
RIO, ,2 (V.A.) - O go- surgem em torno. de sua

vernadór Etelvino Lins con- inesperada viagem ao Rio.

tinua arredio á imprensa e, Falando rapidamente aos

por isso, inumeras versões. vespertinos, explicou suas
,

'

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

•..ããiFRm iii?
,

77'7

tendimentos, a fim de que I'
E acrescentou: ) teresses nacionais, acima o nome do general Canro

o proximo pleito presiden- - "Impõe-se uma enten- (mesmo dos interesses parti- bert Pereira da C�ta. Co

cial decorra tranquilamente' te cordial e real, tendo em I darias". , mo homem dê partido, não

e em bases elevadas. I vista, acima de tudo, os in- Não quer isso dizer, con- I iniciarei jamais qualquer
\

�'

...()....()�)��. tudo, que o sr. Etelvina articulação de nomes sem,

� � Lins seja adepto de unia antes, entender-me com o

'IOm"l-is antigoDiá- :,' formula ou candidatura a-' PSD".

c rio de S. Catarinar=
Frisou que o l-

I candidato deve ser de par-
I Quanto aos nomes, aliás,

"

Ano XL, i
tido. entende o .governador Etel-

,

, Esclarecendo melhor seu vino Lins que devem sur-

iN 11 771 � pensamento, afirmou o go- gir no momento oportuno.
.

..

I vernador pernambucano: - "Os nomes na hora 0-

- "Não é verdade que portuna", frisou O· sr. Etel
I

tenha procurado articular cino Lins.

,

DIRETOR.

Ru"en. de
I Arruda Ràmo.

SERENTE

Dominlo, F.
d. Aquino
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Nerêu Ramos EMENDAS;

Homenauem e Referências· -_.

,o 'luDcí90alismo irá pedir a Vargas ho�:�l��-�iO,:Oj:;an�� h��
,

��a' 0'---' Orçamento ,'e ·1,9'·54menagem que a imprensa,

O abôno de Natal através da crônica parla-
mentar, presta ao nosso

eminente conterrâneo, _dr.
Nerêu yRamos, preclaro
Presidente da Câmara Fe- Suprima-se no Poder Legislativo a dotação 02-2-066,
deral, I na importância de Cr$ 150.000,00.
Essa homenagem, como se Com essa importância de Cr$ 150.000,00, incluam-se

viu, em pouc�s dias supe- 'os seguintes auxílios:
rou a singela e honrosa ini- I Para auxílio ao Hospital São Roque,
ciativa.... dos cronistas parla- de Jacinto Machado., no município
merítares p�n, merecer' a de Turvo .. . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20.000,00
mais alta e forte ressonân- II - Para auxílio ao Hospital D. Joa-

O G d C h'
, cia nos l'<it'lOS polítieos. na- quim, de Sombrio, no,município de

BVerOU or em, ape.co cionais ,; representar verda- Araranguá : : Cr$ 20.000,00
deira consagração ao insig- p III - Para auxílio ao Hospital São Sebas-

Ainda da reportagem do ram gastos alguns milhares ne e austero Presidente da A homenagem de hoje .

tião, na cidade de Turvo : ... Cr$ 20,000,00
jornalista Abs Cruz, da Voz de cruzeiros. A história de CiÍmara.

.

será presidida pelo sr. Pru- IV - Para auxílio ao Hospital Bom Pas __

dente a um mês de venci-
d' Além ni". adesões dos mais de-nte de MO) ais Neto (Pe- dA' C $ 20000

d 1 b
- de Chapecó, destacamos es- I ma construção, po :ra ain- v, ,

, 'C
tor, e rarangua ., . . . . . . . . r . ,OÓ

mentos. Essa e i eraçao proeminentes lideres parti- dro Dantas}, do Diario a- V _ Para auxílio à Liga Católica Jesus,
tes tO'Pl'COS' da ser contada quando hou- f id 1 dfoi tomada em razão da Jiac

. darias 8 das figuras expo- Tioca e orereci a pe o r. Maria e José, de Criciuma .... Cr$ 15.000,00
Câmara ter rejeitado por

O GRu.t'U·ESCOLAR DE ver tempo. Inendais da', classes arma- Barbosa Lima ,Sobrinho, VI - Para auxílio à Casa da Criança, de
XAXIM Mas é necessário que o d'as e conservadoras, a ho," êx-gove1:nado:.' de Pernam- C· ..'

CI'$ 1-500000grande maioria o pedido' " , 'd A
nCluma ,

'

. . . . . .,

E povo saiba que a despesa rmenagem mereceu o aplau- buco e presidente a ca- VII - Para auxílio à Sociedade Criciumen-
de' urgencia requerido pelo Em Xaxim, S. xa. inau-

d B '1' d L tefttuad� com o m�smo se-,::;o de -toda co, imprensa; que, emia rasi ena e e raso
se de Amparo aos Necessitados de

, deputado Gurgel Amaral gurou o prédio novo e de "

t'.,' "
/ '0'

.

a Nerêu e o Parlamento C
. ,

C $ 15000. f' t doui
,

I em ar 1(5)3 man s, aSSln - nCluma ... ; . , . . . . . . . . . . . . r . ,00
para o seu projeto. belas linhas do Grupo Esco- n� ,su lCi;n, e par.a a qurrir Ilcu os méi.iros ' .singulares

,

José Lins do Reço VIU _ Para auxílio à Conferência Vicenti-

Aquela iniciativa da Uni- lar desse florescente distri- varies prédios de Igual cons- do homenageado e o seu pa- Há um homem seno, de
na, de Criciuma Cr$ 15.000,00'

to. Ficaram todos encanta- truçâo, Houve ou. não, ou- pEI (lo 'Ir agut rado no altc > profunda convicção demo- IX -- Para auxílio à Casa da, Criança, de

dos, entusiasmados. Os ora- .ra marmelausen?
I

".,r;,ü.
.

crática, severo no serviço Urussanga /: Cr$ 10.000,�0
'" ' . . .

t
púhlico, pronto a agir com S. S., em 30 de outubro de 1953.

dores da comitiva abriram a 1!., assim vala, dinheiro se.dl iranca quando os acon-
'" - (a) . Lecian $lóvinski.

, bela voz em lôas ao sr. Go- do povo. Povo explorado e jantares pelo. interior de tecimentos lhe impõem a EMENDA N. 28'
verrrador, .

.

§fiel·�ficado. município; _ <t presença, apto .a tomar 20:" Destaque-se da dotação .24-4-153 .:.... Cr$ 100.000100
, Mas o.endereço estava er- 'FOME E BANQUÊ't'E Que lhes farsa' hom pro- ,siçã,) 'qe contando e sereM: Idem 8'i-2�06tl .: , ", "'Cr$ lo/l.OOO,oo

'1 r10 çomportamêntrr dé suas' '. - ",.
, .

O dr. Adalberto Tolenti- rado. A iniciativa ainda era Enquanto isto, os solda- veito. hobvigações. Este omem as-
'

T t I C $ 200000
no de Carvalho, presiden-I do

Governador Aderbal dos da.Polícia que forma- O ISOLAMENTO DO si-r. dotado de qualidades C
o aA .......

$'
.... , . . r, , ,00

" om essa importancia de Cr, 2M.000,00, incluam-se
te do diretório municipal Ramos... ram f;'m honra de S. Exa. GOVERNADOR pos rivas preside nos dias os seguintes auxílios:
do PSD., recebeu, ontem, Os oradores se engana- são obrigados a se alimentar; Mas, durante a noite, fó. de hois a Câmara dos se- I - Para a Associação de Ensino São
dos Deputados Joaquim Ra- ram, mas o povo, não... comprando 200 grs. de açu- ra das horas dos bailes, É i1hore� depútados. Cha��-se Francisco do Sul, da cidade de São

I - Nerêu Ramos,e n0 prOXlmo F'
.

d SI C l 80000
mos e Leoberto Leal, da A DELEGACIA D_E DIO- car, 500 grs. de arr,oz, 250 passiveI que o sr. Governa- dl'c�,' 3 estaI-emas todos no'5

ranClSCO ou , r, . ,00
II - Para a Venerável Ordem Terceira S.

,bancada do P.S.D. na Ca- NISIO CERQUEIRA grs. de banha, .meio quilo de :lar sinta o isolamento, a a.. da l'mprensa em redor de F' d P
'A

H. rancisco a emtencia e ospital
mara Federal o seguinte te- Em Dionisio Cerqueira sal, 200 grs. de café, aper- patia do povo p;;lra com seu uma mesa de banquéte pa- de Caridade, da cidade de S, Fran-
legrama: deverá S. Exa. inaugurar o tando o cinto seu e de seus govêrno e seus representan', ra render, na sua pessoa cisco do Sul ..

'

" Cr$ 45.000;00
"Rio __:_ 1 - Prazer co- prédio em que funciona

a·1 filhos, ,

pois o encarregado �es
'

I Ilustre, as homenagens q1.le III - Para a Associação Beneficente Joa-
" .

devemos ao Parlamento. quim S. Thiago, da cidade de Sãomunicar ilustre correligio- Delegqcia de Policia. E' uma do serviço é obrigado a lhe� Por que u�na' cousa é a Afinal, as ,nossas duas casas F' d S 1 $1·
-

dA' A

t
. -

:l 1 d
' ranClSCO ou Cr, 20.000,00nário, pedindo transmita outra rea izaçao o governo lmpor certas res 1'1çoes, pa- e ica eza, e outra a solida- do Congresso vão dando ao IV _ para:a Caixa de Socorro dos Meno-,

nossa bancada na Câmara dê S. Exa .. Mas, quem co- I ra evitar que fiquem deven- ;:-iedade política. país a segurança" de povo res Desamparados da Comarca de
de Vereadores, o colhimen- nhece a história daquele do até os olhos da cara .. S. E o nosso povo, feli?men- livre. Para os que degra- São Francisco do Sul, cQm sede na

'd' b- E
-

d
'.' ,

b d d
d3ffl as funções há a reti.. cidade de S. Francl'sco do Su! . Cr$ 10000to emenda Senado garan- pre 10, quem sa, e que o xa. nao enten e o que IStO te, e astante e uca o. h

. ,00dão dos que,se empen am V - Para o Circulo Vicentino, da cidade
tindo verba três milhões de custo do mesmo já orça pe- significa. Isto é fome, sr. Go- S, Excia. não está visitan- com coragem e dedicação à d

\
- e ,São Francisco do Sul .... Cr$ 15.000,00

cruzeiros, 'no próximo or- los QUINHENTOS MIL vernador, e FOME com le- do as realizações d<: seu go- cal!.s�: pública, cis que nas VI _ �é!ra a Maternidade Ruth Hoepcke
çamento, para construção CftUZEIROS fica espanta- tras maiúsculas... vêrno: a viagem política cc:missões se matam na ela- da Silva, anexa ao Hospital de Ca-

d d d' d boró·�ão de leis, na fiscali- .

d d d S- F
.

d SIC $estrada' da Base Aérea - o, apateta o, iante a Entretanto, S. Exa., e sua \ que S. Exa. está fazendo é zaçi)(; dos projetos, na me-

,na e e ao ranClSCO o u r 30.000,00
Florianópolis. 'Saudações imoralidade administrativa. comitiva estarão hoje ali-' a consJ;atação, in loco, da fa- Ih

-

d' .

1
'd'

\ • .)n compreensao e seus Total
'. Cr$ 200,000,00(aa) JOAQUIM RAMOS A séde da De egacia e e mentando os delicados estô- lência de sua administra- deVEres para com a Nação. S. S., em 30 de outubro de 1953..

- LEOBERTO LEAL." madeira. Só em tintas fo- magos em novos almoços' e ção. (Continua/na 6a p'ág.) (a) Olívio Nóbrega. ;

�-.<__. ."-_'4IIIIIH>"-< .0_ 'l� "__", ,,� --_o

i A solerte e miserável intriga política, engenhosa ... ,

,

'

, I
�s�u_dos e os ,planos da usina já prontos para o imediato, V A R G A S

mente urdida por interesse's domésticos, para fins de-s<-

O' II � UI'
zmcw das obras! '

iDOENI'ADO
pistató7'ios, do gabinete do Ministério da Agricultura, e

.

t"
01J01'ttmo., ainda, chamar a atenção para a marcha- I

-

aqui industrializada pelo jornal bornhauseano, contra o I � I 'In I ma n rl�a
ré que deu o papelucho bornhauseano, no tocante aos RIO, 2 (V.A.) - O sr.'

nome limpo e digno do ilust?'e deputado Joaquim Ra-·
. !

motivos que lev.a.ram o Relator, deputado José Bonifá- Getúlio Vargas, sentindo-se
mos, mão pôde resistir, ao calor da verdade, alimentado '",',' cio, a m.odificar (sic) seu parecer. Esses motivos seri� indisposto, recolheu-se, ho-
à base de documentação in·ecusável. am a atitude do deputado Joaquim Ramos, alegando a des- je, aos seus aposentos, não

Tão logo a 1'eitosa impostura veio a público, ainda V necessidade da· verba, ou, 4Qmó diz a ca}'ü.i: "Imediata- tendo recebido em audiên-ignomndo os fatos, aprazamo-nos para o revide esclare- mente, como Relator, retifiquei meu parecer, solicitando
cedor, vale dizer, para destruí-la por inteiro. E se assu-

/
i constasse da ata que agia assim em virtude do pronun-

cia os congressistas.
mimos de imediato mesmo no desconhecimento do que Tiradentes. A re1etçao da emenda, disseram e juraram, ciamento contrário do sr. Deputado Joaquim Ramos".

----.-- -------�-

efivarr:ente ocorre?'�, êsse compromisso, é que nos bas- se dera apesar de o Ministé'l'io da Agricultura, pela Di- ; O folhetO governista.rcrente de êxito da- empreitada O RISODA CiDADE...

tava, p!lra tanto, o nome do deputado·Joaquirn Ram�s.
I

retoria de Aguas, haver afirmado a existênci� dos estu- cavilosa, reafirmou que a prova estaria na ata' (edição
Devotado à sua terra, patronõ de causas, cai'arinen�$ �o� suficientes pam o início das obms da usma. ,do Es- de 21 de 01ttub1'o último). Adiantamos, então, que já
ainda quando o povo não lhe havia delegado o:ma?:dato treitó, C01.n a publicação, que fizemos, do intetro tem ,possuiamos certidão das a.tas. Bastou is.s6 para o jornal
e, depois, fazendo sempre deste um podero,so. instr;Umen- das e?}JIendas, veyificou-se que, precisamente a ,do depu- ,zinho caluniador retroceder e preparar. a fuga pela por
to de serv,ir à sua gente, batalhador �i'(!-fatig�i�l,', desin-" tada<�upp 1I.ega�a a existência desses estudos, decla-' ta dos fundos. Assim é que, no número de 25 daquele

, tetessado e sil(mcioso no passado e 'nQ pre,se,.n'6é, com o. 1'andp�ó,$:' �i'IÍcrct não concluidos. Fossem eles suficientes mesmo mês, já escrevia que não seria de admirar que a

, seu rincão semp?'e no pensamento :-,::-,.0<Re.1fno�e.'s6, já -:- ep itç1'f/umemto é irrespondível - o 1'ecurso da deci- solicitação do deputado José Bonifacio nem constasse
não podia comportar, mas a priore, r��lia a lIrisPifica- são deti;egatória, da Comissão, de Finanças para o plená- da ata. E, asnáticamente, acrescentava que os Ramos

ção tentada. . •
I. ,I' r,'

,:'t:·
'

��:ri9 ser�q, imperativo. Nem mesmo os representantes da poderiam manobrar as atas! Dessas mesmas atas, vimos
Muito de propósito, para que o desacr�diFa�o_folhe-: U.b.N:�'catarinense se sentiram autorizados e encoraja- que o deputado mineiro, present� à reunião, aprovou a-

tim palaciano mais se abismasse e se perd'e.ss,e nrf',torpe:.' ,dos a .tentá-lo, porq/ue as informações do Ministério quela que não �ontinha o seu pedido. forque o fez? Por
za da exploração, demos-lhe saga 'longa e ,r,tão,nos apres- eram_çle mQlde a niio convencer ninguem sôbre a ne- que não a retificou? Estaria, também, manobrado?

