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,- Aliomar BALEEIRO um marginal na rigidez com

Quando setecentos con- que se aplica ao cumpri
i cidadãos/"de tôdas as elas- mento do dever ou com

•� .

N. 11.7i 5 I' ses, no mais im!res.sionan- I
que, líder político, não ali-

te banquete a que já assis- via o pêso. de sua autorida
.," '....)-{)....(��".. ti, homenageavam o. Con- de sôbre os ombros de seus'

� CrI 1.H g1'esso na pessoa de me,u ad- pares. Mas pouqulsslmos

Extraordinário o Exilo da .Homen-ag-e---mL-Pr-'e-sla-d-a-�-j���a�:-3d-:-rr-'i!�: ::::��::�::��n�:�: �:;â��:T:a��:��::::�
, lo CO,ngresso· Pelos Cronl,'slas Parlam,eu-Ia·res SALVADOR,7 (V. A.) ��::n�:--;!;�i:t:ni;�1�aàte:� :��;, �:�:n���:o; z:

tuar",se no, ano de' 1946, que o sr. Getúlio Vargas
- Encontra-se na Capital quando 'conheci o atual pre- lhe estará preparando al-

At d t ti á
�

A
da, República há alguns

. O e coograçamen o �6mocr Ueo e patriótico ação do dias, o presidente-do Sindi-
siclente da Câmara. guma surpresa pe1'igosa pa-

P d L
·

I
.

(
C07lferi minhlfs impres- m 1954, a fim de dest1:uir a

;�.'
.'

O er 6018 811'0 e ii igura do presidente . Nerêd Ramos �:�oR�:��n��:,t�:: �:i�;: sões com as de um admirá- aureola de decência e aprê-
Osvaldo COSTA . partidos - do sr, Artur

I
mem que soube honrá-la e

,.
sos e apontando à nação os da

vel observador, Costa Pôr- s«. que circunda a cabeça.

I
tear junto ao ministro '

("Folha da M,anhã" de S, Bernardes ao sr. Adernar dignificá-la. Uma institui- resp.onsaveis por eles, ne- 'to; que Q.ssim se exprimiu do rispido "'barriga verde".
,

' Fazenda, medidas a favor
Paulo)

I
de Barros - e de todas as ção, que, atacada, denegri- 1 nhum de nós, que acompa- sôbre seu cOTreligion6rio e Êste será, talvez, o Ú'Íúco

'. , dos industriais de mamona
RIO, 4 (V.A.) ...:;_ Pro- classe.s.- comercia:ntes, in- da, sabotada pelos inimigos ln.hamos de perto os seus ex-luier àquêle tempo: "ta- guia com qualidade positi-

. e produtos de cacau, cujas
gramado para 400 talheres, i dustriais, estudantes, des- da democracia, aparece a-' trabalhos, se animaria a lhado a machado, pouco co- va para ealoo» o P.S.D. da

fábricas estão prestes a fe-
o banquete ao sr. Nerêu portistas, escritores, comer- gora aos olhos do povo co- prestar-lhe a homenagem char. municativo,; despert a n d o deliquescência em que o

Ramos atraiu ao Copacaba- ciarios, juizes, composito- mo a grande barreira à on- que lhe foi prestada. Mes- .

I dísiã.ncias, e p�recendo dO-I p�eside;;te da República o

na Palace um numero' do- res, funcionários públicos, da de imoralidade e cor- mo porque todo e qualquer Segundo os'Memoriais minado pela força de cen- dlssolve, pouco a pouco,
brado de pessoas, A muito jornalistas - com ela

I
se rupção - que, infelizmen- movimento nesse sentido dos Sindicatos dos Operá-: trifugi s m o inconsciente", sob batuta doméstica e in

custo, colocando mesas aqui solidarizaram? Por que as te, se alastrou por alguns não teria a ampla resso- ri<?,s de Ilhéus, entregues ao' Nerêu »». sêco, austero, I colar. _

e ali, a direção do hotel a- figuras mais influentes de setores da sociedade brasi- nancia que teve o ato. de Ministro do Trabalho du- 'disciplinador e autoritário, I
proveitou ao maximo o es- nossas Forças Armadas leira e nos está cobrindo de congraçamento democrati- rante sua recente visita à

I
impondo respeito mas nun- I

° ponto mais alto da car

paço disponível, cónseguin- - o marechal Dutra, o vergonha - e-como a gran- co e patriótico com que os Bahia êsse fechamento se' ca gerando aproximação � I reira política de Nerêú Ra-:

do, -com grande esforço, ele- marechal Mascarenhas de de trincheira das liberda- cronistas parlamentares do daria até o fim do mês nu- j.rvore esguia que não ense-
mos foi o períoc!;? em que

var aquele numero a 600. Morais, � brigadeiro Eduar- des publicas e dos direitos Rio de Janeiro celebraram, ma desagradável coinci- Java, sombra, estrada enso- preeuliu. a Comissiio elabo

Os restantes - entre eles do Gomes, o general Canro- e prerrogativas do cidadão. na pessoa de um homem dêncía, por ser a ocasião Ilamda, que não oferecia re-
radora do projeto constitu

os senadores A1encastro bert, o general Etchegoyen, E' evidente que, se a Ca- honrado, as virtudes da das festas de Natal e Ano pouso nem 1'efrigério ao
cional de 1946. Quem assis

Guimarães e Geordino Ave- o general Nelson de Melo, o mara houvesse escolhido instituição basica do nosso Novo, viajar . exausto e combali- tiu. o labor intenso desta,
lino, o ministro Ataulfo. de general Fiuza de Castro, o para presidi-la a alguem sistema político. Nem 'um Uma comissão de operá- do". das 9 horas da manhã até

Paiva, o presidente do tns- general Hall, o general Lott, que não tivesse a estatura dos mais ilustres generais rios, irá ao Rio de Janeiro, E' prov':'Í.vel que os pesse-, a madrugada, durante 6

tuto Brasileiro do Café, sr. o general Segadas Viana, o moral e intelectual do sr. do Exército brasileiro nos

I
insistir junto ao Ministro distas vejam o homem, sob L�es.es a fio, poderá dizer da

João Pacheco e Chaves, e general Edmundo deMacedo Nerêu Ramos, a nenhum de diria o que nos disse, ao do Trabalho urgentes pro- os t'raços enérgicos dêsse ,
flbra daquele' tmbalhador

dezenas de outras persona- Soares e Silva, os ministros nós ocorreria a lembrança terminar o banquente, ao vidências. I retrato impiedoso, mas fiel. I infatigável, que não presi
lidades - não puderam, à da Guerra e da Marinha e de ontem à noite. E é tarn- "r. Nerêu Ramos: As fábricas dê charutos No país, em que "a camara-

dia apenas os debates e vo.,

falta de lugares, participar tantos outros, num total su- bem evidente que, se o Con- - "Isto tem um nome: bahianos, também, envia- dagem é um fato" da [rase tações, mas entrava no âma-

da homenagem. Disse-nos o perior a cem - sairam de
I,gresso,

em que pesem suas Iefesa do regime". ram Memoriais. popular. Nerêú serd, talvez, go de cada; assunto e p1'0-

gerente do Copacabana: - sua linhaHabitual de reser- falhas, seus erros e suas nunciav,a-se sôbre o mérito

::��;:sv�ac:�::n:!:�â 2�' ;:-�ad�:��i:�ã�u::;e;:::!i; ��:::���'den:: :o�:u;:::� IHeip-I'carao- To'�.Os' Os SI'n O'S
r ::d�:i:aat�;:d:�::�:�:�:

anos". Tratava-se - eis tudo - de! à altura de sua missão his- comum as. tendências ctis-

Por que esse exito espe- homenagear, num homem,: torica, 'fiscalizando 0\ Exe- pe1'sas reveladas pela dis-

tacular da iniciativa dos uma instituição. Num ho-I cutivo, verber-ando QSabu-' cussiio, Quando não
.

havia
/ .---------- -----------------------

•
sessão à noite, continuava a

I labuta no apartamento da

ROma aven�da Atlântica, ond: _o
p1'esldente da Comissõo

I
I
I
I
•
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c�onistas parlamentare>� ca-

EM eDftl-I'18A� riocas? Por que tanto su-

cesso alcançou essa festa,
I ..;_

.

_' _

organizada em 15 dias ape- .

.

- d�s 427 igrejas de
governadores Ceoteo'àrlo do nogma da, Imaculada' Voncei�ão'

nas por um grupo de rapa

zes, todos eles pauperri-

, .

varies
mos, sem outro apoio senão

o da confiança que lhes

inspirava o acerto da idéia?

Por que homens 'de todos os

CIDADE DO VATICA-j minou, pessoalmente, que transmissão se fará em ca

NO, 5 (D,P.) - Todos os dobrassem os sinos, exata-' deia com as principais es�

sinos das 427 Igrejas de Ro-: mente .ao meio-dia e pela I tações de rádio do mundo e

ma r,epicarão ao meio dia e
"Ave Maria", ao soar a hO-1 começará às 15,25 horas do

pelo crepusculo dos dias'7 ra Angelus. meridiano de Greenwch ..

e 8[véspera e início do "Pe- 1
(12,25 hora do Rio de Ja-

. I I'
Em virtude de ser, hoje, nhoz da Rocha" ali se reu- Uruguai. E' provável que queno Ano. Santo", criado; Os hábeis operarios da neiro). A cerimônia será

dia santificado, êste jornal nirão os governadores de I tais governadores, sôbre pelo Papa Pio XII para as-' estação rádio-telefônica
.

do I explicada e comentada por

voltará a circular só na São Paulo, Minas, Rio G. examinarem o temario es- sinalar o centenário da pro- � Vaticano estenderam uns.. 14 locutores da estação do

p1'óxima quinta-feira, pelo do Sul, Santa, Catarina, e pecífico da reunião, apre- clamação do dogma da Ima- 2.500 metros de fios dentro Vaticano, que o farão .ern

que 1Jedimos excusas aos Mato Grosso, srs. Lucas No- ciem, também, questões fi- culada Conceição. da basilica .de Santa Maria, castelhano, inglês, francês,
nossos -leitores e anuncian-II guei�a G.arcez,

Juscelino nanceiras e políticas da a- O Sumo Pontifice deter-, para a transmissão da ceri- alemão, portugues e polo-
teso . .

. ,Kubltsch€'k, Ernesto Dorne- tualidade... mônia de 8 de dezembro. A, nes.
..;.()__()....().-.()--()--()�()�()�()....'()�o�o.....()....().....·(Q ...()....()__O....:«:__O....(J....()__()__()__()__«)...()....()... ()__()�()._.().....()...

• Há dias 'na sua ingrata fama de mtngar e denegnr,

,.
mais"êste dispositivo é diretamente responsável 'por

, .'
I f" acterístico de uma era que

[ � I
I muita exploração impiedosa e excessiva praticada

escr::er:'�:I.:.::�::·i�::!:=c�::el�t:sC;:sit�;!�::' te�::t:���� s'ma�ano' ntr'l�8S
�:n�:n:t��:��:t��:,�e::.a, q�l;áSc�:':n�:I:::a:1 a��nS;�:

(ad. 19,. § l0, da Const, Fed,) as pequenas propne- ! / para o êrro que estava sendo 'cometido, Para bem

dades agrícolas dos\ nossos próprios colonos".
'

I
. compreender a iniquidade do dispositivo constitucio-

,

Houvesse um pouco de escrúpulo na pena aleivlsa que ',nal basta visitar um dos férteis vales dos rios Ta-

dia a dia mais se envenena na insídia e na mentira, e tal ' quarí, Caí e outros, apreciando o que se passa; O pro-

, afirmacão não seria jogada à boa fé dos que àesconhe-I 'Será que 20 hectares em Blumenau não valem mais pr,ietário dos 20 hectares de terra de varzea fertilís-

cem ou' mal se recordam do que ocorreu na Assembléia _<Iue 40 ou 50 em Imaruí? Dez hectares na varzea do Tu- sima, pode �er considerado um homem em boa situa-

Nacional Constituinte a rt!3peito da emenda do eminente barão não valem mais que 40 ou 50 em Nova Trento ou ção, já a produtividade natural da terra lhe propor·

constituinte mineiro sr. Gabl'iel Passos; o qual.tanto irri. p,ôrto Belo? ciona generosas colheitas ano após ano, Está isento

tou os galfarros da imprensa catarÍnense quando alhures Não será clamorosa injustiça isentar d,o impôsto t�r. do 'pagamento do impôsto já que a área que possui
se lhe divulgaram referências elogiosas ao nosso eminen- fitorial o proprietário de 20 hec�ar�s em Blumenau: J?I?- não ultrapassa o limite fixado pela Constituição. Bem
te coestaduano, ville" Rio do Sul ou Lages, e nao I�ell�ar o �roPAl'letano próximo, a 'uma distância de poucos quilômetros, co·

Os debat�s da Assembléia Nacional de 46 já estão de 40 hectares no interior de lmarm, Sao Jose, Porto Be. meçam as terras de encosta de-mõrro, pràticamente

publicados em volume. Fácil, portanto, verificar os mó· io, Palhoça, Jaguaruna ou pa Il�a? pouco férteis, pouco profundas, sujeitas à erosão e

veis que levaram o sr. Nerêu Ramos e outros constituin· Razão tinha o deputado Ahomar BaleeIrO, q��nd? �. às sêcás, O agricuftor talvez possua um lote com uma·

tes, d,entre os maiores que alí tiveram assento, a comba- firmou, no �eu combatê à emenda do seu c?rrehglOnarlO área de 40 he·ctares dos quais apenas pode aprovei.
ter a emenda que �e transformou no parágrafo primeiro. Gabriel Passos, "que ela dava a

