e

�
não tem cheiro.

também contra pulgas, baratas e formigas

iAtençãoi CONSCRITOS DA

Corso Cientifico;
do,CoJegio Va�
tarioensse

CLASSE DE 1935
•

Deverão comparecer ao'

Quartel do 14° B. C., afim

de tratar de assuntos de

Hortencio Lopes
João Batista Rqdrigues Jr .

LUIz Adolfo Olsen da Veiga
Lüíz Carlos Gallotti Bayer

I' Naure Fernando Fadei
"
Osman São Paulo Torres Vende-seI_____�_�>� •
Oswaldo Kersten

.

Paulo Di Bernardi Pires - Uma máquina de' escrt'-
Paulo Roberto Franco Ca- ver, marca "NAUMANN
bral IDEAL"., em perfeito esta-

Raul Bayer. Laus co.
Salim Mansur Neto Tratar à' Rua Preside�te
Orador:, Carlos Joaquim í Coutinho, 73, nesta Ç,a];:i

Doin Malucher da Silva I tal.

Comercfu - Transportes
Rua João Pinto.' 9 FpoU_

paraninfo o Prof. José War-

ke��o os seguintes os for- I N G' L E S A
::�os dêsse Curso, nêste

[fi;'ii � 'iii)']
l'ÜNf&A'APER�'VI
I
1

Vende-se

FORMADOS

NAS CONVALESCENÇAS

Distribuidor

Uma motocicle, marca

Lúndapp corri sid - ca.r 4

cilindros _ 800 C. C. - 38

H.P. - eixo cardan.

Otimo estado. Facilito

pagamento. Tratar a Av.
Hercilio Luz, '155-A Apto
4. '

• PLACAS
.

SIPILITICAB.

Ellxir,de Nogueira
Medlcaçlo c1IXlI1ar DO tr..

taaente da .um•.

C. RAMOS S/A

OLHOS - OlJVlD()8 - RAIUZ • &AlUilAIft'.l

DR.' GUERREIRO DA FONSECA
•..-elaUáta •• _.",aI

'

,

RecGita de Ocu')o. - Eum. d. J'u.cl� d. Olho para
Ill...ificqlo da Pr...lo Arterial.

' '

Modera. Ap.relha••m.
"

,

c.....&6r1e - Viuo.de li. OlUe �! 1-_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 1° de Dezembro de 1953 o ESTADO

OPINE LEITOR E ...

Mundial de Basquete
!\G ano de 1954 tomarão parte no II 'Campeonato

Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 países; entre .os quais, Estados Unidos da Amé
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
Canadá, Filipinas,' Iugoslavia e Itália' A fórmula do
campeonato prevê a realização. de partidas em São
Paulo e RiJ, além de um torneio de classificação em
três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau
lo. Santa Catarina que se tem: prestigiado' no país -pela- ,

sua organização e aparelhamento'material poderá assis
tir ínternacíonais desde que o Estádio "Santa Catarina"
ofereça condições, isto é, esteja coberto.

.

"

No irrtuito vde preparar+desde já um vambiente fa-
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito ao povo 'barriga-verde, ávido de presenciar
espetáculos desportivos de' tanta relevância,. e ainda,
destacar 'nosso Estado no cenário desportivo mundial.

Nossa quadra como está tem recebido os maiores \

louvores de todos os desportistas que visitaram Floria-,
nópolis; coberta - será o palco seguro de competições
de singular importância . .Semanalrnsnta ás 5a. feiras
publicaremos' uma d� cartas que nos forem dirigidas

.

em resposta aos três quesitas formulados, concorrendo
a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

-_:_ QUESITOS --,
" r

1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente I
para a cobertura 'do Estádio de Santa Catarina?

.

(Máxímo: - 5 (cinco) linhas datilografadas) .. ,2) -- Deverão os Governos do Estado e Município'con-
.

clu irern vn Estádio "Santa Catarina", operando
conjugadamente?

(Máximo: � 5 (cinco) linhas datilografadas).
3) -- Deverão os Governos do Estado, Município e Di-

retoria da FAC conjugar esforços, para obterem
o apóio, mais uma vez, do povo catarínense, no sentido
de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so
berbos Ginásios de esporte da América do Sul?

(Máximo., 5 (cinco) 'linhas datilografadas).

PREMIOS
,

Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi
,eando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira,

. devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

deréço: !

TECIDOS' LASCO
Caixa Postal, 8.305 - São

Paulo

te comissão.

'ECONOMIA absoluta
.Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

I���
IMERSÃO e CHUVEIRO

--�-.....,..._

-"

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

----,...

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura

. desejada.

o M!STURADOR DÁKO, de regu
fogem, instontoneo. permite o

maior escola de graduações de'

TEMPER�TURA.

'CONFORTO absoluto
,.

Grande ECONOMIA

t.

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL
,

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
hori�Ol'1tQI e verttcct, ";\/{"'I�.

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo .tubulár, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. TJRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.1A. ,

GARANTE O QUE FABRICA

-. �.' HAMOS' S/I.-Comércio e 'genclas
Rua Joio Pintol 9-.Fpolis--Sta. Catarina

u�" -Maior Efiçiencia Da:Navio-Motar «Carl
- Combafe as Pragas I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

,
� \ "0m uma destas ,ViagenS entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
"i \I

,

,

.

. Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo.

/ Polvilbadeiras neste último apenas para Q movimento de passageiros.

t'

</
,

GRATIFICA-SE

nho", úm cão perdigueiro,
PEDRO PAULO _:. Redação de "O ESTADO" preto. Que fugiu, à rua Con-

Rua Conselheiro Mafra',- Flor}anópolis. ,; selheiro Mafra, 56.I�) dia 30 de dezembro deste ano faremos, as 10
�, .. --��,_.,._

horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re- ; �
,

_ . !ceb�das ..
As firmas que já nos ofereceram prêmios são. i,� "

A C ... T. • Ias seguintes: -.0.- .