, samos em colhê-la, Cuidando-se livre e solta 1W terrei- cess'idade da verba para o ano de 1954. A ninguem, de E, assim, com as mentiralhadas e as mentirolas a

1'0 do embuste; a folha caluniosa até por sentença j'!-Ldi- sã conscienciC1!, será: dado aceitar -' gratia 'argumentan., descoberto. com a, intriga desmoralizada e com a explo-
cial, espojou-se na velhacada, satisfeita. dos requintes da di - que uma só palctVra de um deputado tenha o pode?' mção reduzida a zero, o pasquinete oficioso vê o resul- - Dó que é a sopa, Bar-
SUa arte. Foi ao extremo de fantasiar frases estultas e de liquidar e des1r\e_ntir informações oficiais, escri!as, tado de mais uma das suas campanhas contra ,homens. n'abé?
atribuí-las ao representante catarinense, na crença vã prestadas por um Ministro d'Estado. A esta altura cabe de bem, que zelrm o nome -e a. dignidade, como zelaram "d d d l

'

d L, d d d ,- De pedra e sem
e que o povo lhe desse fé. Em edições sucessivas ÇI. in- (In jornnl o gover1wdor B07'nhausen ivu gar a 1:ntegrr. sempre os man atos receu'i os a vonta e popular, a,
trujice se avol'umou, em minúcias fabricadas aU. na rua dessas informaçõel, que, segundo assevera, contêm 08 ponto de os terem, sucessivamente renovados. ,Dona Udenilda!

/
. {

,

,Cd 1,..

�oncentraçao
.

no Catete
--------------------------------------;--------------------_,

RIO, 2 (V.A.) - A, di- ão dos Servidores Públicos ral. E ainda que isso fosse

retoria da União dos Ser- Civis, como é fácil de se a- possível, o Tesouro não su

vidores Públicos Civis re- tinar, não colherá' efeito I
portaria uma despesa ex

solveu promover uma con- Mesmo que o presidente da I'�raordinária de vulto de

centração à frente do Pa- República quizesse ser a- seiscentos milhões de cru

lácio do Catete no dia 4 de .gradável ao Congresso, não zeiros, 'num cálculo otimis

dezembro próximo às 16 ho- teria mais tempo.útil de vo- . ta que, certamente, ascen

ras, a fim de seus associa- tar o projeto Gurgel Ama- deria a muita, mais.

dos apelarem ao presidente
da "República no sentido de

27EMENDA N.

ser concedida à classe um

abono de Natal correspori-

3 Mílhões�
pua -8 �ir1t.da
,da Bese l,érea

--.,..... ..

sal,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,á� ADMINISTRAÇÃQ

I Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n. 160
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
Diretor: RUBENS A.' 'E

RAMOS.

I G'!'lrente:
DOMINGOS F. DE

------------�------ AQUINO..ADVOCACIA Representantes:
e Repre.sentações A. S. L,a-

Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
cializado das DOENÇAS DE

'ADVOGADO:
Rua Senador Dantas, 40

SENHORAS, com moderncs ' - 5° andar.

mét�,dos de diagnósticos 'e Dr. Estêvam Fregapani Tel.: 22-5924
Causas cíveis e trabalhistas

Das 9 às_11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. CONTAB'ILISTA'.
Janeiro, , ,-'_'

horas Res.: -Rua Santos Saraivá, ISULPOSCOPIA --:- HISTE-
A
,.

G 'b ld' S Th' Reprejor Ltda.
.

-�-��'e- ",,' ',_ '''\'�_'
.

Te!.: Cons. - 3.415 � Res. 54 - Estreito. II RO - SALPINGOGRAFIA AcacIO a��
a

.

I. la�o Rua Felipe de Oliveira, n.

't. MIIp ,- I- 2.276 - Florianópolis. ·TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL s.s�n_to�, Iscal�, emogera. 21'- 6° andar. I 'R
�". G,/l'AS- --'-,

-'--

Radioterapiap or ondas.'EdlflCIO IPASE --'-5 andar
Te!.: 32-9873 - São Paulo

'\

e ":P5 (4'AlJ!n,r..," \ ,. t

DR. MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulaçâo - ASSINATURAS

I ,,&/{ I

"DHAUSEN Rales-Ultra, Violeta e Infra DR� MÁRIO, LAUw Na Capital Il
DR. ROMEU BASTOS CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho.\' RINDO

Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00 I ��I-_ r_� -_"_1'__ .2.-
'

.

PIRES ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua �l:a�ano,
_

Semestre ....

cr$, '90,00, ",..� x,_ �

_ MÉ']�ICO _
Consultório - Rua João ln. 1, 1,° .andar - Edifício do,' e No Inte.rior

" -
-

Com prática no Hospital Pinto, 10 - Tel. :M. 769. I Montepio. DR- CLÁUDIO .Ano ..

'.: Cr$ 200,00

I ::'�;-�::;�;'_:.��-'_'
Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho- I Semestre 'Cr$ 110,00 '. "':.--�'" - -

São Francisco de Assis e na
ras. ras _ Dr. MUSSI. BORGES Anúncios mediante con- �-

"

Santa Casa do Rio de IJaneiro Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS tráto. .'
'

CLíNICA GERAL DE Júnior, 45. Tel. :!.812. I MUSSI. Fôro em' geral, Recursos Os originais, mesmo não' ....-...:

[Residência : Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol- I �
ADULTOS ECRIANÇAS, 'IConsultório: Av. Getúlio OLHOS' - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal

Federal"
vidos

..
,

� �
"

-

_ s;&.NA,RIZ E GARGANTA
I -���---�==

- -

Ide'Recursos.
A direção nao. se respon- 1- .zr": _�Vargas,t2 - BIGUAÇl!.

IDR A SANTAELA' . . I - -:ow=' ,,-
Horário: Segundas e Quin-

'

• •
"

ESCRITóRIOS .sabiliza pelos concelt?s emi- �.
- -

L. de s�e ao
' ..:

(For.m1!,do pela F.ac.uldade _Florianópo!i.s - E.difício tidos nos artigos asainados. i
.. , :::- i'\� seUl ,ans

o
,.1& �,f nUm, ...tas-feiras, das 8,30 às 11

I DR JÚLIO DOIN I "'-
d

L -'�d ao ',- I '<,;

horas. ,.'. NacI?nal .

de MedICIna. da Sao Jorge" rua 'I'rajano, 12
_,' ,,�. -I. \onge o QUld onde vo\tet· �..

,..!ii "

"

•

I VIEIRA Uníveraidade do Brasil), - 1° andar, - sala 1.
, �()4Iao<��(�)....., u.,re, L_I re� e ,., ���",;_.�Residência: Hotel CACI- A I ·I"\r� , ,.,--,-

- Médico por concurso da s- Rio de Janetro - Edifício
.

- ene� a�
�•.

'

' ... �

��n�p��:.e: 3.449 - Flo-

EÇASPSECDIOASLISO�LAHEOMS DOOUEvNI-' si[iltên��tr�to ;::�c,eo���I�Spd.O ��;'�aar�:sto20�ven:��a ����� I ,C I T E I �::_. , f'O'#a&����� :6 !t:a�t::otor5'a'�M\_

,
-

Ex-interno do Hospíta sr- fi .o 6lJIU'

MDOS, N.ARIZ E GAR�A�!A quiátrfco e ManicômioJudi- JOK'DR. WALMOR' ZO- Ex-Asslste�t�'na Poh�hmca ciár,10 da Capita-l Federal. DR. CLARNO G. �,;
,MER GARCIA Ge�al do RIO de Janeiro: na Ex-interno da Santa Casa de

/

GÁLLETTI AgeADC' ia "

SE •.
DIplomado pela Faculdade Calx� de Aposent�dona e Misericórdia do Rio de ,"

r .. • H O R_, Pensoes da Leopoldina Ral- - ADVOGADO � S .. "Nacional de Medicina da , Janeiro. Rua Vitor Meirelles, 60. 'De _'> � a 22 H.P.
Universidade do Brasil lwaye no Hospital São João Clínica Médica _ Doenças _

...

Ex-interno por concurso da Batista da Lagoa. Nervosas.
FONE: 2;468. de IC D t t N - Florianópolis - -

Maternidade-Escola urso no epar amen o a- Consultôr ío : Edifício A-

I(Serviço do Prof. Octávio cional de Saúde mélia Neto - Sala 9. ..,.",.",.." .......... _.__..- _

Consultas diàriamente das

P' bl' ·d d
'

Ex_i�:����e: ;;���o de 10 às 12 horas. �e:1�ê�cia: Eua Bocaiuva,

I,'nfo,rm'� 1'0-es L .U lei a e,
Cirurgia do Hospital 3as. e 5as. feiras de 15 às Consultas: Das 15 às 18 U 'Y

.

I. A. P. E. T. C. do Rio de às 18 horas. h
'

U'·· -

Janeiro ,Atende no Hospital' de ora�elefone: teís
Médico do Hospital de Caridade, de 8 às 10 horas. Cons�Jltório: 2.208.

' O leitor encontrarã, nes -.

Caridade
'

Consultório: Rua Vito.r Residência: 3.305. ,ta coluna" informações que

DOENÇAS-DE SENHORAS Meireles, esquina com Sal-

I' necessita, diàr iamente e dI'
, _;_ PARTOS-OPERAÇõES -danha .M�I�I�ho. DR. GUERREIRO DA imediato: i
Cons: RuaJoão Pinto n. 16, Resídência : Travessa

'FONSECA JORNAIS Telefone !

das 16,,00 às' 18,00 Urussanga 2 .. -
E' I' t d H it I

O Estad.o . '. . . . . . . .. 3.022

horas. Apt, 102. specia IS a o OSpl a lA GazettÍ'.......... 2:656 I

Pela manhã atende " l\iI,oderna Aparelhagem Diário dia Tarde 3.579 I
) diàriamente no Hos-

DR. JOSE -ROSARIO.
I

Lampada de Fenda - R;-, Diário da ManhA ' 2.4631
ARAU'JO frator - Vertometro etc. A V d d " 'I'pital de Caridade. _' R' X (d' f', d C

er a e "'.01(1,
I alO , ra I?g,ra la a

a-I Imprensa Oficial 2.688
_ I beça)

- Retirada de Cor- HOSPITAIS I

DR. ARMANDO VA--I DCLINICAd MÉ;oICA pos Extranhos do Pulmão e De Caridade: ·1
, " oenças e crIanças. Esofago. ; (Provedor) 2.314

;

LERIO pE ASSIS I (Tratamento de B.ronqUItes Receita p�r� uso de �culos'l (Portarial) .::: :: :: I
,- MEDICO -

"

' em, adultos e crIanças). ConsultOl'1O - VIsconde N A

R

'

2.036
,

,

C lt" V't M' eteu amos 3831 I
Dos Serviços de Clínica In- , onsu _ ano: 1 01' eue- de OUl'O Preto n. 2 - Altos Mil't

"

.

J
fantil da Assistência, Muni- les, 18, -:- 1° andar. ,da Casa Belo Horizonte). Sã�J ;:basiii� .

ic���"
3.157

'I'cipal e Hospital de Caridade Horano: Das 10;30 as
I Residência. -:- Felipe Sch- d S" d )

CLíNICA MÉDICA DE 11,30 e das 2,30 às 3,30 ho- I midt 101 - Tel 1 560

I
M' te �du de D··

.. ·· 3.153
r '

,
' I'

...

a erm a e outor
CRIANÇAS E ADULTOS .las. . -' . . .

I
' Carlos. Corrêa ... 3.121

- Alergia - '( Resldencla: AvenIda RIO DR. SAMUEL
CHAMADAS UR�

Consultório: Rua Nunes I Branco, 152 - Fone 2642.' � FONSECA GENTES IMachado, 7 - Consultas das
, 'I CIRURGIÃO DENTISTA Corpo,de Bombeiros 3.313 I

10 às �2 Ae d�s.15 às 17 horas.
DR ANTÔNIO MO-; Consultório e Residêl).cill: Serviço Luz (RecIa-

_ �esldencIa. Rua Marechal
N'IZ DE ARAG

-

O
I Rua Fernando Machado, 5. mações). . . . . . . .. 2.404

GUIlherme, 5 - Forre: 3783. A . Clínica Geral _ Cir'urgia Polícia (Sal!! Comis- I

Bucal Dentaduras - Pontes sÍírio) 2.038'
CIRURGIA TREUMATO- Móveis e fixas. Polícia (Gab. Dele-

LOGIA Raio X e Infra-vermelho. gado) '" . .. .. .. 2.5�,1DR· I. LOBATO Ortopedia HORÁRIO: De segunda a

FILHO Consultório: Jóão Pinto, sexta-fei,ra das 10 às 12 ho-

Doenças do ap_arelho respi- 18. ras, e das 14 às 18 horas.
ratório Das 15 às 17 diàriamente. Das 8,30 às 12 horas aos

TUBERCULOSE Menos aos Sábados s'ábados."
RADIOGRAFIA E RADlOS- Res.: Bocaiuva 135. CLíNICA NOTURNA as

COPIA DOS PULMõES Fone: - 2.714.' quarta e s·exta-feiras das 19
Cirurgia do Torax

--''''_''

-----,àS
21 �,oras.Formado pela Faculdade DR. NEWTON
--_-------Na�ionaI de Medicina, Tisi�� D'ÁVILA

logista 7 Tisioc�rurgião do
I CIRURGIA GERAL

Hospital Ne'reu Ramos Doenças de Senhoras
Curso de especialização pela Proctologia - Eletricidade
S. N. T. Ex-interno e Ex-a:s� Médica "

sistente de Cirurgia do Prof. Consultório:' Rua Vitor
Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). 1.507.
Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas

- Fone 3801.
'

e à tarde das 1!ií ho.ras em

'Atende em hora marcada. diante.
Res: Rua São Jo.rge 30 - ResJdência: Rua Vidal

.. Fone 2395. Ramos - Telefo'be 3.422.

o Centro de. Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esóté�icas, todas as se·

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro MafIa, 33 - 20
andar.

'3.7,001\ ENTRADA FRANCA

2.500 I
3.553 _

�:Hi Vende-se ./
2.590 I NEGOCIO DE _SECOS E Com êst. va.lol!' v.s.

I MOLHADOS a.broiroÁ umo. Cldnta. que
2,021 Por preços de ocasião Ihe>'ende� jul"O com·

2.216 i
'

pet')s�ol" e
3.147 '1

vende-se um bem afregue- ,

leva.I"Á pa.roa. sua. residi,;-
3.321 ' sado sito defronte ao porto cia. um lindo e útil p,.ese�te:
3.449 I do estreito. em predio re- um BELíSSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

2.6941' cem-construido na rua 14' " N'CO'" 'A'GP"O�I!chOJo'edLNovAo!:��! de Julho 595. . t:J r"('

,
Ver e tratar no mesmo

I
� c7�, 16

... FI.ORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA "
...
"

06 local. '

•
.' Profissional

M E D I C OS'
.