�

quem �reclsava.:e mere· tal' 10 ou 15 hectares - �as êle 'pagará o impôsto,
do artigo H) da Constituição, a qual se inspirou na apre- da, mas dava também a quem nao �reclsava e nao mere· já que a área -do seu lote ultrapassa o limite fixado

!;'entada em 34 pelo constituinte paulista sr, Cincinato cia, nada oQstante a sua cláusula fma!". . . ,
pela Constituição, Isso não é poesia nem é ficção;

Braga. A diferença é qu�, nesta, fixada era a área da
,._'

"Deixem�s aos Estados � �os mUlllclplOS, cla,ma. casos dessa natureza existem e se repetem por tôda

i�enção em 10, e na do sr. Gabriel Passos em.�O hectares. va o sr, Nerêu Ramos, a declsa� de assunto que e de ii, parte causando um mal·estar entre os atingidos e

'Não foi aprovada a do sr, Cincinato BJ;'�ga, precisa- seu peculia,r interêsse. Não quell'amos absorv�r, ne�. nem ao menos satisfaz,endo os beneficiários de favor,

mente por S6 entender, e êsse foi em 46 um dos, argumen- ta Assembléia, os poderes dos Estados e. dos mUlll- que êles próprios reconhecem ser injusto e iníquo".
tos do sr. Nerêu Ramos, que se devia reservar aos Esta- CÍl1iOS, porque� em vêz de estarmos constrUl�do o Bra. Na Const'ituinte de 46, dizia o Deputado Alencar Ara-

dos a faculdade de. considerando as próprias ·peculiarida- sil, .estaremos retardando o seu desenvolVImento". ripe, da U. D. N.:
.

eles, legislar sGbreJ a matéria.
" , , ,Porque ,injust? o dispo�itiv,o con�titucio�al, e contrá·

O que sustentou o ilustre CO?StItu,JJ�te catarmense: no a nobre �ntençao que o msplrou, � que o Ilustre repr�e. "A respeito da emenda do sr. Gabriel Passos te·

:.,�epois de falarem _no in�smo sentIdo varIOs oradores, �OI seniante gaucho, da legenda �o PartIdo de A�epresentaçao nho a acentuar que no Ceará, na minha zona no Ca.

que se a emenda visava a proteger os pe�que�os, aca?ana, i Popular, senhor Wolfra� lVl,etzler, ,com apOlO de dezenas riri, um terreno de 20 hectares vale uma fortuna, tal-
na prática proteO'endo quem de proteçao nao precIsava. de colegas, ent.re os quaIS o catarmense. Jorge Lacerda, vez um milhão de cruzeiros. Igu'lmente" ,os terrenos

E ao dem�is de;falcaria imprude..ntemente os orçamen- em junho último, tomou a iniciativa de, mediante emenda ocupados por carnaubas, que o próprio dono e' a fa-

't�s de alguns'Estados, entre os qúais Santá C,atarina, on- constih�cional, ?ropor, a revogação do dispos�ti�o�errada., mília podem :expllU'ar, numa área de 20 hectares, 'S,a.
de as propriedades de menos de 20 hectares representa-,Imellte mtl'oduzldo no corpo de nossa ConstJtUlçao. lem uma foduna quando nos sertões sêcos'100 hecta·

vam 445201 segundo 'a estatística do Conselha Técnico Justificando a emenda, escreveu o ilustre deputado
I

res têm valor insignificante, E' a circunstância que
, -/0, •

,

h '

de Economia e Finanças, baseada no Recenseamento de, ga uc o:
_

deve ser,a,ce�tuada' .

1940.
.

I "O dispositivo gue isenta as áreas não superio- ! Faça, pois, o destemperado f�liculário, que do assun·

O critério da superfíci,e, em lugar do critério do va� res a 20 hectares, na prática, reveloú-se uma verda· to nada entende" outra intriga. Esta não pega, Serve ape-
.

101' da propriedade, iria aproveitar, como está aproveitan- deira iniquidade, uma monstruosa injustiça cometi. nas para sua idéntificação, pois a despeito do anonimato,
do, em muitas unidades da ,Federaç.ão, a;. quem não pre· Il da contra gente pobre e h�lmilde, ma� ho.nesta � se· ·os seus complexos transparecem na constância das intri-

cisava ou não devia gozar daquela Isell�ao. denta de um tratamento Justo e equItatIvo, Alllda gas."
. _ �_.�_

"

S. PAULO, 7 (V.A.) - les, Irineu Bornhausen e

Não tem caráter político I Fernando Correia da Cos

a reunião de governadores, ta. Todos êsses chefes de

que se vai realizar dentro. Executivos representam os

em breve em Curitiba. A Estados enquadrados na

convite' do governador Mu- chamada Bacia Paraná-

Constitu-cional convocava o

lider da Oposição, . Prado

Kelly, e o relator especial
de cada u-m dos capítulos ou

secções do projeto.

Não raro, a faina se pro

longava até às 3 da madru

gada no i;verno duro. Mas
,

no outro dia, à hora do cós

tume, retomava-se a roti- .

na. A sa'!Í-de de muitos res-
,

.

sentia-se, mas Nerêu, cada

v,ez mais verae" era de fer
ro. Tal é o homem "talha
do a machado, talvez pouco

querido, mas d� qualquer
modo sempre obedecido e

acatado",

Num país em que tudo se

desmoraliza, êle conseguiu
ser respeitável e respeitado,
N. R. - ° Diário da Ma

nhã transcreve sempre os

II artigos de Baleeiro, do
Diário de Noticias. C01no
não transcrev�rá, este fa
zemo-lo nós, ressalvando
não endossa:_,"!-os os concei

tos alusivos ao sr, Getúlio

Vargas e o P. S. D.

o RISODA CIDADE .. ·

- ° sr. é daqui?
- Não! Sou do Rio!
- Mas a camioneta da
lV.T,P. não andou'

por lá!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maillot de eJastex da mais

afamada marca NEPTUNIA

Cr$ 380,00

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de banho de

shantung Cr$ 87,00

;

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega

atras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos

embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade

em cores. Apenas Cr$ -560,00

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

TAILLEURS DE UNHO: A Modelar apresenta êste ano,

um sortimento capricho,samente
lindo e .uma seleção de alto

bom gosto!

Mil-hares de camisinhas de algodão e jerseí, para
meninos, desde Cr$ 20,00

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

»,

Finissima calça para linho Cr$ 250,00

Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00

Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00

,

,

�
!
�
:
1

1
'1
I

i
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1 COLCHÃO DE MOLAS

!
!
1
!
I
1
i
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Garantida

por 10 anos

��FA�
�R,('BEL

e

DIVinO

,

i
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!
!
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I

Colehões de molas, DIVINO o colchão de mola mágica o

mais, afamado e' o mais vendido colchão do País

Cásal: c-s 1.750,,00
.,

,

i,

Pteços Que São Um Verdadeiro'
Brinde De Fim de Ano

. .

da A MODELAR'

Camisa de seda Sport
Cr$, 89,00

'

Elegante terno de fíníssímo
tropical, corte é acabamento

•

perfeito:

, Pura lã Cr$ 950,00
Meia lã c-s 4�5,00

Ternos de casimira de meia

.lã ótimo acabamento
,

,C!'$ 225,.00

Finissimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00

/

o ESTADO

Sofá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00

Jogo de cretone bordado .Casal Cr$ 165,00

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA
- A MODELAR-

A C�SA MAIS SORTIDA

A CASA ;-MAIS BARATEIRA DO ESTAD(f!
.

··-'.�i��
"

A melhor das colchas de alg_odão para casal Cr$ 114,09

, Saias desde Çr$ 43,00

,1.QOO lindíssimos vestidos "de verão c-s 118,00
Vestidos para casa "sde c-s 68,O!)'

vestídes de praia -

,

vestidos de passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!
I

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

•

ALGUMAS OFERTAS �ECIAIS DE ARTIGOS PARA'
,

, O LAR:

Finissima marquisete, larg, 1.30 .... ' .... , Cr$ 25,00

Nylon de algodão, lindas, cores para janelas Cr$ 32,00

I
Toalhas para cópa duzia , ,.... Cr$ 89.00

�retone. Linhol, 2,20 �etro,""""""'" c-s 53,00
Colcha de casal superior a , , ,.. Cr$ 114,00

I'
Toalhas de rosto felpudas a . ,: , � .. 7: .. " Cr$ 15,00

Jogos de cretone para casal a ,." .. " Cr$ H9.00

Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas a , ... ,
,................. Cr$ 35,00

'Calças de brim a "
'
.. , , . . . . . . . . . . . . .. Cr$ - 57,00

Calças de, tropieal .,..................... Cr$ 95,00

Calças de pl'ro linho a " , , ..=, •• Cr$ 225,00
Pijamas superiores .. , . , .. ; ; .....•....... �Cr$ -129,00
Ternos de meia lã , .. : .. ; , : _. .. Cr$ 225,00
Guardas chuvas a .. , ,." ;" .. ,.,... Cr$ 75"00,,
Camisas de seda Sport ._.,

, '" Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.

- GRANDES OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidinhos bons .. , .. , . � ..
.. . . .. .. .. Cr$ 25,08

Ternos "de brim. para mocinhos " Cr$ 89,00
Calças ótimas , ., ... , " .... , ; ' Cr$ ,35,00
Camisinhas' listadas' ...:.: .. ; ; .' Cr$ 20,00
Camísínhas de Jerseí desde -. . . . . . . . . . . .. Cr$ 43,00
Blusões Sporte a ", ,......... Cr$ 47,00
"I'ernlnhos com' blusinhas a '

..•.. , ' Cr$ 55,00
Etç. Etc. Etc.

'

-.
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o' homenzinho me deixou
a bagatéla minharía ou a

Esticou as eanélas ma- ninhada, como queiram, de
griças aquele cidadão que, 1 cento e' quarenta filhos,
neste mundo, tivera o ar- honrados frutçs de cento e

revezado nome de Ibn trinta e cinco matrimonias!
Saud e que, quando vivo, Papagaio!,
fôra o muito respeitadó rei Era, dizem muito come

da Arabia Saudita, dono dido, pois jamais fumou ou

absoluto de seis milhões de bebeu e, como bom muçul-
subditos ou, si quizerem a mano, nunca teve, ao mes- Realísa-se. hoje, o enlace matrimonial do Sr. Lyrio

Búrígo Bez, gerente da Caixa Econômica de Tubarão,causa trocada em moeda mo tempo, mais de cinco
com a gentil senhorita -Celina Nocetti, fino ornamento

tentadora e corrente, papão virtuósas esposàs! da nossa sociedade e filha do Sr. Romulo Nocetti e sua

de duzentos milhões de do- Este arremate, de sabor esposa Da. Orlandina Gonçalves Nocetti.
lares que, todos os anos vi- tão lendariamente' oriental No civil serão .testemunhas por parte do noivo· o

nham empanturrar, naque- valeu, para mim, só ele" Sr. Ivo Bez e sua exma. senhora D. Schirley Pereira'
.

_ Bez e por parte da noiva o Sr. João Eick e.-.sua exma.las sonóras gargalhadas que' como a consagraçao de um
_

. senhora Da. Dirce Nocetti Eick.
só as moedas sabem dar, homem, ofuscando, mesmo I. No religioso paraninfarão o ato por parte do noivo
as suas burras e arcas sem a sua valentía e os seus i seus paes, oSr. Núncio Bez e sua exma. esposa Da. He
fim! Coisas de petrólio a- arroubos nos combates das lena Búrigo Bez, e por parte da- noiva o Sr. Sidnei No-

.

ld te d cetti e sua esposa Sra. Alayde Garcia Nocetti.
areias esca an s a sua

Ambas as cerimonias serão' realizadas na resideneia
E, pela primeira vez, eu terra! do Sr. Sidnei Nocetti, á rua Felipe Schmidt n. 71, nesta

me desapontei da velha .e x x x capital, devendo o ato civil ter Iogar ás 9,30 horas e o

por mim tão elogiada sabe- Dizeni' que Ibn Saud a-I religioso ás 10,30 horas.
doria popular!' Essa mania lên de velho, era cego" de Após o enlace, os nubentes viajarão pela TAC para

de dizer que "quem foi rei, I um olho, entrevado por PôrtoA A�egre. lmei f u id d ", o Jovem par a mejamos e ici a es.

sempr� terá magstade" . é causa do artritismo e car-
I

_

---------- i
loróta prá lagartixa' caír da díaco em ultima instancia!