, '.'
, i A G � N C I A DE �

CASA -PERRONE --' JOALHERIA MULLER
"

PUBLICIDADE
>

'I Huds;n Admi�'al ...!.... eficiente polvilhade ira man�aÍ
CASA HOEPCKE _:_ e a T.A.C .

...:._ com uma viagem ,_ Hudson Rotei -' Powér 806 - de manivela
.

, -:0:-

I
.

de avião, ida e volta, ao Rio, para+assistir os jogos dos Niagara Ciclo Junior - manual
REVISTAS N C

.

d kCampeonato Mundial. :: iagara , rop � master - motoriza a - cap. 30 gs,

l e \
"

�

I i
tADIO - J�RNAIS . I NAS PULVERIZAÇÕES

.

' .

"AGEN�ES. _I
"-"'-'0_0_'_'" USE ATOMIZADOR TEEJET

"9')

A quem entregar "Negrí-

econômico
PEÇA FOLHETOS GRATIS

DIERBERGER-Agro-Comercial Ltda.
Rua: ',Libero Badaró, 499-- Tel. 365471 -

Caixa Postal - 458
Av. Anhangabaú, 392/394 - São Paulo·

ORGANISADO '-------_=-----
E_

.

EDITADO
POR

{)(JIlAlIÉ/(J g(J4J({g
com o seu c?r�ejoat�rrad?r.

'

gE/V Ag�/rTT/9 abate o eSpl!lt? �al� r�sls-A.R Ive I v tente. Ser asmático e VIver
FLORIANOPOLlS_SANTA CATARINA

_� �_-l3empre de. baixo Jessa obs-

I
sessão n,ervosa e díssolven
acesso de asfixia asmática
te. O remédio do. dr. Reyn
gate, a salvação dos asmâti,

combate eficazmente

MUDAS' DE OLIVEIR·AS,
VARIEDADE COM MAIS DE ANO

E' MEIO '''GALEGA'' AUTO. cos,

FERTIL
! não só a própria asma, CO-II�!I�I mo qualquer bronquite crô-

Com' início de produção ao 4° ano.
nica ou não, tosse, chiados,Solicite informações á SOCIEDADE

.! etc. Com o 'remédio do dr
; BRASILEÍRA DE OLIVICULTURA

,Royngate, as gotas antías
tLTDA. -,Rua da 'Conceição, 36,

! máticas, puramente
vegetal,.;. 3° ando sala 313. Fone � 36-6441

V d, ,- SÃO PAULO -

'o doente adquire imediato

en a se . I alivio, {.oltando sua respira-
9 �-

P F� d Pr·,sa-o da Vilutr'e I çã�. logo ao. ritmo .natural.
IUm lote de terreno, próxi- ara o Iga o e V.:: Nas boas .casas. Pelo re,em- \

mo do centro (rua calçada). .
,

.

" bolso. Caixa Postal 3:685.

,IR D d
./ PRISAO DE VENTRE' \ RIOInformações à ua: eo oro
PILULAS DO ABBADE MOSS '.'

7, das 7 às 10 horas. o

As vertigens, rosto quente, falta «le ar, _�::;"_-,--......,.. -:--'
__"--

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a i
maior parte das vezes são devidas ao I'
mau funcionamento do aparelho diges-
tivo e consequente Prisão de Ventre. I
As Pílulas do Abbade Moss são indica- idas' no tratamento da Prisão de VeR- !
tre e suas manífestações e as Angioco

I;tes Lícencíadac pela Saúde Publica, as Pílulas do Ab
hade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as S�

gundas feiras, às 20,30'à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRÁNCA

F 'Iquez., em ge,.1
Vlnbo Creolotado

.

(Silveira)
,

- '. ....

Par'IClpaçaO
Jorge Lunardelli e Gla-

dis Lunardelli, têm o pra

zer. de participarem aos seus

parentes e pessoas amigas,
o nascimento de sua filhi

r-ha, que, na pia f batismal,
rCleberá o nome de

.'

Cléa-Maria

Hoepcke»

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
,

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA
de Fpolis. de Itajaí

1/12 3/12
12/12 '14/12
22/12 24/12

VOLTA
.

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

.

,

18ANCOdeGRt�ITOPOPULARI'I
.

.

e AGRíCOLA. • I
.

,

RMa,.��, 16 '.
. .. ,

, FLORIANÓPOLIS -51�.eà�àrln�
,

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

Para mais Informações dirijam-se à
EMPR:reSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro -:- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

IQ!!!a-��!!!!11-
Império das Toalh.as, à Vis

,

conde de Ouro Preto, nesta
Capital, à disposição do seu

verdadeiro dono, um capuI
cho 'de capa de senhora.

1------------------------

Vianens D I R É TAS
FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3d"
fFOLlS.-S. PAUlO·--RIO "

4,.,.
fPOllS.:" CURITIBfi-RIO AOS SAB5

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Expresso Florian6polis
de

ANDRADE '& KOERICH •

Transporte de car!fas em gerai entre Florianópolis,
Cnritiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIAN(>POLIS

.

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - � Caixa Postal, 435
End. Teleg)'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 dé Setembro, 3320/24

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

.' Agência: .'- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. �247 .

Fone: 9..,3l-96 -"Atende Rápido RIOMAR
End. Tulegr.: SANDRADE

-0-

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte 'com
tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de Trans-"

portes Minas Gerais S/A.)