<' I
A D V O �.A DOS

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYStAVA i DR. JOSE MEDEI-

CANTIÇÃO ,CHEREM 'W. MUSSI ROS VIEIR'A
_ MÉDICO _. I, e

- ADVOGADO -

.

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE D'R.' .
ANTO-NIO DIB

Caixa IPostal 150 - Itajaí
A D U L T O S DOENÇAS MENTAIS - Santa Catarina ___:

'M'USSI,Ex-diretor do Hospital
Colônia Sant'Ana.

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO
RINS - INTESTINOS

- M'ÉDICOS
CIRURGIA-CLíNICA
GERÁL-PARTOS

Doenças nervosas e men-

tais.
'

Impotência Sexual.
Rua 'I'iradentes n. 9.

Consultas das 15 às 19
Rio de

'Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Tira-

dentes, 9.
HORÁRIO: horas.

/'

Caixa Postal,' 45
i'o'!orianópolis,
Santa Catarina

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

. Crüzeiro do Sul .. ;'.
Panair '

.

Varig- .

Lóide Aéreo .

I!.Wl!'!IIg.� Real .

Scandinavas ••.....

HOTÉIS
.

Lux .

Magestic ' .•..

Metropol .

La Porta' .

Cacique , .

Central ...•.......

Estrela ••........•

Ideal , ., ..•.......

ESTREITO

Viagens U J tLt 11\ �
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3as,
fPOUS.-S. PAUlO,--RIO " 4o"
fPOllS.� CURITIBli-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.RO_ DO SUL

.. .l-_,_ _ _" ,� _

CASA MISCELANIA distrl.
buidota dos Rádios R. C. A.
Victor. VálvulaA e DJscoa.
Rua Conselheiro Mafra. DisQUf'

OTICA

ULTRA SONO
,TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA·fAMEN.
ro PARA INFLA.MAÇOES E DORES. \

TRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO D�S

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA, CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORi\S MARCADAS.

DR. GUERREIRO
�ONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO '

ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID1i:NCIA FELlPE RCHMIDT N. 113.

�

�
'1

\

.�j
Comercio, - Transporte.
Rua JoAo Pinto, 9 FpoIie

Distribuidor

C. RAMOS S/A

OLHOS - OUflD08 - JII.&IUZ. 8AaAlftA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
•...-uata t.........

itee.ita.e Oeul0. - Exam. d.....0.40 d. Olho par.

Cluaifi••o' da Pr...lo Arterial.
.

,

)[od.n. Ap.relh•••m.
c.....t'r.. - VI••o.d••• Ouro Pr.M. a.

---------------- '---_--_

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

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

'

FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
,
- AGENCIA -

- �ACIQtJE HOTEL -

MOO,ELO
-

,I'

VARIADÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO. NO GENER.O DE ÓTICA.
A MAIOR EXPOSIÇÃO E�I ÓCULOS ELEGANTES

I
"

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA. '

.

.

ÓTICA M.oD'ÊLO ..
,

, , RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200
--,.

��-=�--�===-�==�

,/

.-i;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR, E NA SOCIED'ADE
.

!·�Análises
o PREFEITO

/

E A

COZINHEIRA
/ '

Míoha Jane) J

.

ANIVERSARIOS:

formaturas•

ta ainda nas' suas formas
não muito jovens e um tan

to fora das bitólas conven-

CIRURGIÕES
.DENTISTAS

César Atila B. da Silveira
Cid Couto

Ego!). Gerhardt·Bergold
Gumercindo Fernandes

da Silva'
·Haroldo Carlos' Ahre�s
I;Iercílio Pedro da Luz'
Hézio Sil"veira de Souza
'Iracema Vargas
Ivan Persys �ad
João Adão Kielling

-AVENTURAS DO ·ZE-MUTRETA ...

APtA

t;.,. _

}.;;;(:i?fi:: g'u�:��
e <SI @ ;; ..0.··· visse a

"cara de
poucos ami-
gos" perde
ria até o ape-

tite. Passei a fa
zer o regime Eno

- "Sal de Fructa"
Eno ao deitar e ao

levaÍl t ar - Livre
da prisão de ven

. tre, o nervosismo
se 'foi. Não seja
"do contra" tome

"Salde FrUCla',E NO

Oinemas
; HAVOC em:

; UMA ESTRANHA
, I MULHER

As 5 - 7,30 - 9,15hs. I
I C?S 5' famosos artistas,

Mexicanos reunidos numa

só pelicula: NINON' SE-:
VILLA - DAVID SILVA!

� i

1•••3

:...:_ AGUSTIN LARA

TONA LA NEGRA - PE-
I

I·PRO VARGAS em:

DESFORRA
No programa:
Complemento Nacional:
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8hs.

Jam�s MASQN em:

"5 DEDOS"

simples ameaça de um au
'mento de 'vinte centavos

por quilo, 'f�i l{ater com os

M. Soares costados nas grades. ao pas
"A Gazeta", em seu nú- so que o Dr. Paulo Fontes

/" FAZEM ANOS, HOJE:
mero de lOdo corrente, assisti,u há, um ano, sem a

Walter uumblick binha não contei -muito vem, toda lépida e indíscre- mínima reação, um aumen-

.

, tempo e voei, velhos, va- -'- Menino,Geraldo-José, ta, contar a seus leitores to de C�$ 4,0�: por quilo,
"

Vinte, andares, empilha- rando aqueles vidros que filho do sr. José G. L. Car-
sua suprema honra em bem

I

quando-a proposta dos for-'

dos simetricamente, 'me dis- emulduravam a visão 'no- valho, alto funeionário . da
entrevistar a cozinheira do

I
necedores sê. li,lp-itava a � .

tanciavam, naquela noite �urn� mais frantastic� que I Livonius & Cia.;
sr. Pa�lo Fóntes: ' I Cr$ 2,00.

-
'

I
de hora avançada.ido asfal- jamais meus olhos VIram!

,

_ Sr. Décio Demeneck
Sentimos que a indiscri-I Não falou da atitude acin-

to molhado que lá embaixo, Um São Paulo mais pare- resideente em Campos No- ção do futuroso repórter,. tosa e cobarde do sr. gover-
......

se tingia "despreocupado, cendo lúgubre procissão de vos;
não nos haja fornecido de-,; nador do Estado, proibindo!

num banho de lenda orien- almas perdidas, onde as ,_ Sra. Carmem Figue- talhes mais amplos de tão! de que o povo, em praça

tal, nas çôres dos luminosos luzes da iluminação vira- redo Fontoura, esposa do profícuo colóquio. I p��lica,. se acercas�e__do pa-

berrantes! vam tóchas -- e espalharem sr. Mércio Sabino Figue-I
Chega, por demais pe- lácío; quando ordeiramente '

Lá em cima, a penumbra rezas tristes 'na distancia redo Fontoura, alto funcío- remptório, à conclusão de! pedia providências.
.

era, ás vezes, interrompida sem fim. .. nário civil do Ministério que o prefeito está solidário Não se ,reportou, outros-I
pelo bruxoleio indecíso de Divagando, -para traz eu dá Guerra junto ao Quar-

com 'o povo, por não comer sim, à imoralidade gover

duas ou três velas, embru- deixei a boate, os pares tel Ge�eral da 5a Região
carne verde há três sema-. namental, de um governa

lhadas na transparência 'à-r- muito juntos, a penumbra Militar, em Curitiba; , I
nas.

, .

' ({lor iletra�o e iníquo, que

tísticas de umas mangas de cúmplice e aquela italiana -Sta. Maria de Lourdes I
Grande mérito para', um

,

em uma epoca de inquieta

vidro floreado. e a sua "Vola,/ Colomba" �opes, filhado sr. José Lu-' gover�a�t.e! I ção, de problemas sérios

'0 résto, um convite cons- tão bonita. . .
' pércio Lopes; alto funcíoná-Í De lllICIO prometeu, ac?- e complexos, se dedica, em

tante e fácil ao pecado, com . Entrei pelo tempo a den- rio público federal. aposenta-I
bertado pela mais espalha- prejuizo dêste mesmo povo,

,mulher�s exóticas e o em- troo Fui acordar o velho e do;
fatosa propaganda, manter �,construção de palácios

balo de rítmos lascívos, em maluco bandeirante das pe- _ Jo�em José, Carlos
o abastecimento de, carne à suntuosos, para a=suprema

surdina. .. dras verdes 'aquele Fernão Daux; população, para, ao fim, I ventura de nababos.

Estava á cunh.a a boate Dias Paes Leme que, atraz - Sr. Fernando José Fer- com arranjos demagógicos I Deveria verificar a tudo

naquele sabado. Aída Sa- de um sonho, rtscara de es� reíra Bastos; comuns, salvar-se pelas de-I 1SS0, e a mais uma infinida

las, 'a espanhola, de mascu-
.

peranças, de �anseiras e de- i - Sr. Stavros Kotzias, clarações de sua cozinheira,' de de fatos- que por aí vice�'
lino traje preto, com cha-' 'senganos, mais um para o do alto comércio desta pra-

daquilo que por incapaci.:.1 [am, para depois; em uma

peu de abas largas e tudo, coração do Brasil! ' Iça; - dade administrativa nã� i anállse ponderada e hones-

- disfarçava, com muito exi- Fui dar com os .costados l' -

.

Sta. Suely Gouvêa,
reãliza. ,'.

'.

I L2 julgar o peso de. ym go-

to, a sua pouca estatura e do pensamento lá pelo es- filha do sr. Ten. José Va-I '

O nosso amiguinho re-I vêrno e concluirr

uma mocidade em ocaso, quecido ano de 1674. Longe lério Gouvêa; pórter esqueceu-se de con-: Se êste está solidário com

nos compassos de um pro- eu fui, não? - Sta Ema Mancelos;' lar-nos qual o alimento o povo, ou com as camarí ..

grama escolhido, onde a sua Nã'o ría, amigo" deste des- - Sra. Lídia de Lourdes que, em substituição a car- lhas dominantes.

inconfundivel graça- dava.' fêcho! Todos aqueles ban- Claudio. ne, usa o sr. Paulo Fontes,
realce á interpretação do deirantes de gravata que

e qual o do povo.

seu personalissimo "Abra- por alí andavam atras 'das Quais os .recursos de que

-ça-me assim". esmeraldas do àmôr, eram este dispõe com seus sim-

Ramirez, - não confun- tantos outros Paes Lemes Ve5J.ido de ples vencimentos de' fome,
dir com aquele celebre per- que, no fim, só achariam o casemenm

e quais/os dos prefeitos de
I
Realizar-se-ão, nos dias

sonagem do imortal Eça sonhei, a mentira e a qui-
• bolsas recheadas, para a 11 e 1� do corrente, nesta

de Queiroz '_, mas, 'Car- méra de umas pedras fal- Vende-se um vestido de aquisição de camarão, pei- 'Capital, os solenes' atos de

los Ramirez, da voz prodi- sas, sem brilho ou valôr. .. casamento de faile (bom) xes, e outros alimentos ca- coleção de gráus dos no-:

gíósa e de uma simpatia E o pàulista velho das enfeitado ..
com cetim, acom- ros. vos dentistas e �fa�macêuti-

irradiante, bisara quasi to- pitada nos vermelhos azuis panhado da combinação: Nâo se lembrou, também, cos turmas de 1953.

dos os seus numeres! munhado ría, dentro de E' novo e não foi usado. de dizer ao povo ,que ao

-

A solenidade será no

Mas, foi uma embalado- mim, o rico infantil daque- A interessada poderá di- tempo em que o Sr. Dr. Clube Doze' de Agôsto,

ra canção italiana, máis're-, les que tombam sonhan- ,na.n./61. Nerêu- Ramqs era !J0verna-
às 20 h o r a s, do dia

citada do que cantada por do ... ! rlgir-se á Rua Bulcão Via- dor o sr. Di Bernardi, pela i1-.e baile de formatura no

uma irmã de Dante, boni- x x x
Lira Tenis, a 13, às 22 ho-

No programa:
A noite já fôra ao en- 'I'

raso
o

CURSO DE Complemento Nacional.
contro da madrugada que I Preços:' 6,20 _ 3,50 ATENÇÃO:
vinha pérto! A cidade, lá ODONTOLOGIA Em virtude da grande

•

t

Imp. até 14 anos.

clonais, que me levou á embaixo, riscada de luzes,

I
falta de níquel, a EMPRE-

divagação. A musica, ami- pitada nos vermelhos ezuis' PATRO�O - Dr.

Ader-fj"
'

ZA solicitar- encarecida-

go, e não o whisky que me dos neôns que não dormem,
bal Ramos da Silva

11! 2
1 I r :ue:DJ mente, a cooperação de

olhava de dentro de um estava com frio e puxára '

.

PARANINFO - Dr. Djalina seus distintos frequentado-

copo de càno alto! para sobre si, o cobertor I HOJE:
> 'I

.' Gaertner ,Roslindo res, trazendo dinhei1'O tro-

Tambem, a melodia tra- branco de uma cerração en- DESFOR�A - Filme mexicano com NINON SEVILL.A HOMENAGGEM DE
.

�s 8hs.' '. cada pelei que agradecer-i,
zia esse insinuante e convi- volvent� ...

- e DAVID SILVA, apresen,tando um belo ro-- HONRA - Prof. Dr. Po- ARTURO DE CORDOVA ;

antecipadamente.
dativo titulo de "Vola, Co- No salão semp� cheio, m�nc: d: �mor, lado a l�do �om belas melodias. Ilydoro Ernani S. Thiago .�":_ Virgina LUQÚE em:

lombia Bianca" . . .. ' Paes Lemes sonolentos ca-
DlstrlbUlçao d� o�ol�:b!a Plc,tures. 'HOMENAGJtADOS - t BAIRRO. D� PERDIÇÃO J

E, eu que sou branco da minhavam, ainda atras das AMANHÃ: ·Dra. Iêda M. O;ofino, Dr. No programa: ' . I

gêma, mesmo sem ser pom-I esmeraldas mentirósas ... ! O FIM DO MUNDO (When World's Colide) Miguel M. Orofino, João Complemento Nacional.
Uma produção de George PaI, o realizador de DES- Batista Rosa, Alf�edo Che- Preços: 7,60 - 3,50

MDJ·S um ca' tar,·o'80se'_QU8 se or- TfIN9 ';"ULUA, pertencente também ao ciclo "science- I'em e Danilo Freire Duar- Imp. até 18 anos.,

I! _

ictiOl1. ma turma de novos atores, 'atuanao sob a di-

d808 dentro- da Igreja Catolica �i����;�-fotografo RUDOLPH MATE'. Em TECH- te.

No próximo dia 8, às 8 ma cidade de São_Paulo, e I. Uma fantasia realmente impressionante.

horas, será ordenado no a Missa Solene, no Çlia 3 : o: -: o:

SABADO:
Santuário do Liceu Cora- de Janeiro do,próximo ano, O SEGREDO DAS JOIAS (Aspllalt Jungle)
ção de Jesus, eI)1 São Pau- às 10 horas, ,na Cate�ral \

A .direçã� de JOHN HOUSTON, por si só, 'garante
lo, formando que fói ,pelo Metropolitana desta clda- o sueesso desse filn'le da M.G.M. estrelado por STER-

. I '

Instituto Teológ�co.piz XI,' de. ,LING HAYDEN, LOUIS CALHERN, JEAN HAÇEN,

o nosso conterrâneo Diaco-
I e em ap:ll'ição sensacional, a mulher mais falada do mo-

.