I I J

parede! Depois de morto" E, assim mesmo, mais pa-
- que Allah o tenha em I recendo um hospital ambu-

I• A' • • fOH",. ._ ua c:.araa'�seu oásis, com tamaras e
I
Iante, meteu muitissimos, •

f I �U.ITIIIIA UUCAA.IU, P80UUAI / "--� �

I. agua resca -, Iban )'aud I Errols F'lynns e Clarks Ga-I , . ..J....... ".

virou defunto bem igual a i bles nas c�inelas das cou-
I \quelquer outro, mesmo de sas .do amor, vindo provar

I Ho,·e Passado
e·...iiO

plebeu, semelhante a nós
t

que as manhas de Cupido no
que não / possuimos ' pedi-: são vencidas, não pela cara, 8 �E DEZEMBRO ,

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

gree nobre ou azuladas mas pelo coração! - em 1632, o Conde de Bagnuollí lev�ntou o assé- ANO MAR IANOveias de s�ngue real! Rei
I

(P.S.: - Até a, volt:, dia ao Forte de Orange, regl:essando .ao �r�'aial, por 01'-

DECRETO SÔBRE OS FAVORES E GRAÇAS ESPI.
que bata a asas viajando gente! Embarco pras Am- dem do General de Al�uq�erque Maranhão;

\ RITUAIS QUE S-O CONCEDIDOS POR OCASIÃO- I. " .
- em 1688, eb Lisbôa, faleceu o General Pedro A

,carregado para os sete pal- boas! Ha muito que eu pre- 'J d M 11- JV' d d Fonte Arcada) DO ANO SANTO MARIANOI ' acques e aga raes '\ -iscon e e 'U
-

D d d SE' R f 'bl'mos tão incrivelmente ver- tendo virar muçulmano ... !) u em 1654 como comandante da frota da Compa- e 01' em e ua xcia, evma. aç<;J pu lCO que a
-

I
e q e, ,

S d P it
." A tóli 1 OI" d Idadeiros, amaréla, inchae' nhia de Comércio do Brasil, cooperou para o capitula- agr� � em,enciarra pos o ica, pe o seu lCl,O e' n-

féde como eu hei de ama-. ANIVERSARIOS: ção de -Recife e expulsão dos holandeses;, dulgências baixou �� D.ecreto con::dedndol:rec�so� fa-
,

_ em 18800 o "Triunvirato" exercido pelos Tenen- vares e graças espirrtuaís por ocasiao o no ariano,
. 1 J "d G L b C Ih d'E AI

. pela seguinte forma:te-corone ase a a�a � o oe o ça, eixo
I _ INDULGÊNCIA PLEN

.

RIA d 1 _Manoel Caetana e Jose Pereira da Cunha, entregou o
,

A que po e ser u

G A da P 'CI'a' de Santa Catarina
.

ao General orada pelos fieis tantas vezes quantas, tendo se confes-overno rovm
d ' d' it d t

' .

Joaquim Xavier Curado, que governou até 5 de Julho �ad? edcomMung� oS' Vl�l �rem ;vo amente u�a 19r:Ja
de 1805 deixando h nrosa memória de sua administra- de uca a a a�'l,a antíssíma e ai rezarem nas intenções
t -.

P do Sumo Pontífice, por exemplo, um Padre Nosso, Averaçao, M' GI" P d ,..

d' 8 d d_' em 1875, foi colocada a cumieira no edificio da aria e oria a re, no rmrumo; lSS� no ta e,.... e-

Alf d d FI
' ,

1" zembro de 1953 e 8 de dezembro de 1904, bem como nasan ega e orianopo is;
f d N

'

'ddA'
-

P 'f'
-

S D
_ em 1893, a vanguarda da Divisão do Norte, sob estas a at:vl a e, nuncwçao, Url tcaçao, ete 0-

d d M· A t
'

Tupi F Caldas atacou a
res e Assunçao de Nossa Senhora,

o coman o o ajor n amo 1..,
II I' 1 f' d 1 dIA .'

cidade de Itajaí, onde estavam as forças federalistas; , ,- gua mente �s ieis po em ucr�r In u gencia
_ em 1941 a Grã-Bretanha e Estados Unidos de- plenária, em to�o: os sabados d? Ano Mariano.se preen-

1·
'

J
- ',cherem as condiçôes supra; e todas as vezes que campa-Ic aram guerra ao apao. .' -

did dAndré Nilo Tadascó ,recerem em peregrmaçao, prece 1 a e cruz ou estan-I "1Jltíí1oilIlmm:ml'lilIJll:I!mrlllm___________________
I darte. lI:j

I rn - Os mesmos fieis os quais, dispostos como aci- ,

Ima, devotamente a alguma função em honra de Nossa Ve�tido \de
I Senhora, podem

lucrar a Indulgência plenária; se porém
isso fizerem apenas contritos; se lhes concede uma indul- casamentogência de 10 anos.

Vende-se um vestido deIV - Todos os altares dedicados a Na. Sa. são pri-
vilegiados em favor da alma de algum cristão falecido casamento de faile (bom)

, em graça, em cujo sufrágio fôr celebrada a Santa Missa, enfeitado com cetim, acom-
Arnoldo Souza, 'Oficial do Registro de Imóveis da I �o� essa comunicação, nutre Sua Excia. Revma. a panhado da combinação:Comarca de São José, Estado de Santa Catarina, na for- d t d f" b

- .

deviI convicçao e que o os os reis sa erao aproveitar evi- E' novo e não foi usado.ma da lei, etc. I damente esses amplos favores cóncedidos pela Santa
Faz saber aos que ao presente edital virem, ou dêle Igreja. A ir�teressada poderá di-

conhecimento tiverem ou interessar possa que, de acôr-' Florianópolis, lO de Dezembro de 1953. na n. 61.
do com o decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, (A) Mons, F1'edeJ'ico Hobold rigir-se á Rua Bulcão Via-
regulamentado pelo decreto n, 3.079, de 15 de setembro Vigário Geral.
de ,1938, a Imobiliária COIltinental Ltda. firma comer- F=================================:'I
cial, com sede à rua Henrique Boiteux, n. 138, nó Sub
distrito do Estreito, comarca de .Florianópolis, fez o de
oósito do memorial e demaIS papéis e documentos rela
tivos a propriedade. situada.,.em B��reiros, neste municí
)io de propriedade de Jos�ArauJo e sua mulher, que
vai' ser vendida em lotes, a prestações, para efeito de,
decorridos 30 dias da data da última publicação no Diá
rio Oficial do Estado, e Jornal "O Estado", e na ausên

�ia de qualquer impugnação d� terceiros ou dêste Ofí

�io, proceder-se ao competente registro de que trata o

\rt. 20 � 10, daquele decreto. Dado e passado nesta cida-
1e de São José, aos quatro dias do mês de dezembro de
nil novecentos e cinquenta e três.

'

O Oficial: Arnaldo Souza.

AO MEIO DIA ...

"III' .

�_ .. DE MANHA ...

N.O LAR E NA SOCIEDADE

Da' Minha Janela - Sta. Lúcia Maria Pe-

rico.
- Menino Lauri, filho do �

.

ksr," João Honorio da su-.
"

Ie
va. ,\ �8,_.5_1 �

-Sr. Adão Sobierayski I I
funcionário do IAPI '

, • PLACAS SIli'ILlTICA8.

-. Sr� �amilton Adrian�,,�Ellllr de NODI81rafuncionário dos Estabelecl-; IIMlca�o caxlllar DO. tra,
mentos José D�x'S. A.. t••ento da .UUI••

Walter Zumblick

ENLACE: BEZ-NOCETTI

migo.
'

..

um

AVENTURAS •••

relar, inchar e feder
dia! DR. VITOR DEEKE

Mas, fiquemos lá pela A-
<O rabia, 'porque o motivo Transcorre, hoje, o aní-

I

promete material 'pará, versário natalicio do dr.

quem como eu, seja abri:' I Vitor Deeke, diretor-presi
gado a encher o espaço dente da Fábrica de Papel
sempre grande de uma cro-

I
de Itajaí.

niqueta .como esta! I O Estado cumprimenta-o,
Manhoso, valente e sabí- cordialmente.

dão, Saud teceu engendrou
e lutou muito para acabar
de corôa na cabeça! O sol
do deserto, muita vez, pro
jetou em tardes mormacen

tas, a sombra esguia desse
homem que estava cons-

FLÁVIO MA'RCIO
FERRARI

EditalNa data de hoje, vê trans

corre resu aniversário nata
lício o jovem Flávio Már
cio Ferrari, filho do Prof.

REGISTRO DEIMõVEIS DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ'truíndo o seu reino, e a

lua, ou melhor, para ficar- Flávio Ferrari, Presidente
....

mos mais a rigôr, mais no da camara Municipal e Di-

ambiente, a meia lua do reter-geral do SESC e SE
. crescente iluminou, por NAC.

tempos, tendas fervilhantes Aos muitos cumprimen-
de mistérios, de espingar- tos, os de O ESTADO.
das, de coragem. E, ven-

Faz anos, hoje, o nosso

colega-de-imPFensa Jorn,

Jon, JOÃO FRAINERceu, o homem!

Mas, perdoem a minha
'devassa e esta indiscrição
pela vida, do finado sobe-
rano a dentro, pois que é João Frainer.

Cumprimentamos.nas' suas alcôvas intra_nspo
niveis e indevassaveis que
eu vou colher o mel da sua FAZEM ANOS, HOJE:
tão agitada existência! I _:: Sta. Glácia Maria
E que as mulheres não Côrte. .

tomem conhecimento dis-I -Sta. Mari_a da Concei-
to, mas, saibam vocês que. ção Guimarães

VIVER! MORRER
Oeoende do ..ngu�. O ungúe é • vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais co:rno:
Fósforo, Cálcio, VaJladato e

Arseniato de Sódio, etc.

nti t
Uma p r e f e rê n c'i a nacional

'. U M PRODUTO 5 O U Z A C R U Z

____

I
.. __

lI0 ,.O(ABdó,>? \L'"
"

:fJ.:L'NTA e '()Á �t o uso constante

de FIXBRIL evita c re

secomento do couro cabeludo

4.
, I

- PULMOSERUM'
)

_

Tônico Respiratório

-OPOBYL-
"gado - Prisão de Ventre LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COM

- RHINAMIDB -
Sinusites - Coriza

, o. LABORATÓRIOS A. BAIUY, comunicam aos Srs: Médicos e Farmacêuticol
que, apesar das &!_iflculdades de importação, continuam sem all�ração orilmo d. fabricaçao e pronta. entrega' de luas espeCialidades - Pa!lidos
• AmostrasI\.«RAMAR S. A•• Rua Mal. Deodoro, 528 • CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

BE,NZOMEL

DO ZE;-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s-u

E s P O l� t i'v
.•..................� ���

"O -E s t
�)��)-������.

,"

que, formando aqui e

verdadeiros lagos. E
ali

do-

Avaí e Caxias" proporcionaram uma partida
.

renhida e sensacional, embora o estado en

charcado do gramado - O empate:2x2,
foi o espelho fiel da pugna intermuni
cipal da tarde de sábado - Vi,
Amorim, Simoni e Saul, os mar
cadores pela ordem - Renda

infima.

•

US

também na sabatina, antes, AvaL O '''center'' alvi-negro
'durante e depois do cho- úão se conforma 'e se diri-

As duas equipes atuaram
,
CAXIAS - Puccini, Fio-

machucado, saiu logo 11<,5 I
'

. -. . p.J assim con�tituidas:
. - -

I 'ravaJ1le e Ivo; Joel, Gastão
P",p'Clros minutos euro ,-

-

.

_.

. AVAI - Adolfinho, Wal-: (Teixeirinha) 'e Hoppe
at uou durante alguns nu-I

'
,',

I
'

_

d d f'
dír (Pedro) e Danda; Gui- (Yeger}; Reis, Simoni, Di-

liu�n.>. nao se po en o :;t- - ; I
.

'

. . _ ..
-

..' At.. do, Jair (Bráulío) e Nenem i di (Plscoanini) , Teixeiri-
zer um JUlZO seguro SOu':'2 i

'

'I -

n ,,,. b Ih I (Jair); Duarte, Amorim" nha (Matos) e VI.
seu t: a a o.

I A .

M
-

1
' 1

'
R d

.

d
1\- d

- .

'

- ri aia (Bo ão), Brau ia

'I'
en a: aproxima amen-

No esqua .rao nortista, o

I -

-

. '.

1
.J,- P

...

,
(Bola0 e depois Saul e te quatro mil cruzeiros,

guarct.ao UCCUll impre

s-\' (L' bô 'I'd d d
_

1
-

. IS oa.�. consi era a uma ecepcao.
siouou pe o seu arrojo e .�

corazem. Uma esperança. A ......,$ �.__.. �•• f!I ....

zaga � muito sólida. Na li- OPINE LEITOR E .

r-ha de médios todos ardo- Mundial de Basquete
l( ójCj" e lutadores. 'I'eixe.ri- Nc aba de 1954 tomarão parte no II Campeonato
nha ainda é um gigante na Mundial de Basquete a -realizar-sé no Brasil, em Outu

cancha. Na linha dianteira I bro., 16 raís�s, entre o:: quais, F;st�dos ynidos. da Amé-'

f d R· S'
. rrca do Nort-e, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,

arma a por eIS e imom.
C dá rm I lavi Itáli A f' 1 d'

I
.ana a, 1 ipmas, ugos 'avia e <1 la ormu a o

Pi.s�oanini m�ito e�for�ªdo. campeona-t!? pre�ê a realização .de pàrtida�. e� São
.Dldl progrediu rnm:o desde I P::_ulo. e ru-, alem de. um torne io _?e cla:slflcaç_ao 'em

que daqui saiu ha alguns tres dias, em outras CIdades que nao o R10 e Sao Pau

zna. Ari Maia centra muito anos. V. e Matos excelentés.llo. Santa .Cat�rina que se tem prestigi�do no, pa,ís p�la
b d 1, d

.

d: > O J
_

S b t
_ __J SUE orgamzaçao e aparelhamento .material poderá aSSlS-

em, es ocan o-se am a sr. oao e as iao -ra .. ,.

d d E tá di "S C .", tir internacionais es e que o stacno anta atarina
me.Lor. Porém, precisa rir':' Silva teve um trabalho' fá- ofereça condições, isto é, esteja coberto.Bocaiuva. E não tivemos do? Mesmo em amistosos Hnho e -quando er4 espera- - -

I
. rematar a goal. Bolão, 8,1'.11 cil, No caso de Didi come-

'

No intuito de preparar desde já um ambiente fa-futebol domingo. O consolo não deve e não pode acon- da a queda o pico "azzur-
,� Lisboa bons. Neném, teu erros imperdoáveis. vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es-

dos aficionados foi que ha- tecer tal. O pior é que Dião ' ra" eis que rápido surge te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
via o clássico .dos clásSiC�S, procurado pel�. noss� _

re-I Guida ��e' envia a bola a ----'-- - --��'�-'--- I espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,
do futebol carioca, E nao i portagem admltIU a ofensa HcanteIO. _ I desLacar nOS50 Estado no cenário desportivo mundial.

d '

d
. I 1" d' d NÃO JOGARAM CAXIAS E BOCAIUVA

I
Nossa -€J.uadra como está tem recebido os maiores

arre aram pe e suas resI-, " HlS grave o Joga or, mlS
-

O f I'
' ','

"

, louvores de todos os desportistas que visitaram Floria-
-dências com os ouvidos a- t!Uf:: não o havia expulso??? I

emp!te aLo, nle nol' '

'I b 'I 1. O anunciado match entre fortes chuvas que vem cain� nopo is;- co erta - sera o pa co seguro (e competições
tentos ao comentário radio- Mas alguns lances sem resultado, VIStO que -espe- ,

'

! 'd
.