Lavando com Babao

�irgem Especialidade
da Cla: "ITZEL 'INDOSTRIIL-Jainvllle. (marca registrada)

economiza-se fempo·. e dinheiro
_____--"-_._f_._._"---_-:-__

.Pôrto Alegre, 1° de No

vembro de 1�53,
j,
"

" __ .... , ,--,-.�,----".- -_·_---:-----1
----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis,' Terça-feira, 1° de Dezembro de 1953 '

�------------------
o ESTApO

Indicador Profissional
'M E 0- I C o S r ,

I AD,VOGADOS f�j� !ESTA�O
MÁRIO DE L_AR,MO I

.

DR. ALFREDO
.

DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i. !-�MINI��RAÇA�
.

' I Redaçao e Oficinas, a rua,
, ,·CANTIÇAO ,CHEREM W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

� MÉ'DICO -

.

"I, e
- ADVOGADO - Tel. 3022 -\- Cx. Postal, 139

CRIANÇAS CURSO 'NACIONAL DE Caixa Postal 150 - Itajaí 'D' t RUBENS ACUNICA' DE .

.

DR. ANTÔNIO DIB .,__ Santa Catarina _

Ire orR:AMOS.
.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

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

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -:- ADVOCACIA AQUINO.
RINS - INTESTINOS

-

Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:
tais. GERAL-PARTOS, e Representações ,f.. S. La-
Impotência' Sexual. � Serviço completo e espe- . CONTABILIDÀDE' ra, Ltda. _

Rua 'I'íradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE
ADVOGADO: Rua Senador Dantas, 40

Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos ;: .' - 50 andar.

métodos de diagnósticos e
Dr. Es�ev�m Fregapa.Dl Tel.: 22-5924

Causas CIVelS' e brabalhistas
CONTABILISTA:

Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos fiscais em geral.
Edifício "IPASE"-5° andar

Jarieíro. Para mais informações dirijam-se à
Repre�or Ltda... EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

21 ::l��;:!�;1�:�:::��; I R�á'

__IJueOd�rL?TcaRAO'truSôió2212ASSINATURAS
.

•

, Na Capital
'

t::e'I��;�:: ;�J;; ';�:��
I

. TERAP IA
1
Ano Cr$ 200,00

.

Semestre Cr$ 110,00 I o' MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN-
Anúncios mediante con-. 'l'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.

tráto. . I TRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DA�
'Os originais, mesmo não

publicados, não serão devol- ·5 INUSITESvides.
. _ _, ! E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

A. ?Ireçao riao se. respo�-I TRATAMENTO COM HORAS ,MARCADAS. .

::::::':::::DR. GUERREIRO
I CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO

1- ALTOS DA CASA, BELO HORIZONTE.
RESID:fl:NCIA FELIPE SCHMIDT N. us.

Radioterapiap or ondas
DR. HAMILTON P. eurtas-Eletrocoagulação _

STOCCO Raio� Ultra Violeta e Infra

DR. ROMEU BASTOS
_

- MÉDICO _ Vermelho.

PIRES Clínica. geral de adultos e Consultôr io : Rua Trajano,
,

crianças - Doenças de n. 1,,1° andar - Edifício do
,
- MÉDICO -

.

'to' Senhoras - Partos Montepio.
Com prátíça no Hospítal .

,
,.

D 9' 12 hOperações Horário : as as ,0-
São Francisco de Assis e na MUSSI' Consultório: Victor Mei- ras - Dr. .

,Santa Casa do io .de D VOGADOSteres, 18. Das 15 às 18 horas � ra, AD
Janeiro MUSSI Fôro em geral, Recursos

CLíNICA GERAL DE Residênciá: JerônimoCoe-I.' .

lho, 16.' 'IResidência: Avenida Trom- perante o Sup.remo Tribuna,lADULTOS E CRIANÇAS
Atende em seu consultório powsky, 84. Federal e.. 'I'ribunal Federal

Consultório: Av. Getúlio d' 330' 6 h
' I I

de Recursos. \
'

Varg�s: 2 - BIGUAÇ�... oas u, as oras.

IDR. A. SANTj\ELA I' ESCRITóRIOS

Hora.rIo: Segundas e,Qum- _ .' (Formado pela Faculdade I Eloríanópol ís - Edlfício
tas-feiras, dás 8,30, as 11

I DR. JÚLIO DOIN Nacional de Medicina da São' Jorge, rua Trajario, 12
horas. '

I
. Universidade do Brasil). - 1° andar - sala 1.

Residência: Hotel CACI- V�EI;RA, Médico por con'curso da As- Rio de Janefro - Edifício
QUE. Fone: 3.449 -:- Flo- sistência a Psicopatas do Borba Gato, Avenida Antô-
r ianópol is. ESPECIALlSTÁ EM DOEN-

-

Dístr'íto Federal. nio Carlos 207 - sala 1008.
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Ex-interno dQ.. Hospital Psi
DOS, NARIZ E GARGANTA quiátrico e Manicômio Judi-

DR. WALMOR ZO- Ex-Assistente aa Policlínica ciário da Capital Federal. DR. CLARNO G.
MER GARCIA Geral do Rio de Janeiro, na Ex-interno da Santa Casa de GALLETTI

DI I d I F ld d Caixa de Aposentadoria e Misericórdia do Rio de
_ ADVOGADO _

. .',p orna o pe a acu a e
Pensões da Leopoldina Ral-Nacional de Medicina da Janeiro. Rua Vitor Meirelles, 60.

, Universidade do .Brasll lway e no. Hospital S§o João Clínica Médica - Doenças
B t t d L RONE: 2.468.

Ex-interno por concurso da a IS a a agoa. Nervosas.
_ Florianópolis _

Maternidade-Esc,ola 'Curso �o _Departa�ento Na.- Consultório: Edifício A-

(Serviço do, Prof. Octávio .cíonal de Saude mélia Neto - Sala il. .__ ......... ........ __

Rodrigues Lima) Consultas diàriamente das Residência: Rua Bocaiuva, \

10 às 12 horas. 34 I I
-

.

