
• PLORIANOPOUI • Reunião dos' 'Três Gra'ndes"
"Três Grandes"

I
feira. �

que terá início O avião que trouxe o pri-
amanhã sexta-I meiro ministro, o "Cono-

� �
.. :

.

TUCKER'S TqWN, Ber- Sir WínstonChurchill, che- ministro de Relacões Exte- rência dos

mudas, 3 (U.P.) - O pri-' �ou, ontem em avião, de riores, sr. Anth.o�y Eden,
I
ocidentais,

meiro,' ministro britânico, Londres, acompanhado do para participar, da Confe- depois de

_.�. ----'--------_-tI�)....O.._..<��. atIântida, durante seu vôo

DIRETOR �I !! desde Gander, na Terra

Rul"enl de
I

I<?mlis antigoD.iá- '�Nova. ,

Arruda Ramol ,�rlo
de S. Catarina � Tropas de fuzileiros ga-

, lenses, do exér�ito britâni-

IERENTE I
� AnoXl:: co, e efetivos da Fôrça Aé-

DominlOI F. I -, rea e da Marinha dos Es-

d. Aquino'! i N. 11.771 i tados Unidos, formaram

• I uma guarda de honra no

�,.....-.._ ",><��)__o·....(�)4IIit
- i aeroporto, quando o avião

I Clt l.oe
--------,---- --------------------.:_-----------

pus", aterrou sob um sol

brilhante, depois de haver
,

I

superado uma tempestade

JdIçIo de toJe - - 8 pi� Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1953

Representantes da Maioria
atuação do -Sr.

RIO, 3 (V.A.) - Tona a da amanhã, como símbolo nome,. que traduzindo:;:>-
primeira hora da sessão de do Poder Legislativo. E', virtudes duma raça, é a rc-

hoje da Câmara foi consa- .portanto, motivo do mais al- serva moral duma nacão

grada à -exaltação do Con- to júbilo para todos nós a Nerêu Ramos". Esta �('ta
gresso Nacional, em obedi- escolha do nome honrado de publicada no interior doE«
ência à decisão aprovada v. excia. para simbolizar o pírito Santo, significa, corno
pelo plenário, num requeri- apreço do nosso povo ao Po- disse, que o nome de ".

menta neste sentido formu- der Legislativo. V. excia. re- : excia., sr. presidente, cor"

lado pelo deputado Nelson alizou o milagre, sr. presi-, suas qualidades por todo-
Carneiro. dente Nerêu Ramos, de ser, � reconhecidas, já transpus o'

,

Presidiu os trabalhos o sr. ao mesmo tempo, homem a- 'umbrais desta Casa e e.n

Nerêu Ramos, cuja figura paixonado partidário e um I contra ressonância em t0,-1"
amanhã simbolizará o poder presidente rigorosamente o territóriu naciqnal,
legislativo da República, na imparcial. Sr. presidente. As pal>
homenagem promovida/ pe-' nas finais que lhe quero ch.

Para nós, membros da Câ-
los cronistas políticos e par- 'inara dos Deputados, e o

:'igir, neste instante, são ot-.

lamentares a esse ramo do I J.1Q seu correligionário: Pr-- ,

mesmo se dará, por certo,
� «lente Nerêu Ramos enri

1róprio Poder Legislativo. com os ilustres membros do
(�tueça as glórias' do nosso

o sr . .Ernani Sátira S.-:..b,e V. Exa. que mais de
I Senado. Federal, o nome de

d d
ii

� narti o, o Partido Soci::lL'
Sua oracão veio de impro- una vez tenho divergido de v. excia., encerra, realmen-

-

Ih
I - , .

t
: )emocrático, mantendo-se

viso, porque a esco a re- atitudes ou pronunciamen-, tt, nao so o nosso cancela,
como até hoje em atitud ,

caiu sôbre êle práticamente tos da Mesa e sabe com que

Imas
hoje, no conceito 'gene- I(.igna e , patriótica, na prr: 51-

no instante em que teve de mágua eu presencio, às vê- ralizado de nosso povo a mé- c'ência da Câmara dos 'Je-
discursar. Mas isto confere zez, <JS asperezasdo seu tem- dia das ,v.irtude,s .e�igidas rutados do Brasil!'

" /

às suas' considerações um peramento;' ninguém, no para o político brasileiro. E, _ ,- v, ,-

tom de grande fraqueza, re- entanto, tem mais di:gnifiCa-1 c?nfirmando o que _bá pouco Por último falou f-l depu-
velada em críticas ao pró- (10 a Presidência desta Ca- disse da repercussao que o 'ado Nelson Carnero. Do

prio Congresso, em parti- sa, V. Exa. merece nesta ho- liame de v. excia. tem tido eu discurso assínatamosi.,

cular à Câmara. Evidenciou ra de exaltação do Congres- no Brasil, aproveito 'o ense- Mesmo COlÚ os defeitos de

assim, os erros; daquela ca- 50, as mais justas homena- jo para trazer ao conheci- que aihda não nos livramos,
sa e os cometidos naquela gens da Câmara dos Depu- ruento da Casa uma circuns- somos um grand � bemvSo

casa do Congresso, enume- tados". tância que reputo verdadei- mos um bem tão grande,
rando-os e destacando en- I Seguindo-se com a pala- ramente notável. ,que o nosso descrédito é um

tre todos a falta de assesso-
I

vra, em nome' da maioria, o Quando chegava ao

recin-I
pio. Pio agourento que a

ria técnica que aflige a ta- i deputada Eurico Sales, que 1,), foi-n�e en.tregu: um )?r- nuncia a noite da ditadura.

refa dos deputados". Mas re- I assim concluiu seu discur- nal do interior do 'Espírito A -}(omenagem de agora

conheceu que o Legislativo,
I
so: San�o, ?e modesto distrito lll'anscende,

'

assi�, .das lin
apesar de seus enganos, os) A meu ver não se pode .- distrito de Vale de Souza ues duma festa intima de

menos e os mais clamorosos, I realizar obra razoável, sem . - e sem qualquer vincula-
I jornalistas e deputados, .tes

presta ao país um serviço I se levar em conta o i,'1:1- <;3.0 com a presente festa" temunhas uns dos esforços
inestimável, qual seja o d� I

perfeito _ que desperta encontrei a seguinte nota: I e dos desvelos dos outros,

estar atento à coisa pública normas para a contenção do "Na atual democracia brasi- E' urna festa da consciência

e, na sua maleabilidade ne- mal e, a Câmara, por issp j2ir� um nome se alteia e se democrática do. país, que :e
cessária, estar 'sempre dis- mesmo, é o laboratório mais pi oje.ta, marca um Congres- exalta, sr. presidente Nereu

posto a corrigir, corrigindo- preciso para as atrações �a 50 e glorifica um partido. O IRatllos, na rriane�ra exe�
�l' na medida das necessi- opinião pública. E que o po- nome que representa. a aus- plar como v. excia. vem di-.

dades sociais. Sôbre a figu- vo continue a escolher seus 'ter idade dum caráter, e a rlgíndo antes o Senado Fe

X'a do presidente, suas pala- representantes diretamente, responsabilidade dum ma- dcral, agora a Câmara dos

vras textuais são estas: 'fem qualquer interposição, gistrado. ' Deputados, nesses agitados
"Sr. presidente ao profe-

I
sem qualquer estágio mé- O nome partidário que, se e decisivos anos que nos se-

rir estas palavra; de home- � dia, a fim de ser ouvida sua sobrepõe. aos partidos e � iparam daquela inesq�ecívej
nagens ao Congresso, eu : própria voz, no sentido de reconduZIdo tantas vezes a

I tarde, em que os eleItos de

não'poderia deixar de refe_-I que sua vontade se exerça presidência duma Câmar�, 12 de dezembro. de 1945, d,e
rir-me também à pessoa I em toda a plenitudé. Sr. quantas se quer a garantIa I

ram por termmada, entre

de V. Exa., que c�mo presi- presidente
J

Nerêu �amo�. I
da ju.stiça pela atua��o ?es- péJ�as. de emoç�o do povo

dente da Câmara dos Depu- Esta solenidade esta intI-lsoa1 �mpar, de. e�Ulhbno.f' brac;.llelro, a,_?lor1Osa tarefa

t.o:dos tem dignificado não mamente vinculada à home- seremdade, rebdao no agI:' de l'estauraçao das nossas

fomente esta Casa, mas o nagem que lhe será presta- e consciência no dever. ('t il1'3ütuições.
,

�__-"""'T"'''__-�_. ��()�o_c)_' ..,_Cl_(ICSlDo() ()_(I_()....<O

O nobre deputado E'YI.eiHno Ribeiro, pela gazeta

CAR'TAS
O atual Prefeito e quem o mentoriza têm

palaciana, de ontem,. �e�o Lamuriar-se de haver �u pu,
-, feito em São Joaquim obm �e mesir;: juntam

blicado carta sua, dtrtgtda em 1946, ao sr. -Nereu Ra-
'

. '.
.

para o P.S.D. os gravetos e Jogam fora a ma-

mds; PreSidente do Partido Social Democrático. Pela deim �e lei. '

mesma folha, no dia 12 de novembro último, o mesmo Os seus verdadeirós amigos aguardam

deputado pedia-me que publicasse a --mesma carta.' Di- I
RUBENS DE ARRUDA RAMOS com fé - a sua última palavrn e acatarão dis-

<:ia, pam repetir-lhe as palavras, que �e eu a publi- I da planicie; dos dias 29, 30· e 31 de outubro de ciplinadamente. qualquer decisão do Partido.

casse, far-Ihe-ia um grande favor.'Atendt-o, pressurosa- ,
1945; situo-me entre os companheiros da cam- Respettosamente, para o' servir

mente. Fiz-lhe o grande favor,. E, agom, estou pagando l)anha' eleitoml, quando tudoera dúvida Enedino Ribeiro" .

p01' isso! O conspícuo parlamentar, depois de atendidAo, I O meu nome, portanto, nunca lhe dará Agora, que completei o obséquio exorado, cabe,

vem reprochar-me e censurar a conduta do sr. Nereu, abon'ecimentos, nunca c1'im'á dificuldades ao observar qU$ ambas as cartas do sr. Enedmo Ribei1'0

Ramos, em confiar-me uma correspondência privada e' meu Partido e, ipso fato, não enseja1'á um novo não são cartas' privadas ou particulares, mas cm·tas polí-
leal de um ami!!o e ex-correligionário! Que diaoo da-, caso em São Joaquim. ticas, da primei1'q à última linha. Cartas particulares
quilo tudo será isso? O sr, Enedino Ribeiro não é um: O objetivo' da minha carta, pedindo-lhe a depois de lidas e respondidas, se fôr o caso, no geral sã�
h'responsável. Quando me pediu o grande favor de pu- ; cadeim de Deputado à Assembléia Estadual, 'mmpidas. Cq,rtas políticas, não! O seu destino é o ar-

blicar suas cartas, sabia ou não sabia o que �stava fa-
,

foi, antes de tudo, o de levar ao seu conheci- quivo" dos p�rtidos, quando esses partidos são O1'ganiza-

I <:endo? O se1L pedido ir1·ecusavelmente. e.nvolvta exp1·.es- i mento ce1·tas manobms políticas extemporâneas dos. Não podia, pois, o ilustre deputado extranha1' que ,

'Ia aut01'ização para a publicidade soltcttada. E, asstm;, e com o fim visivel de 'atrair as simpatias do as suas
-

epistolm'es manifestações po�íticas estivessem

vetava-lhe terminantemente o direito a queixumes e la-
'

Sr. Manoel Pinto de Arruda - com o nome do sob a minha guarda - Secretário que sou do Partido.

múrias posteriores. Uma r�clamação, apenas, poderia o sobrinho - decepcionado pelo uso d_o seu no-' Razão nenhuina, pois, lhe assiste no caso: 1° - porque

ilust1'e deputado endereçar-me: a de que, havf!ndo pe- me, aposto clandestinamente em telegramas di- as suas cartas, - documentos partidários que são

d-ido o grande favor de publicar-lhe eu as cartas, fO'l;.a rigidos' ao eminente amigcl. sairam do arquivo secreto do Partido; 2° -::: porque só

ntend,ido pela metad:. Sendo du,as. essas cartas, s? uma Semprf! pensei que se o senhor estivesse
I foram· p�bJicadas ,qua�ldo o seu autor, pela imprensa,

veio a rua. Esse, e nao outro, o umco protesto cabwel no no Estado as coisas em São Joaquim não teri- 'lhes pedaL a publtcaçao como grande favor.

caso. Para que, embom tardiamente, o nC?bre deputado am chegádo ao ponto em q-ite ,estão, e nem te- Em outm op01·tunída�e voltarei a analisá-las e co-

não o faça, apresso-me em completar o grande tavor re- rímnos sof1"ido os vexames p01' que temos pas- mentá-Ias, nas suas juras de fidelidade, nas suas acusa-

Querido e divulgar a segunda missiva. sado; jogaram-nos encima todos os inimigos ções infundadas e, sobrejudo, no que elas a,berrante-
-

Ei-Ia: .

- ( que adquirimos em defesa da nossa causa; en- mente que1'iam do Presidente do Pa1·tido: que fizesse
"Floria,nópolis, 30 de Setemb1'0 de 1946. xovalharam o Di1'etó1'io Municipal e têm pm-

,'com
o pedinchão que as-subsc1'eve'0 mesmo que êle

Dr. Nerêu. Respei�osas saúdações.. curado, por todos os meios, desmoralizar o He1'- condenava .esta/Í' o Prefeito de São Joaquim fa:zendo com

Eu,_, s ou, Dr. N,ereu, entre os �eus amigos cilio. outro candtda��-:; .

"°,;-11.<

e da Minoria destacam
Nerêu Ramos

. .

a

govêrno.