I
'

tA' S '

t' 5 f'
t Caxias e Bocaiuva,' marca-l do desde sexta-feira. As- e s�ngu ar Impor anc�a. emanaImen e as a.,. e�l'asfônico do eletrizante emba- inportância e o pri�r_ira I ;hou com fidelidade o de-
/ ... publIcaremos 'uma das cartas que nos forem dIrIgIdas

te. - pCLÍ0do é encerrado: Ca- sEõnrolar do cQtejo. Tanto do para a t�r�e de ant�-l sun, a eqmpe, caXlense :r(�-I em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo

FO�'10S ao' esta'dI'o da Avaí como Caxias lutaram ontem, no estadlO da PraIa gressou dommgo mesmo a· a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.',.. lri"S 2 x Avaí 1. '

\

a'rdua e tenazmente por
clé Fóra, novamente deixou Joinville, ficando o encon- --,- QUESITOS ---Praia dê Fóra. As_pécto tris-

O d -.

f
-

- .

O 'tde ser efetuado visto as tro adiadQ.._ "sine-die"; 1) - Deverá 0_ Govêrno do Estado agir isoladamen{e
te apresentou a velha pra.:: J segun o tempo deferiu um trIUn o que nao velO.

I'
. ,

para a cobertura do' Estádio de Santa Catarina?
ça de esportes. Pouca gen- n:uitú pouco do primeÍlo. Avaí impressionou muito,

_ _ __ --'-- (Má{{imo: - � (cinco) lin�as dátilografadas).
te teve a coragem de com- O Avaí, na ânsia do empa- bem com os novos elemf''1.-1 2)".-- Deverão os Governos do Estado e Município con-

parecer ao encontro dos al- te, .,tacar maior número de tos que fez estrear. Waldir

/'
ADIADO AVAl X IMBITUBA' cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando

d V0zes, obrigando Puccini a teve estupenda atuação, conjugadalnehte? ,

.

vi-pretos o norte com os
. _ ., .

-

I O choque A a' I b't 1 'b d' d f t (Máximo: - 5 (cin__!:o) linhas datilografadas).
super-campeões da Capi- spguras mtervencoes. A'1'; multo embora necessItasse v 1 x m 1 u- am em elXOU e e e uar-

_. , . , ,-" _

,

.

�
, I . b d

.

d-.J. d
. ,_. 3) -- Deverao os Governos do Estado, MUlllClplO e DI-

-t 1 34 mmutos o veter�no de preparo pOIS esteve 10D a, espera o com anSle ;:t;.te I SE, ten o em vIsta o pes,I- t
.

d FAC' f ba. '" -, .,. '.,
re ona a' conjugar eo;; orços, para o �erem

A's 15,30 horas o Jmz
' r:elo publIco esportIvo da mo tempo remante. E bem" o apôio, mais uma vez, do povo catarinense, no sentidg

João Sebastião da Silva deu
cidade que empresta o nome

I' provável a, sua efetivaçã::>' de tornar o Estádio "Santa Catarina" úm dos mais so-

início ao match. O Caxias INVICTO O CLUBE ATLÉTICO CARLOS
ao popular e querido clube no próximo domingo. berbos Ginásios de esporte da América do Sul?
do dr. Brandão Soledade .' �' (M:íximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

começou muito bem, pres- RENAUX '", PREMIOS
.

sionàndo fortemente a cida- Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi-
dela de Adolfinho. Logo no Derrotado o América Joinvilense: 4 x 3, em cando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira,
.. .

t
. -

t TOS NO PACAEMBú devendo o missivista, para identificação, J'untar à carta,prImeIro mmu o, num a a- Brusqu'e MELIJORAMEN-
o. dístico desta crônica, enviançlo-a para o seguinte en-

, que pelo centro, o extrema :I
. deréço:

'

i PEDRO PAULO � Redação de "O ESTADO"

I Rua Conselheiro Mafra - Flo·rianópolis.
,
I�) dia 30 de dezemQro dêste ano 'faremos, às 10

: horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas i'e-
';>' , I cebiqas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são

CI�Ei.I', I ,lS seguintes:
I CASA PERRONE - JOALHERII_ MULLER -

__ �:ííiíii�:...' . i CASA HOEPCKE - e a ,T.A.C. - com uma viagem
I de avi�o, ida e 'volta, ao RiO, para assistir os jogos dos
Campeonato Mundial.

.

Num gramado completa-; os visitantes. Um minuto a

mente enlameado disputou- � pós a conquista do ponto

'Ise, na tarde de sábado, pe-! caxiense, Didi recebe uni
rante reduzido 'público, ô pelotaço nas costas, que o

amistoso Avaí x Caxias. juiz interpreta mal, api
Chovera muito sexta-feira e tando toque a favor do

co? Claro que não. Assim

ge ao "refereé" com pala
vras de bàixo calão, segun
do, declarações do árbitro, Saul, num Passe bem cal-I go tempo afastado das lides
que aponta. a Didi o cami-

'I
culado de Bolão, enc�ntrou Í,}tel'olísticas, Quid� andou

nho da cêrca. Origina-se daí o caminho das redes.' Esta- com altos e baixos. Bráulio
discussões acaloradas entre' va igualado o escore que e Js-ir excelentes, Danda a

os jogadores e ó juiz, fi- permaneceu até' o final. quem das .suas reais possi
(aríd'e_. o jogo interropido Nos últimos minutos Wal- bilidades, Adolfinho falho.

per alguns minutos. Didi dir choca-se com Píscoaní- Duai te fez ,uma boa apre
sai do gramado e �o seu lu- oi, resultando sair contun- s=ntação, devendo ir longe.
bar entra Piscoanini, com c dido o zagueiro que teve de Amci im em excelente for
consentimento do 'árbitro. ser carregado para fóra do

Sabem lá o que é isso? Jo- gramado. Logo após Simoni

gador expulso ser substitui- consegue passar por Adol-

mingo? Ante-ontem tive-
mos uma chuva torrencial.
Parecia que São Pedro ha-
via aberto todas as tornei-
ras do céu, Você, caro lei

tõr, aprecia futebol aquáti-

pensaram os promotores da

temporada do club� joinvi
lense que resolveram adiar
a ralízação da segunda pug-
na do alvi-negro, frente ao

Vi consegue o ponto inau- Ante-ontem, em Bl'lJS- nato Estadual de Futebol

IS. PAULO, 7 (V.A.)
gural da partida. Nesse lan- que, defrontaram-se na pri.. i�€ 1953.· Foi mais feliz o E,m virtude da realização
ce, falhou Adolfinho que weira partida da "finalíssi-, ,,'\ladro campeão da Lig1,1 "lo

'

proximo Campeonatonão deu grande importân- ma" os potentes conjuntos'. Blumenauense que vencei� Sulamericàno de Atietismo,
cia á manobra do ponteiro' do Clube Atlético Carles )

por 4 a 3, coriservando .. sl':

canhoto.
, . A . I Renaux, local e do Améric3, I invicto:O AVal sente a emme�cla i de Jóinville, pelo CampeÇ>"

I
ser restaurado a pista queda derr:ota e reage buscan-
circunda o gramado do Pa- �ldo !! empate. Os visitantes

I
---

�

caembú. Em consequência
("

����.Iestão com muita vontade de l TREINAM MUITO OS CAPICHABAS foi preciso uma redução no �arrematar, mas as enormes
I gramado dois metros de 131'-

1

poças dágua diante da meta
I VITORIA, 7 (V.A.) - tréia contra a representa- . I

I
gura e quatro no compn-avaiana constituem impeci- O selecionado capixaba de ção de Santa Catarina. Diá- mento. Assim sendo, as di- í

lhos. � f t b 1
.

t
., .

t
.

d '

'

1 ,.

."' li e o, que m erVlra no rlamen e, os Jo?a ores con- rnensões do Pacaembú oa5-
Apesar do peSSlmo estado campeonato brasileiro de I vocados vêm sendo subme- <. •. d' 10740"

d 1· d
'

d
'

' �alam agora, e , x
a lca,: os OIS qua ros f t b ' d' t'd " ,

'

I
'

. ..' , u e 01, vem se preparan 01 1 os a llgorosos en�alOS 70,40 metros para 103,40 x
, :3� esforçam, d�ndo o que cuidadosamente, para a es- individuais e coletivos, 6040 metros.-:.' �

.podem. O Aval apresenta-
'

i'e melhor articulado, gra-

a ter lug�r FÍesta capital,
em abril próximo, t_é_ve (,i!le

ças ás modificações intro

duzidas nas linhas média e

dianteira. Bráulib cedeu
f€U lugar a Bolão no ata

que, indo para a sua ver

dadeira posição como:, "pi
vot". ;Deu resultado. Aos 17

minutos, Amorim bate uma

falta próximo á 'área peri
-gosa e o faz magníficamen
te. Salta o arqueiro caxien-
�e que defende parcialmen
te, indo a esféra dormir
no fundo do arco. Estava

E-mpatada a porfia.
O jogo prossegue com a

taques de ambos os lados.
Aos 35 minutos Simoni es

capa pela- direita e arrema

ta forte. Adolfinho "cochi
la" novamente e a "esfera"
a1inge o barbant,� 2xl para

I

am�n o· ven[� �r � r� urn�
- I

Terminou com chave de . Sensacional vitória do grêmio da Gávea sem vencedor: 1x1, golos de
ouro o returno do Campeo- sôbre O Fluminnese" nâ deCisão.:

JorginhQ para os rubros e

nato Carioca de Futebol, I Ipojucan pára os CrUZmétL· --�, ;
-

. ,. d FI I '2xl - Outros resultados .. \, ''-
com a vItona o amengo

' tinos. Renda: 283.453,60.· O

que assim já tem assegura- da rodada final Bonsucesso goleou o C,mto
-

da o vice-canweonato com do Rio por 5 a 1 e o Bota-

grandes possibilidades de min�tos depois igualou pa- por 4 a 0, classificando�se fugo a ,duras penas conse

vir a ser campeã6-de 1953.1 la Rubens no segundo tem- para o turno decísivo. Na guiu de�rotar ;(); Olaria p0:C
Os rubro-negros, domingo, .po assinalar o gol da vitó- sabatina foram realiza·:los 4_ a 3, depois de estm'em
frente ao seu maior rival ria, A rendà assinalou re-, quatro encontros. O São I séndo batidos por 3 x 1.

'Ip.�tiveram; numa tarde ins- corde absoluto em jogos do-

Cristóvão_: abateu a �o:.tu ..'! Marcallam;
_ Vinicius, (2),

-

pIrada, vencendo bem seu certame: Cr$ 1.795.794,90. guesa pelo escore m_!_l1lmo I Juvenal e Zezinho para os. . ..

opositor por 2_x 1. Marinho No outro en:ontro da do- _goal de Sarcinelli. No Ma: botafog�ens-es e'Lima, 'E'3� I.� ,

ô contagem para .0 Flumi-I mingue:ira d,-,!3angú der�o-I raca,n� jogara� VascQ e
I

quer�inha .�. Waskingt m �,
nense, mas Ind10 poucoS' tau fapllme:Qt�"a MadureIra j Amenca, termmando a luta para 'os barlrIs. ,

�- '; .

�'.""!' :�
DI.t�lbuldor

C. RÀM088/A

Comeielo -.- Transp.,.rtea
Rua' Joio Pinto" '9 FpulÍf r

"

"
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Cúria · Metropolitana:
Aviso sêbre o' Ano Mariano
AVISO SÔBRE O ANO

MARIANO

SSa., para comemorar êsse

fato e ainda o Dogma da'
Assunção' da Mãe 'de Deus,
resolveu o Santo Padre pro
clamar o ANO MARIANO,
a partir do próximo dia 8 de

dezembro até a mesma data
do an�, vindouro.
Durante êste tempo dese

ja o Santo Padre que se pro-
'movam em todas as Díoce-

PabUcaoões <

Im'orais' . :

,;�IO" 5· (�LA.)·, -'-. "'Urge
coinb�ter' ,com

'

�e�,as�o"mbro r

a/ ÍiterãtúTa� l óbsce��, e 'es-,
candalosa", declarou o mi

nistro da Justiça, sr; Tan
credo Neves, à reportagem,

, j

a propósito das'medidas qúê
estão sendo .ácei·'tadá& para
o combate às publicações
imorais.