IEx-interno do Serviço dé -

Sas. e 5as. feiras de 1 t:: às
1 .

n orma6'oesCirurgia do Hospital " Consultas: Das 15 às 18 y
I A P E T C d R' d às 18 horas. horas. Ut

,-
" . .

.J:a�ei;(t _

o lO e
Atende' no Hospital de 'I'elefone :

'

,
, 818- �

Médico do Hospital de Caridade, de 8 às 10 horas. Consultório: 2.208. O léltor eneentrarâ, nes

Caridade Consultódo: Rua Vítor Residência: 3.305. ta coluna, informações que

DOENÇAS DE SENHORAS Meireles, esquina com Sal- neeessfta, diàr iamente e dI'

_ PARTOS-OPERAÇõES danha Marinho. DR. MÁRIO 'WEN- imediato:

Cons: Rua João Pinto n. 16, .

Residência: 'I'ravessa DHAUSEN JORNAIS J.'elefon; ,

das 16,,00 às 18,00 Urussanga 2. -'-
.' CLíNI,CA MÉDICA. ,DE

O Estado 3.022
I

horas.' Apt. 102.
ADULTOS E CRIANÇAS

A Gazeta

-2.6561P I h- t d "

O R J
- Diário da Tarde 3.579

e a man a a en e DR. JOSE ROSARI '
Consultório - ua

.

oao
, 'Diário da ManhA ... 2.463diàriamente no Hos-

ÚJ'O I Pinto, 10 � Tel. M. 769.
A V d d I

lt I d C 'd d ARA C I D 4' 6 h'
er a e 2.01(1,'

PI a e ari a e.
'. onsu tas: as as

0-1 Imprensa Oficial 2.6�jõI
raso HOSPITAIS

.

,

D-R. ARMANDO VA:' I
' CLíNICA MÉDICA ,R�sidência: Rua Esteves

Oe Caridade: I
- Doenças de crlanças Júnior, 45. Tel. 2.812. ; (Provedor) ..

'

... " 2-.3141'LÉRIO DE ASSIS
I
(Tratamento de Bronquites I (P _J.) O 6.

) OLHOS _ OUVIDOS _ o�hlrla '

. . . . . . .. 2. 3
- MÉDICO -

em adultos e crianças " N - R 3 831 I'Dos Serviços de Clínica In-! Consultório: Vitor Meíre- NARIZ E GARGANTA M�:i�:r a��.:::::: 3:157,
{antil da Assistência Muni-' les, 18, -:- 1° andar. 'DR. GUERREIRO DA São Sebastião (Casa i

-

cipal e Hospital de Caridade Horârio : Das, 10,30 as
I

• de Saúde) . . . . .. 3.153 I

ijjiiiiiirCLíNICA MÉDICA DE 11,30 e das 2,30 as 3,30 ho- , FONSECA

I
Maternidade Doutor

CRIANÇAS :E ADULTOS
.

raso
. A' • • II Especialista do Hospital Cailos Corrêa ... 3.121

,
- Alergia - (Re�ldencla: 'Avenida 'RIO Moderna Aparelhagem CHAMADAS UR-

Consultório: Rua Nunes I Branco, 152 - ,Fone 2640.
Lâmpada de Fenda - Re-I GENTES IMachado, 7 - Consultas dasI, '

,!frator
- Vertometro etc. Corpo de Bombeiros, 3.313

10 às 12 e das 15' às. 17 horas: IDit. :ANTÔNIO 'MO-, Raio X, (radiografia da Ca- Serviço Luz (RecIa- IResidência: Rua Marechal
_ : beça) - Retirada de Cor- mações). . . . . . . .. 2.404

Guilherme, 5 - ione:. 3783. NIZ DE ARAGAO pos Extranhos do Pulmão e Polícia (Sala Comis- I
.

Esofago. sário) . . . . . . . . .. 2;038 'ICIRURGIA TREUMATO- Receita para uso de Oc'ulos. Polícia (Gab, Dele-
I

LOGIA Consultório - Visconde gado) 2.594 I
Ortopedia de euro Preto n. 2 - Altos.

I'Consultório: João Pinto, da Casa Belo Horizonte). COMPANHIAS DE
.

Expresso ,São Jorge18.

I
Residência - Felipe Sch- TRANSPORTF "Doenças do aparelho respí- . DIARIAMENTE

ratõrío Das 15 às 17 diàriamente. midt, 101 - Tel. 1.560. , AÉREO)
-

.

-

FLORIANÓPOI;IS -_ BLUMENAU
TUBERCULOSE Menos aos sábla3Q50s' DR SAMUEL

TAC 3.70,0 '������ _ AGENCIA _

RADIOGRAFIA E' RADIOS- Res. z Bocaiuva. • Cruzeiro do Sul 2.500-í .=
, _ �ACIQUE HOTEL _CÓflADOSPULMOES Foo�:-2�14. FONSECA Ppak •........... ��3 __�__�_��_���������_.������_�

Cirurgia do Torax DRNEWTON- 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. Real •••.•..••..... 2.358

legista e Tfsíoclrurgtão do I 'CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia Scandinavas ••.....
- 2.500

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras 'Bucal Dentaduras � Pontes HOT�
.

Curso de especialização pela Proctologia - Eletricidade Móveis e fixas. Lux .•......•. '.' ..

S. N. T. Ex-interno e Ex-as- Médica Raio X e Infra-vermelho. Ma&,estic ..•••.•.•.

sistente de Cirurgia do Prof. Consultórío:
/

Rua Vitor HORÁRIO: De' segunda a Metropol ••••.....

Ugo Pinheiro' Guimarães. Meirele)' n. 18 _:__Telefone: sexta-feira das 10 às 12 ho; La Porta .........