,

'ID. Joaquim
I

'

D. de Oliveira

E' com respeitosa alegria que registramos,
na data de hoje, o transcurso do aniversário na

talício de S. Exa. RevrYw., Dom. Joaquim Do

mingttes de Oliveira, eminente Arcebispo Dio
cesano. E ao nosso júbilo pela oportunidade de
referências ao ilustre e venerando Prelado, virá
associar-se hoje a s'àtisfação da grande comu

nidade católica da A1'quidiocese e do Estado pe
la festiva efeméride. E' que Santa Catarina in
teira não só conhece o preclaro Chefe da Igre
ja, como o admira e estima sobremaneira.. Esti':'
ma-o e admira-o porque acompanhou, desde o

inicio do seu bispado, substituindo o saudoso
Dom João Beclcer, a inge1íte obra de propaga
ção da fé e de beneficência, em pTOI dos n"enos

.aiortuiuuioe. Guia espirituol. de invejável saber,
teólogo de aorimorada cultura e governante
sem canseiras na tarefa, de elevar a Igreja, S.
Exa. Revma. realizou, nos longos anos de che
fia, obra de larga projeção, fincada em bases de
inabalável segumnça. Justas; pen° isso, as home
nagens que a gente cata1'inensil p1'estar-Ihe-á
hoje, na auspiciosa data.

Com filial venemção os que laboram ·em

O ESTADO saudam o insigne Prelado.

de Churchill' aterrou às
12h31m.

Antes da chegada de

Churchíll, os membros da

delegação norte-americana,
que aqui já se encontra

vam, destacaram a extra01'

dinái-ia importância que te

rá a con.e i:'ência de Defesa

da Europa.
Sabe-se que o presidente

Eisenhower dirá ao primei-

I 1'0 ministro francês, sr. Jo

seph Laniel, tão logo seja
iniciada a conferência, que
os Estados Unidos manterão

I

as mesmas fôrças que se

encontram na Europa, atu
almente, se a França ratí-

.ficar o tratado da CD'E�,

Em Curitiba 9
Pres. Vargas
CURITIBA, -3' (V.A.)'

o presidente Getúlio Var

-gas �üsitará o Paraná ainda
.

2ste mês, a fim de partici
par' -do início dos festejos
comemorativos do 'Centená
rio e para inaugurar a gran
de Exposição Internacional
do Café, e o Primeiro Con

gresso Mundial do Café.
Os festejos do Centená-

I
rio começarão no próximo
dia 17. '

1 Salário-ininimo:
1.700 cruzeiros
RIO, 3 (V.A.) .: O Mi-

'

nistro do Trabalho deverá
reunir hoje os presidentes .

das comissões regionais de

salário-mínimo, ora nesta

capital, a' fim de ouvi-los

�ôbre o plano de revisão. do

salário-mínimo, que deverá,
entrar em vigor ao iniciar

se o ano de 1954. O novo sa

lário, segundo pensamento
do ministro deverá situar-

se entre 1.500,00 e .

Cr$ 1.700,00.

o RISODA CIDADE· ..

UDENILDA - Srs. Secre
tários. Atençãó. O CeI.
Marinho não foi convida
do para ir ao Oeste e tE.ve

que se demitir. Se algum
dos srs. não fôr convidaüo
rara ir,à'Concórdia, espe
ro que desconfie .. -.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ndicador Profissional- UlJRA SONO

M., E O I C O 5
"�r

I ADVQGADOS l.�.� ,ES_TADO .11'l'c) O MA,!o�!�1!I�TRA'fAMEN,
,

ADl\trINISTRAÇ
-

O o' PARA INFLAMAÇOES E DORES,
MA'RIO DOE. LARMO I

.

DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA ! DR. JOSE MEDEI- i .l A._
_

' R d
-' Of"

�, TR.ATAMENTO SE,1\1 OPERAÇÃO DAS,

CANTIÇÃO ,CHEREM W. MUSSI ROS VIEIRA 'I �o:�:�:iro ������:. l��a SIN'USITES_ MÉDICO. _ 1
e

- ADVOGADO - • Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
.

.

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
DR. ANTO-NIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. 'E INFLAMAÇOES DA _CABEÇA E GARGANTA.
A D U L T' O S DOENÇAS MENTAIS - Santa Catar inao-« RAMOS. TRA1AMENTO COM HORAS MARCADAS.

Doenças Int�rnas
\ Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS' F. DE

.CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - AQUINO.
RINS _ INTESTINOS, Doenças nervosas e men- C.IRURGIA-CLíNICA, ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PART6S e Representações A. S. La-

. SIFILlS Impotência Sexual.
_ Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório - Rua Tira- Rua Tkradentes n. 9.. cializado dás DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
ADVOGADO:'

- 5° andar.
Dr. Estêvam Fregapaní

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos 'e 'TeI.: 22-5924
, Causas cíveis e trabalhistas

Das 9 às 11 e das 13 às 16 F.0NE: 3415.. tratamento. .

CONTABILISTA: Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, lSULPOSCOPIA - HISTE- Reprejor Ltda,

l
Acácio Garibaldi S. Thiago

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 �.Estreito. RO - SALPINGOGltAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
Assuntos fiscais em geral. �._,- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. � METABOLISMO BASAL
Edifício "IPASE"-50 andar

21 - 6° andar.
----,

------ Radioterapiap or ondas ru.. 32-9873 - São Paulo
DR. MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulacão - _ASSINATURAS

"

DR. ROMEU>BASTOS DHAUSEN

,RaiOS
Ultra Violeta � Infra DR. MÁRIO' LAU- 'Na Capictal 'O

CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. �

RINDO
Ano '.. r$ 170,0 I

PIRES .

ADULT�S. E CRIANÇA� Con��ltói'i�: Rua ��a�ano, Semestre '.'" Cr$ 90,00
- :MÉDICO - Consultór-io _ Rua João l n. 1, I andaí - EdlfICIO do e ' No Interior

Com prática no Hospital Pinto, 10 - Tel. M. 769. Il\�onte?i? . DR- CLÁUDIO IAno
Cr$ 200,00

São Francisco de Assis e na Consultas: Das 4 às 6 -hO-1
Horário : Das 9 as 12- ho- Semestre Cr$ 110,00

Santa Casa do Rio de raso
. ras - Dr. MUSSL ' BORGES' Anúncios mediante con-

Janeiro
.

Residência: Rua Esteves I
'Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOGADOS tráto.

CLíNICA GERAL DE Júnior, 45.' Tel. 2.812.' i MUSSL .

- Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

ADULTOS E CRIANÇAS -

I Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol�
Consultório: Av. Getúlio OLHOS _, OUVIDOS _, powsky, 84. Federal e Tribunal Federar vides.

'

Vargas, 2 __:_ BIGUAÇ'l!. NARIZ E 'GARGANTA I ._�
.

.�
.•.

}de
Recursos.

"

A direção não se respon-

Horário: Segundas e Quin- , \DR. A. SANTAELA . ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi-

tas-feiras, das 8,30 às li .- (Formado pela Faculdade Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados.

horas. .1 DR. JÚLIO DOIN Nacional de Medicina da São Jorge, rua Trajano, 12
,

Resid.ência· - .Lux Hotel,' '� VIEIRA '>-. Universidade do Brasil). - 1° andar � sala 1. .'
.

�)"'()4_�()'-"<�.(�,",- apt.. 410 Tel.. 2021. '"
Médico por concurso da A� Rio de Janeíro � Edifício

a c I T EESPECIALISTA EM DOEN-
sistência a Psicopatas do Borba Gato, Avenida Antô- .... ,"

Dístsito Federal. nio Carlos 207 --: sala 1008..

II :_�:��'ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Ex-interno do Hospital Psi-
DOS, NARIZ E GARGANTA quiátrico e Manicômio Judi-

DR.. \VALMOR ,ZO-. Ex-Assistente narPollclfnica ciário da Capital FederaL DR. CLARNO G. .1MER GARCIA Geral do Rio de Janeiro, na Ex-interno da Santa Casa de -.j__r;'ALTETTI· AgeAnclaCaixa de Aposentadoría e \iX J..I I. n�plomado pela Faculdade Míser icôrdla do Rio de
_ ADVOGADO _

Nacional de Medicina da
Pensões da Leopoldina Ral- Janeiro.
1 II't 1 S- J

- Rua Vitor Meirelles, 60.
Universidade do Brasil way e no OSpI a ao oao Clínica Médica - Doenças dBatista da Lagoa.

\
.

Ner'vosas.
FONE: 2.468. e IEx-interno por concurso da

C rs n D t nt'N .

- Florianópolis ..."..;.
Maternidade-Escola

ur o o epar ame o a- Consultório: Edifício A-
.

cional de Saúde I
.

(::�;:.:�:��,nI�r;�o 10�!;'�:':�i�:;r:.:�::t:5d:: �!}laê�;i�:R�:l�:;a;uva, ·I�n----f-·O�r·m-���ç"""-,o:-e-: I -PU _blícidade I '$Cirurgia do Hospital Consultas: Das 15 às 18 'lU �

I A P E T C d R· d
às 18 horas. , horas, U

..
. . . '. . -. o 10 e

Atende
\
no Hospital de .fel �janeiro 'I'elefone : '

Médico do Hospital de . Caridade, ,d� 8 às 10 hor�s., Consultório: 2.208. -,

.

O leítor encontrará, nes-

,
' CaridadJ' �onsultorJo:. Rua

_

Vitor Residência: 3.305. .
tá, coluna" informações que

DOENÇAS DE SENHORAS Meireles, e�quma com Sal-'

I' necessita, diàrlamente e di

_ .PARTOS-OPERAÇõES
danha Marmho. DR. GUERREIRO DA imediato:' . --- --�'---

Cons: Rua João Pinto n. 16,' .

Res idência : Travessa FONSECA'
.

JORNAIS Telefone !

das 16,,00 às 18,00 Urussanga 2. -
,

E" Ii t d H' it 1
. O Estado .•.•....•. 3.022

horas. AP�. 102., ��:��.�;s �p:rel�=::;, I' �i:!�ze�a ·i··d····· �.:;: 1
$' fS�lfR-I�nOPela manhã atende DR. JOSE ROSARI9 .

Lâmpada de Fenda'- Re- 'Diar�: d: M:�h� .'. 2'.4'6'3' I.
,diàriamente no HoS-

ARAU'J()
I trator - Vertometro etc. A V ' .,pítal de Caridade. "I n .

X (radi f' d C
erdade 2.01(1'

I J!\oalO , ra iog.ra Ia a

a-I
Im r Of'

.

I 2 688 '

b )
-

R ti d
.

d C pensa rciai . . . •

I•
. eça . -;- e Ira a _' e or- HOSPITAIS .

CLíNICA. MÉDICA pos Extranhos do Pulmão e De Caridade: . I
Doenças de crianças Esofago. 1 (P ed i 2 31'41LÉRIO DE ASSIS (Tratamento de Bronquites Receita para uso de Oculos.,

rove .o·r •.'..... .

M
-

DICO I em adultos e críancas), C Itór i V' d
(Portaria) . . . . . . .. 2.036,

- E -

,. . ". onsui orio - iscon e Nerêu Ramos 3831 IDos Serviços de Clínica In-', Consultório : VItor Meire- de Ouro Preto n. 2 - Altos M'I'
.'

-

1 S': 18 1 ° d r
- , .

I ítar ;. 3.1:,7

f�Jiti1 da As.sistência/�uni- e,
.' -:-.

an a, . ,tda Ca.sa, B�lo I{o�lz?nte). ·São Sebastião (Casa / 'I
. cípal e Hospital de Caridade -

HOI ano. Das 10,30 as j Residência - F ehpe Sch- d S 'd ), 11 30 d 2 30 a' 3 30 h .
e au e . • . . .. 3.153

CLíNICA MÉDICA DE I ' e

.as
" s, O-I npdt, 101 - Tel. 1.560.

I Mater.
nidade Doutor

CRIANÇAS E .ADULTOS ra�esidência' Avenida Rio I
. DR SAMUEL � Carlos Corrêa ... ·3.121

- Alergia - ','
• CHAMADAS UR-

Consultório: Rua Nunes. Branco, 152 - Fone 2640. -FONSECA GENTES , IMachado, 7 - Consultas das'
__ . " CIRURGIÃO DENTÍSTA' Corpo de Bombeir�s 3.313

10 às 12 e das 15 às 17 horas. DR. ANTÔNIO MO- j Consultório e Residência: Serviço Luz (Recla- 'IResidência: Rua Mar.echal· I R F d M h d 5' ões)
NIZ DE ARAGA-O'

I ua. .ernan o ac � o, .-' �a�oes . . . . . . . .. 2.404'
Guilherme, 5 - Fone: 3783. .

. Cblllca Geral - CIrurgIa PolICIa (Sa�a Comis- I
Bucal Dentaduras - Pontes sário) 2.038', O C dI'CIRURGIA TREUMATO- Móv'eis e fixas. Polícia (Gab. Dele- entro e nadlação

LOGIA Raro X e Infra-vermelho. gado) . . . . . •. . .. 2.59.j Menta]E"A�or e 'Luz" realiza
DR- I. LOBATO '

Ortopedia HORÁRIO: De segunda a sessões. sotericas, todas as se-

FILHO Consultório: Joã0 Pinto, sexta-fei,ta das 10 às 12 ho- COMPANHIAS DE gundas feiras, às 20,30 à rua

Doenças do àparelho respi- 18.
'

ras, e das 14 às 18 horas. �RANSPORTE
Conselheiro Mafra, 33 -:- 2°

ratório Das 15 às 17 diàÍ'iamen te. Das 8,30 às '12 horas aos AÉRÊO andar.

TUBERCULOSE Menos aos Sábados sábados. TAC •.....•...... 3.7001\' ENTRADAFRANCA
RADIOGRAFIA E RADIOS- Res.: Bocaiuva 135. CLíNICA NOTURNA as C" S 1

.

.' ruz,euo do u... .. 2.500,
COPIA DOS PULMõES Fone: ,- 2.714. quarta e s·exta-feiras das 19 Panair •........... 3.553
.Cirurgia. do Torax O ',àS 21 horas V

• 232-DR. NEWT N '. '.. arlg ...�. . . . . . . . . . .."