Acrescentou,o sr, 'i'ancre.::.1
do Nevelj,ql1e c_ogita seu Mi-

,

nis�ftdo�dé ?��,voc�r ygura� I�'"de realce do Jornalismo bra-

siiei�o pa�'a 'o estudo das

providê-nciis; que defendam
a, póa iIl1prensa'.
peclarQu que a imprensa

Ipo:Vc,a�sa q�s fra�quia� que

c.onqUIstou P()sSU� tremenda '

responsabilidade moral.

Ap6s saliéptaf que a Lei

de Imprensa pr(}ibe a im

pressão e exposição de pu

blicações imorais, declar0u

o ministro da Justiça:
-

'"7/�':ranto o. Direito da

/ ii'npr.�nsa, como o Direito '

P�n�l se �stribam na liber
dáde de' manifestação do

pensamento. O primeiro no r
uso; o outro no abuso. ,
Anunciou, fin�lIl1ent�, � o

Isr. Tancredo Neves qué a

dotará medidas da maior'
I

envergadura, 'visando coi,..
,

bir os,abusos e evitar a in-Isegurança, desonra e intran

quilidade do povo". '

'EXIJA •

Uma nova f6rmula, grandemente melhorada

combinf;lndo

-/'reme de8iJróf/ore
_Loçõofoc/o/em - "

IRGRAM'S
CREME DE BARBEAR MENTOLADO

não hóbor/;ôg dif/ceil .

. poro Ingrom'S

Mantenha o seu equipamento de terraplenagem

,CATERPILLAR trabalhando COIIJ eficiência

é., daquela parte da cristan

dade onde os fieis são obri-,

,I gados a sofrer nas mais hu-

Completando-se a 6 de de-. milhantes "e crueis vexações
zembro do ano que vem, o! por amor de Jesus Cristo

primeiro centenário da defi- (Alemanha, Oriental, Polô
nição do Dogma' da i�àcu- nia, Bulgária, Hungria, Iu
lada Conceição de Maria, goslávia, Rumânia, Estô-,

l1OOO2 I

I UM PlODUTO BRISTOL.MYEí.

,--�------------------�--------��----------------------------
ses, conferencias e di,"u"os I Mons Frederico Hobold, ComuO ica çãO

J

O
.

IImeDtO dos DaocárioS
apropriados às grandes ver- Vigário Geral. -o Banco do Brasil S/A, � ,

'

'

,dades cristãs; sobretudo 'no
F I comunica que na terça-feira Favorável O' Mi" d Trabalho t

que interessa a Nossa Se-

V
rlquezls em geri próxima, dia 8 de dezem-

'

D. O '

i
nhora-e que, onde existam ,Iubo' Creosotado,' bro, por ser-feriado Ioren-

.

RIP, 5 (V.A._) �
O pre- os 'oradores fizeram refe-

templos dedicados à Virgem (S.,. )
-

dará d' t"
l sidente do Sindicato dos rência a um movimento gre-

I vel ra I se, nao ara expe ien e.

I ., ,Mãe .de Deus piedosas pere- Bancos, LUIZ Migliora, :r:ea- vista. <

grinações de' peregrinos aí -,
-,--------- giu, hoje, contra o discurso

acorram com edificantes S' -I" f I- 1111 S I do ministro do Trabalho,
manifestações públicas' .de ,

"

,,' I
proferido-no "meeting" rea-

fé comum e de amor para, lizado pelos bancários, que,
com a Virgem SSa .. 'Para Ataca todo o organIsmo reivindicam aumento de sa-Ital efeito, sem exclui� as de- EM SIFILIS OU REGAlA- lá"rios.. O sr. Luiz Migliora IN'G L E S A.

" TISMO DA MESMA' 0&1- Imais" igrejas dedicadas a disse: _

Noss� Senhora, escolh.emos USE O pu���lR' PREPA- 1.� "As declaraçõe.s �o mi-, ·[�-'--',-"I·,..,�r-r--t"l'''-I·IF,']e, designamos muito parti- RADO nistro foram precipitadas. '_';'�".'.I_lI.It�_...._._..._._....__...._
cularmente o SANTUARIO I Os bancários vem sendo au-I , Õ N I C A . A P E R I T I V A
DE NOSSA SENHORA DE "I mentdaos todos os anos em'
AZAMBUJA - Brusque, , I" importancias superiores à-

, , Aprovado pelo D., N. S. P., como auxiliar no,
Ijá conhecido pelas piedosas / [quelas correspondentes à"tratamento da' Sifilis e Reumatismo da mesrne

IRomarias. origem. I elevação percentual do cus-

Muitas são as graças que Inofensivo ao organismo, agradãvel con-o-It- l to da vida. O ministro tal-
--c. ...".- '_

os fieis aí poderão ou deve- ' cor. vez tenha assim se eXl?res- C
'

rão implorar: a de uma vi- -:" '----:_-. -----:::, sadovisando a objetivos po- e,I. Fernande C'eraA IID'Ca ,Sa-,O Ca'etanoda verdad�ira e decidida- --.--� .'
'

' líticos".
M h d Imente' cristã; - o ajusta-

p�'
.

S$ OJ): Em seu discurso, o sr. ac a o "

'

' ,

menta dos costumes aos en-

'

". JIIA
'João Goulart declarou, que O M' �

t d
- TIJOLOS PRENS11'1JOS, TELil..o\.S, LADRI-

;i;::,';t7�:' d: f�a-::;:!�: 'I. ,I "Á" ".
...

. iii!! JI, ._ _.' �:::��:r�::��,:�:r:o;�:i; �:��e�5n a IMOS, RODAPÉS. �À��ERlAL REFRA.

er>'!a; "- e atentas ns per- .,:"t/"{;' ._ft'.- '. por. cento de aumento, De"
Representa o bravo cata, PRONTA ENTREGA

::,��;.�:;irq�: a:�;:�;eP,���-, /, ".;,,; _''J' "n'OS r�� flJD.OOO:" ��:::��. :�n;:� ��ep����:s a� rinense co.fi 0(,
seu uniforme lOSny Ga'ma BtC I- '."

'

, _ I ..:" .. I-tI<L J
'_, d._é campanha. peque�O u�i� ,

'

,

'

ses crrstáos e que lembram
, '� ,

t*
'tenderIam as pretensoes dos

forme), de pé, tendo na mao .'
,

,

•
,

e talvez mesnio possa a su-

.'"D�'ft�, bancários; pois do contrário
direita seu óculo de campa- JERÔNIMO COELHO. 14 _' Caixa Postal,pe.ràr a nia.ior ferocidade pa- _� ._

..," ;; s
� , m.ais. ',tarde 'serI.·am, ,ela.s con- ,

-

�.»
'�� nha e na esquerda o punho 239 - Floríanôpoíísga, deseja Sua Excia. -;; "

, � �

I
seguidas em piores circuns-

-

:;í: . de sua espada; descança o DIsrrRIl.iUIDORES.Revma. qU,e os fieis em suas '�'11 ',a ,_' d târícias. Durante, o 'meeting'
... pé direito sôbre um canhão

'

orações, se- lembrem' da '� , ,

quebrado.rçREJA DO SlLt:N'CIO, i.

esta marca na ou-,

rela, para com

prar o m,.lhor

linho fabrica-

do no Brasil:

, /

nia, Letônia, Lituania, Rús: ,

sia, Tchecoslováquia), pe
dindo <'1_Deus fortaleza e

constância para os que so

frem, e para que todos, uni
dos' ao Santo Padre, se con

servem sempre fieis a Igre
ja Católica, única e verda
deira Igreja de Cristo.

Florianópolis, 10 de De
zembro de 1953.

DALVYS/A.
Matriz: Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇÃO:.S. Paulo

Há 'sempre servlC'os e obras de urgência
11

que nào podem, sei relegados' ou adiado's

sob pena d� graves J:;reiuizos além de en

traves à ação dó progresso.. _Por isto os

proprietários de tratores, r'not_<:>niveladoras,
e eqlllpcime n tos' de terraplenagem
CATERPILLAR .devem 'ter em alta conta a

manutenção e conservação de suas má·
'

qumas e qnplementos, coniiando os seus

solei

NAS CONVALESCENÇAS

em potes e ,em tubos

, Proporciono' �m: barbear
••• Espumant.
•••Suave

•••Rápido·
'" ,e, agora,

MUITO MAIS ECONÔMICO I

I Expresso
I

1

Fio rianõpolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte' de cargas em geral: entre FlQrianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
,

Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegl',: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonit o n. 1247

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

,
-o-

(Agências no Rio de '..Janeiro e em Belo Horizonte com

t'ráfego msituo até São Paulo com a Euvprêsa de Trana< ,

,portes Minas Gerais S/A.)

/

Hoepcke»
I;alrnente por um estilhaço RAPIDEZ _ CONFORTO '-_:, S,E_GURANÇA

4!;,_

de granada, à frente do 10
Batalhão de Infantaria de Viagens' enti'� FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Linha; que fazia parte da 5� Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

Brigada, de seu· Coinando; neste �ltimo apenas para o movimento de passageiros.
leva a mão e'squerq.a ao fe- ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CAUL HOEPCKE
rjmento. Um seu comanda- NO ULTIMO 'I'RIMESTRE DE 1953

'

clt) o ampara. Seu Ajudai-lte
de Ordens segura as rédeas IDA

I
io cavalo. No. chão �m Sol-. de. Fpo.lis. de Itajaí
dado paraguaIO agOnIza. Em I i2/12 14/12

I plano secundário os bravos 22/12 24/12
, �:()ldados do Brasil forçam a

"

I Ponte de Itorol\ó. Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
, ,Em baixo a oferta: _ "O

' do Rio, às 7 horas

!I
Estado de Santa Catar�na ao Para mais linformaçQes dirijam-se à
Coronel Fernanoo Macha:- EMPR1!lSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
do".

'

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

'.to·
.

Na face posterior outra
Jlac::t com os nomes do Go
Ternador e dos Membros da

("omis�ão promotora e a da
ta-da inauguração. Foi inau
gurado em 28 de Janeiro de
1917. �

Na face direita uma me-

dalha com a cabeça de leão

(símbolo da bravura) ,pir
(;;_mdado de fôlhas de louros
e carvalho, com a data de

1823, nasCime'nto (15 de Ja

neiro) .

Na face esquérda, idêntico
escudo, com a data de 1868,
j(mbrando' sua morte, a 6

-," I

rJe Dezembro,',: na gloriosa
passagem da Ponte de Ito

Toró.

VOLTA
-do Rio - de Santos

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

ESEola Prática �de 'Comércio
Senoà Pereira
EXAMES, DE ADMISSÃO

,

'-la E'POCA
"

INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro '

,

Para inscrição, e informações a Secretaria atenderá
diàriamente das 17 às' 19 horas.
Sede, d-a Eséola: GRUPO ESCOLAR JOSE'-BOITEUX'

,

-:- ESTREITO.-

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

I' 8ANCOde CRf�ITO POPULAR

I'
I

,

� AGRíCOLA
'

• "I
, ,'R....;I.(1 0't(:L� 1 16 .. " '

, flOrUANÓIJOLIS - 5fõ.,('cJo.rlno.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I

Vende-se �Notícias do .Estreito
Uma motocicle, marca I

Lúndapp co� �id .; CM' 41 ESPETACULO DEPRIMENTE!

cilindros _ 800 G. C. _ 381
_

Cêna desagradável, que mui�? .depõe cont�a a �d�-
caçao dos que a praticaram, assistimo-la domingo ulti
mo, ao terminar a sessão das 8,30 do '''Cine Gloria".

Otimo estado. Facilito Como sabemos, o moderno Cinema do Estreito é
pagamento. Tratar a Av. frequentado tambem por muitas famílias da Capital. As
Hercilio Luz, 155-A Apto que não possuem automóveis, servem-se dos onibus da

Auto Viação e outros. A' 'salda, encontram logo, alí bem
i perto onibus do Canto, o que muito facilita aos habi-'

V d I
tantes de Florianópolis, frequentarem o Cinema dó Es-

en e-se' treito.

Domingo em onibus cheio de famílias que regressa-
Uma máquina de escr",- i vam á Capital, alguns moços bonitos ou individuas sem

ver, marca "NAUMANN iCOl:npostur�, enten?eram fazer �a.derna no .interior do

IDEAL"'- ·f it t _
veículo, nao respeitando as famílias que ali se encon-

, em per ei o es a
E'

..

d b h
d

I travam. surgiram nomes improprios, e oc es, gaita-
,0,, . I das, assobios, motejos, batuques, toda a. sorte de trope-
Tratar a Rua Presidente lias, capazes de rebentar com a paciência do mais pacato

Coutinho, 73, nesta CdPi-lcidadão, amigo da ordem e do .respeito publico.
tal.' Acaso nao deve o motorneiro, nestes casos, parar o

GRATIFICA-SE Iveícu!o e exigir que ?� perturbadores da ordem e des

I respeitadores das familias, comportem-se ou desernbar-
A quem entregar "Negrí- .quem?'

-

nho", um cão perdigueiro, I Porque não o fez? E a Polícia? E os guardas de tran- I

preto. Que fugiu, à rua Con- sito? Que fazem estas autoridades que não coibem tais

selheiro Mafra 56. . I abusos? Estamos caminhando para o mais completo des-
.

'
. respeito publico e até à ação das- autoridades! Haja vis

ta que até hoje riingúem cumpriu, nem cumprirá a proi-
I bi�ão da Inspet?ria de Veíc�los, de não se fumar nos

Vende-se uma MONARK, ónibus do Estreito, Agora, alem de se fumar, faz-se ba
arco 28 em perfeito esta-] derna, desrespeitando até as famílias que se fazem trans-, .