J k Mamtestando a
mento: MARILYN MONROE, a loura das curvas alu-

no Ivo Alberto un es. noss� cinantes. '

O ilustre e' novO Sacer- gratidão pelo gentii convi- : o: -: o:

dote da Igreja -Católica ce- -te éom que fómos distingui- DOMINGO:
I

lebrará a Primeira -Missa na 'do desejamos ao nov{)- Sa- f A DUPLA DO BARULHO - uma comédia musi-

Créche Baroneza de Li- cerdote' uma vida l�nga e i cal da ATLANTIDA, estrelada por GRANDE OTHELO

meira, às 8 h.oras, na Rua sern'pre consagrada a� apos- I
e,OSCARITO: ao� lado. de LOU e RENATO REST1ER.

. '

"

Uma reahzaçao feIta de encomenda para os aman-

Vergueiro, 1144, na 'mes;. tolado que abraçou. I tes dQ einema nacionaL

As 8hs.
James MASON

nielle DARRIEUX em:

CINCO DEDOS

João Assis Filho
J01'0 H. Steemann
José Carlos Daux
José Dobs Filho
Marcos Eson Flach
Marcos Hochheim
Maria Silvia-Michéls
.Nélio Digocki
'Norberto Czernay
Paulo Novochadlo
Paulo Roland Unger
Ped!o Augusto Eggler
Sebastião Costa .

Walfrido Leopoldo Bem""

hke
Walter Weimheber

Wilmar Leopoldo Gerent

I Ivan Meira de Vasconce
los
Zeno Barbosa da Silva
Zilair de 'Mattos

James MASON - June _

.

No programa:

Complemento Nacional.

Preços: 6,20 .; 3,50
Imp. até -14 anos.

f3Lf)I)IA
'E.streUo '

As 8hs.·
5 famosos artistasOs

Mexicanos reunidos numa

só pelicula: NINON SE-
, / .

VILLA - DAVID SILVA
- AGUSTIN LARA
TONA LA NEGRA - PE-

'pRO VARGAS em:

�DESFORRA
No programa:
Complemento Nacional.

Preços: 7,00 - 3,50

Da-

'. ,

AGENTES
I Precisam-se'
I Firma conceituada e id�
I nea, operando em tecidos
I

há 26 anos, admite _pessoas
relacionadas e de responsa

bilidade, pára venda de Ca

semiras, Gabardines, Trop(..
cais, Brins, Albenes, Linhos,
etc., pelo Reembolso Postal.
Mostruário gratis. Excelen-
te comissão.

TECIDOS LASCO
José

I

Carlos Caixa Postal, 8.30'5

Paulo
SãoOrador

Daux
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Dezembro de 1953
)

Nésta
1

-

Dominoo' O' Caxias
- .

t I I
..

ESTA ASSENTADA A VINDA DO POpER 050 ESQUADRÃO DO CAXIAS, DE JOINV,ILLE, FOI O QUE COLHEMOS ONTEM

I :.;

DE FONrrE SEGURA. OS ALVI-RUBROS NORTIS'IA� ENFRENTARÃO O AVAl NA SABATINA E NO DIA SEGUINTE FARÃO
.." I.EXIBIÇÃO, ENFRENTANDO O BOCAIU VA. AGUARDEM/OS JOGOS· •

Capital Sábado e
I
t

,

I

"O 'E s t a.d.o E s·p
���� pT••••g•••••••••••••••��••••••••••••••�.�..�..�..�..�..����..OG..�..�..'O..����..�

.

FLAMENGO X FLUMINENSE, SENSAÇÃO

I
OS JOGOS . ,I

DE DOMINGO NO RIO REALIZADOS E OS ,

RIO, 2 (V.A.) - Esta I A peleja está sendo a- QUE FALTAM PELA!
semana-será de intensos i guardada com invulgar in- TAÇA DO MUNDO J

preparativos para a última i terêsse motivado pela rea

rodada do segundo turno, I çâo espetacular dos pupilos
da temporada oficial. Ine- de Freitas Solich, dispostos

CAMPEONATO AMADORISTA DE 1953

gem dê um ponto, não abri

rão mão com facilidade do

segundo turno, o que lhes

Com a desistência do
Iris de enfrentar o Postal

Telegráfico, domingo últi

mo, está encerrado o Super
Campeonato Citadino da

7 Segunda Divisão (Amado
res). TiJemos bôas dispu
tas. Os clubes se empenha
ram a fundo em busca da
vitória. A organização do

certame,. apezar dos pesa

res, foi satisfatória e pelo
visto o futebol amador acu
sou algum progresso.

rias América (3xO e

4x1), Radium 3xO e 9x1),
União (3x1 e 5xO), Treze

de Maio (5xO), Flamengo
(3x2 e W-O), Bangú (2x1
e '4xO), Postal (2x1, Cole

gial (3x2) e Ipiranga
(3x2). Derrotas -' Postal
- (W-O e 2x1) Colegial
(3x2 e 6x3). Empates
Treze de Maio (2x2), Ipí
ranga (lx1), Colegial (4x4)
e Postal (lx1). Pontos per

didos: 12, goals a favor: 63,
goals contra: 30; saldo: 33

goals.

a não se deixarem abater

mesmo que para isso lhes

�,�ja exigido um período
maior de treinamentos du

rante a semana.

Os tricolores, por sua-vez,

gavelmente a surpresa des

te final de returno foi pro

porcionada pelo Vasco da
Gama ao suplantar o Bota

rogo. Caindo' o . Botafogo .

o

certame adquiriu caracte-

rísticas sensacionais, pois contando com o "handicap"
)s rubro-negros voltaram. a proporcionado pela vanta-

POSTAL, 3° COLOCADO UM FLA-FLU COMO

lisputar a primeira coloca

;ão por fôrça dos pontos
c;erdidos pelo Botafogo,
Frente aos cruzmaltinos,

COLEGIAL, BI-
.

"

CAMPEÃO

or tivo"
I

.

FUTEBOL NA VÁRZEA

Empataram em Saco dos Limões
JQC e Figueirense: 1 x 1

-

I

Já foram realizados 32 Presente urrípúblico .re- que convenceu plenamente.

jogos das eliminatórias da I
::;ular, realizou-se domingo I As equipes foram estas:

V Taça do Mundo, que são último, na Vila Operária de JOC - Nen, Laur� e

estes: � Saco dos Limões, uma par- Wilson; Walmor, Natalino e

tida de futebol entre as e- Gil;. Milton, Botelho, Zézi-

Iugoslavia 1 x Grecia O quipes da Juventude Ope- nho; Antônio e Nerêu:.
Belgica 4 x Finlandia 2 rária Católica e Figueiren- FIGUEiRENSE - Bran-

Belgica 3 x Suecia 2 .::e, local. co, A'lvaro e João; Santo

Sane 3 x Noruega 2 I Cristo, Helinho e Abelar-
I I

.

Checoslovaquia 2 x Ruma- O transcurso da duta a-' doI; Abelardo lI, AIrton,
"

nia O gradou á assistêncía, resul- Luiz, Juca e Nilton.

Checoslovaquia 2 x Bulga- tando no final um empate Destacaram-se, no prí-
ria 1 de 1x1, sendo marcadores

I
meiro Milton, Botelho, Zé-

México 8 x Haití O Zézinho e Nilton, ambos no zinho e Natalino' e no se

primeiro período. Apitou o I gundo Helinhó, Nilton, A

jogo o conhecido Nelinho, belardo e Branco.

trará grande vantagem para

a etapa final, visto terem

I
Rumania 3 x Bulgarra 1

sido os �encedores do turno
. Suec�a 3 x Fi�landi� 3

inicial. .

Suecia 4 x Finlandia O
..�..�..�..�..�..�.�

Zezé Moreira já traçou o/Noruega'l x Alemanha 1
- -",'

seu programa de treinos I França 6/x Luxemburgo 11 Sane O x Noruega O 8 - Haití x E. Unidos

para a semana rubro-negra, . Belgica 2 x Finlandia 2 'I Inglaterra 3 x Irlanda 1 )14 - Paraguai x Chile

contando-se como provavell Austria 9 x Portugal 1 ltalia 2 x Egito 1

'121
- C�i�e x Paraguai

o reaparecimento de Casti-
I
França 5 x Eire 3

I
Alemanha 5 x Noruega 1 28 - Chile x Brasil

lho no arco, já inteira�en- 'Escocia 3 x Irlanda do Nor- França 1 x Eire � .' '. I MARÇO
te restabelecido. I te 1 Portugal O x Austria O 7 - Luxemburgo x Eire

Por suas características o Belgica 2 x Sueciá O OS JOGOS A SEREM 7 - Paraguai x Brasil

encontro
.

deverá prôporcio-j Inglaterr';- 4 x País 'de Ga- REALÍZADOS 8 - Israel x Grecia

nar, alem das naturais

emo-I"
les 1 São estes os jogos restan- 11 - Turquia x Espanha

ções, uma arrecadação re- Alemanha 3 x Sarre O tes das eliminatórias: 14 - Brasil X' Chile

corde. Rumania 2 x Bulgaria 1 DEZEMBRO
I

14 - Japão x Coreia

Checoslovaquia 1 x Ruma- 17 - França x Luxembur-
\

21 - Israel x Iugoslavia
I

go
.

I
21 - Brasil x Paraguai

27 - Haití x Mexico 28 - Sarre x Alemanha
JANEIRO ,28 - Grecia x Iugoslavia

5 - Espanha x Turquia 31 - Irlanda do Norte x

1204
- lt�lia x Egito I País de Gales
- Coreia x Japão ABRIL

FEVEREIRO 3 - Escocía x Inglaterra,

fico, campeão de 1951, que lo Fluminense irão dispu
êste ano alcançou o 3° lu- tal' a primeira classificação
gar: Resultados do team dos nesta segunda etapa cre

foi regularíssima. Eis os r�- correios: Vítórias c-> Iris I jenciando-se para as elimi
sultados colhidos pelo clube (2x1 ê W-O), Colegial ..

I

natórias como o vencedor'
da rua Esteves Júnior: vi- (4x3),' América (5x2, e ..

I
do terceiro turno. Ao Flu

e W-O), Bangú (5x2 e
'

.. ! minense basta um empate
2x1), Flamengo (l�O e. ..

}ara alijar definitivamente
W-O), Treze de Maio (3x2 seu antagonista; pois tem 7
e 5x1), União (10x1 e 9xO) pontos perdidos, contra 8 do
e Radium (3xO). Flamengo.'
Derrotas - Iris (2x1) "

Colegial (2x1, 2xl e 2x1) e,
t

Ipiranga (4xO). Empates' -'

Ipir�nga (OxO), Radium .. 1
. ,I i(Lxl e �ris (lx1). 13 pon-.,,; ';,(. l' Escocía 3 x País (le Gales 3

tos perdidos, 55 tentos a fa- Mundial de Basquete Checoslováquia ·0 x Bulga-
. 01' '27:_ contra com um

i No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato 'o .v e
.

'

I
Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu- rra

'saldo de 28 tentos. bro, 16 países, entre os quais, Estados- Unidos da Amé- I_ugoslavia 1 x Israel O
34 contra, com um saldo de rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, I -

46 tentos. DEMAIS

COLOCAÇÕES,'
Canadá, F'ílipínas, Iugoslavia e Itália A fórmula do -.----- .. --- .. -�--._----

Em 4.0 lugar classificou- campeonato prevê a realização de partidas em São

IRIS, VICE-CAMPEA-O
'.
I" ga o 10 PP'

Paulo e Rio, além de u� torneio de classificação em
.se o piran ,c m .. , A

di id d
-

R' S- P.
.

.

. I
tres las, em outras CI a es que .nao o 10 e ao au-

em 5.0 .0 Treze de MaIO con: lo. Santa .Cat�rina que se tem prestigi�dó no país p�laO vice- campeonato cou- 19 p,p., em 6.0 o Bangu
,.
sua orgamzaçao e aparelhamento material podera aSSlS

be ao Iris. Brilhante a atua- com 21; em 7.0 Radium, til' internacionais desde que o Estádio' "Santa Catarina"

ção -do rubro-negro. No en- co� 25; em 8.0 o União I ofereça condições, isto é, esteja coberto.
contra decisivo, todavia, com 27; em 9.0 o Flamengo I "No i,ntuito de I?rep�rar de�d� já ;lm ambiente fa-

f
.

",1 d 29 "1
. A-

" voravel e conse;cuçao deste objetivo e que fazemos es
racassou, pey..en o para o com e em u tnp.o o me- te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
Colegial. Resultados: Vitó-] rica, com 30. 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�d�spol'tistas' que visitar�m Floria
nópolis; coberta - será o palco seguro de competições
de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras
publicaremos uma das cartas que nos 'forem dirigidas

A Federação Catarinense São eles:' Manoel
-

da Pai- em resposta aos' três quesitos formulados, concorrendo'
de Futebol acaba de enviar I' xão Tourinho e João

Se-I
a prêmios já instituidos por fir�as desta Capital.

á Confederação Brasileira I

de D t I
-

d
• bastião da Silva, desta Ca- . .:

-- QUESITOS --
\

espor os a re açao os ,
-

.

três árbitros catarinenses pital e Salvador de Cemos"

que intervirão no Campeo- da Liga Blumenauense . de!
l )

nato Brasileiro de Futebol. Desportos.
/'

O "team" da Associação
Desportiva' Colegial um dos

POUCOS
Brilhante também foi a

conduta do' Postal Telegrá-
Domingo, no Maracanã,

1S equipes do Flamengo eseus maiores feitos, sagran
do-se bi-campeã e .super

campeã. A conduta do qua
dro do Colegio Catarinense

tórias
.

- Treze de MQio ••

(5x2 e 8x3), Flamengo ..

(3x1 e 8xO), Radium (5xO
e 8xO)-, Postal (2xl, e 2x1),
Bangú (3x2), Iris (3x2 e

6x3), União (5x2 e 5x1),
Ámérica (2xO e W�O) e

Ipiranga (2x}).
Derrotas - Postal (4x3),

'Bangú (3x2) e Iris (3x2).
Empates - Iris (4x4) e Ipi
ranga (OxO). 8 pontos per
.dídos, 80 tentos a favor e

E.: .

.................ca �.,. .,'"

LEITOROPINE

ÁRBITROS CATARINENSES PARA O
CANlPEONATO BRASILEIRO.

Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente
para a cobertura do Estádio de Santa' Catarina?
(Máximo:' - 5 (cinco) linhas datilografadas).

2) -- Deverão os Governos do Estado e Município con-
, cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando
conjugadamente? I,

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

retoria da FAC conjugar esforços, para obterem
o apôio, mais uma vez, do povo cataririensc, no sentido
de tornar o Estádio "Santa' Catarina" um dos mais so

berbos Ginásios de esporte da América do Sul?
(Máximo: - 5 (cinco) linhas datílografadas).

OS CARIOCAS_LEVANTARAM O CAM
PEONATO DE BOX AMADOR

Os cariocas sagraram-se Pena - Claudionor Pe-

campeões brasileiros de box reira (carioca).
amador, conquistando seis Leves - Helio Pieroti

títulos contra cinco dos

I (Carioc.a).paulistas e um dos baianos:
O certame foi efetuado no, Meio-médio Iígeiro - Ce-

. 'I'ôdas as cartas recebidas , serão numeradas, publi-Palácio de Alumínio, no lcstino Pinto (carioca). cando-se uma delas em 'nossas edições de quinta-feira,
Rio, ence_rrando-se domin- Meio-médio -:Alexandre devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
go. Dib (paulista). o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en-

Damos abaixo a relação Medio ligeiro Paulo' derêço: .

dos novos campeões: do Jesus (paulista). PEDRO PAULO ;_ Redação de "O ESTADO"

Mosca Eder J f
Rua Conselheiro 'Mafra - Florianópolis.o re

I
/ U) dia 30 de dezembro dêste ano faremos às iu

(paulista).
. Me�io Milton Rosa hor�s, em no�sa redação .� sorteio de todas' as :a�tas .re-Galo - Elcio CarneIro {paulIsta}. cebldas. As Ílrmas que Ja nos ofereceram premios são

(paulista), Manoel Boamor- Meio-pesado - Walde-' as seguintes:
-

I
.

te (carioca e Geraldo Ma- mar Adão (carioca). CA�A PERRONE - JOALHERIA MULLER -_,

galhães (baiano) empata-, . Pesado _ Francisco de
CASA HOEPCK'E - e a T.AC. - com uma viager\1 i

I A" sop soíloÇ so .InS�ss-e e.Ied 'onI oe 'elIoA a epI '0'i!AB ap\ dos. SSIS (canoca). Campeonato Mundial.