V dFormado pela Faculda'de,
_,

Lóide Aéreo 2.402 en e'seNacionaI de Medicina, Tisio- D'AVILA Real 2.358' .'"
- .

logista e Tisiocil'urgião do
I CIRURGIA GERAL Scandinav8s •...... 2.500 NEGOCIÓ DE SECOS E

C�m êste v61ovo V.S.
Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras HOTóTO

.

MOLHADOS
\'

IWO 6b..i ...i umA eont6 que
Curso de especialização pela Proctologia -'- Eletricidade Lux :--. .. 2.021 Por pr�'ços de ocasião, lhe ..enderÃ·jul'Ó com·

S. N. T. Ex-interno e'Ex-a,s- Médica Magestic ,.... 2.276 ,_ pens6.dol",
sistente ,de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitot .'.etropol . . . . . . . .. 3.147 I

vende-se um bem afregue- .
e

... leV61"Á pAr6 SU6 residin-
Ugo Pinheiro 'Guim,a,rães Meil'eles n. 18 - Telefone: . La Porta ...._. . . .. '1.32.1 I'

sado -sito defronte ao porto I nd ...

,
ci6um j o�úlílprese"12:

(Rio). 1.507. Cacique -. 3.449 do estreito. em predio re- umBEUSSIMO eOFI?Ede14CO aROMADO.
Cúns: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas

-------- ..------ Central ,

',23.:.fj!'9'_"':9�1 I cd:mJ-Uclolnl0st5ru95id.0. na rua 14 � -..:.'CO. 'A-GP�O�ieChOOI'e0LNOVAO- Fone 3801. e à tarde das Uí ho.ras em CASA MISCELANIA dilltrl· Estrela . . • . . . . . .

� t:::J. I..,. r('

:J

Atende em hora marcada. diante. buidor-a doe Rádios R. C. A. Ideal .

Res: Rua São J'Oirge 30 _,.. Residência� Rua Vidal Victur, VáJvulu e DiAcoll. ESTREITO I
Ver e tratar no mesmo I � c7�, 16

1 1 ....-.....- FLORIANÓPOLIS .._, SANTA CATARINA __....:l;I;.;oI
Fone 2395. , Ra,mos - Telefone 3.422. Rua Conselheiro Maf'tL Disque .... _ . . . • . . . 06 i oca. i '

-I

Rio de

__ Caixa Postal, 45

-_"'!orianópolis .

Santa Catarina

·DR. ARMANDO'VA-I

...
,

DR. GUER,REIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA, CASA BELO HORIZONTE.
RESID€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. U3;

,-' �--
-

, 'Distribuidor

.

C. RAMOS S/A

Comerdo - Transporte.
Rua Joio Pinto, 9 FpoU.

OLHOS - OUVlDOll - IIA.KIZ • 8A118A1f1'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
..,.1aUMa ..........

\.-
,'_

RecGlta tle Ocu'lOI....;_ Exame d. "uado d. Olho ,ara

fJlAlIUicaçlo da Pr••do Arterial.
I(odera. ApaNlh•••m.
c....."rltt - Vi••oad. d. OUTO P'r4Ik. &.

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

Expresso São Jorge
-;- DIARIAMENTE.....;

"

FLQRIANOPOLlS --- BLUMENAU
- AGENCIA -

- l!ACIQUE HOTEL -

OTICA MODELO
VA�IADíSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTKE LINDO. NÓ GENER.O OE ÓTICA.

.

.-'
A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES

.

.

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMA'fIVA:
.

,

'

..

'

-

Ó T I CA' MO D'Ê LO, '

� ....�,_,__._..............�,��__�__."_ ..........�o, RUA FELIPE SeHl\UDT ._. FONÉ 2.200 """"""''''''''''''=����-",_�-..�__...........�

ilt·
...... "'"< ----"" ..

--_. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO \ 3,._.............Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1953 _

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

NO LAR E NA SOCIEDADE
ANIVERSA'RIOS:

CAPITÃO RUY S_ OE
SOUZA

-

(RUA A:LVARO DE CARVALHO) .

Soirée com inicio às 22 horas. Não haverá reservas de mesas

Os, apitos. se mist�ram i
, Aquelas duas malas, lá com" retretas no convés,
no aeroporto; como que re- com lenços e lagrimas,' com'
,mendadas e emplastradas novas partidas! ,,' Ide rotulos.e papelêtas,colo-'l 'x x x

'

ridas, ,retangulares umas e E, aquela .outra mala que

redondas' outras, eram uma ali está, medésta, surrada;'
mensâgem, u� convite ou pequena, cheirando provin
UJ11a insinuação si qu�ze- cia, e que também me olha

rem, a longas viagens, pois enquanto cismo á espéra
o roteiro estava todinho alí, do Douglas/que demóra, se

riscado,' marcado, indicado rá que não tem historia, i

naqueles pedacinhos de pa- impressões de turista a con- �
péis q�e diziam de hoteis, tar? .;' _

r

de rumos, de cidades, de·' A, mala se encolhe e vae Imeios de transportes. : . fue dizen�� úaq4éla�ingUa-1.

Aqu�las malas l�mbl'a- gem muda que P9UCOS com- ,

vam navios dé linhas mo- preendem, Nàda, velho a

dernas, sapecados de ban- migo! HistÓria nenhuma! I � Vê transcorrer, nesta

deiras vermelhas, amarelas; Viajar pelo mundo como? ;_ta, mais um aniversário de'

verdes, com vistósos pena- Não vês que eu sou a "pri- II' sua natividade, o nosso pre-

chos de fumaça marron, ma pobre"?' zado amigo Capitão Ruy'

�que sempre ficam para : Stockler de Souza, brilhan- ÚS$ América

trás, como, que a olhar, do " te Oficial da nossa, Policia, US$, América, US$ América
alto, a algazarrada espúma Quinfino

Militar e elemento destaca-, US$ América
que marca de branco as do nos �eios esportivos' US$ América'

costas azuladas das on-I Bocaiuva/ I desta Capital. .1d C Ih' d t d d f
'<'

Total em dólares 147 000
as. ..
., I

And}'é Nilo Tadasco ava erro o�. o e �- ,

. . . . . . . . . . .

Depois, o eterno e sem- A 'A d D b d 1836 na educação, militar e CI-'
_

'± e" ezem 1'0 e '.. . 'I
. Secretaria da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Ca-

p�e novo ql!�dro d�s despe- na.então Vila de Itaguai, no VII, poss�Idor �� um� brí-
i tarina, FI�ianópDlis, em IOde Dezembro de 1953.

didas! Os afetos que armam Estadd do Rio' de Janeiro lhante fe de 9ÍICIO, o Ilustre, :João -Goncalves Júni01"

os abraços: 'As saudades, na�c�u QUINTINO D�' aniversariante terá opor-I Vice:�residente
por antecipação, que se SOUZA BOCAIÚVA. tunidade de ver quanto �
condensan á maneira dos 'Desde tenra idade -dedi:. estimado, pelas inequívocas

aguaceiros e vêm escorrer cou-se ao jornalismo, come-
'

provas de amizade e inume

em gôtas quentes, salgadas çando como tipógrafo, vindo ras homenagens com
_

q_ue

e, 'ás vezes, indiscrétas, de. a' ser uma das figuras mais será distin�uido. ,

,olhos amigos. .. proeminentes.
. '

,I O ESTAD�,. ab�açando-o
Um apito mais Jo�go, Republicano fervoroso,,' apresenta fehcItaçoes pela

rouco assim como quem expandiu suas idéias na tri- I data de seu aniversário.

sofre da garganta, afugen- buna populâr, defendendo-!
ta e desatraca o, navio. As as na imprensa. Após a Pro- iJ'AZEM ANOS, HOJE:

mãquinas gemem e rangem. clamação da República foi

I'Trilam apítos. Mãos ficam �'hamado, para ocupar a pas-
"

- Srta. Marina Peteira;
acenando num desejo, num �a do Exterior. Depois foi r '

- :Jovem Aulo Vascon

grito ab�fado de bôa viá'- :Vfinistro Plenipotenciário na cellos,

gem! Repúblicà Argentina, tra-I Sra. Maria Areias da

E� as noites 'iem de�agar, ümdo da questão das Mis- í Silva, esposa do sr. Licinio

de mansinho, caminhando sões. Por 'esta ocasião' foi Teodoro da Silva, comer

sobre as �guas como o ,mei- assinado um tr�tado que ciário;
go Nazareno nos tempos ,não logrou aprovação da

- Sra. Olindina

dos lagos 4a' Terra Santa! Câmãql dos Deputados. reira,' esposa do sr.

Atras das noites, prêsas Foi senador pelo Distrito ro,T. A. Pereira;
numa fantastica rêde de' Federal e rReleito sem com-

- Sta. Oswaldina Rosa

pescar,'mil e mil estreli- petidor, apezar de manifes- Luz, funcionária do Servi-,
nhas, corno num' lance de tar-se contrário a essa re- ço Nacional de Malária;

'arrastão; se debatem, vivas, eleição� Foi Presidente do fcom as barbatan;:ts ,da luz! Estado do Rio de Janeiro.
_J.-.<' C_P__

,

Qutras manhãs vãó es- No Exército foi um dos Ge_IJaêarepagUá,
no seu Estado

peral' o nascer do sol! O co-I nerais Honorários, nomeado natal.. . ",

lorido solene do navio· em após a Proclamação da Re-,' ConstItue, mquesítonavel

marcha, o azul do mar que pública. mente, um exemplo a ser

não dormiu a noite ,inteira Escritor e cultor das Le- seguido pela nos§a Mocida

e perdidas gaivótas aban.an- tras, deixou vários livros, de, que tanto carece, nos

do no ar as asas esguías inclu�ive trabalhos teatrais
dias presentes, d'e numes

como comprimidos lencos e várias conferências. Foi
tutelares que lhes clareiam

�,

b R d t d d· ·u tortuosa estrada que terão
rancos. . . e a or e Iversos jornais
E 'd d

- .

t d
/' de pizar até a c,onsciência

, as Cl a es vao apare· e reVIS as, on e se eviden-
cendô---Iá pelo fundo. O'ra, ciaram os seus méritos, de conquistar o discernjmento
como Napoles do Vesuvio "Principe dos Jornalistas necessário.

s�mpre pitando em longas Brasileiros". ------:----------�-----------�----.----:::------....---..".:�------------...:....---
baforadas! Óra, corpo o Ma- Quandom_oçomatriculou- AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

vre, eriçada de mastros, se na Faculdade de Direito
com mulheres pelo cais, A de São Paulo não se tendo

algazarra dQ,ljsboêta, a nos- formado pm' ser avesso à
'-

talgía que surg� - das ilhas disciplina oficial e ao con-

de coral, o mistér:�o que en- vencionalismo dos estudos
volve os portos cO::tlhados liÍnitados.
de jangadas, de juncos, de Depois de haver dedicado
ranchos flutuantes qnde à Pátria uma vida de ines

uma população de olhos a- timáveis serviços, em vá-'
mendoados vive um mundo rios setdre3, faleceu, a 11 de

diferente, uma outra vi-' Julho de 1912, estando' se-lI '

da ... ! ,pultado', a seu pedido, em
I

Dia 5, (sábadó) •

Mfnha· Janela

HOJE ·NO PASSADO
4 ,DE D�ZEMBRO estava sob o comando do tirou-se com grandes per-

I Coronel ,Sigemundt von das;
A data de hoje recorda- SchKoPP�; ,� em 1824, no Ceará, foi

nos que:' '" _ ., .

- em \�in?;por carta-ré- ,jura��
. � Constituição do

159'6
',-

d ted gia do Príncipe-regente D. Império;
- eIn:' , prQce en eue

_ '.. . I' . , .

S- VI'c"ente' h' , ,". Joao Vi, .fOI criada,' no RIO - em 1829, teve mICIO o
ao c egaram em, '. ",

", . , '..,. "

L
'

t E t d "d'
de .Ianeiro a Academia MI- '.segundo ministério do Mar-

aguna, nes e
,

s a o, OIS. ."

'

.

.

d
.

it f' di litar, mais tarde convertida quês de Paranaguá sendo
i pa res jesui as a im e ca-

,_
:J-. • ,.'

teoui
.

di
•

l
em Escola Militar, E hoje- a dissolvido em ·19 de, março

equisarern os in igenas:, I
' :ii

1632 f t h I" l Academia Militar das Agu- de 1831;
-:-- em , o OI' e o an-

,
'

"
,

I dê d' O Ilh de
lhas Negras; -

.
- em 183'6, nasceu na Vi-

I, es e / range, na a e /
, ,'<.. I�; de Itaguai-Estado do Rio!

: Itamaracá, começou a ser - em 1:816, na' Banda .

" Qúintino de Souza Bocaiu-
hombardeadopelaartilharia Oriental do Uruguai, no ar-,

_
' • va," repu,blicano fervoroso

do Conde de Bagríuoli; rôio de Pablo-Paéz, um dos
;_ em 1634, uma expedi- afluentes -do • 'I'acuarernbé,

.

ção holandeza que foi ata- travou-se renhido combate
'. -

.

I
.

cal' pela segunda vez a Pa- entre 200 brasileiros coman-

raiba, ap'l'esentou-se diante' dados ,pelo Tenente-coronel
do Cábo Branco. Saira de I Manuel Antônio pécanha e

,

Recife em 25 de novembr�, 1 800 orientais tio Coron�l
r

compunha-se de 29 navios e I F�rnando Otorguésque re,-:: Pública o 'nosso mui distin-

As 5 -- 7,30 - 9,15hs.
. 'O maior.espetáculo cíne

matografico apresentado
I).6s últ1ll16s tempos. Uma·

produção de GEORGE

PEL - Direção de Rudol

ph Maté - Estrelado por
JOHN AGA� em:

O FIM 1'0 MUNDO

No programa:
. Complemento Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

q 'le expandiu suas idéias

pela 'tribuna
....

popular e
_

as

defendia pela imprensa. Fa-
leceu no Rio de Janeiro, em
J 1 de julho de 1912;
-:;- em 1840, 'foi _despacha

do Contador, da Fazenda

to conterrâneo Comendador
João' Francisco ,de Souza

I
, As 8hs.