, '(Rio). '. 1.507.. .

.

ras, e das 14 às 18 horas. Cacique .....•.....

Cons: Felipe Schmídt, 38 Consultas: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 horas aós Central .

- Fone 3801. e à tarde das li' horas em sábados. Estrela ••••••••••.

Atende em hona marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as Ideal •....•.•••..• 3.659

Res: Rua São Jorge 30 - - Residência: Rua Vidal quarta e sexta,.-feiras das 19 ESTREITO
Fone 2395. Ramos - Telefone 3.422. às 21 horas. Disque. . .•• - •••••.

Tratamento moderno da
SIFILl.S

Consultório - Rua Tira
dentes, 9.

HORÁRIO: horas.
FONE: 3415. tratamento.

SULPOSCOPIA - HISTE
RO - SALPINGOGRAFIA
- METAB,OLISMO BASAL

e
•

DR- CLÁUDIO
BORGES

Das 9 às 11 e dás 13 às 16
'horas

Tei.: Cons. - 3.415 - Res.
- 2:276 __:. Florianópolis.'

Res.: Rua Santos Saraiva,
54 - Estreito ..

,

TEL. - 6245.
-

DR. MÁRIO LAU
RINDO

DR- I. LOBATO
FILHO

2,021
2.276
3.147 I

3.321
3.449
2.6!H
3.371

Farmacias
de Plantão
28 .:_ Sábado (Tardé)

Farmácia Noturna -

Trajano
29 - Domingo - - Farmá

cia Noturna - li. Trajano.

Rio de

., r

,Navio-Motor «Carl . Hoepéke»
I

'
.

.\ RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
. "

Viagens 'entre FLORIANÓPOLIS e _RIO DE' JANEIRO
Escalas intermediárias 'em Itajáí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
_....

a c rI E

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

, '

IDA:
de Fpolis. de Itajaí

VOLTA
do Rio - de Santos

Agência
de

Pu blícidade
Caixa- Postal. 45

}'!orianópolis
Santa Catarina

,

3/12
14/12
24/12

1/12
12/12
22/12

8/12
18/12
29/12

9/12
19/12
30/12

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

--�-_._--

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

Florianópolis.
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - - Oaixa Postal, 435
End. Telegr.: SANI;:>RADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

,

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIQMAR
End. Tulegr.: SANDRADE

I -0-

·1 (Agências 11.0 Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mútu o até �ão Paulo com a Emprêsa 'de Trans
portes Minas Gerais S/A.)

,

. TBANSPWfES A,ÉREQS CATARINENSE S/A.

OTICA
VARIADíSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENER.O DE ÓTICA'.

A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICA�-SE DESTA AFIRMATIVA.
.

ÓTICA' .MODÊLO
"

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do; o sr. Irineu Bornhausen,
utilisa, também, a �ua cor- SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPQ-'
rcdeira .Nas visitas oficiais, SITORES E EDITORES DE MÚSICA

S. Exa. desanca o sarrafo
Temos o prazer de comunicar aos srs. Presidentes

. .
de entidades ass0ciativas de caráter 'recreàtivo, empre-

I;oS admmls�adores passa- sários e proprietários de recintos de diversões públicas
elos, pérante {1m auditório que, a partir de hoje, a Agência Geral da SBAGEM no

que dever�a sê� respeitado. 'II Estado de Sa�ta Catarin'a estará instalada. � �ua_Traja�
Porque ah estao presentes, ,no, n. 12 -- 1 andar Salas 14 e 15, EdIflCIO Sao Jor

I,

f A t't' d' ge, Caixa Postal 460 e telefone 2,154, nesta Capital.
,s orcas represen a lvas o

D"" h" d 9' 12 d 14" 17.•,. -, , I
' lanamente, no orarIO as as e as as

numClplQ, que, aC01lrem a horas, atenderá a todos os contribuintes e interessados,
solenidade, por _um dever de Florianópolis, 1° de dezembro de 1953.

José Mariano de Oliveira
-

Inspetor Geral para os Estado do Sul
______________________________� --

I

Sindicato' dos Empregados \

DO Com!!s�i9BL��A" !!�!taDópolls , I'
Convoco os associados deste Sindicato, para a reu-I'nião �e A�sembléia Geral. Or�inária, que terá lugar em

sua sede, a rua Tenente SIlveIra n. 15 -- 2° andar (EDI
FICIO PRATERNON), no dia 4 do corrente (sexta
feira) ás 19,00 horas em la. convocaçãô e ás 19,30 horas
em 2a. convocação caso não haja número suficiente na

primeira, � que terá a seguinte ordem do dia.
•

1° -- Leitura e, discurssão da ata anterior I
2° - Fechamento do ComérciQ na semana do Natal' I

,3° -- .Frente Sindical para aumento do Salário Mí-!nlmo.

Florianópolis, 1° de Dezembro de 1953
, I��,..".,."AMANCIO PEREIRA FILHO

IPresidente

:Não ' Aterrissarão' óa Base
_______---------r: -.:;;,; _:;.;:_��...!r:::ur:u.:..�JI

us Aviões a Jato da·ElO, Dia 4
F-8, recentemente adquiri- Isto porque, segundo 'nos no próximo dia 4, sexta
dos na Inglaterra para a! foi declarado, não há com- feira, não se sabendo ainda

Fôrça Aérea Brasileira, so- bustível necessarro para: em que horário, a visita

brevoará a Ilha. êsse tipo de avião.' I dos primeiros a jato sob os

Para melhor esclareci- Assim, Florianópolis terá, I céus de Santa Catarina.