PREMIOS r.

r

nia O

Eire 4 x Luxemburgo O

Grecia 1 x Israel O

\ .

...'�.
.

_
.....

--

�-..... -.... ..
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TECELAGEM HENRIQUE
DE BRIDA S,/A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

, (1° Convocação)
São convidados os Snrs, Acionistas a comparecer á

séde social em Criciúma, neste Estado, no ,dia 12 de

Dezembro, às 14 horas, a fim de, reunidos em Assem-·
bléia Geral Extraordinária, deliberarem sôbre o se-

guinte: .

a) :- Discussão e deliberação sôbre a dissolução da

Companhia;
b) -- Assuntos correlatos gerais.

Criciúina, 26 de novembro de 1953
Amado De Brida

Diretor

Não Vai Bem a UON,
------------------------------------

.tina,
Falando à imprensa para-

f
-se, que, verdadeiramente,

r
não há grupo ou grupos
dentro da UDN, O que há

Avi s o'
DR. MOENNICH, Clrúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos, 38 ..,..- fone - 2,834

REASSUMIU SU3 Clínica Especializada.
---------------------------------------

Negocios de·· Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge -- Sala 4, oferece á venda:
-

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

Duas éasas de alvenaría e uma de madeira
(construção rec�nte), situadas á .rua CeI. Pedro De

Illoro - Estreito;
Um conjunto de casas de madeira -- Estreito; .

Lotes de terreno situados na Vila Flórida
Estreito, em prestações suaves e sem juros;

,

Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
medindo, cada um, 13 x 50,

Florianópolis, Quinta-feira, 3' de Dezembro de 1953

Missões; PUNIDO-em 1822, nas linhas a-
,

.

vançadas da Bahia trava- EleJ·tor Faltosoram-se renh.idos combates .

t f iti t b '1'
S, PAULO, 1 (V,A.) --

en r e os SI ian es rasi eI-

t tuz
.) juiz da la, Zona Eleitoral

l'OS e as ropas por uguesas

I
'

1 G 1 M d '.

. sondenou .o eleitor
�
Carlos Io enera a eIra' .

-

1875 N', f
Almeida Correia a 1 mês de I-- em , em' Ice, a-

_

1 A I' C díd
- letencao e a multa de ....

eceu. ure iano an 1 o
�

T ,Cr$ 500 00 em virtude de
avares Bastos, nascido em

.. "

Alagôas, aos 20 de Abril
haver deixado de compare-

de 1839. Filho do desembar- cer à 16a. secção
-

eleitoral

do 'Distl'-ito de Santa Efi-

à Jus'iça O Inquérifo
confra Wainer '

RIO, 1 (V.A.) - O in- Coelh�, que dirige o inqué
quérito policial instaurado rito recebeu o laudo do ga
contra Samuel Wainer por '

,

f 1 d 1 -

d ,.,
bmete de exames periciais

a sa ec araçao e naclO- ,

.

José Vadir Kanitz áa nalidade deverá ser enca-
mas esta aguardando res�

-, d 1935 f'lh d '1' '

h d 'J .' posta aos ofícios que en-
('.asse e ,I o e E las mm a o a ushça nos pri-, -

Kanitz e de Delayde GUi-1 meiros dias de dezembro
I

viou, sôbre o assunto; ao

r",arães Kanitz. I entrante, O delegado Lírio! It�unaratí.

3 DE DEZEMBRO

-' em 1535, em uma das

A Justiça Eleitoral e o Regime );o-lÇ..
o Diá?'io de Notícias, do'

I
modismo, viria juntar-se a

mo, publicou, sábado últi- desconfiança ao órgão apu

mo, o seguinte comentário: rador dos sufrágios.
Três anos decorrid�s do

I
O episódio em apreço, en

último pleito, volta à tona tretanto, por lastimável que
da publicidade um deplorá- haja sido, teve o mérito de

vel _çuso em que se envol- evidenciar, por outro lado,
• praias da- Guanabara, os

veu um dos membros da a vigilância do Tribunal

f S Capitães Juan de Ayolas e contem!
magistratura luminense, uperior, 'na defesa da ver-

Galaz
.

de Medrano executa- O Livro mais solicitado,
com atribuições eleitorais: dade eleitoral; e as estra-

subscrevera diversos títulos nhezas por acaso formula- ram a sentença de D. Pe- o mais lido e o mais que-

_

de eleitor, em branco. O das acêrca da demora des- dro de Mendonza, proferi- rido do mundo!

Tribunal Superior Eleito- sa decisão __ três anos __

da na véspera de sua che- . A Bíblia é uma revelação

ral, havendo determinado a tem de ser respondidas, na- gada, o Mestre-de-campo-de divina.

turalment .

1 g
- Infantaria Juan Osório teve

abertura de inquérito para e, com a a e açao
d 1 d ddIa sua revelia e segundo o AH! SE LESSES A sis, até ao último capítulo corrente, resolveu prorro- tes e condições acima.

esclarecimento a irregu a- a necessi a e de esclare- '

d 1 1 1 d b qual deveria ser morto a BIBLIA, . . do Apocalipse. Creio na sua gar até 30 de junho de 1954 3, A inscrição será feita
rida e, cone uiu pe a cu pa- cer e maneira a soluta, da-
b 1 d d d d d d Punhaladas ou estocadas história', creio na sua poe- o prazo para atendimento mediante apresentação dos
i i a e o juiz, incurso a a sua extrema gravi a e,

I ' -

, - "até que a alma lhe saísse Conhecerias o segredo da sia; creio na sua profecia; no mercado de taxa oficial,
nas penas da lei, o delito imputado ao juiz

das carnes". alegria, da fôrça e de uma creio nas suas doutrinas, dos pedidos, de câmbio em

Não, há felizmente, lem- fluminense,
Costumava dizer-se, anti-

-- em 1615, partiu do vida útil aos outros. Creio que seus livros são favor de estudantes de grau cula no exterior visado pe-
brança de ocorrência seme-

h I
.

d f Màranhã, afim de fundar A Bíblia dá alegria a ví-. inspirados; creio que as superior, bolsistas e mé- lo Consulado Brasileiro,
1 ante, em qua quer outro gamente, que a ca a re 01'-

um estabelecimento no Pa- da. suas palavras são inspira- dicos em cursos de especia- 4, Os pedidos de câmbio
Estado da Federação,e pare- ma eleitoral destinada a as-

I' 'I
" gi I' d 1 it

rÍí e que hoje é a cidade de das; creio que tôda a Bí- lização e professoreS' bra- relativos a tais remessas

ce inúti insistir n� sua gra- se urar a isura os p ei os,

vidade. Na Justiça Eleito'i-ãl óS técnico;�m· frãUdes pro���é�ancisco Caldeira
I
AR! SE DIFUNDISSES A blia é inspirad�, Creio, por- sileiros que se achem le- ficam sujeitos ao pagamen-

. ,

di t t
Castelo Biâh_;� BIBLIA, . . tanto, na BIBLIA.. -- W, O, cionando literatura brasí- I to da sobretaxa de Cr$ 7,00

repousa, a rigor, a nossa curavam.ame la amen e,

eS-J'
-

existência democrática; e tudá-la a fundo para desco-
-em 1636, a missão [e- �-- Lech, leira no exterior, .�t9./(�p_:?�i-� ) por dólar

tudo estaria perdido no dia brir meios de burlá-la, Es-
suitica de Jesus-Maria, em Farias obra positiva, pa-

*- O homem n..�o poderia
_ dos, ��uint�,s�ü�s: lou seu equivalen �'11 ou.

1
.

ibilid d t t Jequé atualmente Rio Par- triótica e de utilidade pú- escrever a Bíblia se-quTs'M �) -- para estudantes de
I
tras moedas,

em que e a se mancomunas- sas pOSSI uma es, en re

an-,
'

tid did t
..

d
- .

t do, no Rio Grande do Sul), blica, se, e não queriria escrever grau superior até US$ , .. , Florianópolis (SC), 30 de
se com par 1 os ou can 1 a- o, am a nao exis em em

.

f d f de t 1 C 'do EI it
I foi tomada, após violenta Néla está o segredo da se pudesse. Dr.Halde- 200,00 -- (duzentos dóIa- novembro

-

de 1953,
tos para rau ar a expres- ace o a uar o IgO ei 0-

-

d A b
-

1 b t d d int 'I combate de 6 horas, pelos paz dos povos e da verda- mano res) mensais; . ,Edgard da Cunha Cidade
sao as urnas, a stençao ra e, so re u o, a m egri-

d d 1 d h· paulistas de Antonio Ra- b) para bolsistas e G t
do eleitorado, já tão grande, a e mora os omens res-

-- - eren e

poso Tavares; médicos em cursos de espe- I, asma?' Cunha - Chefe
aumentaria, acabaria em pensáveis pela sua obser-

debandada. Aos '.'

- �m 1735, quando a Co-

FISCaL d I a P I
cialização até US$ 300,00 do Serviço

motivos vância, E tal convicção pre- O·que a explicam, agora, co- cisa não ser modificada; ao
lonia do. Sacrament�, de .

cuja praça éra Governador • • ••
.

mo sejam a má constituição contrário, deve tornar-se ca
o General Antonio Pedro

de chapas, a inaptidão para da vez mais sólida, pois só
, d d

' lidará
de Vasconcelos, sofria cons-

o exercício do ireito o vo- aSSIm se conso I ara o regi-
b b

to, por falta de cultura cí- me. J
tantes om ardeios do Go-

l 27-11-53. I
vernador de Buenos Aires,

vica ou simp esmente e co
Salcedo, foi morto um de
seus auxiliares, o jesuita
bavaro Tomáz Werle que

dirigia os Guaranis das

I gador José Tavarees Bastos

� d. Rosa Tavares Bastos.

Formou-se em direito pela
.

Faculdade de São Paulo,
em 1861, sendo eleito no

I ano seguinte, deputado pe
la sua Provincía Natal;

1 .

l._.....t� I '-.
- em 1902, faleceu o re-

_ segundo Arfur Santos
I publi�ano Dr, Prudente de

BELEM, 1 (V,A.) -- che-I de temperamentos
humanos, MoraiS, que foi Presidente

gou a esta càpital o depu- Há os mais arrebatados -do' da Republica e que, por

tado Artur Santos, presi-
I
que os outros. I vári�s vezes, m�s�ou ,e

dente nacional da UDN que' Sôbre o abono ao funcio- ,pratIcou severas hçoes CI-
, '

I
I '

vem participar do congres- nalismo, declarou que a u, i Vlcas;
so regional udenista, o qual D, N, não tomou nenhuma ... , André Nilo Tadasco

se reunirá, dentro de bre- posição oficial. Até a maio-I .:...__

ves dias, na região bragan- ria estava contra a conces-

s�o do mesmo, �unca, tam- PERO-EU SEbem, em relaçao a outros,
-

ense, o sr, Artur Santos dis- assuntos, fizera a UDN·

questão cerrada, a não ser Perdeu-se uma caneta

em questões políti�as, ,No PARKER 51 -- contendo c

restante, o partido sempre nome do proprietário Nery
é essa natural diversidade respeitou. de Medei!,os Rejis. Quem a

.
.

encontrou é favor entrega
la na DelegàCia O,P. e So
cial. Gratifica�se.

Atenção
CONSCRITOS DA

I
CLASSE DE 1935

I Deverão comparecer ao

Quartel do 14° B. C" afim
de trata� de assuntos de
seus interesses; os seguintes
conscritos:

Luiz Carlos de\Mello, da
classe de '1935, filho de Ma
dno Mello e de Maria Sar
torati Mello.

é um livro inspirado, uma 1. COMUNICAMOS a

revelação de Deus ao ho-, quem possa interessar, que
mem, Creio na Bíblia desde o Conselho da Superinten
o primeiro versículo do dência da Moéda 'e do Cré

primeiro capítulo do Gêne- dito, em sessão de 24 do

"Vende-se
Se v, sa quiser receber informações e o pro

grama dêsse concurso, queira remeter cinco cru

zeiros em selos postais à ESCOL � Caixas Postal
2.016 - RIO DE JANEIRO.

Venda-se
Um lote dé terreno, próxi

mo do centro (rua calçada),
Informações à Rua Deodoro

7, das 7 às 10 horas,
-

I

Loori.val '�nt8s Ir:Z";7'1Candidato i AG II:N C IA DE I
. PÓ��d!' �:�� de !::: i PDBLI,�DADE I
taria prestes a ingressar no

o
REVISTAS ,'PTB, o sr. José Américo

, e �

disse:
�

lADlO - JORNA!� I
-- "Por mil vezes já disse t .,.

.()....()�()-()---()---(),

que estou absorvido � dedi-

c;ldo exclusivamente aos

problemas de minha pasta,
$em pensar em' ingressar nente Silveira no, 86, pró-
em partido algum". pri? p/escritórios, represen- Parficipação

-

tações, depósitos, pequenas Jorge Lunardelli e Gla

oficinas, etc" Tratar com dis Lunardelli, têm o pra
Leo M. CoutInho a mesma zer de participarem aos seus
rua no, 84,

,Notas Evangelicas
-,

O, Ltvro da Esperança
I deira. felicidade dos ho

I m�s�íblia dá paz ao cora

de I çâo.
ela I QUE DISSERAM OS

GRANDES ...

AR! SE TIVESSES A

BIBLIA., .

Ficarias admirado

descobrir tudo o que

* Creio na Biblia porque

INSCRIÇÕES DE 1° A 21 DE DEZEMBRO

gência, onde deveria servir
. .

como primeiro mesário.

,

O MELHOR JURO �

- .

5%
"

DEPÓSITOS POPULAREs

BANCO AGRíCOl,A
"

RUA TRAJAN,O, 16
fLORIAN6pOLlS

Fr.quez.. em gc;;r
IVlnbo �����r�fado

MUDAS DE OLIVEIRAS
VARIEDADE COM MAIS DE ANO

E MEIO "GALEGA" AUTO
FEfiTIL

Com início de produção ao '4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. -- _Rua da Conceição, 36,
3° ando sala 313. Fone -- 36-6441

- SÃO PAULO-
-----------------

ENcaMINHADO
-----------,-_----

II

Banco �o Brasil S.A.
FISCALIZAÇÃO

BANCA'RIA
(trezentos dólares)
sais;

men-

c) . pal;a professores
REMESSAS MENSAIS brasileiros que se achem

lecionando literatura bra
PARA ESTUDANTES' E,

sileira no exterior até US$
4.90,00 (quatrocentos dóla-BOLSISTAS

res) mensais.
2, De acôrdo com a re

solução do Conselho, serão

admitidas novas inscrições
até 31 de dezembro do cor-

rente ano, dentro dos limi-

documentos de praxe, in

clusive
.

atestado de matrí-

H,P, -- eixo cardan.