Coútinho; I _Ronald REAGAN

- em 1843 em Encruzí- Rhenda FLEMING em:
,

I -

.
..

lhada, um pequeno corpo de' A REVOLTA DOS

revolucio�ários .de Bento I
,

APÀCHES

Gonçalves, foi dispersado Walter PIDGEON em:

por 80 legalistas comanda- LONDRES A MEIA

dos pelo Tenente Joaquim . NOITE

Lacerda; ,I No programa:

,

- em 1843, em Jaguari,O- 'Complemento Nacional.

dental, outra, coluna revo- Preços: 6,20 - 3,50
lllcionária comandada pelo Imp. até 14 anos.

Capitão Urbano Barbosa foi
••jfilíl'-'�Piliiil"'IIIIJJ!"••N""

rlisp�rsa�a pelo Capitão Ma- I: ,j] PJ i fi :r,�1Jnuel Jose de Albernaz; ...._.__...._IlIMI_.__..._lIiiiS...._•• _

- em 1857, nasceu .em

VTorretes (Paraná), o 'histo- As 8hs.
-iador José Francisco da Os 5 famosos artistas

Rocha Pombo; "
'

I Mexicanos reunidos numa

- em 1864, nas proximi- I só pelicula: NINON SE-
Quota das disponibilidades cambiais que serão lades de Paissandú desem-! VILLA - DAVID SILVA

,
apregoadas em público pregão a realizar-se em Inrcou o 10 de Infantaria 1 __ AGUSTIN LARA

I 4 de Dezembro de 1953 - (sexta-feirat às 9 -hs. d
'

I .

Ia 2a 3a 4a' 5a composto e 200 hom�ns e

I
TONA �A NEGRA - PE,.

Moedas Prazos �ateg. categ. categ. caleg. cate[].' ''Dais �t)0 fuzileiros impe-; PRO VARGAS em:

Coroas riais, comandados pelo Ca- 1 D E S F O R R A

pitão Guimarães Peixoto,! No programa:
reunindo-se por ordem do Complemento Naciomil.
Almirante Tamandaré ao Preços: ,7,60 - 3,50
,pequeno exército de Gene-

-

Imp. até 18 anos.

Bolsa' Ulícíal de Vãleres
Relação dos negócios realizados no 180 Pregão
de. Cambiais, em IOde Dezembro de 1953, a

companhada das cotações mínimas e máximas
dos respectivos ÁGIOS.

Moedas Categ. Prazo Mínima Máxima

la
2a
3a

Quan-,
tidade
10.000
7'6.000
50.000
9.000
2.000

120/d.
120/d.
120/d.

,

120/d.
120/d.

10,00
14,10
38,20
45,20
102,,70

10,00
20,40
45,10
49,90
106,20

4a
5a

21a LICITAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS

Em 4-12-1953

SuScas Pronta 35.000 210.000 180.000 20.000 5.000
NOTA: Ágios mínÍlnos para as Córoas Suécas:

la categoria Cr$ 2,00
'

2a categoria Cr$ 2,40
3a categoria Cr$ 3,00-�
-4a cate,goria Çr$ 4,00
5a ,categoria Cr$ 10,00

OBSERVAÇJ\._O: Solicitamos encarecidamente às
Associações Comerciais e Industriais, Estações Radiofô
nicas e aos Jornais, a gentileza de darem a�npla publici
dade das dispÇ?_nibilidades supra citadas.

S. Pe-IBelmi-

e

tal Fl<Jres;
...L. em 1891, naufragou n�

I
barra de São Francisco, nes
te Estado o hiate nacional
'SantOAntônio" que proce:
dia de Santos.

'

'As 8hs.
S. BRODIE em:

PREÇO DA TRAIÇÃO
Forest TUCKER em:

HORA DA D�CIÇÃO
No programa:

'Complemento Nacional:
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

André' Nilo Tadasco

Parficipa,ção
FESTA EM RIO VERMELHO VALMOR CARDOSO

�Lt)I2.IÁ
E.s'reI1o

Realizou-se em ,Rio Ver-' ranie as novenas e missas ,

h1dho, conforme foi anun� ficaram de JllÍzes o exm,0'1" MARIA TERESINHA
.ciado por êste jornal a tra- sr. d,r. Sebastião Neves, MI'- CARDOSO -,-,------,--" '

dicional festa da N. S. das guel1)aux e Domingos

Gon-,
As 8hs.

Graças, a qual comparece- ç!lves Pereira e .Juizas �s partiAcipam .aos parentes 'Simul,taneamente· com o

ram todas as Filhas de Ma- exmas. sras. M��Athen-
:
e pessoas amIgas o nasci- i CINE RITZ

rias de todas as localidades na Apostolo E>�a. Al:anir I
meento de. sua primogenita, li _ O FIM DO MUNDO

do interior da nossa ilha e Gonçalve�yérelra e a sra.
I que

na pIa ,batismal rece-
j

No programa:
grande número de autorlda- Alzira Araújo. Para prove-; berá o nome de LÉA RE-' Complemento Nacional.
de.e povo dêste município. dor foi escolhido o sr. João I GINA: 1 Preços: ,7;00, - 3,50
Havendo grande brilho du- Gualb�rtQ Soares. ., Fpolis., 29-11�953. ,I Imp. até 14 anos.

o
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Capital Sábado e Domingo o Caxias
I iI

,
ESTA ASSENTADA A VINDA DO PODEROSO ESQUADRÃO DO CAXIAS, .DE JOiNVILLE, FOI O ,QUE COLHEMOS ONTEM
DE FONTE SEGURA. OS ALVI-RUBROS NORTISTAS ENFRENTARÃO O AVAl NA SABATINA E NO DIA SEGUINTE FARÃO
EXIBIÇÃO, ENFRENTANDO O BOCAIU VA. AGUARDEM 9S JOGOS·

i
I

c:

"O -E s t a d o E s .p O r t �i -vo"
.-.<_�-)�.()-)...-<�� ••••••••••••••••••••••••��••••••••••••••�

"
'

,

:::

RIO, 3 (V.A.) - O Campeonato Carioca de Fute-
bol está sendo disputado este ano sob nova formula. As
sim é que o vencedor dos dois turnos ficará aguardando

Chaves Cabral tem sido in- blico o 'novo team alvi-ne- a decisão do terceiro- entre os seis primeiros colocados,
Iatigável no trabalho .de gr6 para a temporada de ,apenas - para depois então definir o título máximo. D{)

cada vez mais fortalecer .o t954. �i�go, qua�do. teremos o sensacional Fla-Flu, será de-
cidído o primeiro cetro neste campeonato. O Flumínen

clube.. O digno maioral al- . Os afeiçoados do popular se está na frente com um ponto de vantagem sobre o

vi-negro pretende trazer a fFl'emlO campeão do Ano Flamengo, bastando assim apenas o empate, para se sa

esta Capital o forte "onze" Santo estão' ansiosos' para grar campeão. Já o rubro-negro terá de vencer para po
do Clube Atlético Parana-' conhecer o pelotão alvi-ne-I der en,�ão no terceir� !�r�o, já c?mo ca�didato a dispu- �

, .
tar a melhor de três SI nao for her01 desta segundaense para um amistoso no gro que no pr'oxrmo ano fase.

"

,

estádio da F.C.E., ainda 'ês- Lentará recuperar o cetra

te mês, aproveitando a oca- náximo que o Avàí retem
sião. para apresentar .ao pú- 'iá três anos. O terceiro turno do campeonato da FMF será mi

ciado no dia 13, .reunindo como dissemos, apenas os seis
_0_0__0__;

.

�o""(l�()_o""o""o�«) primeiros colocados. O campeão não .formará na primei-
ra rodada, sendo que todos os jogos serão efetuados no

gramado do Maracanã, aos sábados e domingos, aprovei
RIO, 3 (V.A.) - A ultí- as duas equipes apresentar- tando-sa tambem os feriados.i Apenas a rodada progra-

ma rodada do segundo tur- se-âo excelentemente
mada para o dia 20 é que será desdobrada, por ter o es-

pre- tádio sido cedido a LBA para o Natal dos Pobres, en-
no .do Campeonato 'Carioca paradas. ---....

. \ .quanto que a primeira partida, do dia 12, deverá ser
de Futebol apresenta como

Sábado à tarde, abrindo a
noturna. Isto Jeito, damos a seguir o esquema do tercei-

excepcional atração, o ,Fla- .

ro turno, atendendo-se apenas os numeras, correspon-
Flu. Será o mais sensaclo- ultima rodada do returno, dentes as classificações dos concorrentes neste final do

jogarão os quadros do Amé-I return.o:1 f b 11
.

di ,nal doesses ultimas tempo,s,o oot- a cita mo no pro- rica e do Vasco da Gama., DIa 13 - 4.0 colocado x 6.0 colocado e 3.0 x 5.0;
.imo ano. Fala-se que a já que surge como decisivo

O .gremío eruzmaltino, vêm dia 20 - 2.? x �.o e 1.0 x 3.0; dia .27 - 2.0 x 4.0 e 1.0 x

lireção técnica será entie-I para apontar o vencedor
d

..

1 ,5,0; 1.0 de janeiro - 3.0 x 6.0; dia 3 - 1.0 x 6.0 e 2.0
O segundo turno do Campeonato Citadino de Velei-

rue ao zagueiro Garcia, seu do segundo turno. O Flu- .

e uma vIto�� sensacion:, x 3.0; dia 6 - 4.0 }Ç 5.0; dia 10 - 1.0 x '4.0 e 2.0 x 5.0;
bol, promovido pela Federação Atlética Catarinense, te-- - frente ao Botafogo, é nao dia 17 - 5.0 x 6.0 e 3.0 x 4.0 e dia 20 - 1.0 x 2.0
ve início domingo, à noite, com a peleja entre os "six" nais antigo defensor e cuja

minense
,

leva' a vantagem
esqueceu aqueles 4 a O do! Si houver necessidade de melhor de três, estas serão�J

do Lira e do Clube Doze, vencendo o primeiro que é o Jedicacão e amor ao clube de um ponto sobre o seu j)rimei;o turno. O Améri- rios dias 23, 27 e 31 de janeiro. .

líder, por não 'ter comparecido o adversário. A prelimi- , levam 405 dirigentes a con-
tradicional adversário, isto

I
.

dros f d 1 b f' f I
ca demonstrou, frente ao

nar,' entre os qua ros juvenis os mesmos c u es 01 e e- f I
'

. quer dizer, que até o empa- __---., ..;_ _

tuada vencendo o Lira por 2 xü (15 x 4 e. 15 x 7)., I, lar.
na sua 'c .asse, � experi- Madureira, .que a sua equi-

tv

1 te servirá para os comanda-
Hoje o certame prosseguirá com os [ogós entre Clu- ' cncia para qua que!' tarefa. pe se encontra em boa for-

be Doze e Atlético, com o seguinte horário: i Se tal ácontecer, nossos pa-
dos de Zezé Moreira.

ma. O ,M,adureira; como se.1 PREÇOS PARA OS JOGOS DO CAXIAS
J

.

'19 h
- I

b O Flamengo por seu tur-uvems - as oras ra ens, pois Garcia conhece sabe, foi arrazado pelo clu-. '._, .

.Feminino - ás 20 horas J fundo a' arte aÚás espi- no, tudo fará para- deixar o
1.., • b 7 O I P_aIa a tem�orada do Caxíàs, sabado e domingo, vi-

Titulares - ás 21 'horas.
h d di

.' . gramado do Maracanã vito-
,_,'" lU 1'0, por a .

Igorarao
os seguintes preços:

.1 asa, e irigrr uma equi- Cadeira C $ 30rioso, O quadro atravessa Completarão a rodada � - r ;00
.

.

I �H'·. ' Arquibancada - Cr$ 15,00

I A magnífica forma física e téc- jogando no domingo: Bo- Geral - Cr$ 10,00,nossa reportagem sou-

JULINHO SERA' EXPERIMENTADO NO .

d ' nicarAinda no seu compro- tsfogo x Olaria, em Gene- Sacias do Avaí na, Arq. _i Cr$ 10,00
/

ue am a que varias ,con-
. FLUMINENSE .

d misso de domingo último, ral Severiano; Bangú x Sacias do Avaí na Geral - Cr$ 5,00quistas preten e o Figuei- M I
,

rense entre os J'ogadores frente ao
.. �ão Cristovão, I Madureira, em Moça Bo- i itares não graduados na Geral - Cr$ 5,00

1
Os sócios do Avaí sómente terão desconto medianteAo que se informa o

cen.-I
Fede-r c, . afim de ser expe- .ião só d id d d exibiu-se de maneira positi-I nita; Bonsucesso x Canto -a ,

11.
a CI a e, como e apresentação do último talão.

.

tro avante Juli�ho, defen- rimer tado no F'luminenser .rutros centros, muito embo-
I va, agradando plen�mente: do Rio :m T:ix�i:a de Cas-

"

SOl' do P�ysandu, de Bl'�!�'" I q'l� �. �andou buscar.
_

.

la possa fazer brilhante fi-I a su� numerosa torcida, I tro e Sao Cnsto�ao � Por- -------- '----'-----.'_'

que, seguiu para a Capltal! li t.!' "Idades!
Jura com os elementos que

O Jogo promete um --- de-, tuguesa, em Figueira de
OS CLASSIFICADOS PARA A

Jispõe.· senrolar empolgante, já que Melo. ..

TAÇA DO MUNDO'
O presideqte Thomaz

rr.ios.