;::t:stáS��:r!:::n:�:un��� IEM'E'NOAS'vamente, o povo, proc�ra-I
mos conhecer mais detalhes, '

,

entendo-nos com a Ba-

se Aérea desta Capital, on- I
_

";orian6�oli', Terça�io de Dezem��� _d:� �:;:�::�ia�::;:�:�:2� : 'aÕ�Oiç"'ameotuNa Assem'ble', ia avioes a lato, nao sendo
.

1 t t t
. I \ EMENDA N. 19

possive , no ,en an o, a erns-I' D t se d ·b 86 4 195 ti des aque-",e a ver a - - ,a quan la e .

__ .
_

,sagem: no campo da Base, Cr$ 30.000 00 trinta mil cruzeiros incluindo-se �' Or-

O' 'Uder Estivalet -Pires define o muito embora comporte a
I
çamento d� Estado nova'dotação, �ssim discriminada. I

S O
,descida desses aparelhos. Para as obras do Aeroporto de Laguna Cr$ 30.000,00

Pensamento do p. • • DO caso --',
Sala .da� �essões, �6 de outubro de 1953. ' I

· · · .'
i I TIM

(a) Cássio Mede1ros. I
d,os mUDIClplOS .. 4011110 a Cap Dza ,� Destaque-se d����aD�_4�95,2� quantia de I

1 Cr$ 50.000,00, cincoenta mil cruzeiros, e inclua-se onde ISessão de 30-11-53. teimam em proc amar aos Fü'RA DOS TRILHOS b• cou, er, no Orçamento do Estado, a seguinte nova 'dota- '

Presidência -- Deputado I quatro ventos ser o Partido
'

-

.çao: \

Volney C. de Oliveira. Social Democrático fUnda-I Hitler através do vende- Para as obras da Maternidade anexa ao Hos-

Se�retaria - .Deputad�s m�nt�lmente contrá�io à, dor de champagnes, Ribben- pital de Arrozeira, município de Tim-

Lenoir V. Ferreira e Elpl- crraçao de novas unidade.
tropp, serviu-se da diplbma-

,bó ',' . .. .. ',' Cr$
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953.

dio' Barbosa. municipais. cia alemã para minar a (a) Cássio Medeiros.
'

Auxílio ao município de O PSD votou contra a re- tranquilidade de outros paí- EMENIYÁ N. 21
" I:Capinzal dução do índice populacio- ses. A mais desenfreada es- Destaque-se a verba 86-4-195, a quantia de .

Recebeu a Casa, um tele- nal para a criação de novos
pionagem e a mais eficiente Cr$ 40.000,00, incluindo-se no Orçamento do Estado, on-

. , . f' de couber, a seguinte nova dotação:
grama, da Câmara Munici- municípios para que as 1- da nazi t

.

propagan a naZIS a, corrram Para atender as obras do Ginásio D. Bosco, no ,

paI de Capinzal, congratu- nanças do Estado não se- livremente, pelos canais di- município de Rio do Sul .....1. :. Cr$ 40.000,00
lando-se�"com o deputado jam ainda mais sacrificadas. plomáticos. Ferindo normas ,- Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953.

pessedista Antônio Gomes Municípios enfraquecidos, de tradição e cavalheirismo
.

I(a) Cássio M,edeiros.
d b d

-
'

EMENDA N. 22
de Almeida pela apresenta- porque esmem ra os, nao- honra e lealdade que fa-. .

çâo do projeto-lei que auto- consultam aos interesses de .' , .-
' Destaque-se da verba 86-4-195, a quantia de

ziam o apanagio das

chan-I Cr$ 40.000,00 quarenta mil cruzeiros, e inclua-se onde
riza o Poder Executivo a a- Santa Catarina. lari t d d dce arras, em o, o o mun o. couber 'no Orçamento do Esta o, uma nova dotação as-

brir o crédito especial de Leu.o líder da maioria, Mas Hitler queria impôr o sim discrimirrada: .

quatrocentos mil cruzeiros, artigo inserido em A GA- domínio da fôrça pela fôr-l Para atende/ as obr�s ,d? Ginásio .São Paulo,

destinado a fazer face aos ZETA, de São Paulo, em S' Ih
A de Ascurra, mumcipio de Indaial .. Cr$ 40.000,00

, ça. em o. ar as consequen- Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953.
prejuízos astronômicos cau- que o comentarista aborda .

N b t E b
.

I
.

eras. a ru a. as em ai- (a) Cássio Medeíros.
sados pelo violento tempo- pareceres do Procurador- xadas nazistas, consulados, EMENDA N. 23
ral que recent'emente 'cáiu Geral da República, em que escritórios comerciais, di- Destaque-se da, verba 86-4-195, a quantia de

sôbre o referido município. o mesmo qpina sôbre a cri- fundidos pelo mundo afóra, Cr$ 30.0'00,00, trinta mil cruzeiros, e inclua-se no Orça-
Na tribuna, o parlamen- ação de novos municípios: ' iaid b d' A

• menta do Estado uma nova dotação assim discriminada:
em cega e rrgi a o e iencia, Para atender as obras das Escolas Reunidas'

tar em foco explorou novos "é necessária a consulta à.: f t f doram rans orma os em or-
. Expedicionário Servino Mengarda, de AI-

ângulos da calamidade, di- Câmaras Municipais para r ganismos dinâmicos, da pro- to Pomeranos, distrito de Arrozeira, mu-
zendo que somente com a eonstitucionalidade da me paganda hitlerista. Cavalos nicípio de Timbó . . . . . . . .. Cr$ 30.000,00'
reconstrução de três pontes elida". de Tróia, protegidos pela Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953.