.': portar nos referidos veículos! -

do, com farolete e bomb�. CANDIDATO A PREFEITO! .

. Vêr à rua Alves de Bri- Anti-autonomistas, cujos nomes ficarão por certo
to, 19. gravados conjuntamente com o seu protesto, nos Anais

de nossa Assembléia Legislativa, para que os vindouros

.,,::,<'i':< ""'.
saibam distinguir os que foram contra a creação do Mu-

t:' » ,i" nicídPidO de Hercílio Luz, ave�taran;l pretendermos ser

)\/,,:; can i ato á Presidencia do Executivo da- nova Comuna.
t.,. "."

)
. Fiquem todos sabendo, desde já, que não aceitaria-

ORGANISADO ; ::{ > ::", '" mos a indicação do nosso humilde nome, nem para Sub-
E._

,

." '.

'I'DIIS'
Delegado de Polícia, ,ou Juiz de Paz, que são, presente-

EDilADO ']
mente, as primeiras autoridades da populosa cidade de

POI\ OREI.
Hercílio Luz ou de N'S. de Fátima, antiga João Pessoas,

K O Inas '

. vulto n�cional hoje es�uecido até pelos que lhe canta-

1}(jIlALé?/(J g(J4/1[g I
"" ram o hmo consagratorio! ,

gE/'XAg�KTT() !

FLORIANÓPOLlS- SANTA CATARINA i

,

YIAJ� "coNTO'QTAVtLM�NTt
-E comttaA O �UL 1)01mA_�IL
'PtLOg ��U�LAg 1>A !1?

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

,

--�--

As 2 _ 5 _:_ 7,15 - 8,45hs.
Sessão das Moças

ESTELITA - Bill Wil-
,

liams em:

NA� GARRAS DE

CUPIDO

No programa:

Complemento Nacional.

Preços: 3,50 _ 2,00 - 1,50
Livre.

OCUPADO

As 8hs.

QUANDO FALA O

CORAÇÃO
No programa:

Complemento Nacional.

Preços: 7,60,- 3,50
Imp. até 14 anos.

"IlMlll1
As 8hs.

Sterling HAYDEN
Jean-HAGEN em:

O SEGREDO, DAS
JÓÍAS

No programa:
Complemento Nacional.

Preços: 7,00 - 3,50
.

Imp. até 18 anos.

ATENÇÃO,:

Em virtude da grande
falta de níquel, a EMPRE

ZA solicita, encarecida

mente, a cooperação de:

seus distintos frequentado
res, trazendo dinheiro tro

cado pelo que agradecem.
antecipadamente.

marães Kanitz.

--------------------------------�

BICICLETA

OPERARIO

Conserta-se Fogões Eco.l v;da. Milhar�;d� �essa�; ;�fre� essa�'
• '. " 'd

I dares, quando poderiam evitar, de vez,
I nonuco, serviço rapl o

.

e
_

.

R ídên I tais podecimentos, tomando as Pilulas
garantido em eSI encra.:

De Wil_l para os Rins e a ·Bexiga.
Rua 3 de Maio (Beco).

I _ ESTREITO. -

�

ECONOMIA absoluta
.Grande CONFORTO

CONSCRITOS DA

'CLASSE DE 1935

Deverão comparecer ao

QUártel do 14° B. C., afim

I de tratar de assuntos de

seus interesses, os seguintes

: tJ1 'a' iS: ,! ! Cb�:i:it�:rlos de Mello, da
classe de 1935, filho de Ma

.rlno Mello e de Maria Sar-

'Ilorati
Mello.' ,

José Vadir Kanitz, da

classe de 1935, filho de Elias

Kanitz e de' Delayde Guí-

I A���rS�!�se \ '(.�o���:��
plosao.

Firma conceituada e ido- Tratar na A Modelar.
nea, operando em tecidos
há 26 anos, ad�ite pessoas
relacionadas e de· responsa

bilidade, para venda de Ca

semiras, Gabardines, Tropi
cais, Brins, Albenes, Linhos,
etc., pelo Reembolso Postal.

.Mostruárío gratis. Excelen-
te comissão.

TECIDOS LASCO Por preços de oca,sião,
S- vende-se um bem afregue-

Caixa Postal, 8.'305 ao

I
.

sado sito defronte ao portoPaulo
I dó estreito. em predio re-

I cem-construido na rua 14
---:----------"

I de Jul�o 595. '

A tenção lo��r e tratar no mesmo

H.P. _' eixo cardan,

!.. Correspondente

Especialmente preparados poro Oficial Administrativo
,

o MELHOR JURO ..

combater os distúrbios renais, as

Pilulos De Witt aliviam as dores
.' S.&*",��1'!''prontomente, restaurando o vigor' """"-:!. .

't I'dd' Vencimentos 'de Cr$ 3.580,00 a Cr$ 7.080,00e o VI o I o e 00 organismo, graças . ,

.

'f' t Inscrições abertas de 12 de Janeiro -a 10 de Feve-
à suo magnifico ação toni iccn e. , .

E I I d
.

1 d N '1 (D O dreiro próximo, na sco a n ustria e eta .. e

27-11-53) .

Prepare-se convenientemente para êste CONCUR
SO, 'estudando em pontos. organizados rigorosamente·
dntro dos programas oficiais (D.O. de 30-9-53).

Coleção completa Cr$ 300-,00. Porte aéreo mais ..

Cr$ 50,00. Atendemos pelo serviço de REEMBOLSO
para 05 Rins e a Bexiga POSTAL.

Em vidros de 40 e 100 pllulas t.
. Pedidos ao LN.C.A. Praia de Botafogo, 526 - RIO.

o. grande é mais econõmlco
" .'-". _'J!!!!III�!!!!!"'-""-

, .

5% -�

! '. t

,
.A C I T �

c !\ G & N :��� DE ,
! PUBLÍCIDAI)B I
,

-:0:- -

c
REVISTAS ,

I lADIO _e JORNAIS t
Ã .

()._()�()�()__()'_;()i

Vende-se

.. ,

BANCO. AGRICOL,A
,
RUA TRAJANO. 16

fLORIAN 6pOLls

Pilulas
DEWITT

AQUECEDOR

,ELÉTRICO

fna-�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

--=*-.....___

�rr1W $(�mRI�D
As 7 _ 9hs.

Sessão das Moças
Robert CUMMINGS

Jean CAULFIELD em:

A VENUS NODERNA
No programa:

Complementos Nacional
Preços: 3,50 - 2,00 _ 1,00
Imp. até'14 anos.

'---

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
aessóes Esotéricas, todas as se
gundas feiras, às 20,30 à rua IConselheiro Mafra, 33 - 20
,ndar.
t ENTRADA FRANCA

IParjícipação
,. I

Odilon Bartolomeu Viei-

ra e Solita de Souza Vieira,
participam aos parentes e

pessoas amigas, o nasci-.

menta de seu filho SÓLON,
ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

Em 29 de novembro de

1953.

V. HAMOS S/I.-Comérclo e 'aênotas
Rua Jcão Pintol '••Fpoli,••St•• Catarina

.,

,

. DfPOSITOS POPULARES

Capacidade 30 LITROS

., Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra ráptdo.
•. Játo abundante na tempe

ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

logem instontoneo, permite O

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

�JJ
_,_____.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA
�;<!

J
"", �.,.j;';.,,&.;�, "�

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
1 Cio a 1.000 litros

Fabricados nOl tipos
horizontql e verti,ol ..

• Construção sólida, senç!o a caixa interna de COBRE .,
revestida de material altamente ISOLANTE (lã d� vidro).

,

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindad••
• Controle automático de temperatura por: TJRMOSTATO.

que proPorciona 9rande ECONQ'M.IA.
.._,,_ .. __.....

'i

GARANTE O QUE FABRICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M E' DO I C O S I ADVO�ADOS 1.1'",.�'-é:cOI ,ESTADO
_

iS.
O MAIS MODERNO E EFICtENTE TrtA'rAMEN-

MARIO DE L_AR.MO I DR. IALFREDO DRA WLADYSLAVA
I DR. JOSE MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO ro PARA IN1!'LAMAÇOES E 'DORES.

,

CHEREM
"

S VIEIRA IRedação e Oficinas, à rua TRATAMEN'PO SEM OPERAÇÃO DAS

CANTIÇAO t W. MUSSI RO Conselheiro Mafra, n. 160
S

-

- MÉDICO -

I
'

e
- ADVOGADO .:_ fTeI. 3022 - Cx..Postal, 139 ' INU5 ITES

CLíNICA DE 'CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí I Diretor: RUBENS A. E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS li. - Santa Catarina - RAMos. TJ;_lATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

.

'-Do�nças Inter�as Ex-diretor do 'Hospital . MUSSI Gerente: �QO!'!I.I_NNOG.OS F. DE

DR· G'U E'- RRE ICORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
-

- MÉDICOS -, ADVOCACIA
---.n. ""

- RO,RINS - -INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:.
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTpS e Representações A. S.

La,-�
\ .

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço completo 'e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda, CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO 'PRETO

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'lradenfes -n. 9. cializado das DO�NÇAS DE

'

Rua Senador Dantas, 401
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. .

dentes, 9.
' Consultas "das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A�VOGADO:. _ 50 andar. -RESID:€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

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

,

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.
Causas crveis e trabalhistas

J J
.

"

.

- CONTABILISTA: anell'o..
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSC"'PIA HISTE R Ltdv

- -

A
,.

G ib Idí S Thi eprejor a.

-, Te!.: Cons. - 3.415 "'7 Res. 54 - Estreito. RO -.SALPINGOGRAFIA AcaCIOt arf�:'
I. laglo Rua Felipe de Oliveira, n.

_ 2.276 - Florianópolis. '1'EL. - 62-45. _ METABOLISMO BASAL
ssun os iscais em gera.

21
•

60 d '.
-

I'-�--------

Radioterapiap or ondas
Edifício "IPAS�"-50 andar

Tel.: 32��8;�'_ São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulação -

AS,SINATURAS ,..PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- Na Capital
_ MÉDICO - CLlNICA MÉDICA DE Vermelho.

R,INDO sAno ,Cr$ 170,00

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, emestre Cr$ 90,00

ISão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. i, 1° andar - Edifício do e No Interior

Santa Casa do Rio de Pinto, 10.- Tel. M. 769. Montepio. DR. CLÁUDIO ,Ano .: Cr$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho-], Horário : 'Das 9 às 12 ho- Semestre .. ;. Cr$ 11�,00
CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI. BORGES

_

Anúncios mediante con-

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

GonsuItório: Av. Getúlio Júnior, 45. Ter. 2.812. t MUSSI. Fôro ejn geral, Recursos .Os originais, mesmo não

, Va,rgas,.2 _ BIGUAÇl!. IResidência: Avenida Trom- .perante ô Supremo 'I'ribunal publicados, não serão

devol-,Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e 'I'rfbunàl Federal vides.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I'DR.�A--.-SA'N-'-T""ACELA Ide RecEl�IS'sCoRs'ITO'RI-OS A direção-não se respon-
, sabiliza pelos conceitos emi-Ihoras.

R sídênci L H t 1
_. Florianópolis - Edifício tidos nos artfgos assinados, --,

--�-"----------------
.

esi encia ---- ux o e

I DR. JÚL'IO DOIN (F do I F ld d
.

_

orma o pe a
"

acu a e j§ão Jorge, rua Trajano, 12
. - apt.: 410 T.e!.: 2021.

.,.
_ VIEIRA' Nacional de Medicina ',da - 10 andar - sala 1. _n4lllto(�()....()....o.....

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

Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008.
ÇAS

.

DOS OLHOS, OUVI- Distrito Federal.
DOS, NARIZ E GARGANTA Ex-interno do Hospital Psi
Ex-Assistente na Poltclíníca quiátrico e Manicômio Judí
Geral do Rio de Janeiro, na ciário da Capital Federal.
C-aixa de Aposentadoria e Ex-interno da Santa Casa de
Pensões da Leopoldina Ral- Misericórdia 'do Rio de
lway e no Hospital São João

, Batista da Lagoa.
Ex-i.nter�o do Servi�o de '

Curso no Departamento Na-
.

Cirurgia do Hospital cional de Saúde
I. A� P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das

Janeiro 10 às 12 horas.
ít I d Residência: Rua Bocaiuva,

Médico do Hospí a .

e- 3as. e 5as. feiras de 15 às
Caridade às 18 horas.

134.

HORAS Consultas: Das 15 às 18
DOENÇAS DE SEN Atende no Hospital de
- PARTOS�PERAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas.

heras.
. 16 Telefone :

Cons: Rua João Pinto n. , Con sultório: Rua Vitor
da 1600' 1800

'7' Consultório: 2.208�-
as _ •. . as., " Meirelesr esquina com'Sal·' -

h
' Residência: 3.305.

oras. danha Marinho.
Pela manhã atende Residência : Travessa
diàriamente no Hos- Urussanga 2. _

pital de 'Carldade. A t 102p. .

Residência: .

- ....-

---------

Rua: General Bittencourt DR.
n.101.

o ESTADO

Profissional. --_

.
'

Indicador

Farmacias
de Plantão

--.. ..........__...... . João Pinto
- ]2 .:_ Sábado (tarde)

Informações I Farmácia Sto. Antônio

U ·
. Rua João Pinto

�eis 13 - Domingo (tarde) -

n.plomado pela Faculdade

Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

DR. CLARNO' G.
, GALLETTI

MES DE DEZEMBRO

5 - Sábado (tarde)
- ADVOGADO

Rua Vitor l\f�il'elles, 60.
FONE: 2.468.