Domingo, dia 29, o Gian

g;ulio ·.Quadro disputará
mais uma partida no cam-

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

po do Brasil F. C., enfre;1-
.; ando o forte conjunto do
Cia. Jataguá de Armazens
Gerais em disputa de beli3-
"imo troféu, oferta do Dire
ror daquela Cia., sr. Amil
rar Figueiredo. O quadro
Está assim coristtiuido:

Cuba, Nicola,. Tancredo,
Gilberto, Ronaldo, filho do

I Casimiro, Nilo, Nelson; Mario, Juca, Silvio e Orlando.
Reservãs:

r

Casimiro e Nil-

'Um 'Gran�8 fsqua�rão formará o fi�ueir8ns8

CAMPEONATO CITADINO DE VOLEIBOL

Thomaz Chaves Cabral,
)residente do alvi-negro

Ainda nem foi encerrado ticipação do Imbituba Atlé-

o ano e já se assiste nos tico Clube no certame de

clubes da Capital uma cor- 53 constituiu um' sucesso

rida louca em busca de re- como poucos.
forças para os seus plan- O Figueirense tem esta-

téis. do fóra do noticiário .fspor-
Todos, sem exceção que- livo ultimamente. Desde

rem ser campeões de 54. que perdeu para o Avaí na

Teremos, assim, no próximo rodada de encerramento do

ano um dos' melhores. e 20 turno que o alvi-negro
maiores certames de todos paralizou por compeljo suas

os tempos. O número de atividades no esporte bre

candidatos ao título máxi- tão, o que constituiu um

o FLA-FLÚ EMPOLGA TOnO O BRASILmo talvez seja aumentado, êrro.

.jiois, segundo se propala vá- . Agora o "Furacão Ne

rios clubes do sul do Esta- gro" acaba de dar início

de estão Interessados em aos preparativos para a

participar do Campeonato formação de sua equipe que

metropolitano, já que a par- disputará o cetro máximo

UMA EQUIPE FORMADA POR 11 IRMÃOS

. "

SE HOUVER NECESSIDÁDE DE UM

TERCEIRO JOGO, A CAPITAL
SERA' O LOCAL o leitor sabia... Divulga o jornal "A Ga

zeta Esportiva", . de São

Paulo, ilustrado com um

rlichê:

grante da Seleção Santista,
da Americana do Santos e

do Atlas Flamengo; Cuba,
de Espanha F.C.; . Nicola,

Si o Carlos Renaux vencer o pr'imeiro encontro e o

América o segundo, não haverá prorrogação de 30 mi
nutos para decisão do título, como muita gente pensa. O
regulamento do Campeonato Estadual de Futebol diz
qu'e neste caso será efetuada uma terceira partida, cujo
local será a metroP9le barriga�verde, portanto em cam

po neutro.

... que, segunçlo narra (>
comentarista e historiador

esportivo Hélio F. Rocha, 'campeão de 1935 pelo Saa
Eis u,rn quadro de fute-

tos e da Americana; Nilo,co seu artigo, "Flamengo, boI formado por 11 irmãos, . _

;;imbolo de vitalidade", O· os Giangiulio, da cidade de
do BrasIl F. C., campeao de,

("1 b â R t FI �. \ 1954, Gilberto campeão do
'-' u e ,e ega as 'amen- �antos.

I
'

.' Ih 'd ., b E'
'

..

1
. torneio Extra Misto de ..

go, orgu o o esp01'oe ra- 'sse ongma conJunto, I '

'1
.

f' f .. 1951 pela Portuguesa e 52
SI eIra OI undado num: como poucos devem eXIstir' ,

co.rredor estreito e mal ilu-li tel�l realizado diversas pal'� pelo Portua�iós e Campeão
.

d d' 'do d 'd A • • , dos Campeoes pelo meSDJO
m.J;la o e um pre 10 a i'J as com exIto e Ja con-

'

clube. Outros irmãos intePraia do Flamengo, na no i- '::tuistou até o momento, três
gram o quadro, e já brilhá

lE- de 17 de novembro de iirtisticas taças.
1895, com o nome de'" Gru- Entre os jogadores Vd

po de Regatas do Flamengo mos encontrar ele:11entos
e cujo objetivo único el'� ,ql.le já tiveram época no

a prática do esporte náuti-[, futebol de. Santos, como

co? Cacimiro, varias vezes inte-

--------

ATLE'TA CATARINENSE BI-CAMPEÃO
CARIOCA DOS 800 METROS'

Waldomiro Monteiro, o tas Fhmengo. Domingo. úl
fxplêndido atléta de Por�() timo, o gr<;lnde fundis:a

União, vencedor de - várias barriga-verde sagrou-se bi·

provas de fundo nesta CI1.- campeão carioca dos 800

pital, continua "abafando" metros rasos com o ÓÜm)
no atletismo carioca como tempo de lm54s8.
defensor do Clube de Rega- Parabens, Waldomiro!

)

r::lm, em anos passados, pe
la A.A. Americana, Brasil

F. C., Santos e outros grê ..

Domingo em Imbituba o
Vinte e quatro horas após o prélio com o La- _r�,. consideran?o o p_rejuizo que poderá acarretar a ina-

xias o tri-campeão da Capital estará frente tr:,:dade. o dIretor do .I?ep�rt.amento de Fu�ebol, sr.
.' ..

• ,.. Dnceu Gomes, sabe que epreClSO manter o conJunto em

a frente com o ImbItuba, o um�o a quem constante atividade, afim· de fortalecê-lo dia a dia com

não conseguiu vencer no í:.ampeonato as aquis�ções que �e:ão fe�tas. .

. , ,
, '

,

!
ASSIm, no proxlmo sabado, o aivi-celeste Ja estara

em ação enfrentando a equipe do Caxias de Joinville e
O Avaí terá dois grandes compromissos para sába- 110 dia seguinte irá rumo a Imbituba, �nde está com:'

do e domingo próximos. . I prometido, para enfrentar o clube qÚe leva o nome da-'
O quadro su.:_)er-campeã6 da cidade não descansa- quela ordeira cidade sulina. tun.

ESQUEMA PA�A O 3.0 TURNO DO'
CAMPEONATO CARIOCA

O ESQUEMA DO TERCEIRO TURNO

LISBOA, 2 (U.P.) - Com a eliminação de Por
'lgal pela Austria, os classifiéados para a serie final da
'aça do Mundo, são os seguintes:

Belgica, Inglaterra, Franca, Austria' Hungria e

.�hecosI6vaquia;
�,'

.

Tambem est.ão incluidos () Uruguai, por ter ganho .o
lümo campeonato disputado no Rio'de Janeiro e a Sui
'3, por ser o país organizador.

I

CAMPEONATO. PARANAENSE

Epcerrado o certame paranaense, a
los coneorrentes ficou sendo a seguinte,
1erdidos:

Campeão - Ferroviário, 6
Vice-campeão - Cambaraense, 8
3.0 lugar - Agua Verde, 12
4.0 lugar - Atlético Paranaense 14
5.0 lugar --:- Jacarehnho, 15

'

6.0 lugar - Monte Alegre, 18
\ 7.0 lugar - Coritiba, 19
8.0 lugar - Palestra Itália 21

.
. ./,

9.0 lugar - Britânia 27
10.0 lugar - Morgena�,· 28.

'

classificação
por pontos

·Negocios de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício Sã.o

.Jorge - Sala 4, oferece á venda: ,

Lotes de terreno, il}clusiv0 uma magnífica Ca
sa de alvenaría,' situados f rua Presidente Coutinho'

Duas casas de alvenaría e uma de· madeir�
(cqnstrução recente), situadas á rua' CeI. Pedro De
moro - Estroeito;

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

Estreito, em prestações suaves e sem juros'
Dois lotes situados na Avenida Trom'poWSkymedindo, cada um, 13- -x 50.

'
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Lavrenti Beria.

R I t R·
.

I A ultima edição da enci- PASSAGENS, nas Agências de RIO DE JANEIRO';' Av, Rio Branco, 20-18.·
0I S a ora e GRATIFICA-SE Turismo. nas Companhias de Nave- SÃO PAULO - Av, lpironqc, 795 - 1· cnd,fJ

. clopedia, que recentemente
,A quem entregar "Negri- ·gação. CURITIBA _; Rua Carlos Carvalho, 414-1· ando

'EcouoAm-Ica 1 d d d
.

"'FORMAÇOES I Ih R, CeI. Manna Barreto Mondara, 461
,

c legou a esta ci a e, epois :,1110", um cão perdigueiro" I., e o etos nos es-
PORTO ALEGRE - Rua dos Andradas, 1290.1.Clitórios da 'Representação Turistl-

'- de sua demorada impressão preto. Que fugiu, àrua Con- .� Ur.uguClla para o Brasil: BELO, HORIZONTE - Rua Santa CQtQrino,
_ aas O'1to.. 6.21 .-

Recebemos VIDA RURAL em Moscou, nao contem
selheiro Mafra, 56. ' .', ••

E ECONOMICA, revista es- uma só palavra acerca do
_._ - .__._�". � !L, awIIIiIIi,

::i;I!:::�I��:e,s;áPn:b�:: .�:�:i::�i�l:��Oquem:ai:�i� Encerr�d� O Trt\ba,l�o da1'Vende-se! ,Reelei�os o Presi�ente e o Vice
·14°.ano de existência. ÇdãoOumantheerriOo,rI' derasamcaOsnsSaisdetrraa� ,Comlssao de Ioquerlto I Uma motocicle, marca

"

do Tribunal Regional Eleitoral
Contando com farto notí-

-

b Ih d i Lúndapp com sid - CM' '4 : E
_

d di 10/121 T H '1' M d
.

ciário sôbre agricultura, e- a a oras russas. I RIO, 3 (V.A.) - Pela eX-j dezembro. Nesse docurnen- ,

.n : ,

I � sessao � la
.'

avares e ercuio e el-

conomia, pecuária, VIDA·' ,

---

, pressiva maioria de 146 vo-
I to, salientava o representan-

c il in dr os
:- 800. C. C. - 38

o,Tribunal Regional �lelto- I ros, para o período de IOde
RURAL E ECONOMICA, V de se I tos contra 35, o plenário da te paulista que a Comissão .I-LP ..

- eixo cardan.
..

ral reelegeu seus presidente : �
\

en - I,
"

I " ,,'. Ótimo estado. Facilito ! sid t t'-I .' ., 91 d d b dapresenta interessantes ar- . Câmara determmou o en- ja estava habilitada a emr- e vIce�presI, en e, respc 1
I janeiro

a ... e ezem 1'0 e

tigos de técnicos sôbre essa Britador com motor a ex- ! cerramento das atividades til' parecer sôbre os pontos
pagamento. Tratar a Av. vamente, os srs.. des. Flávio 1954. ,� .,

losão

I
Hercilio Luz, 155-A Apto,. 'R t p. da Comissão Parlamentar nue tinham sido objeto damatéria. epor agens, com

Tratar na A Modelar. '1
__.

\_,abundância de clichês, foca- .

de Inquérito relativa à im- petição que havia deterrni-

lizando assuntos variados, I Versão do Livro I
pscnsa em geral. -Como se nado o inquérito. Todavia, DESTRON 4,DO 'IPEROEU-SEsôbre a vida social e econô-I d

-

E p
sabe, êsse órgão resultou de se a Câmara julgasse neces- cessária investigação mais

mica de cidades do interior e va eron iniciativa de um reduzido sárias outras investigações, ampla, além daqueles limi- oRei de Uoao da \
,

'

_,

do Rio Grande do Sul, dão I NOVA YORK, 2 (U.P.) grupo que pretendia des- deveria prorrogar, por 30 tes, tal coisa só poderia ser

-

Perdeu-se. uma caneta

à revist� em aprêço �specto 1-:-
O consul geral da A_rge�- viar as atenções públicas de dias, C? prazo de funciona-: feita com a criação de nova KAMPALA, UGANDA, 'PARKER 51 - contendo o

de verdadeiro magazme que tma em Nova York, LUIS sôbre o escândalo de "últi- mente da Comissão Espe- Comissão. Por esse motivo, 2 (U.P,) - A Grã-Breta- nome do proprietário Nery

repres,enta a' cultura do

PO-jl Jorg� E�tevarina, receberá ma Hora", objeto das inves- cial, vpinava contra ji requeri- nha destronou o -dócil e de Medeiros Rejis. Quem a

vo gaucho. '

o pssmeiro exemplar da' tigações .de outra Comissão. Encaminhando a votação, nento Castilho Cabral, ne-. culto kabaka" de Uganda e encontrou é favor entrega-

Agradecemos a-visita do versãoInglesa de "A Razão Na sessão de ontem, o sr. ) líder da maioria, sr. Gus- gando a prorrogação suge- o enviou via aérea, ao exí- la na Delegacia O.P. e So-

seu representante nesta pra- de Minha Vida", de Eva Castilhos Cabral, presiden- tavo Capanema, salientou rida. lio. cial. Gratifica-se.

ça, que nos distinguiu com Peron.
.
te das duas Comissões - a que o limite das investiga-

um exemplar de VIDA RU- A entrega terá lugar ter- da "Última Hora" já entre- ções era aquele traçado pe-
RAL E ECONOMICA. ça-feira, nos escritorios do gou ao plenário o seu rela- la petição inicial dos promo-

j
consulado. Estevarina rece- tório final - submeteu ao tores da criação da Comis-
berá esse exemplar das I plenário um requerimento, são Especial. Uma vez que
m�os de Arthur Rainwalde, expondo a situação da Co- a própria Cor�issão se d�
secretario-tesou r e i r o d.a I missão. da imprensa em ge- i darava hab�l�tada _a emi�ir
Vant�ge Presse, que pubh-,l'al cUJO prazo, par.a ,encer- ! .) s�u relatorI_o, nao haVIa
ca o lIvro de Eva Peron nos l'amento de suas atIVIdades, I razao' para que se prorro-

SÃO LUIZ, 2 - A apu- Estados Unidos. , expira no próximo dia 3 de
I
(asse o prazo. Se fosse ne-

DISCIPLINANDO
.

.

�. a' aplicação de c��it,ais ..e�traDgeiros
RIO, 2 (V.A.) -:- A apli- da Moeda e ·do Crédito e ministro da Fazenda, a sua

-. cáção de. capitais- estrangei-I do mmístério da Faze�da, reunião ._ordinaria se�anal.
,

.' ros no :Brasit está sendo' em conjunto. Na manha de A reuruao, como habitual
-�
.' obje'tivo de'. estudos por I hoje, o conselho da SUMOC mente, foi secreta, mas se-

parle da Superintendencia I realizou, no gabinete do gundo se 'comentava, deba

teram-se aspetos da apli-
cação' de capitais estrangei
ros. Está sendo aguardada
instrução da SUMOC dis

ciplinando a, aplicação de

capitais estrangeiros no

país.