I
O td' (a) Cássio Medeiros;

destruidas na sede iriam ser assun, o eu. pano para Imunidade conferida aos

d d (Continúa)
dispendidos cêrca de 400 mangas, mtervm o no e- serviços diplomáticos. Ata-'I' -.---------------

mil .cruzeiros, No interior bate vários parlamentares. ques e crimes, os mais

tor_1 Instituto dos ledusíríàríes 'I'os prejuízos ascenderam a Instado pelos udenistas a
[>es, foram cometidos, con-

600 mil cruzeiros. definir a situação do seu tra povos inermes, contra Concurso de ,Fiscal I
o Executivo [á contribuiu partido, declarou peremptó-'d .

d
'

'" VI as preciosas, e países 1 - Torno público que, pela Resolução n. 1.366-53,
com 200 mil cruzeiros. Ter- ria e catég'oricament� o lí- , - .

P 1 f d d
'

até entao amigos, e a cor- oi etermina a a realização de concurso para a carreira I
mina o deputado, solicitan-. der pessedista: "Podem fi- eedeira incontrolável da di- em epígrafe., _ I
do o apoio dos seus pares car tranquilos que o Partido olomacia do 30 Reich. 'Por 2 - O concurso sera regulado pelas Resoluçoes I

para ,o proJ·eto. Social Democrático, com lI' d f h f
11.202 e 1.290 e obedecerá às condições determinadas no I't· a, o a ucma o ue rer a-I Ed't 1 d b t bl' d D'" Of' 1 d U

.-

Festa do Trigo' em Erechim maioria nesta Casa, irá criar .

' :. lIa e a er ura, pu lca o no larIO ICla a, mao,
lIa escorregar, sobrepbcla- documentos êsses afixados no Pôsto de InscriçãQ. I

Tendo regressado das fes- novos municípios, atenden- mente, (porque velada por T- As inscrições permanecerão abertas no período
tividades concernentes à 3a c;lo aos altos interesses de, leis internacionais) a carga de 1° a 21 de dezembro, e somente poderão ser requeri-
Festa Nacional do Trigo e Santa Cataril}a!". funesta de su� ideologia ve-

das na Delegacia do IAPI err; Florianópolis
- �difício

30 Congresso Tritícola Bra- - "Enquanto Vs. Excias A"
IPASE -- 2° andar - I,das 12 as 17 horas, e, aos sabados,

,
�<lmca. das 9 às 11 horas.

sileiro, realizados em Boa andam pelo interior do Es- F' d
' .

ferm o a ebca, es ranga- Florianópolis, 28 de novembro de 1953.
Vista do Erechim, no Rio tado a fazer demagogia, a- lhando o protocolo, perden- • Telmo Vieira Ribeiro

Grande do Sul, o deputado firmando que o P. S. D. é do a 'linha de' conduta que Delegado
Júlio Coelho de Souza (U.. contrário à criação de no,!os

D. N.) transmitiu à Casa a mumClplOS, nós aquí per
magnífica impressão que manecemo� trabalhand9".
trouxe dos trabalhos. Ordem do Dia

Conforme já noticiámos, terá oportunidade de apre

em primeira mão, em nos-
I ciar um espetáculo inédito

sa edicão de sexta-feira úl-I nos céus de Santa Catarina:

tima, a população desta Ca-
I
uma esquadrilha de aviões

pital e municípios vizinhos, I
a jato composta d� aparelhos

I I

I

de 1954
..

-

50.000,00 ,

I,

Aprovados foram vários

deveria manter, como pri
n;eiro magistrado do Esta- s. B. I. C.- t M:

Desfazendo sórdidas intri

gas

Ocupou por largo lapso
de tempo a tribuna o dep.
Estivalet Pires, líder pesse

dista, que destruiu, com far

ta e irretorquível argumen-

projetos, autorizando a a-

quisição de áreas de terras,
por doação, nos municípios
de Criciuma, Joinvile, Gua
ramirim, São Bento do Sul
e Ituporanga.

tação, as intrigas que vem, Aprovada foi também Cc

fazendo as constantes cara- criação de um Grupo Esco

v'a�as governamentais, qU,e
lar, em São João Batista,
município de. Tijucas.

cortesia. E muita gente não

está disposta à ouvir os des-

BOJE: sessão' ex·
traordinária da
S. A. a v6,lbice

tempêros de um Governan

te,. que, solerte à política, é

S.lum simplória aos mais co

mesinhas princípios da arte

de se conduZir. Ou então
'o'em agindo de má fé! Hi-
tler utilisava os condutos

diplomáticos. Irineu apro
veita as visitas oficiais. On
de devia estar presente o

Governador de todos os �a-

�arinenses. ,E não o politi-lqueira demagôgo, detr.ator I
sistemático e medíocre cria

Jor de lendas é pêtas. I ••
. .. BUM

Dr. Teodócio
,Aterino

Em gozO' de férias está

entre nós, em companhia de

SUl:\ exma. família, o dr. Teo

dócio S. Aterino, abaliiado

A Assembléia Geral da

Sociedade de Amparo à

Velhice, marcada para o

dia de amanhã, à rua Araú

jo Figueiredo� 27, se reali

zará hoje, às 15 heras, na

quêle local e com as mes

mas finalidades do edital

que publicamos à 2a página
da edição de domingo últi

mo.

médico�cirurgião, na Capi·
tal da República.
O ilustre facultativo, ql;C

é nosso conterrâneo, tem si
do muito cumprimentado
jlE:sta Capital, onde conta

com geral estima.

Entrego hoje esta coluna, a Murilo Melo Filho,
da Tribuna -de Imprensa, do' Rio, para transcrever
o que escreveu, a 28 de novembro último:
HOMEM FEIO,' BELEZA DO CONGRESSO

Nerêu será, homenageado dia 3 .:__ Agora, em

vez de apodos, o Parlamento recebe admirações -'

Em vez de pedradas, louvores'- Em vez de insul
tos, apoios - De como a austeridade pode erigir-se
em garantia das instituições democráticas A
Feiura transformada em guardiã de uma Câmara
-vodetula de mil perigos

.