Otimo estado, Facilito

pagamento,
Hercilio Luz,
4,

Tratar a Av,

155-A Apto ORGANISADO
f._

EDITADO
PO�

't)(JIIÁLt(?/(Jhq(J4J1[g
gElXAe 'N.fTTO
FLORIANÓPOUS_ SANTA CAT,'RtNA

.. Resfriou-se 1
o "Satosin" é excelente

para combater as conse-,

quências dos -resfriados :

irr ítaçães dos bronquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Sãtos in ', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas man ifesta-:

ções. Sedativo da tosse e

expectorante.
TERREO

Aluga-se terreo à rua Te-

parentes e pessoas amigas,
o nascimento de sua filhi
pha; que, na pia batismal
reteberá o nome de _)

Cléa-Maria
Pôrto Alegre, 1° de No

vembro de 1953.

GRATIFICA-SE
,

I
A quem eritregar "Negri-

! nho", um cão perdigueiro,
preto, Que fugiu, à rua Con
�P}heiro Mafra, 56.

Trate das Vias Participação
R��P}!�u�!!i��smáti_

VALivrOR CARDOSO
e

MARIA TERESINHA
CARDOSO

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (tos

ses, rouquidões, resfriados,
catarros), assim como as

gripes, são moléstias que
- \

atacam o aparelho respira-
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér
gico que combata omal, evi
tandQ cQmplicações graves.
O SATOSIN contendo ele-
mentos antisséticos e peito·

Vrais, ê o remédio indicado,1 ende-seProcure hoje o seu vidro de I .

,

SATOSIN nas boas farmá- . Br!tador com motor a éx-

.

.

' ,pIosao.
elas. I Tratar na A Mod�lar.

participam aos p�rentes
e pessôas "amigas o nasci

mento de sua' primogenita,
que na pia batismal rece

berá' o nome de LÉA RE
GINA.

Fpolis., 29-11-953.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO)

1°) LINHO PURÓ, qualidade superior, em todas as-côres, cujo preço corrente é de Cr$ 110,üü - R!),oo o metro

2°). VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde CrI. 68,00

3°) CRETONE LINlIOL, largura 2,20 metro Cr$ 53,00
/

4°) BLUSINHAS,bordadâs, a Cr$ 33,00
. . ,

·5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SAR:AGOSSY, para cavalheiros (a roupa idear para
verão) Cr$ 585,00 '.',

6U) FINISSIMOS TAILLEURS; corte de alta elegância..Crâ 560,00

7°) TOALHAS DE MESA" para o café matinal, Iindíssimas a Cr$ 25,00

•

�

TRAJANO 33 ._- FLO�IANOPOLIS
\

- -------- .- _. - ._-� -"�-�_._----- -------------------------------------- -------------------------------------------�-------

I Comunistas da Aeronáutica
I .'

I "O Superior Tribunal

I
inda a sentença absolutoría UMA ESCOLA TÉCNICA O Curso de Comercio

I Militar por oéasião da aber- quanto a Paschoal Carzola, 'DE COMERCIO NO I que tomou a denominação
tura dos trabalhos da sessão,' Solon de Araujo Sá e AI-. ESTREITO

' I de "Sena Pereira", como

de ontem, tornou publico o I mir de Oliveira Neves. A novidade mais impor-! justa homenagem à memó
resultado do julgamento do Deste mesmo processo, 'o tante destes últimos dias, I ria saudosa do primeiro
processo dos Comunistas Tribunal não tomou conhe- foi a publicação na impren-: professor de Contabilidade
da Ãeronáutica, por crimes cimento por falta -de abjeto, sa da Capital, de um edital,' do Estado, dispõe de uma'

praticados .

na Guarnição com relação aos, .seguintes sobre inscri�ão de candida- Congregação -eomposta de
.3 ..;0_

Às vezes, desengano-me da ; perdido os nosso� votos. Na se asfixia.,Os que nele têm desta capital Os trabalhos acusados: Milton de Castro, tos a exame de admissão, oito competentes e dedica-
utilidade de noss,?s, homens Jigllrc exemplar de Nérêu' assento por man,dato popu- tiveram inicio no dia 23.:. e Muríló Pinheiros, Helio de (la epoca)', para matrícula dos professores, que são os

do Parlamento, Já uma vez ,Ramos
devemos ver a dig- lar receberam esse manda-: .roram encerrados no dia 27. Lira, João Abalada, Fran- na "Escola Técnica de Co- senhores: Ari Kardec de

abandonei as galerias com a nidade do nosso Parlamen-
.

to mediante,')) instrumento '

,

de Novembro findo, sendo Q cisco Coelhas, Adail Dias, mércio Sena Pereira", des- Melo, Rubens Vitor da Sil-
C'2rtE'Za de que não valia to, ' livre do voto.. E o voto vai-

mais a pena acreditar _ná (Do Globo, de 1° do cor ... 'se valorizando, entre nós, seu resultado considerado Carlos Eugenio Vila Verde, te adiantado 'Sub-distritl), va,Osni Paulino da Silva,
boa fé dos homens, depois rente) ,,�cuda vez mais, pelo desper- SECRÉTO,' por se :�ncon- t Joaquim Lino d�' SÚva, Leo-. cuja inscrição deve ser fei- José .Joaquim.Brasil, Osval
de ouvir um cínico culpada ,BILHETES DO RIO �

itãr da conciencia dó povo, trarem os réus em líberda-vnidas de Queiroz e Souza, e tade 27 de Novembro a 12 do Pereira de Melo Filhó,
de corru ....._·ção receber uma O sentido de uma homena- No Parlamento se refletem d irtud d ib I A 'L' d 1.." I' e, em virtu e a a so vi- rseruo acerte. de Dezembro, sendo que os Walmor Cardoso a Si va,verdadeira ovação de seus gem I todas as pulsações da vida

d RIO 28 (D -A GAZE '1 t t d ção na instância inferior, A condenação foi impos- respectivos exames, terão Pedroo Bosco e Bruno Mario
pares. Mas, apesar a ver- "ep, - nacionai, repercu em o ?S -

gonha daquele ato triste, TA) - Daqui a mais alguns � os apelos da conciencia"pu- Foram conden'ados a três ta de acôrdo com o artigo lugar/nos dias 14, e 15 deste Cechinel, - obreiros in

outras atitudes e r-outros dias vai realizar-se. a ho- I blíca, se tornam agudamen-' anos de prisão, os lOs Te- 1:34 do Código Penal Mili- mês. cansáveis da obra magnífi-
gestos me curaram da de- menagem dos cornistas par- 'te sensiveis todas as oscila- uentes - Mauro Vinhas de tal' (Incitar à desobediên- Então a futurosa cidade ca que vem de surgir em

ce.pçâo amarga, Pus-me a lamentares ao presidente I' ções .na' p,rática, do regim,e, Q d
. ,

,

1
-

-

d El
' ueirós e Luiz á Paiva e ela, a indiscip ina, ou à pra- do Estreito, [á

.

dispõe de benefício da coletividade domedir os acontecimentos. a da Câmara dos Deputa os, e e, pOIS, aSSIm, um SIS-

analisar os homens, á fazer sr, Nerêu Ramos. Fizemos 'mógrafo exato e fiel dade- Silva' e Sargento -- Joa- tica.de crime milhar) que uma Escola Técnica de Co- Estreito e ,d'emais localida-
uma seleção de valores, pa- ja .notar, num dos Bilh.etes !mo,cracüi" E' a garantia o quim de Àlmêida�-'e Silva. determina a RECLUSÃO mércio? perguntarão. des da visinhança, e até
ra chegar à convicção de anteriores, o quanto se faz

I penhor da .s�guran�a de Foram condenados a dois de ,2 a 4 anos. Confortadora, edificante t mesmo da Capital, pois, '\
que me havia excedido no merecedor da homenagem a., todas as Iegitimas hberda- anos e 'meio de prisão, os

. Os condenádos já foram verdade! COm a facilidade de trans-
juizo. O Congresso não era pessoa do homenageado. des,' 1St L

.

R d Ih d
'

I. . I A' CA d D' ! arzen os - UlZ ezen e reco i os a prisão.aquela fraqueza de um mo- HOJe queremos salientar o amara os eputa- I � .

..", ,
_

<, Poz-se em ação uma
menta infeliz, o Congresso sentido que representa essa dos Federais tem-se manti- e SIlva, Amaro de Olivei- Muitos outros processos, _,

I d f· 1
' -

I
", I pleiade de abnegados pro-valia por muitos outros mo- festa. ,

o ie a sua vocaçao e aos ra, Agnaldo do Rocha e, existem em andamento nas

r.icntos de grandeza. E a A homenagem dos cro- seus en:argo�, Os debates Heitor i.Alvas do Amparo, .1 AUTORIAS DE GUER-I
fessores, e, graças à tenaci-

ver um Nerêu Ramos.Tá de nistas parlamentares assu- I' que se tem ali travado, de- F' -ond d doi RA" dades com 'que trabalharam,
, ," - ,

'

"d d ora_lTI COn ena os a OIS ,7- " '",cima de sua cadeira presi- miu uma significação le:
ais nunciam, a parte os re-

de nri
-

C'
- I (D' D'" de N ti

" graças a patríótíca-coopera-
dencial, com a sua cara fe- ampla porque a ela aderiu presentantes do povo, com-

anos e prisao, os apitao o iarro e o reias
-

d t d di
chada, as suas soluções rá- a imprensa e porque no preensão perfeita da supe- Médico

.

- Dr, Sebastião da Capital Federal, de 10,'
çao e o os esses ignos

d C
'

d ti
-

d P 1 J BT' d b )
elementos d� nosso magis-pidas, a sua dignidade pro- ilustre presidente, a âma- rior es maçao o ar a- orge rowne, 'enentes - e Dezem ro .

,

'- ecta, tinha que acreditar ra se encarnou a propria menta na vida de um siste- João Rodrigues e Manuel
�

I
terio, 'os quais desde 6 de

mesmo na honradez da Ca-I Câmara, tornan,do-se ele;, ma, dernocratíco. As,l�ber- Artur de Siqueira, e �s Abril do corrente ano, vêm,
sa e ter a certeza de que. o 'dessa forma, o símbolo da. dades se acham garantidas, ,. lutando denodadam e nt e

'

:nanda�o' não .era a miseria jdigni?ade do Parlamento, ,,os direitos plenamente ass�-, S�rgentos -: J,o�e Va�der-A' ,.
I

neste sentido, e a Escola
âe mela duzla de aventu- A itnprensa e o poder le- gurados, e a naçao pode lI-I

leI Nobrega, HelIo Espmdo- tençao I, '_ d C "d E'

d d
' ,

1 t'
-

d' t' re' t 'E' 1 C t L
"

d S'l Tecmca e omerclO o s-
relros, mas a ver a eIra gIS a IVO sao OIS es elOS v men e respIrar. . ne- a os a, aVOISIer. a 1 - :-

, ,.. ,

responsabilidade de brasi poderosos da democracia I cessurio relevar-se aqui a F't J
-

T t CONSCRITOS DA -

t
treIto e h.oJe uma realIdade,-

I '-" ,. va reI as, oao rau mann
,

leiros que levavam em con- A imprensa tem nos-regi- I
harmonia que tem subsis-

J' H I' 'R'b' d! CLASSE DE 1935 Funcionara a Escola em

'd
-

bT d' I t'd t dI' 1 umor e e 10 1 eIra e ' ,

,

�I Jraç�o as res�o�sa � 1- me� fn�oc.r�tI�oSI�m p�pe, It�
o en re � po:r eg:� a-o Carvalho. Deverão comparecer ao I

o Grupo Escolar Jose Boi-
a es e suas °DrI�a�oe� assma 'balo, a de- e av�var i TIVO e ,o p�der t dxecRu IV? O Quartel do l40 B, C., afim

I'
teux, devendo as aulas ser

para com o povo, epOIs vIaS pro emas, espertar o em o presI en e a epu- .
Tribunal confirmou a- "

. ,,', , ,. ,

dé p�rto os trabalhos de ál- debate em torno deles, pro- blLca dado. às Câmaras Le- de tratar de assuntos de mmlstradas a tarde e a nOI-

guma.'s comissõel:.

,�m fecun:

I'
cura�,,� um t�mpo, colher gislativas o �restígio de que seus interesses, os seguintes, te, p�r� ,o que contam os

do labor democratico, .VI a oplmao publIca e esclare- elas necessItam par� cum- conscritos: I seus mlcladores, çom a me:"
um senador Alv'aro Ado�f�, ce-la, T�ca:.lhe, ainda, uma IPrimento. de sua missão.

A

tes do povo, Conjugam-se Luiz Carlós de Mello, da I,hor bôa vontade dos pode-
de mangas de camisa, metI- grave mlssao, a de exerc�r". A presença do sr. Nereu ôs dois poderes (não é a I d 1935' f'lh' d M I bl' d E t dd

'-'
'1'" 'IA

,

d f R d'
-

d
. c asse e 1 o e, a- res pu lCOS o s a o.

o em funçoes de aUXI lar VlgI ancla, e. azer-se sen- amos na
.
Ireçao os tra- impreri.sa o quarto poder?) , '. _'

de. escdta, como se fosse tinela, de modo que se balhos da Câmara tem sido na vital comunhão de seus
í'mo Mello e de Mar1a Sar- .

Tambem nao lhe regatea
um modesto funcionário de guardem com fidelidade as uma garantia dos rumos destinos dentro do regime iorati Mello,

I
ram apoio, os poderes pU-.

carteJra, vi �� <lores do re- normas do regin:e, se esta- infle�iveis �ue ela há d,e demoçrat i c o,' Irmanam�se José Vadir Kanitz, da blicos municipais e a -dire-,lato!' da receIta Lauro L�- beleça a pre�taçao de con'" segUIr n� VIda democrah- imprensa e Câmara no com- ('lasse de 1935, filho dé Elias çãó do SENAC, tendo a
pes em desabafos de peSSI- tas dos deveres daqueles ca do paiS, Pela sua auste- promisso gràve de, cada um K :t P f 't 'I' d

.

,

d' 1 'd 'd h' t'd d 'd d
..

t '1'
'

. am z e de Delayde Gui- re eI ura auxl la o a res-D11S1TIO ra Ica, VI eputa os' que se ac am ll1ves 1 os 'e rI a e, eompos ura, mte 1- na linha de sua vocação, .,
'

,RUS gritos em defesa de v:er- qualquer parcela do poder. gencia, o· atual presidente manterem viva na alma po- marães Kanitz. pectiva instalação; com ani-

bas
. para hospitais e obras A imprensa bem conduzida, bem pode encarnar a supre- purar a flama da democra- madora verba, .