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

I N G L' E S A
[fi ;'i'�r;' III]
TÔNICA· APERITIVA

i�"·'»@l'l"iltl

(O REGULADOR VIEIRA)
Â mulher nitari dore.

\U\'lA AS CóLiCAS UTER!tU�
---------�-------

I':mprega-se com vantagem par.
combater as Flores Brancaa, Cóll
caa Uterinas, Mensíruael e .plla o

parto, e Dores DOI oviriol.
&' poderoso calmante e ReiUla

dor por exeelêacía,
�'LLXO SEDATINA, pela wa �m·
rrovada eficacia � receitada pol

médicos ilustre••
fLUXO SEDATINA encontn.....

toda parte.

A-O U A

.'

Perdeu a 'Cexim
•

e,
- "�" • �,. Dia 4" DôS

,
..._,. � '),1:-

OI mandado dels8,gurança· Bermu-das
RIO 2 (V A ) -- Em , a execucão imediata da me-

despac'ho de 'o�tem, o pre-
I dida ac;rretaria a anulação CIDADE DE TUCKER,

1·
_

d lí Bermudas 2 (U.P.) -- O
sidente do TFR sustou o e a desmora izaçao a po

l-I
'

" '

-

- 1 . bi 1
. presidente EIsenhower po-

mandato de segurança con- tica cam la VIgente.
,

.

d 2a V
. dera manter-se em contato

.cedido pelo juiz. e ara
.

_

d lvído
I facilmente com Washíng-

da Fazenda Publica, a Ia- Os autos serao evo VI s
, .

..

d 1 V ton durante a conferência �
-

vor da firma, Recobras e ,ao JUIZ aque a ara para .'
contra a CEXIM. 'aguardar [ulgamento 'do dos tres grandes nas Ber-

Em seu despacho, o sr. mandato Ç1e segurança pelo mudas.

/ Para tanto, foram insta-
Sampaio Costa frisou qu_e TFR.

lados cinco telefones nos

aposentos a serem I ocupa
dos pelo primeiro manda-

, tário norte americano. Nem

Churchill ou Laniel recebe
rão essas regalias. As con

versações conieça�ão sexta

feira próxima, num ambí
ente de expectativa. '0 pri-

r7�;-lB�RIA
� AG&NCIA nE 'banido' ,

I I PUBLICIDADE I
.. 1 REV:I�TAS I
I lADlO _ejORNALQ '"

i 'f

··().-,.O4!llll>() ().-.()..... (),

ESTOCOLMO, 2 (U.P.)
- A julgar pelo que cons

ta na nova "Enciclopedia meiro ministro

Soviética", jamais existiu chegará amanhã.

alguem que se chamasse

britânico

o 'Pleito
. no Maranhão

ração do pleito para. sen�
dor, na vaga deixada por
Clodomir Cardoso, até êste

momento é a seguinte:
Em São Luiz - Henri

. que La Rocque, 926; e Gui
marães Carvalho, 291.

.' Em todo o Estado

'Henrique La Rocque, 3,135
e Guimarães Cal'valho, " ..

Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da Cla. IITIIL INDDSTBIAL-J8IDville� (marca registrada)
.'

'. economiza-se' tempo, '-,e dinheiro
- >.=-_'_''''-'-''.�__'--'-.-'--'--_C.__,,__,_,_�__ •__ ,__

· -'_-,-� -��,--._�_,�------"'--=----------:�------------------.....�!l!'il:i

"

r··

(

e desfru�e de be�-estar inesquecível
num ambiente amá�el e distinto!

padú o requerimento co- A respeito desta' nova
mo rejeitado, o sr. Guilher- . medida, sir Andrey Cohen,
me Oliveira pediu verifica- governador de, Uganda" O mesmo tempo, as auto

<:;ão, que, e:n c{lamada no- disse que a medida fôra to-
I
ridades, declararam o esta

riJinal dos representantes, I mada, porque o rei deste: do de sitio no reino. Ha
confirmou a rejeição por pequeno reino africano ha-l pouco temp�, o Parlamen-
146 votos contra 35. I via declarado, publicamente. to do kabaka envióu uma

Estava assim enc�rrada a que se opunha às decisões nota à Grã-Bretanha, pe
T;anobra diversionista do e à política do govêrno do dindo a independência do
grupo de "Última Hora". ! protetorado.

.

I reino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1953
/
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I

I
L

Ma-ilIot de elastex da mais,
afamada marca NEPTUNIA

Çr$ 380,00

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00 '

Calções de banho'de
shantung Cr$ 87,00

I
I

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

i
,

i
ri

" !
!
1 COLCHÃO o e MOLAi
I
I
1
!
I
1
1

"'-i ..... t,... .•. ,> ....... ......,�w� ......�ot_ .. ..,.-...l ......_f'W .....� .....�""' ........

I
I

Garantido

'por 10 anos

db:�8:7

1.
,

1
.�
!
I'

,

Taltleur Sport de Alta elegância, com: Saia, com- prega I
atrasz mangas japonesas; com punhos virados, bolsos

,.embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade ,
- I

em cores.

AP:nas ces 560;00 '

, I

Cretone Linho}" largo 2,20 metro Cr$ 53,00

"

, TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortimento' caprichosamente
lindo e uma seleção de alto

bom gosto!

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

RllH13§ de, jenseí a Cr$ �9,00
HlW:l3'3 bordadas a Cr$ 33,00

PR,OBEL:
, e

DIVinO M, Reg, n,� 99,3�3 t
-,.,"'-, _._.ro->._ ••., _,-<-:. ,......, � : :"..._,

�
!

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamádo e o mais vendido 'colchão do País
Casal: o-s 1.750,,00

\

Píe�os Qué Sâó Um· Verdadeiro',
. Brinde De Fim d.e j no' .

'

da A MODELAR

Elegante terno de fíníssímo
tropical, corte e acabamento

perfeito:

Pura lã Cr$ 950,00
Meia lã, c-s 455,00

Ternos de casimira de meia'
'lã étímo 'acabamento'

.

Cr$ '225,.00

Camisa de seda Sport
ces 89,00

Finíssimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585.00 .

, j

Sofá cama para casal PROBEL_Cr$ 3.900;00

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 1�fi;00

SÃO ALGUNS DOS MILHARES- DE ARTIGOS DA
- A MODELAR ___:

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS BA:RATEIRA DO ESTADO!"

A melhor das colchas de algndão para casal Cr$ 114;00

Saias desde, C,l'$ 43.00

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

vestidos de praia!
-

vestldos de passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!
'

Poltrona cama Cr$ 1!200,00

ALGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

Píníssíma marquísete, largo 1,30 ., o ',0 o, •• o ,Cr:$ 25,00
Nylon de algodão, Hndas c-ores para 'janel�s Cr$ 32,00

I
Toalhas p�ra -cópa. dUZ.ia

-

o,. .. .. .. •• Cr$ 89,00
Cretone

_ Línhol, 2,20 metro , •..', ' o • o o , ,. Cr$ 53,00
, Colcha de 'casal superior a' ... o •• , o • , , , o o. Cr$ 114.00'

I,Toalhas, de, rosto fel�das à ,.

�
, , o o ••• o , , •

'

Cr$' i5,00
Jogos de cretone para casal .a .',. o • o,. o •• o o Cr$ 149.00

Etc. Etc. Etc;

OF:ERTAS ESPECIAIS
-

. !

Artigos para homens:

Camisas boas a ". o •••••• ; ••••• o • • •• Cr$ 35,00
Calças de brim a : .. , ; ,. Cr$ 57,00
Calças de tropical: . o •••••••••• '.' • • • • • • • •• Çr$ 95,00
Calças de puro Iínho a . o ••••••• ':' • • • • • • • •• Cr$ 225.00
Pijamas superfores . o •• :-••••• , , •••• , •••• ',

•. ·Cr$ 129,00
Ternos de meia 'lã' ,'o ••• o , • o o, • •• Cr$ 225,00
Guardas chuvas a '. ; o .. ' , • .'•• , , •• , Cr$ 75,.00
Camisas de seda Sport .'.. , , . , ... , o •• Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.

GRANDES 'OFERTAS PARA CRIAN:ÇAS

Vestidinhos bons " o •• .! ••••• o ••• o •• , •••••

Ternos de brim para mucínhos
Calça.s ôtimas

. o "..' • " •• " ••

.................... a ••••••••

Camisinhas listadas ... , .... o ••• o .; ••••••

'Camisinhas' de Jerseí desde . � .... o, •••• , ••

Blusões Sporte a o. o o , o • ;'••• : ••• , •• o ••••• o

Terninhos com blusínhas a . /, l , , o o o o o o o _',

Etc. Etc, Etc,

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$.
Cr$
Cr$

25,00
89,00
35,00
26;00,
43;00
47;00
5,5,00,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F I S C A L I Z A ç A O (trezentos dólares)
BANCA'RIA sais;

,

J

REl\1ESSAS
c) - para professores

brasileiros que se achem
le�i�nando literatura bra
sileira no exterior até US$
400.00 (quatrocentos dóla

res) mensais,

2. De acôrdo com a re

solução do Conselho, serão

admitidas novas inscrições
até 31 de dezembro do cor-

MENSAIS

PARA ESTUDb-NTES E

BOLSISTAS

1, COMUNICAMOS a

quem possa interessar, que
o Conselho da Superinten
'dência da Moéda e do Cré-

RAPIpEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEÍRO
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

IDA
de Fpolis. de ltàjaí

VOLTA.
.do Rio - de Santos

8/12 9/12
18/12 19/12
29/12 30/12

12/12
22/12

14/12
?4/12

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

,

.
.

,
Para mais informações dirijam-se à

EMPRl!!SA NACIONAL DE r�AVEGAÇÃO HOEPCKE "

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2:212

,

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

II � AGRíCOLA I I

,,: .' RA«J:��,16
.. ,

,

FLomANOPOLIS - 510.. e�ro.rln6..

"

Cerâmica . São Caetano
TIJOLOS PRENSA'.JOS, TELHAS, LADRl�
LHOS, RODAPÉS E �IATERIAL REFRA

TARIO "

PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
IERONIMO COEIllO� 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis ..;-

DIsTRmumoREs ')
""'

S. B. 8. C. E. M.-
SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORE$, COMPO

SITORES E EDITORES DE MÚSICA

Temos o prazer de comunicar aos srs. Presidentes
de entidades associativas de caráter recreativo, ernpre
sários e proprietários de' reCintos ,de diversões públicas
que,a partir de hoje, a Agência Geral da SBAGEM no

Estado de Santa Catarina estará instal,ada à Rua Traja
nb, n. 12 - 1° andar - Salas 14 e 15, Edifício São Jor
ge" Caixa Postal 460 e telefone 2.144, nesta- Capital.

,

Diàriamente, no horário das 9 às 12· e das 14 às 17
horas, atenderá a todos os contribuintes e interessados.

Florianópolis, 1° de dezembro de 1953.
"

José Mariano de Oliveira

_......_-__..........Ín""s,.,.,P.,etor Geral para os Estado
..

do Sul
��

� 'em mensagem á Assembléia,
EXAMES DE ADMISSÃO que não solicitará sua re-

,

1a 'E'POCA .

INSCRICA-O' 27' de e b 12 d d b 'ekicão como presidente do
. , e nov fi ro a e ezem, ro '

EXAMES: 14 e 15. atnlez'ehibro� ....,�-;.. ,-.-
.

>;:-��,-.., Poder Legislativo da, Fran-

I " .Para inscrição e, informações a Secretária atend,erá
.

ça, neste 'mês, em virtude
diàriamente das 17 as 19 horas. ' I de seu estado de saude.

i Sede da Escola: G�UPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX i ,"Pela mesma razão, não

_________

'

_E_S_TREITO -

� serei �andidato á eleição,

Expresso ',Florianóp'olis presidencial de 17'de de-

zembro" - acrescentou.

de A mensagem de Herriot

foi lida á Assembléia, pelo
vice-presidente, André Le

'I
Troquer.
A irrevogavel decisão do

veterano político francês

I Com viagens diretas e permanentes I causou sensação nos meios
Matriz: - Fr.OtU�NÓPOLIS. políticos por ser el� consi- DR. M:OENNICH, Cirúrgião-Dentista

A
Rua Conselheiro Uafrâ, 135 >

'

I Rua: Nerêu Ramos, 38 ....,.. fone -'- 2.834

.1
Fone: 2534 - - Caixa Postal" 435 derado como o unico ho-

.

.

I RE.ASSUMIU SU3 Clínica Especializada.End. Telegv.: SANDRADE mem, na atualidade- politi- __;_ _

Agência: - CURITIBA
.

,cà da França, capaz de reu-Í '

.

Avenida 7 de Setembro 3320/24 nir as simpatias gerais, que IV'V d' '

I
Fone: 847 (Linha. Paralela)

,
I en e-seEnd. Telegr.: SANTIDRA .

possibilitassem a obtenção I
.

Agência:, - SÃO PAULO de uma' maioria absoluta, I Uma máquina de escre-

Rua Rio Bonilo n. 1247_ entre os partidos não comu- ver, marca "NAUMANN
Fone: 9-31-,96 - Atende Rápido RIOMAR nistas, formando uma ver- IDEAL", em perfeito esta-
End. Telegr.; pAND�D_E' \ dadeir� �unidade nacional", I

do;
_

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo' Horizonte com I
na eleição para presidente Tratar à, Rua Presidente

tráfego mút'Llo até São Paulo com a Emprêsa de Trane- da Republica, a realizar-sei Coutinho, 73, nesta Capi-
J_ porres Minlls Gerais S/A) '" no próximo dia 1t tal. ,

Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1953

men-

BaACO-�O Brasil S,A. Mais Um Sem Legenda:
JOEL PRESIDIO!