Farmácia Moderna - Rua
João Pinto

6 - Domingo (tarde) -

Janeiro.
Clínica M_�dicà - Doenças

Nervosas.
Consultório: Edifício A

mélia Neto - Sala 9 ..

- Florianópolis - Farmácia Moderna - Rua

O leitor encontrará, nés- Farmácia Sto. Antônio _

ta coluna, informações que Rua.aloâo Pinto
necessita. diàrfamente e de
imediato: 19 - Sábado (tarde)
JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
O Estado 8.022

1 Rua Trajano, '

A Gazeta ........•.

-�.656120 _ Domingo (tarde)
E

.

l' t d H it I Diário da Tarde '" 3.579 , .
-

.

specia IS a o ospi a D'" d M h" 2.46·J Farmácia Catarinense
M d A lh

iarro a an li •• o "

o erna pare agem A I R T"
L

�

d d F d R
Verdade 2.01(1 ua rajano

ampa a e en a -

e-I Imprensa Oficial •.. 2.68� 25 NATAL _ Farmácia
fra.tor - �erto�etro etc.

HOSPITAIS
I

.

-

I CLíNICA MÉDICA Raio X, (radiografia da Ca- D C ríd li .
. I' Noturna

- Rua Trajano
• DR: ARMANDO VA- Doenças de crianças. beça) - Retirada 'de �or- I (Pr:ved:r\ a �: ..... 2.314,26 - Sábado (tarde) -,LERIO DE ASSIS

I
(Tratamento de �rOnqUltes pos Extranhos do Pulmao e I (Portaria) . . . . . . .. 2.0361 Farmácia Esperança - Rua

- MÉDICO - �m ad�I!(J.S e ��:an�s�.. Esof�go. d <> I
Nerêu Ramos •..... 3.8311 Conselheiro Mafra

./

Dos Serviços. de Clínica In-
1 0�1l o;�o: d

I �r erre- Reccelta PI�r� uso eV'
cu �s. Militar .........•. 3.157 27 - Domingo (tarde) _

fantH da Assistência Muni- es, ,--:- _

an M.
• I,

onsu tono - iscon e São Sebastião (Casa I
'

cipal eHospital de Caridade! Horár!o : Das 10,30 as de Ouro Preto n. 2 - Altos d S
'

d )
Farmácia Esperança - Rua

CLíNICA MÉDICA DE ! 11,30 e das 2,30 às 3,30 hO-, da Casa Belo Horizonte). \1 te �du de D t ,3.153 Conselheiro Mafra
,

R idênci li' li S h
a erm a e ou 01'

CRIANÇAS E ADULTOS raso
. �. . .

.

eSI encia - e ipe c -

Carlos Corrêa ... 3.121 O serviço noturno será J

_ AIl!rgia - I Residência : Avenida RIO midt, 101 - Tel. 1.560. CHAMADAS UR- .efetuado pela farmácias I,. R N \ Branco 152 - Fone 2640. ',.

Consultérto r ua unes' DR SAMUEL GENTES Sto, Antônio, 'Moderna, e
,

Machado, 7 - Consultas das
•

Corpo de Bombeiros 3.313 Noturna situadas às ruas

10 às 12 e das 15 às 17 horas. DR. ANroO-NIO MO- FONSECA Serviço Luz (Recla- 1
' ,

I

R ldê
• 'R M h 1

� �

) 2.404 J_OãO
Pinto e ,Trajano. IIeSI encla: ua arec a _ maçoes .

Guilherme, 5 - Fone: ,3783. NIZ DE ARAGAO' CIRURGIÃO DENTI_8TA Polícia (Sala Comig-
Consultório e Residência: sário) . • . . .• . . .. 2.038

CIRURGIA TREUMATO- Rua Fernando Machado, 5, Polícia (Gab. Dele-
LOGIA Clínica Geral - Cirurgia gado) . . . . . . . . .. 2.59.f

Bucal Dentaduras - Pontes

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

JOSÉ RO�ÁRIO
ARAÚJO

Telefone: 2.692.

aelTEDR· I. LOBATO
FILHO

Ortopedia
éonsultório : João

18.
Móveis e fixas.
rRaio X e Infra-vermelho.
HORÁRIO: De segunda a

sexta-fel,ta das 10 às 12 ho

ras, e das 14 às 18 horas.

Das 8,30 às 12 horas aos.
,

sábados.
CLíNICA NOTURNA as

quarta e sexta-feiras das 19

às 21 horas.

Pinto, COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .....••. , .

Cruzeiro do Sul .

Pa�air .•.....•....
Varig : .

Lóide Aéreo .

Real : .•.•...
Scandinavas •...•..

HOTÉIS
Lux ...........••.

l-Iagestic ...•• ,o ••••

\fetropol ........•

La Porta ..\;: .....•.

Ca('ique .

Central .� .•...... :
Estrela' .

Ideal - .

E�'fREl1'O

Doenças do aparélho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMÕES o

Cirurgia do'Torax '

Fo.rmado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio
loglsta e Tisiocirurgião, do

I

-'

CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras

Curso de especialização pela Proctologia - Eletricidade

S. N. T. Ek-interno e Ex-a,s- Médica

sistente de Cirurgia dQ Prof. Consultório: Rua Vitor

UgO Pinheiro Guimá-rães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). 1.507.
.

. Cons: Felipe Schmi,dt, 38 Consultas: Às 11,30 horas
,

_- Fone 3-801.
...

',e ,à tarde das li ho.ras em

Atende em hora marcada. diante.

Res: Rua São Jo.rge 30 - Residência: Rua Vidal

Fone 2395. . Ramo,? - Telefone 3.422. I

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados'

Res.: Bocaiuva 135.

Fone: � 2.714.

3.700
2.500,
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

DR. NEWTON
D'ÁVILA

Pu blícidade

ULTRA SONO
TERAPIA

,
-

Negocios de Ocasião
Á SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda: ";-

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

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

Um conjunto de casas de mé\deil'-a ;_ Estreito;
Lotes de terreno situados mi Vila Flórida -

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

medindo, cada -um, 13 x 50.

•

OLB08 - OUVID08 - 'NAI1IZ. GAJlGA.!fY.A

DR� ,GÚERREiRO', DA ·FONSECA'
, .peelaUllt. •• H_pita)
..

Ree.it& d. Oeulcs - Enme d. J'IUIt!O (h Olbo par.

Cluaificatlo da Pr...lo Amrl ...l _

Moden.a Aparelha"em.
C.....t6rl. - VIH1Soad. �. Ollro F-ret..'l.•

-

Expresso São. Jorge
,

- DIARIAMENTE -
FLORIANÓPOLIS -.- BLUMENAU

- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

_) Viagem com segurança
. e rapidez ,

SO NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SDL-B·RASILEIHO))
-

Florianópolis - It-ajaf - Joinv1lle - Curitiba
l '.

.
,

r...- YW!Il\, �" - J

AgênCl·a·. Kna Deodoro esquina" da
\

.• Rua Tenente Silv6ira:

Vingens DIHÉTAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3as,
fFOLlS.-S. PAULO-RIO " 4".
FPOLlS.!.. CURITIBfi-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

2,021
2.276
3.147 Caixa 'Postal, 45
3.321 Florianópolis
3.449 Santa Catarina
Z.69� _ __

�.371 CASA MISCELANIA dlstrl.
3.659 buldor-a doa Rádios R. C. A.
,

I
Victor, Válvulas e Dillcos. 1 _

06 Rua Conselheiro Mafra.Disque

Lavando com Sabão

\iiigem E_speci.alidade
. da Cla. ··WBTZEL INDIJSTBIIL-Jelnvllle. (marca' registrada)

economiza-se' tempo' e
.

dinheiro

Perdeu-se uma caneta

PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

encontrou é favor entrega
la na Delegacia O.P. e So
cial.

.

Gratifica-se.

PERDEU.SE'
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A Camleuete / da I.V.T.P. Pratica "Esporte"
. Nas "Vias. Públicas...

-Colisão à rua Bocaíova, sabado último
A Inspetoria de Veículos Há dias, confórme noti-. mionete da I.V.T.P. era

2 Trânsito Público, depois, ciamos, quase matou,. à rua conduzida. pelo Inspetor
que assmiu as funçõés de Felipe Schmidt, u'a menor, Geral, Ten; Lemos do Pra

seu chefe o Ten.-Lemos do que foi atendida no Hospi- do.

SOAbre
-

Pedl·a·lrl·a Prado,.adqujriu uma camio- 'tal de Car.idade. 'I Ambos os veículos fica-
.

. net�, tipo "Perúa", afim de Sábado, porém, no en- ram danificados, sendo que

Encerram-se. bo]·e, as aulas DO' atender os seus serviços. tmncamento das ruas Frei a limousine ficou com o

Lógicamente, não deveria Caneca .e Bocaiuva, colidiu para-lama esquerdo todo

D. S. p. ser para uso pessoal do Ins-. violentamente com a limou- em pedaços. O seu proprie-
-

A Associação Catarinense ra Neves, Antônio Moniz de petor... "
.. I sine que, no momento, e1'a tario recebeu ferimentos na

de Medicina: vem de reali- 'Aragão, Miguel Salles Ca- Mas, aquêle veí-culo tem governado pelo seu proprie- perna e no. braço esqu,er

zar, nesta Capital, interes-: valcanti, Roldão Conso�i, um destino fatídico -

abal-,I tário, D1·. Renato. Guttier- do.

sante Seminário sôbre pro-' Armando Valério de Assis, roar os demais carros, em rez, diretor do Momepio Está é a segunda faceta
-.

- \
. blemas atuais de pediatria; Isaac Lobato Filho, Vida] virtude de velocidade com. dos Funcionários Públicos da camionete da Inspetoria
promovido pela Comissão Dutra Filho, Guerreiro da' que trafega. -" I do Estado. Também a ca-. de Veículos que" ao envez 17,45 hs.
Científica. Fonseca, Antônio Santaela, de respeitar o regulamento
Dezoito aulas foram rea-I Polidoro Santiago, Danik

'O'Das Pala", 'vras
de trânsito, relativamente à

Iizadas, às 3as. e 5as. feiras,
I
Freire Duarte, Artur Perei- velocidade, transfórma as

no auditório do Departa-I ra e Oliveira, Newton d'Avi- vias públicas em verdadei-

mento de Saúde Pública, às

lIa
e Alfredo Cherem. ras pistas de corrida ....

20 hor" versando os vários'.
I

f
.

.

aspectos de pediatria, pelos Hoje, a última aula, à
I RUBENS DE ARRUDA RAMOS O Tempo'

médicos Dr. Álvaro de Car- mesma hora e no mesmo 10- ".:

.

.

valho, Biase Faraco, Oswal- cal, pelo dr. Aujor Luz, sô-
I.,.,

/De abril de 1951 à igual data de 1952, o Previsão do tempo até às
,

do Luiz do Rosário, Antônio bre a pediatria e suas rela- Correio do Sul, da Laguna, dirigido pelo sr. 14 horas do dia 8.

Batista Jr., Joaquim Madei- ções com a Medicina Legal. : .João de Oliveira, formou entre os orgãos da Tempo - Instável, com

imprensa oposicionista de Santa Catarina. Nes-
I h

se período foram constantes não só os elogios
c uvas.

aos srs. Nerêu e Celso Ramos, inseridos naquele Temperatura - Estável. o

jornal, como ásperas as críticas e violentos os Ventos - Rondarão para
ataques ao situacionismo estadual.

-

Artigos os do quadrante Sul, mode-
meus, de defesa, mereceram daquela folha, sem rados.
que nada lhe pedisse, transcrições na íntegra, I Tempe.raturas.- Extre
em série. Meu nome, nas suas colunas, apare-
cia sempre precedido da melhor adjetivação: I'

mas
. d� .

ontem: Máxima

brilhante, honrado, digno, ilustre. bravo, etc. 24,0. Mínima 20,7. .

Depois desapareceu o Correio do Sul'. Falta ��-,--
de papel e de uma linotipo, que teve que ser Dr Osmundocomprada pelo govêrno, por prêço especial. Ago- ,. •

ra, voltou a circular. Virou 360 graus na sua I W Nobregaatitude anterior e surgiu- atirando lama sôbre·
-

os homens do P.S.D. e flores sôbre os homens do Aniversaria-se, hoje, o

govêrno. De mim, passei de digno para canalha, sr. des, Osmundo Wander-
de brilhante pará burro, de honrado para patife, ley da Nóbrega, eminente
de bravo para covarde...

I juiz do colendo Tribunal de
Uma só pergunta respondê a tudo isso:

<; Justiça e· do. Tribunal' Re-Quem variou? Nós, eu, os homens da 'oposição Je do govêrno? gíonal Eleitoral e catedráti-

Correio do Sul deixou de ser jornal: é um negó- co da Faculdade de Direito. I
cio. As suas intermitências. -publicitárias esta- Magistrado que sempre me-

I

rão ligadas a certos generos de indústria ex-

ll'eceu o respeito-e a admi-
cusa ou de comércio moralmente proibido. A'

ração de todos, pela sua inverdadeira imprensa, não! Esta não julga em

função de interessículos flutuantes, personalís- !. tegridade e cultura, e mes-

simos, irresistíveis aos diuheiros públicos sur- I tre penetrado. da sua res-

ripiados ao Tesouro: julga homens através de ponsabilidade, ao ilustre na-
atos. Exalta políticos, mesmo adversários, quan- talieiante cumprimentamosdo têm a coragem das atitudes claras, em defesa
de principios e do povo. Não gira em tôrno de -

frustrações domésticas.
Correio do Sul, como publicação, é só ma

téria paga. Não mais faz parte da imprensa.
x x x

O pobre diabo que, há tempos, aqui pela
Capital, sob risos de dó, andou, deredação em re

dação, mendigando agazalho para uns papeis su-
-

jos que lhe deram para assinar, achou, final
mente, o. veículo ideal que os estampasse.