H,P. - eix� cardan.

púb�ieas. Aquela imagem conciente desse seu eminEm- má dignidade daquele orgão cia, para' que não venha a- A Escola Técnica de Co- Otimo estado. Facilito
do político gozador, tão da t-epapel, dá ao povo o sen- legislativo, pagar-se ao sôpro de ventos TERREO mercio do 'Estreito, man�e- pagamento. Tratar a Av.

caricatlura de rua, perdfia-se I tido real da vitalidadé de- A imprensa, que vai ho- malsãos, de qualquer tufão, Aluga-se terreo à' rua Te- rá dºis cursos: o basico, Hercilio Luz. 155-A Apto
naquE' e tremendo es orço mOC"atica no país, ' menagear o sr: Nerêu Ra- venha de onde <vier. , '

d,� homens que entravam. ,O Parlamento representa Imos, estará homenageando A homenagem da im- ,nente Silveira no. 86, prÓ-lI equivalente
a ginasial, em 4

pela noite a dentro na faina o sistema respiratorio no 'nesse homem padrão, nesse pre?sa ao sr, �'erêu_:,Ran:os prio p/escritórios, represen-, anos; e o de contador, (su- GRATIFICA-SE
penosa, organismo político. da.., ria- ; homem simbolo, a Câmara sera uma bela festa de dlg- tações, depósitos, pequenas peri()r), em 3 anos. A quem entregar "Negri-Vi assim o Congresso no ção. São os pulmões da de-

I
dos Deputados Federais, o nificação da Câmar,a I lna oficinas, etc.. Tratar cor!} I Em 1954, funcionarão os nho", um cão perdigueiroseu funcionamento subter- mocraéia, Sem ele, ,a vida, poder legislativo. E' bené- pessoa, por todos os htu os, L M C

"

h
. !" d d/' I

'

' ,

ranE'O, e de lá saí convenci.. democratica extingue-se o :fica' essa harmonia entre a digna, do seu presidente: i· eo . outm o a !).lesma
I
,prImeIrOS anos os OIS preto, Que fugiu, a rua Con-

dQ de que não tinhamos pOV-Q n,ãQ respira, a nação ilnpren§.a e o;;; _re-presentan- (A Gazeta, de S. Paulo) I' rua no, 84, leursos: Basico e Contador. t E:.lheiro Mafra, 56.
--����--����I����I

Nerêll Ramos Notícias do Estreito

•

porte existente, muitos mo

ços da capital, poderão fre

quentar o Curso de Comer

cio do Estreito. '

(correspondente),
�

5%
,

O MELHOR JURO

,.

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO: 16

fLORIAN6pOLIS

Vende-se
Uma' motocicle, marca

Lúndapp com .sid "'7' ca,r 4

cilindros - 800· C. C .. ..::_ 38
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Dezembro de 1953
----,----------_

Eleições no Maran�ao
I,

,

.

Vence La -Rocqu'e na Capital e ,Inlerior

\

.

I \

LAROQUE ESTÁ VEN

CENDO EM SÃO LUIZ

E OUTRAS CIDADES_
DO INTI;RIOR

SÃO LUIZ, 1 (V. A)

,
"

Navio-Molor «Carl' Hoepcke»:
;'

RAPIDEZ'- CONFORTO _ SEGURANÇA

Viagens entre FLORIAN6POLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

ID.:\
de Fpolis. de Itajai

3/12
12/12 . 14/12
22/12 24/12

VOLTA
do Rio - de Santos'
8/12 9/12
lSn2 19/12
29/1? 30/12

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

Para mais informações dirijam-se à
EMPRÊSA NACIONAL DE :-rAVEGAÇÃO HOEPCKE I
Rua: D�odoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212 .

----,-----

Prisão de Carlos Prestes

Florianópol'is
de

ANDRADE &. KOERICH

Expresso

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

Com viagens rliretas e permanentes
Matriz: _ FLORIAN6POLIS

.

Rua Conselheiro Mafra, 135 .

,

Fone: 2534 _. Caixa Postal,' 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência: ;_ CURITJBA
- Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

-

-

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

, -0-

(Agências no Rio de Janei,ro e em Belo Horizonte cont

tráfego mút'u o até São Paulo com a Emprêsa de Trans·

portes Minas Gerais SjA)

Escola Prática �6 Comércio
- ,SenDa Pereira

�MES DE/ADMISSÃO •

la

E�POCAINSCRIÇÃO: 27 de no embr'o a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de ezembro

.

. Para inscrição- 'é, tn!or:m�ções a Secretaria atenderá
diàriamente das 17 as 19 litras.
Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX

- ESTRtITO -

.

SÃO LUIZ, 1 (V. A)
Dezesseis mil e oitocentos e

nove eleitores votaram, on

tem, nesta capital na elei-

I

7
---, ....,.._"'---_._-,_..�--_ ..-=-_.-.--

/
'\

VIAJ� CONFO'RTAVt:LM€NTt:
-e: CONI-I€cA O �Ul1)OlmA�IL
'Pt�Og.:00U�lA� 'DA·�

: Yi�.g�m _c�m _��g1!rança '

.

e rapidez ,_.
- .---

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SnL-B·RASILEIRO)
TIJOLOS PRENSJuJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

( TARIO Florianópolis -. Itajaf - Joinville - Curitiba

OsnyPG;A.;;&C ia .1_A_9_·_ê...·�_c......�i_a_:_·-_·'-_�_�:_._�e_e�_�o_�_�_:S_fl�_�_\�_::,
da

JERONIMO. COELHQ. l� -,Caixa Postal, I
'239 - Florianópolis 1msrarsumoses

�
. .

çâo para senador na vaga ,.

deixada pelo finado Clodo- _ .. __._._ -- --- -----

.mir Cardoso. O eleitorado IV -

-d MIM" h' d M'
-

C' d d d.de São Luiz é calculado em: e!.-tI O de l' a. ascaren as e orais, an i ato . e
4�,633 . ,eleit�res. A_ a�sten�

,

casamento C -II
- IJ t d'

-

•

d V ),
çao no interior tambem fOI j .

• l ODCI acao,_ DO nS a O,: co'm o apoIo e argas ..

grande, tendo em. Caxias' Vende-se um vestido de .

votado apenas quatro mil casamento de faile (bom) RIO, 1 (V.A)' - Algu- dagem em torno da possi- Grande- do Sul. Adianta-se

eleitores, Os resultados das enfeitado com cetim, acom- mas fontes parlamentares bilidade de apresentação do I
que, o nome do glorioso co

duas primelras urnas apu- panhada da combinação: informavam, hoje, que den- nome do mare�h.al Mascare-I mandante. da FEB con,taria
radas dão para o sr. Henri- E' novo e não foi usado. tro de mais uns poucos dias nhas de Morais como can- com o mais franco apoio do

d I d A d
.

derá d deverá ser feita uma son- didato: de conciliacão do Rio I
sr. Getúlio Vargas.que Laroque e A mei a,

.

interessa a. po era i- ' I

iS2 votos e para o sr. Car- na N. 61.
ralho Guimarães, 7!!. rigir-se á Rua Bulcão Via-

,

\

Sindicato dos - Empregados
DO Comércio db Florianó'polis

--� ASSEMBLÉIA GE�A;r.. , Firm� conceituada e ido--

Pit_$ OJ
COnvoco os associados deste Sindicato, para a reu-' .

-'

e
nião de Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar em I n:a, operando e�l tecidos

. ,$
sua séde, á rua Tenente Silveira n. 15 -:- 2° andar

(EDI-." I
ha 26 anos, .admIte pessoas

FICIO PHATERNON), no dia 4 do corrente (sexta-. relacionadas e de responsa-

l/fA'
.

feira) ás 19,00 horas em la. convocação e ás 19,30 horas !
bilidade para venda de Ca-

*.
. em 2a. convocação caso não hája número suficiente na ! '

'

G b di T
.

" rvllUN"I'r 'PA"O ,..11. .. ,.

de' d di
"

I semiras,
a ar Ines, ropi-

-" UVlUUlIr;- ,vu.,.,. pnme,ra, e que tera a seguinte or em o la.
,

.

.'

.

.
.

/ ,,� 1° - Leitura e discurssão da ata anterior CaIS, Brjns, Albenes, Lmhos,
-' I " "O.J \IAPCJOS 2° � Fechamento, do Comércio na semana do Natal : etc., pelo Reembols� Postal.

,

.JI �"

.�.,i*
. 3° - .Frente Sindical para aumento do Salário-Mi-

I.Mostru.ár�o.
gratis. Excelen-

•D
� rumo. 'I te comissao. �

� ,;; �
� Florianópolis, �o de Dezembro de 1953 I TECIDOS LASCO� �

.

._.,.� it � AMANCIO PEREIRA:. FILHO
'_

.

_

�J -

'. Presidente l-caIxa
Postal; 8.305 - Sao

,1 _
.

________________....... � I
\

- Paulo
" .

>( _.'
.,

' -

I

• PLACAS SIF'ILITICAS,

Elixir.de Nooueira
Medfcaçlo culllu DO ira.

ta.eDio d. .lfllÜl.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPO
SITORES E EDITORES DE MÚSICA:

Temos o prazer de comunicar aos srs. Presidentes
Ide entidades associativas. de caráter recrea1ivo, empre-

. -"

sários e proprietários de recintos de diversões públicas di e está
que, a partir de hoje, a' Agência Geral da SBAGEM no

COS

Estado de Santa Catarina estará instalada à Rua Traja-
no, n. 12 - 1° andar _ Salas 14 e 15, Edifício São Jor
ge, Caixa Postal 460 e telefone 2,144, nesta Capital.

Diàriamente, no hçITário das 9 as 12' e das 14 às 17
horas, atenderá a todo.i> os contribuintes e interessados.

Florianópolis, 1° de dezembro de 1953.
José Mariano de Oliveira

Inspetor Geral para os Estado do· Sul
--------------------

no estadual no próximo
� �dicado nos casos de .fraque

'

pleito. O sr. Lourival Fon
U, palidc:z, magreza e fastio, porque tes aceitará a indicação no
em sua formula entram substancías .'

tais como Vanadato de sódio, Lici-
caso de 9ue o seu nome ve-

tina, Gilcerofosfatos, p�psina, noz I nh� r.e�l�ente a harmoni
de cola, etc, �e açao pronta e eflc!1z zar as varras correntes, evi
nos casos de fraqueza e neuraste- tando-se lutas estereis.
'ruas. Vanadiol é indicado para h.o..'

.

mens, mulheres, crianças; sendo ror.
mula conhecida pelos grande-s roê.

Iíceneíado pela saude Publica.

MAGROS E FRACOS

VA,NADIOL

Iram 656 votos para o sr.

La-I s,:. Carvalho. G�imarães es

I roque de Almeida e 22 para ta tendo maioria em Ca

I o sr. Carszalho Guimarães. xias, Viana, Godoi e �osá�
I As primeiras apurações rio, sendo que em CaXIaS e

do interior assinalaram que por pequena margem. Os

o sr. Henrique Laroque está dois candidatos continuam

Foram apuradas até êste vencendo nas cidades de Pe- confiantes. na vitória.

momento quatro seções des- dreira, Carolina, Colina, Co-
ta capital, que

- apresenta- i roatá e Itaperú, enquanto o GRANDE ABSTENÇÃO
NAS ELEIÇÕES DO

-"--- ---

MARANHÃO

RIO, 1 (V.A) _ O pro- tendendo a um pedido iden-··
motor O,rl,imdo Rib:iro Cas- 'I tic�, o ju�z: Darci Lopes Ri

tro
_
solicitou, novamente, beiro, OfICIOU ao chefe de

que .a Justiça ��itera à

c�e-I Poli�ia}o�icitando aquelas
fatura de PolICIa o pedido providências. Agora, o pro

de providências para a cap-Illlotor Orlando Ribeiro Cas

tura de Luiz Carlos Prestes
I
iro pediu.vinclusive, que se

e outros líderes comunis- . [a reclamada a proposta à,_' ,

- .

d I I f"
.

��=:.:�!�:e=�!u�:,�:�:;;;�:P"m:n�-Cerâ1DiCI·· São. Caetano I

Dssegure Seu Futuro·

S. B. 8. C•. E. M.

18ANCO
de Cif�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I I

R.v.ad�,16 ". ,

FLORIANÓPOLIS - 5r�.�6�6.rlnó,
.

)

Estudando para' os Concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO

. Ordenado de Cr$ 3.580,00 a Cr$ 7.080,00
(Instruções no Diário Ofidal de 3D-lX-53)

-

E BANCO DO BRASIL
Ordenado de Cr$ 2.990,00 e mais·;tI gratificações.

I Preço':cla coleção completa de pontes, para cada um

dêsses Concursos, rigorosamente dentro dos programas

loficiais, Cr$ 300,00 .. Porte aéreo, mais Cr$ 50,00. Pedidos
por Reembolso Postal ao L N. C. A - Praia do Bota-

I fogo, 526 - RIO. Tele. 46-3815.
'

_

.,.

Lavando com Sabão

V>irgem E5pecialidadé�
. da Cla .. IBIZEL INOnSTRIAL-...:...Joinvllle. (marca r8gistrada)

economiza�se jempo, e dinheiro

-�.,.,---_._-�,--'--�---------

•

';AGENTES
Precisam-se

I José lmérico não
I
é poiltico !

I RIO, 1 (V,4.) - Informa
"A Noite" que o dr. Lou�i
val Fontes é cogitado por
elementos responsáveis dos

partidos políticos de Sergi
pe pafa candidato ao govêr-

SÃO PAULO
RIO?

.�I

r('
.

c...._�

Ven,de-se
Uma máquina de escrt'

ver, marca "NAUMANN
,

IDEAL", em perfeito esta-
'" do .

Tratar � Rua Presidente

Coutiúho, 73, nesta Car:.�i
tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



aterrissarão, para Y,isilação pÚblica
- OS AVIÕES A JATO, QUE VISITARÃO ESTA CAPITAL, AQUI ESTARÃO DEP OIS DAS 8 HQRAS, AMANHÃ, ÁTERRIS-

-
.'

- /' -

SANDO NA BASE AÉREA, ONDE PODERAO SER VlSITADOS PELO PUBLICO. - FRENTE AO MIRA-MAR" HAVERA
I _

'

CONDUÇÃO PRÓPRIA PARA OS HOMENS DA IMPRENSA LOCAL, APOS AQUELA HORA.
CONVITE AO POVO I Nesse ensejo, o

comah-r���::�:;!:::�::H':�:! ;!:�E;:::::;V�eP::� .1100'VO'flad·a ,'a, ,11,aAOrnaraque, a,manhã, às 9,ho.ras, os Conduçã,o - A cO,nd,uç.ão I li ", li Sessão de 2-12-53., I Defende-se Nelson Rosa

d A d B A t d
Presidência - Deputado I

Brasil

rneteors_ a, er�nautIca so- a. :se er�a �s ara a

I�-J 1)0'íre outros o' pro'J·eto de let aumontando' o IVolney C. de Oliveira. ,A Comissão Permanente
brevoarao a Capital pousan- posiçao do público, a partir n , ' '.�, iJ Secretaria - Deputado I recebeu, assinado pelo Ins-

do �a B�se, ond: p�rmane-I
das .8,30 h�ras, saindo do (UDel'Oualismo _ "r·ltérl·O J·'osto n eqUI" t�t'IVO I L_enoir V. Ferreira e Elpí- petor Lima e Silva, do Ser-

cerao ate ao meio dia, trapiche MIra-Mar. . .

U
,

\J U dio Barbosa. viço de Proteção aos Indios,
" I /

.

: A Câmara MUnICIpal, I Justo é destacar, nesta 0- evitará possíveis injustiças, Divisão Territorial do telegrama acusando o depu-
� � cujos trabalhos da presente portunidade, não só a ne- sendo, portanto, o projeto' Estado tado udenista Nelson Rosa

sessão legislativa foram en- cessidade da providência co- digno da aprovação da Câ.l O dep. Lenoir V. Ferrei- Brasil de estar se apossando
f

I ra, do PSD., presidente da das terras doadas aos índios
cerrados, ante-ontem, oi mo, também, o critério que mara. Há, ainda, melhoria Comissão de Divisão Terri- do Pôsto Duque de Caxias,
convocada para' reunir-se, foi adotado, na distribuição I de' salário-família, que pas-, torial do Estado, prestou à de Ibirama.
extraordinàriamente, a par- equitativa da melhoria -.' sará de 60 para 100 cruzei- Casa esclarecimentos sôbre Argumenta o deputado'
tir do próximo dia 9 do cor- sôbre os primeiros mil cru-

!
ros, por filhos ou dependen- as a�iv�dades da referida que sua participação no ca-

rente, afim de apreciar pro- zeiros, 30 por cento; sôbre
I

te.
Comissão. so é unicamente a de por-

"[etos de lei aind'a pendentes dO' I, d b
tador dos requerimentos

os segun os, 2 por cento e
I Esta, assim, e para ens Apêlo de Campos Novos formulados por colonos e

do pronunciamento daquele sôbre os terceiros e restan- o iuncionalismo público do I Às mãos do dep. Cássio que ás terras requeridas
Legislativo. tes, 15 por cento. Tal distri-

I

Município de Florianópolis Medeiros chegou requeri- não estão incluídas no Pôs-

AUMENTO DO FUN- .buição nos parece correta e �,também, o inativo.
'

mento da Câmara Munici-I to Duque de Caxias.