" dito, em sessão de 24 --do rente ano, dentro dos limi- munico a V. exciâ, "que,
corrente, resolveu prorro- tes e condicões acima. 1 tendo a maioria dos direto

gar até 30 de junho de 1954 3. A insc�ição será feita rios municipais do �TB da

o. prazo para atendimento; mediante apresentação dos Bahia e de outras _forças
no mercado de taxa oficial, documentos de praxe, in- trabalhistas, que me elege- os "sem, legenda".
dos pedidos de câmbio em clusive- atestado de matrí- ram seu representante no

, favor de estudantes de grau cuIa no exterior visado pe- pleito de 3 de outubro de Atenciosamente. �(a.)
superior,' bolsistas e mé- lo Consulado Brasileiro. 1950, deliberado, na con- Joel Presidio";

dicas em cursos de, especia-! 4. Os pedidos de câmbio

lização e professores bra-' relativos a tais remessas
sileiros que se achem, le- ficam sujeitos ao pagamen-"
danando literatura brasi-I to da sobretaxa de Cr$ 7,00
kira no �xterior, dentro (sete cruzeiros) por dólar
do� seguintes limites: ou seu" equivalente em ou-

a)
.

- para estudantes de tras moedas.

"grau superior até US$ .... Florianópolis (SC), 30 de
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

,
(1° Convocação)200.00 - (duzentos dóla- riovembro de 1953. São convidados os Snrs. Acionistas a comparecer á

res) mensais;· .. Edgard da Cunha Cidade séde social em Criciúma, neste Estado, no dia 12 de
b) - para bolsistas e : - Gerente - Dezembro, às 14 horas, a fim de, reunidos em Assem-

médicoos _em' cursos de espe- ! Osmar Cunha -'- -Chefe bléia Geral Extraordinária, deliberarem sôbre 'o se-
I , guinte:cialização até .. US$ 300,00 do Serviço a) - Discussão e deliberação sôbre a dissolução da

Comparihia;
b) - Assuntos correlatos gerais.

Criciúma, 26 de novembro de 1953
Amado De Brida

Diretor
. HJvil-MuJor ((Carl.· Huepcke» !

I
I •••• _ •• _III_u

••• ,.w. -"'"';w: -...-.��.-�.......,,_.

'I" --\ESCClla Prática de ,C_omérclo
Senna Perefra .

_RIO, 2 (V.A.) -:
Na ��-I venção .' encerrada. ontem

mara Federal, apos a leltu-' em Salvador repudiar o re-
.

ra da.ata da sessão anterior ferido partido e autorizar c

e do expediente, o deputa- i
nosso desligamento de suas

do Joel Presidio deu conhe-
I

fileiras, renuncio aos luga-
I '

ciment-o ali) Plenário da se- res que ocupo em todas as �
, I

guinte

cal'.ta;
que em ,data. comissões pe.rmanentes, el � t."

, I .

ís d C iIE.. .....

de ontem.. entregou ao pre- especiais esta asa - por �

sidente Nerêu Ramos: "Rio,' indicação da bancada que.
30 de novembro de 1953. inteirei até agora., Solicito

Exmo. sr. presidente. Co- a v. �xcia. que determine o

cancelamento do meu nome

da relação . de deputados
do PTS, ficando eu, até

posterior deliberação entre "Vende-se
I

Um lote de terreno, próxi- »:

mo do centro (rua calçada).'

I Informações
à Rua Deodoro

7, das 7 às 10 horas.

Herriót
d�íXf! a p81ltiça
PARIS, 2 (U.P.) - O

venerando presidente "da

Assembléia Nacional da
�

França, Edouard Herrrot,
anunciou hoje que se reti
ràrá das atividades. politi
cas, deitando, assim, por

terra as esperanças dos par
tidos não comunistas de que
pudesse tornar-se num pre-.

sidente de "união nacional",
da Republica Francesa, no

6ês entrante.

Herriot, cóm 80 anos, pre�
sidente vitalício do Partido
Radical Socialista e uma

dás figuras mais influentes
da politica francesa; nos úl
timos 40 anos, anunciou,

TECELÀGEM HENRIQUE
DE BRIDA S.IA�,

ANDRADE & KOERICR

Transporte de cárgas em, geral entre Florian9polis,
Curitiba e São Paulo

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

/

7

-

I Sindicato 'dos Empregados
,DO ComérciO de Florianópolis..

,

ASSEMBLBIA GERAL
Convoco os associados deste Sindicato: para a reu

nião de Assembléia Geral Ordinár-ia, que terá lugar em ,

sua séde; á rua)'enente...8ilveira n. 15 - 2° andar (EDI
FreIO PHATERNON), no dia 4 do corrente (sexta
feira) ás 19,00 horas em la. convocação e ás -19,30 horas
em. 2a. convocação caso não haja número suficiente na

primeira, e que terá a seguinte ordem do dia.
'

1° - Leitura e discurssão da ata anterior
2° - Fechamentodo Comércio na serriana -do Natal
3° - Frente Sindical para aumento do Salário Mí-

nimo.

Florianópolis, 1°, de Dezembro de 1953
AMANCIO PEREIRA FILHO

Presidente

Negocios .

de Ocasião
'A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
,

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca- '

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaria e uma de, madeira

(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De-
moro - Estreito; .

-c

Um conjunto de casas de madeira - Estreito;
-

Lotes de terreno situados na Vila Flórida - -

Estreito, em, prestações suaves e sem juros;
Dois lotes situadosma Avenida Trom.powsky,

medindo, cada um, 13 x 50.

'/

Viagem' com segurança
e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS 'M.ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO ,<SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

Agência: K ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

'

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

PA_S 0.1
*1/ f.'S� .

'�l
- "OUIW1Tf TODD DItA I

/ I"" - nos tI!1PCJOS <
�•

.rl

D}"/./R�'.:,t*-:;. � iIl ""::t � ..� "

� �I -" ,

"

.

r

. ,'�

Atenção,
CONSCRITOS DA

CLASSE DE 1935
Deverão comparecer ao

Quãrtel do 14° B. C., afim
de tratar de assuntos de
seus interesses, os seguintes
conscritos:

.

Luiz Carlos, de Mello, da
classe, de 1935, filho deMa
.Ino Mello' e de Maria Sar
torati Meno.
José Vadir Kanitz, da

colasse de 1935, filho de Elias
Kanitz e de Delayde Gui
-marâes Kanitz.

Frlqueza,' em gerll
Vlnbo Creosotado

(Stlveíra)
\

Ve�.ido de
cesemente

\

./

I

Vende-se um vestido de
casamento de faile (bom)
enfEitado com cetim, acom
panhado da combinação:

"

E' novo e não foi usado.
A interessada poderá di

na n. 91.
rigir-se á Rua Bulcão Via-
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HOJE: O Povo Assistirá (yoluções, �os Aviõos· a Jato
I'

No Campo da Base-, Em Exposição Até· Ao Meio Dia
à povo desta Capital e lhos aqui estarão,) fà�endo 'meio_dia'. regressa�do, em Sim�á!�c�, não há dúvida, ção cio públi��, afim de que, I pó., lotado e, com temo') .;e I rra a í�prensa loc�}, ha-

munícipios �izinhos, assisti-I evoluç?es, confo�m� é já do j' s�guida, a Base Aerea de <I .�r(,v�denc1a do s,r. Coman- com essa facilidade, �ossam I cl,.j?;?ar ao aeroporto ,.i::,ltt",s v�r�" tambem, condução � l:ra, na manha de hoje, a par- conhecimento público. '

;
Santa C;ru�, .onde se encon- d,c,n�e da Base Aerea d,esta todos comparecer a<:!ueh�, do pouso

, �1a ,esqual.• lll1a pt:�Ial, naque�e :nesr;!-,o �c-

tir das 9,30 horas, segundo A esquadrilha decolouv ] tvem ha dias. .� apital, co�ocand? �mb�s e:c:n:P? de pouso �ara nao soo q .re nos V1SILlra.
,

c,«. com partida a�s 8,;5) hl)-
comunicações que nos foram I ontem, às 9 horas, da Base ONIBUS GRATIS (laqueIa Umdade, a díspoSI- a�sIsÍlr as evo!uçoes <;lu; �e- ra.::;.

prestadas, inédito'espetácu- Aérea de Santa Cruz) no Rio
-

--,
A

rao um espetacul? inédito

D
"

Mlo sob os céus catarinenses, Grande do Sul, sob o co- ., em ,S,anta Catarma como, espediu-se Dilu el.o;��;i�::e�!���: :���i�i� �.���I�a�i!.:j:tr�gV�n��� .!r I !!r!u ��m:;:��;ser�;:" d:�e���
dos 'na Inglaterra, para a os Caps. Avs. Adélio Del I . mero de 4, :qUl estaráo.
Fôrça Aérea Brasileira. Tedesco, .Gesildo / Bellozzi ,A condução da ,Base esta- Ootem o·aD N R!imo" "eu ShowApós sobrevoar- Curitiba, f'êlSSOS e Antônio Motta ré' wesente_ ao MIra-�a: "S ., I • U • U lJ I) Ii

.

)

durante a . realização das Paes Júnior, que são os 8 heras, de onde partn'a �- -

qua Qgrad�i O cem por cen·to
'

provas desportivas que se- n1e:jn-10S que aqui estarão,. Filho dum Estado pequeno - pelo menos conside-
o .----

li, U
-

ti
.

rãoali disputadas, 'corre�-llhOje, pela manhã, rado como tal sob o ponto de vista eleitoral - e além Cancelamento -do Dilú Melo, muito justa- lémxdos espetáculos que le
pondentes à VI Competição Após sobrevoar a cidade, lo mais, tendo o seu partido atualmente fora do poder

Imposto.ta
.nente chamada "a rainha vou a efeito, às17 hora� pa-

Desportiva da F. A. B., pou- entre 9 e 9,30 horas, pousa- em Santa Catarina, mantém-se o 'sr. Nerêu Ramos como YU.lo acordeon", despediu-sé, I
ra a petizada desta Capitalsando, a seguir, no aérodro-I rá r.o campo da Base Aérea um dos políticos mais proeminentes no cenário da Repú-

Renda mtem, do povo desta Capí- e, às 20 horas, para o públi-mo de Bacacheri, onde o po- desta Capital onde os aviões olica: homem sem ambigüidades, definido e extrema-I
_ , tal, regressando ao Rio, ho- co em geral, na Guarujá,vo os apreciará, os apare- Çl jatc permanecerao ate 'ao mente partidário, o presidente da Câmara dos Deputa- O sr. Charles Edgar 1\'10-

_-, -_.,-,.

� d it g 1 d ti a d todo mundo )'1;;, via aérea, após atuai', Dilú Melo, num gesto aue
-

elOS goza o respeI o era, a es 1m e .

.

rrtz, Presidente da Fedem. ...

Numa hora de veemências e injustiças, êsse homem, com sucessos, na simpática muito a recomenda à estima
que não engana a ninguém e de quem é sempre fácil di- çao do Comércio, recebeu,

Rádio Guarujá, e à admiração de todos, es-
.er-se onde está colocado, sabe impor-se sem ceder, tor- cntem, o seguinte cabogra-
iando-se alvo dos aplausos vindos mesmo de seus con- .na:

Aqui, a simpática artista teve no Hospital "Nerêu

.rários, sem que para I'SSO tenha de fazer .profissão de 'do b1'oadcasting brasileiro, Ramos", onde, às 11 h.oras,"Rio, 3 - Comunico pre-habilidade.
\ ,

.

, já por nós conhecida, atra- cfereceu momentos de ale-.ado amigo que Câmara p,Fiel a si próprio, conceituado como intransigente,
lutador dos mais árdegos, é Nerêu Ramos um ponto alto pro-..·ou projeto que manda
le nossa vida política; e sua palavra igualmente vale pa- cancelar o lançamento do
a os que militam a seu lado ou para seus adversários irnpôsto de renda. Sauda-
nais decididos.

-

ÇÕP3. (a) LEOBERTO I - --.--------

I
Seu segredo é ser um chefe, naturalmente chefe -

Teu Armando1
'

t d b d t
_ ·�EAL". .

'

• .3. guem com quem o os sa em po er con ar, nao ape-
.

Das' nas horas de mar espelhado ,e calmo, mas' também F Cardoso'ias horas de tempestade, quando tudo prenuncia nau- T-IM.frágios e desgraças. Está invariàvelmente na ponte de
'

• • I) Classificado em primeiro
comando, firme para o que der e vier, capaz de devotar- lugar, no concurso a que se

o brigadeiro Eduardo promisso anterior), João se e soçobrar com a nau que lhe foi confiada 'para a tra- SiLENCIO EN LA NOCHE submeteu na Policia Mili-
Gomes depois de uma con-

I
Goulart, do PTB, além dos vessia._ "

..�
,

'

IM' .

d E t d Nao sendo complacente, antes rigoroso no cumpri-sulta aos udenistas de San- . inistros e s a o, repre- mento do dever, e na execucão da lei severo até _ que-
ta Catarina, autorizou o H-I' sentante, do Presidente dai em-no entretanto p:�sidente da Câ�ara os. deputados
der Afonso Arinos a comu- República e dos governado- mais revéis, menos ordenados, como os mais entranha-

res. dos na disciplina. E' que Nerêu Ramos se mostra sem-

Os governadores do Esta- pre solidário com os que dirige, e quando se empenha
numa tarefa não é preciso que ninguém o estimule ou

do do Rio, de Pernambuco
anime: estímulo e ânimo, êle os haure no cumprimento

e do Ceará comparecerão do próprio dever. Sabem os deputados que o seu atual
pessoalmente. presidente, que não sorrí com facilidade em sua função,

FALA CAFE" que não raro é exigente e duro, que aplica o Regimento
A propósito "da homena- ,em tergiversar' - não só é capaz dos maiores sacrifícios

:omo\ também de enfrentar todos os perigos pm"a defen
der a instituição que encarna. Seu prestígio pessoal Ne
rêu o emprega hoje e� favor da Câmara a que preside,

/,

�ria�ópolis, Sexta-feira, 4 de Dezembro de 1953

rez: de programas de várias

missoras do Brasil, recebeu
aplausos gerais, Ontem, a-.

gria �6s enfermos, movi
mentando um show, com

músicas do seu vasto reper

tono, acompanhada pelo
Regional da Guarujá, e, ain
da, pelos artistas Palmeiro
ia Fontoura e Maria Alice
Barreto.