O mentor, perverso e diabólico,' explorou
lhe a ímbecilidada nativa, a ponto de fazê-lo
enterrar. pelo próprio pescoço a dentro, a cara

puça que atirei devoluta ao ar, na oportunidade.
O malvado" finório logrou o idiota ridículo, in
-vestindo-o do que não era dele, mas seu. ' Aos
que, nos tempos bíblicos' faziam isso, se atava
uma pedia ao corpo e se' atirava ao fundo do
mar. Esse infeliz indigente mental, em todo o

.caso, leva a caridosa esmola da minha piedade'
cristã.

Curso· de Ixpansào" Cultural Falta de TrOco
Q

----
• A falta de troco continua

RECONHECIDA PELA DIRETORIA DE Tentando cumpri)' 10 pro-I cia, às 17h30m do próximo um martirio nesta pobre
AERONAUTICA CIVIL grama de conferências, de- dia 12, no Clube _12 de A- termo Nos Correios e T-elé-

A SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL lineado para'o ano em seu gôsto;) como parte do pro- grafos troco é selo. No

cO-IUrDA. comunica que se acham abertas as inscrições -

Iu.'ltinio mês, o Curso de Ex-
I grama, da S�mana do Mari-' mércio é alfinete joaninhapal"a o Exame de Seleção ao curso ·acima.

São condições � ?ocumentos indispensáveis: pansão Cultura: fa.rá r:ali- i nhei�o,. serão entregues os 'enferrujada ou uma bala.

ah.- Ser brasIleIro nato; zar uma conferencIa, sobre: 3 premlOS constantes de me- Isso nós miudíssimos. Nos
b) - ter mais de 17 anos e menos dê 25, refe!'idos' José do Patrocínio, pelo Dr. dalhas de ouro, prata e miudos 'níais graudos, o fre-

.

êsses, limItes ao dia ,_lo de Março do ano da Múcio-Carn�ir� Leão, pro- bronze, as 3 jovens estudan- guês tem que se arranjar.matrIcula; .

ser solteiro e não s�rvir de arrimo e pessôa fessor da Faculdade de Fi- tes que obtiveram as pri- Porque isso? Será que, a

alguma: losofia da Universidade do meiras colocações n9 con- nossa --f)elega�ia Fiscal não

d) - ter bons antecedentes comprovados mediante Brasil, membró da Acade- curso "A Marinha braspei- recebe mais, como antiga-
atestado ou fôlha corrida fornecida por au- mia de Letras desde 1935 na ra e seu patrono", mente recebia, dinheiro
toridade competente;

vaga de Humberto de Cam- miudo, do centavo aos vin-Ie) - haver concluido, com aproveitamento, o cur-, O V· t
..

d'

so secundário 1° e, 20 ciclos completos; pOSo
. I O rloso

.

O te cruzeiros, para dar solu-

-'-f) - estar autorisadp .pe10 pai, mãe viuva ou tutor O Dr. Múcio Leão é nome

'Mara.llba-o. ção ao caso? Será que lhe
(menor de 21 anos); consagrado nos meios literá- � cortarp-m as remessas de

g) - apresentar certidão de nascimento; rios do Brasil, tendo entre' '\. I troco? §erá que um apelo
h) - quitação com ;, serviço militar; , "-

i) _ 3 retratos 3x4 cms. tirados de frente (cabeça
outras obras publicadas, S. LUIZ,. 7 -(V. A) � O

I
ao sr. Delegado dá resulta-

.descoberta); uma verdadeira história da resultado ger.al da eleição do? Aí fica, pois. Aguarde-'
.

I OBSERVAÇÕES: Literatura Brasileira, tra- para Senador, em todo o

I
mos. Trata-se de um justo

a) - Os candidatos de 18 �a 21 anos incompletos, balho em 11 volumes, de tí- Estado, até ás 19 horas de apêlo de sa�rificados Bar-
que ainda não possuirem certificados de re- tu lo "Autores e Livros". hoje, acusava o seguinte

I
nabés, com os quais esta-

servista, deverão apresentar próva de alis- \

tamento militar.' Fará a saudação do aca- resultado: Carvalho Gui- mos de pleno acôrdo. Disse-

AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE IMPRE- dêmico que nos visita, um marães, 38.936 vosto: La nos um deles ao . telefone:
TE3RIVELMENTE NO DIA 31 DE DE- seu confrade, presidente da Rocque 27.527 votos. - Se'não podemos do pou-.
ZEMBRO.. Acader�1Ía de Letras de san-, O candidato

.

governista co fazer�muito, pelo menos 'Ic) Os interessados deverão procurar a Séde da .

•
-

. ta Catarina, o Dr. Othon da está vencendo, como se vê, que nos troquem êsse pou-Sucursal (ou Agência) da Cruzeiro do Sul,·
à rua Felipe Schmidt N. 40 para os devi- Gama d'Eç�� �

I
por uma maioria de 11.409, ,co, já que' não podemos I,

dos esclarecimentos Por ocaSIao da conferên- votos.
I trocar o govêrno.

- ...

Florianópolis, Terça-feira, 8 de Dezembro (.�e 1953
.----------_._-- --------

Seminário

JUBILEU OE PRATA I
S. Exa. Revma., Monsenhor HARRY BAUER, [ee- ;

teja hoje o 25° aniversário de sua ordenação sacerdotal. I

Senhor de sólida formação, unindo a delicados sen

timentos o mais profundo amor às almas, tornou-se cedo
modêlo e mestre da Arquidiocese de Florianópolis, cujo
Pastor o Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Arce

bispo Metropolitano o distinguiu com importantes encar

gos, inclusive o de Vigá1'io Geral. Não jôsse a doença, a

que Monsenh01' Harru'Bauer sobrepunha seu zêlo apos- -'

tólico, e seu jubileu..de prata tmmscorreria aqui em Flo-
1'ianópolis, cidade que deve o p1'elado jubilar uma reno-'

vação religiosa inegualada, a própria renovação mate

riol. da Catedral Metropolitana, um novo surto frutifica
dor nas Associações Religiosas, a vinda das piedosas Ir
mãzinhas' da Imaculada Conceição, a criação de um ór

fJão. de imprensa paroquiei, festividades religiosas ímpa
res como a realizaciio do majestoso Primeiro Conçresso
Eu�a?'ístico, p01' oc�sião do jubileu do culto e ilustrado
Antístite Metropolitano e um sem número de outros be�
nefícios à ten'a e ao povo de Florianópolis.

Recolhido ao retiro ob1"iaatório de Rio do Sul, onde
a doença não lhe impede fa�a muito das poucas farças
físicas, "desdobrando-se em atividades no -Hospital em que
se, elicontra,' incrernentando o ensino em Pastagem, ensi
nando êle mesmo pelo exemplo, pela virtude, por wna

vida santa e modela)', aos sacerdotes do Senhor quanto
possa pura a saioaçiio dtis almas, único objetivo de seus

25 anos de pad)'e. Q>

Nós daqui da Capital que sempre tivemos em Mon
senhor Harry B:auer um amigo, pai espiritual, lídimo. re-,
presentante da autor�dade eclesiá�tica, prudente orien
tado?' das consciências, PTegador destemido e exemplo de
firmeza em tõtuie as adoersuiades, ende1'eçarnos hoje ao

exmo. e reinno; Monsenhor HaT1'y Bauer os nossos votos
de felicidades, com as possíveis melhorias de saúde, mas,

-

e p1'incipalmente, da serena tranquiltdade dos
q.ue fize-I1'am jús à coroa de júbilos, a despeito das incompreen·

sões e outros defeitos passageiros dos homens que o cer

cavam. A Monse_nh01' Harry Bauer, o reconhecimento, Q Igratidão de seus antigos e filhos espirituais de Florianó-
polis.

-:

I. P. A. S. E.
A DELEGACIA DO' IPASE EM SANTA CA

TARINA SOLICITA O COMPARECIMENTO DE
MARIA MAGDALA SILVEIRA DA ROSA, COM
A MÁXIMA URGÊNCIA, AFIM-DE TRATAR AS
SUNTO DE SEU INTER't:SSE.

Escolã de For.mação de
.·Pilotos· Comercía.is

c)

b)

respeitosamente.

Boje, na Igreja
de N. S./ da
Conceição
A - Irmandade de N. S.

da Conceição realizará, ho-
.

je, em sua Igreja, mista Ca

pital, fustividades que cons

tarão de missa, às_lO horas,
com sermão ao Evangelho e,'
à tarde, concorrida Proci�-
�ão.

I' Desde 5.do corrente vê� I
sendo realizadas /barraqUl-'
nhas .

em frente à Capela, I

.grandemente concorridas.\

Semana �a Marin�a
DIA 8 - Terça-Feira

16,00 hs. - Esporte "Taça ALMIRANTE MAR.
QUÊS DE TAMANDARÉ".

Local: Campo da F. C. F.
Futeból - Eliminatória. Marinha x Polícia Militar
17,45 hs. - "Porque-me ufano de sel� marinheiro" -..:.

Palestra na Rádio Guarujá pelo Sargento Adelmo Alves
de Lima.

,

DIA 9 - Quarta-Feira .

16,00 hs. ;_ Esporte - "Taça ALMIRANTE MAR.
QUÊS DE TAMANDARÉ".

.

Local: Campo da F. C. F. I
Futeból - Eliminatória. Exército x Aeronáutica.
17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Desem,

bargador ..Alves Pedrosa.

DIA 10 .....,.... QUINTA-FEIRA
- Palestra na Rádio Guarujá pelo Capitão de

Corveta Fredetico Gianini - Comandante
da Escola de Aprendizes Marinheiros de
Santa Catarina - "CISNE BRANCO" can
tado pelos aprendizes da Escola de Apron,
dizes Marinheiros.

-c,

- Retreta na Praça 15 de Novembro pela Ban
da de música da Polícia Militar.

20,00 hs.

LINHA JUSTA

Recente comentário jornalístico, profusamente
divulgado pela imprensa, inclusive a nossa, assina
lava que a grande arma dos comunistas é a menti
ra. O caneteiro-mér do jornaleco bornhauseano

. ,
. ,

aSSIm, esta perfeitamente integrado na linha justa.
Patranheiro sem escrupulos, recheia o órgão oficio
so de suas misérias cerebrais., .

"
E quando se lhe esfrega ao nariz a verdade,

através de documentos incontroversos e· arrazado
res, cai em silêncio por alguns dias: Depois volta,
na esperança que esses documentos Já estejam es

quecidos. Veja-se o caso da solerte e crapulosa ex-·

ploração tentada contra o deputado Joaquim Ramos.
-Quando divulgamos a documentação que esma

gava a velhacaria, o peteiro malenkofíano calou, a

guardando que a morbidez cerebral lhe inspirasse
uma saida. Ensaiou acusar os Ramos de, na Cama
ra, mànobrarern as atas., evitando que delas cons

tasse o que alegavam que delas constaria
A desculpa, por sôbre infeliz era até ofensiva,

pois, para que as atas fossem manobradas, necessá
rio seria que os próprios a<y-sadores também o fos
sem. Percebendo isso, o moscovita oficioso recorreu

,
a outro argumento, no domingo último. Esse então,
é d'arromba: "Eles mesmos inventaram umas atas
um tanto vagas e reticenciosas, sem a menor auten;
ticuuule. Tipo do docul1;f!.nto dado de favor em que
o certificante pergunta ao, postulante: "Como, é
que' você precisa o documento, explicito, vago ou

,

duvidoso?"
.;.C/ '.

Aí está a mentira consciente. As atas, que' pu-
blicamos alo do' corrente, traziam ao seu final isto:

'1a - "A presente publicação, que
-

confere com o original do Livro de Ata
- foi publicado no Diário do Congres
so Nacional", de .22 de outubro de
1953, página n. 1875, 1a coluna.
Rio, 9 de novembro de 1953 (assina
do) Angelo José Varella - Secretá
rio da Comissão" s

,

2a - A presente publicação que
confere com o original do "Livro de
Ata" - foi publicada no D.C.N. de
23-9-53 - pago 1929, la e 2a colunas
(assinado) .8.ngelo José Varella

Sec. Comissão".
Esses originais .aqui estão para quem os queira

leI'. Deles se veem não só os números, mas até as' pá
ginas e as colunas do Diário do Congresso Nacional
em que foram publicadas.

Argumentar com a falta de autenticidade' des
ses documentos oficialmente publicados, em orgão
oficial, e ainda autenticados com a certidão de con

ferirem com o original do Livro de Atas da Comis
são de Finanças - é mentir ao povo, com um des
caramento sem exemplo na história.

O Professor vermelho pensa assim:
- _Os leitores já se esqueceram das atas. Eú

minto, dizendo que - são falsas. Os' leitores são bur
ros e acreditam nas minhas mentiras! Claro que eu

'

não devia fazer isso, porque o meu jornal' é o do
govêrno. Mas, por outro lado, quanto mais eu des
moralizar o govêrno também-; mais e melhor sirvo
o meu Partido Comunista!

Somente' isso explicará o dilúvio de mentiras
(' desse quilate.
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