CIONALISMO pal de Campos Novos, solí- Ordem do Dia
,

A
'

I' F d
·

"

D · citando que o prazo para Dentre as matérias apro-
Entre os projetos em pau- UXI lOS e eralS .' a Iver. pagamento, sem multa, do vadas, destacá-se o projeto

V
"

•

t d 'd
ta, há a ressaltar o quecon-. impôsto territorial, seja que autoriza a abertura do

, itorioso' O prOle o o. ep. cede melhoria de vencimen- sas Asssciações prorrogado até 31 do cor- crédito especial de .......
-

ADtOA01·0 ,A. Imc,l· .18 '\ to.s ao.funcio.nal.ismo. muni- rente, em .virtude 'dos pre- Cr$ 175.000,00 para a aqui-
fi V U O dr. Adalberto Tolentino

I

do Orçamento 1954 subven- juizos causados por tempo- sição de um veículo desti-
�

.

. cipal, "'InclUSIVe inativo,

Ontem, finalmente, foi a- dade das consequencias do
, ,_,_,_

de Carvalho, Presidente do' ções extraordinárias Conse- ral. nado à Colônia de Psicopa-
t 1 '1' d b ú D D- I Diretório Municipal do P.llho Nacional Serviço Social Nesse sentido, o referide tas de Santana.

provado, por maioria,'o pro- emp�ra que a esa o: I r. Ja ma � D 1 1 b A
.I _ , • ,deputado, contando com o E em segunda discussão o

jeto de lei número 198-53, Esta de parabens, aSSIm, o. . oca, rece eu, ontem, para ssociaçao Espírita Fe .

d d W lt T 'I
.

t d d dí t
U II

.
'.

.

\'
. apoio o ep. a er eno- proje o o . ep. pesse IS a

de autoria do Deputado An- o povo �apinzl;llense, por- I i.....Oe maDo J �eguInte. telegrama: "

e Ca�Idape, �uare�ta mIl, rio Ca;raléanti, apresentou AntôI_1io Gomes �� Almeida,
tônio Gomes de Almeida, quanto o seu representante j Dos Estados Unidos, onde Comunico foram acolhi- cruzeiros vg Diretoria Fa- requerimento 'ao Poder E- autorizando auxílio de ....

d
j das pela Câmara submen- culdade Ciência Econômi-' xecutivo, tendo a Casa a- I Cr$ 40,0.000,00 à Prefeitura

que visa autorizar o Po =.

I
fôra em demanda de recur-

r

�. das do Senado acrescentan- ca vg Centro Acadêmico vg provado. de, Capinzal.
Executivo a aorir um cré- sos para a saúde, acaba, de
dito de quatrocentos mil regressar a esta Capital, o Faculdade Odontologia vg1--,---------

. T I d
� T' IM Sociedade Cultural "Joa-

cruzeiros para auxi lar a nosso preza o conterraneo, e _ e ,j
Prefeitura Municipal de Ca- sr. 'dr. Djalma 'Moellmann, .�-__ quim Nabuco" vg cinco mtl

pinzal na reconstrução dos diretor da Casa de Saúde ANúNCIOS CLASSIFI-
cruzeiros cada uma pt Uni-

prejuizos que sofreu Jm São, Sebastião e estimado CADOS ão Catarinense Estudantes,
clínico.

j
dez mil cruzeiros; Sociedà-

O ilustre clinico tem sido Família (de político), de de Pia União "Santo AntÔ-
fino trato, necessita, urgen-/ nio", do Estreito, vinte egrandemente visitado pelos te, de uma empregada de. . ..

seus inúmeros amigos e ad- fôrno e fogão. Coloreâ ou
ClpCO mil cruzeiros, Con-

incansável neste' sentido, miradores e nós o fazemos não. Exije-se discreção, le- gregação Mariana "Nossa

d d d aldade e que não concêda Senhora Desterro", dez mií
ten o ocupa o por iversas com prazer. -

vezes a tribuna do Legisla� à Assembléia -Legislativri -----
entrevistas. Póde dormir na cruzeiros, Liga Operária

G • M-'f
casa do patrão e, de fórma

tivo para justificar com dis- vem correspondendo plena- a. I 00' 1
'

d
Beneficente e Colégio

a guma, ira ao Merca o
"SP anta Catarina", trinta

AI
-

d comprar carne. aga-se.
mel a bem. 'mil cruzeiros, cada um. A-

Lanterneiro ,competente, braços. LEOBERTO LEAL.

Federal chegou, ontem, a com bem montada oficina,
oferece seus serviços aos

possuidores de chapas-bran
cas. Assume compromisso
da entrega dos carros repa
rados, religiosamente, aos

sábados pela manhã. Preste
za e sigílo. Aceita empe
nhos. Não exije cartão do
Secretário. ,

S. Excia. foi recebido, no' Residente em Chapecó',
ao Pdder Executivo para Aéropo'rto, pelas altas Auto-, oferece-se, mediante módica

ridadE!s Civis e MilitaTes gratificação, para comprar
. .' bilhetes da Loteria Esta-

- _'
. . rum�ndo�para esta CapItal, dual, para as pessoas resi-

CIO' Alvoro P. tendo recebido a, continên- dentes em Florianópolis e

Segundo denúncias que já
do 'Cabo

cia regulamentar que lhe outros municípios. Serieda., I

teriam ecoado per.nte o dr. foi prestada por uma Guar- de absoluta. Trabalha pelo
Juiz de Direito de Bom Re- Acha-se em Florianópo� da de Honra do nosso tra-

reembolso postal.
. V. S. vai vtal'ar para a ser-

tiro, o delegado de polícia lis" desde ante-ontem, o sr. d" 1 14° B CICIona. .. e coman- ra? Nos quilometros 186 e

daquele município, - de Cap. de Mar' e Guerra, ÁI- dada pelo Capitão Carque- 204, estarão ao seu inteiro
quem já se ocupou êste jor- I varo' Pereira do Cabo, atu- ja. dispOT, duas possantês jun-
'nal em outras oportllnida- almente exercendo funções No Q. 1.�, da I. D/5a. .o tas de bois. Póde chamar a

des - estabeleceu naquela J'unto à Embaixada do Bra-,' '1 '1' b I
qualquer hora que os

pro-j
Até Um Tenório, de pseudonimo inspirado no ,

1 ustre mI Itar rece eu os .

t'
.

t d B t
-

-

1 Ch 1 . pne anos a en em. as a deputado udenista de Caxias,' atI'ra contra o sr. Ne-'
comarca a praxe democráti- si no i e.' ln t s d t d OcumprI en o e o a a -, buzinar. Temos dois anos e

_. _
rêu Ramos. Aí, bem aí, Frelldr E' que, só por um

_..;, de dar audiências à.s par- Ontem, em palestra' 'com fI'CI'alI'dade desta GuarnI'ça-o
. a

. � .

1 d...� ...

, 'I me!o.
e exp:nencla:

'd 1" Em visita a pessoas de c"mp exo e inversijo mental e moral, o Tenório
tes interessadas em casos jornalistas, o ilustre militar, notando-se ainda varias per- ,

Ultlmos dIas de lIqUI a-
'

1
-'

t seria capaz de atacar aquele que, para proteger-lhe,

I ;' 'R t d suas re acoes e paren es, 1

policiais. Até aí naàa de- que é um dos mais gradua- sonalidades dos nossos iça0. es am poucos guar a- �

.
a vida e a imunidade do mandato, não vacilou' um

d . . . , .

I
chuvas, 'próprios para uso encontra-se nesta CapItal, o. d' 1 1

mais. os elementos do' esporte, o a s 1 t os a
segun � e .agI� COI1\, aqu� a c asse que Deus lhe deu.

,

meIOS s CI 1 e po 1 IC ,
-

nos abrigos construidos pe- dr. Rogério Vieira, ex-depu- A Naçao mtelra aplaudm o gesto nobre do Presi-
Acontece,' porém, que nos i�c:n!ivando-o quando Ca- lém dos Oficiais da Marinha la Prefeitura Municipal. tado federal eleito pelo P. . de'nte <da Câmara, em socorro do atribulado udenis-

enguiços, o conspicuo dele- pItao dos Portos dêste Esta- de Guerra, Aeronáutica e I São fáceis de conduZir e pe- S D t l' t lt f ta de Caxias. Tenódo tem em Netêu um ídolo.
, 'd t

.

d I I d"l
.

P'
., e a ua men e a o un-

gado se atribui funções de
I

o, eve oportUnIdade e Polícia Militªr. ( 's�m OIS qUI os e m;I? r�- eionário do �inist�rio da .

Daí, por gest��ar. psicanalit�oa, haver nas;i�o
advogaâo e de juiz ao 1V-es- declarar que está em enten- Acompanhàm

�

aquela al- hcos. Temos de varIas co- alI na coluna do

DtaiO'
da'Manha um outro Tenorw,

d· t
' . , ! res. Educação, na Capital do emu'lo ud n' t

.

d d 't
mo tempo. E no exercício Imen os, com vanas asso-, ta Autoridade Militar os I '

' e IS a, mas Inverso no ever e ;respeI o
, Gazúa. Compro, pagando País t'd- 1 dAI"

,judicante ,julga-se com di- ciações desportivas, princi-
I

Coronel de Artilharia An-
.

I
e gra 1 ao ao seu s va oro las, sem esSa tara

J J I bem, desde que abram gave- O ESTADO, cumprimen- freudiana, não no a mitiam na folha da rua Tira-
reito a emolumentos ou cus- palmente de- basquete, do tônio de Brito Júnior, Te- tas de determinado SecretêÍ.- tando-o, cordialmente, dese-I dentes. Os complexo� de inversão ali andam aos

tas processuais pessoais - Brasil e de Santiago, para nente-coronel de Cavalaria rio" onde jazem vários pro-
FI _I montes, nos artigos eJ nos pseudônimos. Falsificado-

.

d t ja-lhe feliz estada em o lnvariá.veis de cem a mil cru- intercâmbios de clubes nes- Antônio Marquês de Amo- cessos, Instaura os con ra

I'
des e a contrario

se)
su pululam aií Cíceros, De-

I
,,- violências e crimes. Tratar, rianópolis. '

t S d T'
.

P f
zeiros. ses dois.países. Se.rá, ass.im,' rim e o Capitão de Cavala-

mos enes, ena ores enorlOS e ro essores ...

por favor, com Frei Luiz,
Pam que a causa não se oportUJ;lldade de estreItar ria Armindo Pinh�iro Bar- diàriamente, das 9 às 9,5. O T

� ,_ :' ,.,! ,,'.

confunda com ;utras, toda.s: mais ainda. os laços de ami- roso, integrantes do Estado Velide-se um exemplar, empo
'

as suas ações civeis ou cri- i zade que lIgam essas na- Maior da Inspetoria Geral novinho em fôlha, do Códi- ,Previsão até ás 14 horas

d
,- ,

do Exército. go de Posturas (ou coisa d h'
minais tem o nome geral e çoes.

que o valha), 'da Prefeituri I

e °le:

arrumação ou arrumaçãozi- O ilustre militar tem sido Hoje, prosseguindo a sua de Florianópolis. Chamamos TEMPO � Bom, passan-

nha, segundo o valor, muito grandemente cumprimenta- viagem de inspeção às Uni- a atenção dos bibliófilos, do a instável. .

embora não seja cobrada a i do pelo seu crescido núme- dades sediada na 5a.'Região I p�rque é o úni:_o que pel;- VENTOS - De nordeste
-

I

d
.

d' d Militar', S. ExcI'a. prossegUI'_ m.!te a construça.o do P..ala- a sueste, moderados.taxa jud4ciária. otimo mate- 1'0 e amIgos e a mIra ores. d S

I
' . .

CIO as ecretarIas, sem, a
TEMP

rial
pa7.'a u� inquérito, sem O EST�DO cumprimen- ra VIagem com destInO a

rexigência de marquises. I ERATURA Es-

dúvida. '

I ta-o, cordIalmente. Curitiba.
I ... BUM \ tável

,,,,.. .

'. _;: _.- ,,-"
' .

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

J

- �

.

- /

Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Dezembro de 1953

Auxilio A 'Ca�iÓlal

consequência das enchentes
a1í verificadas em fins de

outubro, do corrente.ano.
O Deputado Almeida foi

cursos objetivos, aos seus mente os s�us anseios e po

pares, a necessidade de ser demos dizer ,que foi coroado

aprovado o projeto de sua de pleno êxito o esforço do

autoria, porquanto, sabedor Deputado Antônio Almeida

da calamidade; fe�' viagem

I
com a aprovação do seu pro

especial a Caplnzal para ob- jeto, que. �rá, �negàyelm��
servar in loco o volume dos te, beneficiar o seu MUnICI

prejuizos, revelando à As- pio na dolorosa emergência
sembléia a dolorosa reali- pOF que passa em virtude

sancioná-la.

dos acontecimentos impre-

DelegadO� 1Idvo
gado e juiz ao
mesmo tempo

vistos alí verificados.
A lei' irá imediataménte

"

Vínhos Martiói
A firma desta praça Fe

drigo &'Cia, ofereceu-nos"
ontem, amostras de vinhos

MARTINI, fabricados pela
sua representada no Estado
Martini & Rossi S; A.. Tam- '

bém nos distinguiu com al-

guns cinzeiros de propagan
da daqueles produtos, ao

que somos gratos.

Procedente da Capital

Dr. Rogério
{

Vieira
esta Capital, em viagem de

inspeção às Unidades do E
xército, o sr. General de E

xército Milton de Freitas

Almeida, atuahnente nas

elevadas funções de Inspe
tor Geral.

Na' Assembléia--'--

•

Há quem -negue tudo à psicanálise e ainda
cubra de insultos e 'chacotas o genial Freud. Que
se discorde de certos exageros das suas teorias, é
compreensível. Ele mesmo, na sua honestidade .de
sábio, foi o primeiro a afirmar que a sua doutrina
em grande parte, estava sendo construida sôbre hi
poteses e conjeturas e não sôbre ciência e exatidão.
Do que' ofereceu ao' estudo dos seus seguidores e

discipulos, grande cópia foi sustentada como verda
deira. Ninguem, hoje, negará, no campo, do psiquis
mo, a realidade dos complexos.

,

O jorna,l do governador, por exemplo, ,tem o

complexo da mentira, da injúria, da calúnia - esta
até por sentença judicial. Adveio-lhe isso da obriga-,
ção de defender um governador que, quando candi
dato, ludibriou o povo com promessas mirabolantes.
A defesa, num caso de�se, e�ige a inversão de
valores. ou, para usar um conceito feliz do meu ve

lho e cordial ex-correligionário, sr. deputado Ene
qino Ribeiro - obriga a acolher os gravetos e pin
char fora a madeira de lei. Explica-se, assim, a cam

panha ,de que está sendo vít�ma, por parte daquela
folha, o mais ilustre- dos catarinenses.

,'"

(.' ..

;
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