Doira, o Brigadeiro e Café Fllh
.: "na Homenagem a Nerêo

Todos os Partidos Também

No Turvo! As

.tc1r, acaba de ser promovi
fanfarras do a 2° Tenente do Carpo

'de Bombeiros, o nosso con

terrâneo Armando Firmíno

Cardoso, elemento destaca

do no seio daquela Corpo-

'Esse espetáculo, que ex-

2_ontânealJlente Dilú Melo
fez realizar naquele nosocô

mio, foi oportunidade que..

tiveram os doentes de apre-
�:{ -la, aplaudindo-a entusi-

ves Marinho, comandante
da Polícia Militar, exone-

As previsões morriam ·na

frieza dOê telegramas: der-
x�

d 'F-

retas e mais errotas. 1'a-Vice-presidente da República durante o govêrnc
Dutra, ,Nerêu Ramos poderia ter sido o candidato de to- gorosas! Incompreendidas' que honra, sobremaneira, jeito a chuvas

"Tem todo o meU apõio o
do o mundo à sucessão do marechal. Parecia mesmo ter [mpossiveis! De repente es.' ts_tra_dições da�uela ,cor-,

VENTOS - De sul a les
simpatia a iniciativa desti- chegado a sua vez, a hora esperada .longamente e COR. tourou a explicação. A frau-I )oraçito subordmada a Po- te, frescos
nada a homenagear o sr. ,abed,oria, a �ar da paciência ,e da j,:st� ambição que ,l Je esclarecia o mistério, ícia Militar de Santa Cf1ta-. TEMPERATURA Es-
Nerêu Ramos. Na presidên- mantem na vIda polItIca. As cI�cunstancIas eran; favora, AI" rina. I tável.veis; mas, homem de personalIdade, começou ele a so' Varelausen. .revo ta ex

•
I

!Ter restrições em torno de sua candidatura, Poderia ter

I
plodiu. E a Justiça agiu. A

F'---------�-f_l--------a-----;folsistido, �as _preferiU ficar com a sua._dign1dade e, pr.in- imprensa palaciana mui'mu-
-

11 G 'an acIpalmente·, nao ser o fator de desumao do se� parÍldo rou umas desculpas de Cit· e. ..
(do que se convenciona chamar partido, em nosso país). i .J'

-

'

E 1
t ,

, ',:A.aver sem recursos. reso -

A maneIra pela qual se conduzIU o candldato natu-
, .

.\ral, que êle o era, em face da tentação maior que é a da veu desagravar o Me1'ettsst� RECORDE
/

Presidência da República - tentaç__ão que tem levado a mo.· Teceu-lhe uma corôa de Enquanto o órgão palaciano assegura que a co-
sucumbir tantas dignidades - valeu a Nerêu Ramos co- martir. Entronizou-o como mitiva oficial, em Chapecó, viajou por estradas ex-_
mo um atestado de alta classe, marcando-lhe o procedi- ,.'ímbolo da integridade. Só I celentes, o reporter do Correio do Povo, que fez a
mento exemplar. Saiu-se com firr�eza e simplicidàde,

,
,

cobertura da excursão governamental escreveu, na
:;em insistir em forçar portas; chegada a hora exata, que

faltou fazer a festa, em Co� terça-feira última, que um trajeto de 22 quilômetros
Je próprio assinalara antecipadamente, nem por isto .:aI. E convidar, o deputado foi feito em apenas 2 horas.
�onsentiu que ::.�.:;u nome continuasse em cogitações, €c Volnei para paraninfar o ato .Como se.. vê·, foi batido mais um l�ecorde. O sr.

, partiu para a batalha, ,estadual, que lhe foi aliás dura- ;olene. Iam as coisas nesse Bornhausen leva'utou o título de Campeão de Ve-
mente adversa.

pé, quando a Justiça deci- locidade Mínima! Podem trazer a medalha!
O CeI. João Cândido Ai- Sôbre essa exclusão, aliás, Outro qualquer teria sofrido maiores lesões, d�poi�, PREVISÃO CERTA

êste jornal teve já .oportu- de insucessos tão consecutivos; fugira-lhe a Presidência diu. Fraud�, da,legítima. E, Não nos enganamos. A exploração que f) sr.

1idade de tecer comentá- da República ao alcance de suas mãos, Santa Catarina' no comando dela, o Mere- 'Bornhausen mandou fazer contra o <Íeputado·"Joa-
.

P 1 t 't não o fêz senador e limitou-se a dar'::lhe uma cadeira dE tissimo, enterrado até o pes- quim Ramos foi esmagada. Os documentos arraza-nos. e � ges o qu:, ev:, o
deputado ... Pois com e�sa cadeira de deputado, Nerêu

::!oço. O Tr�bunal trocou � ram as mentiras urdidas nos gabinetes do Palácio eCeI. Marmho tem sldo Vlva- reconquistou todo seu espaço político! do Ministério da Viação. O J'ornalzinho desacredi-

I Euturo altar do' Juiz por um Itituto legal, Tenente-Coro- ,nente cumprimentado. Com . , xxx ., tado e'-desmoralizado deixou de escrever', artigos,banquinho, muito conheCi-Inel Pedra Pires: A decisão I 1 sua saída d_? carg.o, o P. Fôra injusto ressalt?�, neste retrato de Nerêu Ra- 'em tôrno do caso. Mas-já começaram os ganidos. As
d C I·M

.

h d -
::: P a que pel'tence e que 'I mos, apenas ·os traços mtIdos do chefe, do comandante, do, na sala dos julgamentos. piadas geniais, cómo aquela do Vereador de ontem.o e . ann o pren· e se ..... .,

Ih d
' .

t t 1 d ,
,

f• A .., sem e ar os retoques necessarIOS a uma o a compre- Onde irá ser coroa o. E a Para apresentá-las o Pro essor repete as potocas jáà descortezIa do Governo do apOIa Irrestntamente o go- ensão do modêlo .

d h f l' I l'Iulverizadaspela força de documentos irretorqui-• A ,

·d d' , Imprensa as oras e Izes '"Estado 'que o excluIU das verno ,atraves o voto o Nerêu não é apenas êsse varão feito de uma so pe- d ',.? 'd l ? E veis. Lendo-as, um ilustre conterrâneo comentou:"d d d dE' T" 't . b' h "d' a vItOrIa. Que e a. spa- E R d '

'p 1
.autoridades conVI a as pa- eputa o • nOrI eIxeIra ça; e am em um, omem compreenSIVO, capaz e ouvIr,

.

,

_ sse a ar e mesmo ext1·emista.· e o menos
- , , , ", t t t d '.

t
,_

'h: d radrapIzou-se! Recolheu as f 1 d h ,
."

a inauguraçao dos dItos' Pmto fIca exclUldo da par- a en a;rnen e e e, nr-se an e. as varwçoes e capnc os a
I

'

.

. em a ta e vergon a.ra
.

d P 1"
.'

O I t"
'

_

d'·t t 1 d
I

nossa vida política. A máscara do presidente, do varão mancbetes e pôs fecho ec.lair SERA'?quartets a o ICI,a, no es- IClpaçao Ire a na a ua a -

'd
' ,

l'd d'f'
,

f A l'
.

_
-

"_ cUJO estmo e I ar com as 1 IceIS orças po IÍlcas numa no assunto. Nem a anulacao ' O Tenório, ontem, mordido pelo despeito, veiote mInIstraçao h d d
_

t'd'
,

d h
' �

.

'h
.

d
.

.

.,ora e esagregaçao par 1 ana, escon e um ornem que do pleito teve coragem de provar que a apoteotica ome,nagem_ presta a ao
adoca os ímpe,tos d� sua natureza apaixonada com qua- "

Clt d
.:._,

sr. Nerêu Ramos nada, mas nada veies nada, tinha"
.. ',

,

.

... -..,
_ nOÍlclar. a ou em o os os 'hdades de sutIleza e com uma noçao bastante humana e,om o sr. Nerêu Ramos. Era só e só ao Parlamento.

do relativo e efêmero de tôdas as coisas. . . tipos e lin6tipos. A êsse si-
Mas, se era só ao· Parlamento, e nada tinha com o

E' êsse, ou pelo menos, assim é que vejo e conheçe. lêncio dá-se o nome de SE- sr: Nerêu Ramos, porque o ilustre Brigad�iro Edu'-
o homem público que os jorrialistas com função na Câ- PULCRAL. Y el nombre le I ardo Gomes }lntes de decidir �o seu comparecime�-mara dos Deputados vão homenagea,r, amanhã. viene bien! Turvo é a gi-an- to fez

\
uma fonsulta aos udemstas de Santa Catan:'

Augusto F.j.edáico Schmidt na? Será que para homenageár tão só e apenas o'" d h " d 2 /.f'a ) de sepultura dos falsos eter-(Do Correio a Man ã, e o corrente . .... ,Congresso; o eminente militar precisava da consul------------------------...- !lOS vigilantes. E' o imenso '

ta? E porque·será que o sr. Café Filho, falando ,àROUBO NO ESTREITO sepulcro dos vendilhões do imprensa, declarou: "Tem todo o meu apoio e sim-
regime democrático. E a co- pa'tia a iniciativa destinada a homenagear o Sr. Ne

·rêu Ramos?"

nicar que êle comparecerá
pessoalmente ao banquete
com que a crônica parla
mentar homenageará hoje
às 21 horas, no C.opa
cabana Pálace, o sr. Nerêu

Ramos, presidente da Câ
mara dos Deputados�
O marechal Dutql já ha

via manifestado sua ade-

ecoaram anunciando a vitó

ria espetacular! O r�duio

ontem, as seguintes declara-

pessedista ruira por inteiro.

Não sobrara nada.. Vitória

.idenista de fio a pavio! O

jornal do Palácio engordou
3S manchetes: Vitória! VI

tória! Nós, acabrunhados,
Dão compreendiamos nada.!

ração.
Tendo se especializado _

no Corpo de Bombeiros de
São Pa�lo: onde logrouno- O Te�po
tas dístmtas, a sua promo-,

\

çito vem, agora, premiar-· Previsão· do tempo
lhe gs esforços de uma fé� ás 14 horas de hoje:
de-oficio digna do milita1' e

.

TEMPO - Instável,

isticamente, pelo muito que
de alegria soube oferecer
lhes.

gem a Nerêu, o vice-presi
dente Café Filho presto�,

até

su-

são' à homenagem, da qual
será orador o sr. Barbosa
Lima Sobrinho, jornalista e

antigo governador de Per-
"

Jlambuco.

ções:

"
I cia da,Câmara dos Deputa-

TODOS OS PARTIDOS dos, s. excia. realmente 'se

Comparecerão também os impôs à admiração e esti

J'lresidentes de todos os par- ma dos· democratas, pela
tidos nacionais, notadamen- sua conduta e pelos servi
te os srs. Amaral Peixoto, I ços que vem prestando ao

do PSD, Artur Santos da regime".'
UDN Ademar de Barros, (Do "Diário Carioca" de 2

, ,

, "I
do PSD (que cancelou com- I do ,corrente )

Exone'roo·se O Cei. Marinho 'do
Comando da Po,licia Militar

rou-se ante-ontem do cargo,
transmitindo-o ao seu subs-

A Congregação da 'acul�ade 'de
Direito e o Sr. Prof. Nerêu Ramos
Na reunião, ante�ontem, lI'o1to, A, pr,qposição que,

da congregação da Faculda- oLviamente, não portava
de de Direito, por proposta sentido político, mas apenas

do Prof. Renato Barbosa, a- reg:;,tava o jubilo da douta

qut>la casa, de ensino' supe- C<.ngregação pela honra

l'iel' associou-se à homena- conferida a um dos seus

gem prestada ontem ao Pr�- mel1lbros, foi aprovada por·

fesE'or Nerêu Ramos, na fes-I umlfiimidade. .

ta dE. exaltação do Parla-
na residênt:ia do dr.
Tolen'ino de Carvalho

À Delegacia Regional de I portas, constatando a falta
Policia desta Capital comu- 'dos seguintes objetos: um

r:icou o dr. Adalberto To- 1\c'ordeon, uma 'enceradeira
lentino de Carvalho que, elétrica e um lençol.

J ontem, ao regressar à smr" Pr'ovidenciando, a Políçia
, residência no Estreito,. en- daq�ele distrito prendeu

�I contro I arrombada Hma·das dois suspeitos ..

_._-_._--

Loteria do 'Estado·
-

4 Extravao de Ontem
10.708 - Cr$ 200.000,00 - JOINVILLE
8,645 - Cr$ 15,000,00 - CONCORDIA
9.711 - C�$ 10.000,00 - FLORIANÓPOLIS
12,386 Cr$ 5,000,00 ,.....,. �UBARÃO,
11.693 - Cr$ 2.'000,00 CAÇADOR

va r�za, negra e escur_!i, dos
embusteiros que viviam pre
gqndo respeito à vontade do
Povo. E' a tumba renegada,
sem flores e sem velas, em
tôrno da qual o. silênció en

vergonhado da oU. D. N. se

faz eterno e profundo. Si
ltncio, en la noche ... La I

PROMESSAS

BUM

Fizemos, há dias, tr�s: la - esmagar a intri
ga contra o dr. Nerêu, no caso dos 5 milhões da

. Ilha. Estâ cumprida. 2a - esmagar a exploração em
tôrno do Estr�ito, com o nome do dr. Joaquim Ra
mos. Está cumprida. '3a .

- provar que o tal PrQ
fessor Medeiros dos Santos é elemento comprome
tido com os moscovitas. Não vai demorar! Podia 'ser
amanhã! Mas não vài ser, A operação Barbaroxa -

_ assalto à Russia - ainda é segred<J. Será que êle
. não nos faz um desafio?

-

GUILHERME TA,L
ambicion� decansa!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