De MURILO MELO FILHO
A consciência livre dêste país vai homenagear,

no dia 3, às 9 horas da noite, com um banquete no'
Copacabana Rálace, por iniciativa dos cronistas po
líticos, a' beleza do Congresso, encarnada num ho
mem muito feio. E é sobremodo animador que isto

, 'aconteça. Pois, pela primeira vez, no Brasil, come-
'

çamos a sentir que o Parlamento também é digno'
de respeito. E de homenagens. Ao contrário daquela
falsa idéia de sua inutilidade. Que enveríenou o país
durante tantos anos.

Agora, em vez de apodos, .o Congresso recebe
admirações. Em vez de pedradas, louvores. Em vez

de insultos, apoios.
.

Já, é alguma coisa.

O HOMEM FEIO
Um Homem Feio foi o escolhido para simboli

zar a Beleza de tudo isto. Se a Beleza não é, segundo
Verlaine, o Bonito e sim o SUblime, quem terá, en
tão, mais do que aquêle Homem Feio, sublimado o

,

.Congresso?
.

E' que, se existe no mundo um país em que os

homens feios não lutam contra o "handicap" de suas

'feiuras, êste 'país é o Brasil. Porque não não boni
tos os homens. que ocupam postos-chaves da Repú
blica: a Casa Civil da ,Presidência, a Superinten
dência da Moeda e do Crédito, o Ministério da Via
ção, o Escritório Comercial do Brasil, em Paris, etc.

.

Há três an?s, escolheram um Homem Feio pa-
'

ra o pôsto de comando ' da Câmara, onde êle aliás
.

não esconde muito as suas feições pouco belas, pois
faz até questão de agradecer a cara que Deus lhe
deu.

/ DIFICILMENTE'ALIJAVEL
Dificilmente o alijarão do lugar de autêntico ti

moneiro da Câmara. O pôsto parece que foi' para
êle. Grimpou-se ali em cima e, com 'todos os. seus

modos bruscos e severos, parece ter consolidado pa
J'a. si uma posição sobremodo cobiçada.

E por que isto aconteceu com êle'? Unicamen-
te porque, ao longo dêsses três anos, soube ser aus- '_

tero, num país que dá a impressão .de necessitar
muito de austeridade, de coragem, de compostura,
de dignidade. Quase de, rigidez.

'

Nas suas reeleições para presidente da· Câma
ra, há muito de desprendimento por parte -dos depu
tados. Pois a sua recondução à presidência signifi
ca mais um ano de descontos inexoráveis na folha
de pagamentos; de não recebimento dos "jetons"
correspondentes a cada ausência; de subsídio ma

gro, enfim.
OS ADVERSÁRIOS

Se os deputados não o quisessem por êste moti

vo, bastava elege, outro menos severo, menos rigo
roso, mais amável e sorridente. E compreensivo no

'fim do mês.
No entanto, reelegem-sempre o Homem' Feio.

Preferem os defeitos dos seus modos bruscos e se

veros, às vantagens das blandicais e condescendêrr
das de outros candidatos.'

Porque a severidade do Homem Feio é uma

garantia da severidade do próprio Congresso, que
está muito bem entregue a homens com caras fe
chadas como aquela. Ele quase nunca ri, porque
o seu lugar não é de galhofas. Guardião do 'Parla
mento, entende que ninguém pode rir quando
guarda alguma coisa. '

E E' MUITO O QUE' ÊLE GUARDA

E)e tem sob sua respomabilidade umà Câma
ra rodeada de rpil perigos. De alçapões 1 inúmeros.
De ameaças várias. De incontáveis inimigos.

.

Êle sabe que só agora a Câinara se vai tornan
do ouvida e respeitada no Brasil. E', portanto, sinal
de' que a severidade e a feiura lhe fizeram muito

bem, ao contrário do mal que o Riso e a Beleza
lhe causariam.

Da1 a posição bastante '·fortalecida da qual o

Homem Feio pode enfrentar qualquer opOSlçao.
Seus pequenos "en,treveros" não chegaram a' aba
lar-lhe o prestígio. Foram sempre rusgas pessoais,
que descontentaram indivíduos e não grupos.
DESDE OS TEMPOS DE INTERV-ENTOR

O Homem Feio é assim mesmo desde os' tem-
.

pos de interventor federal em 'Santa Catarina. Di
zem mesmo que, quandO andava pelas ruas de Flo
rianópolis, era um verdadeiro fl?gelo para os seus

acompanhantes. Sobretudo para o sr. Ivo D'Aquino,
que se sentia na óbrigação de responder, todo me-,

sureiro, às saudações que o Homem Feio não res

pondia. E' que êle não bajula a popularidade. Não
adula o eleitor. Nem o corteja.

I

Foi ,assim quando, interventor. E quando senl:i-
.

dor. E quando líder da maioria na Constituinte. E'
quando vice..:'presidente da República. E, agora,
quando deputado e p:r:esidente da Câmara.

ACEITA-LO ASSIM MESMO
O jeito que há é aceitá-lo assim mesmo, com

tôqa aquela sua Feiura e Severidade. Pois o ano

político-parlamentar que se avizinha será muito
importante, e perigoso para os destinos do Parla
mento.

E só um homem, como aquêle Feioso, dará mão
forte ao timão, no meio da tempestade (que se pre�
para".

xxx

No Brasil só há um jornal que procura dimi
\ nuir êsse homem feio. ,E' o jornal do govêrno da sua

terra. Razão tinha Camões:
"Se lá no r�ino escuro de Sumam;,
Receberdes gravíssimos c�stigos,

'

Dizei-lhe que também dos portugueses
Alguns tr'aidores houve, algumas yezes".

----
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