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I
A democracia, por isso mesmo que assegura em toda

plenitude a liberdade de pensamento e de crítica, sub-
N. 11.7i 7 mete seus lideres a um tal processo de depqração que

, não raro os absol�e ou destroi. Dela, sob êste ponto de
1'(�)"'()4111111.(�� vista, pode-se dizer aquilo de Ruy em relação à calunia,

CrIl... isto é, que não se desfaz de deuorar, devortuuio.
Os partidos políticos e a p1'ópria multidão expõem

seus guias e 'interpretes a situações de tal maneira peri
gosas que elas ficam, expostas ao fog,o de borraqem. das
o�osições, 1nas em reqra são os acontecimentos' que se

encan'egam de mostrm' a precariedade de certos prestí-
gios, e de" em seu impeto, levarem à submersão total e

definitiva homens vitm'iosos em dado momento, os quais
se esta1'Ía longe de supor houvessem de eclipar-se para
sempre, De onde devermos concluir que, nas demoera
cias,,' em sua febre pe1'manente de retunuiçiio de valores:
só resistem à, revulsão dos acontecimentos, às exigência�
e à volubilidade da opinião pública, 'os homens públicos

,

de excepcional valor, não só intelectual, mas, sobretudo,
'morq,l. E é curioso o fato de que tanto mais se degradam
os costumes politiços, tanto mais se exigem dos homens
públicos um ctmitei: resoluto, uma vontade serena e ener

gica, uma nobre isenção em face dos acontecimentos que
se precipitam »ertuimosamente. Esse, sem dúvida algu� ,

ma, 'O seqredo, diriamos melhor, o quase-milagre do
crescente p1'estígio' do sr. Nerêú Ramos numa época que
se caracteriza por tantos e sôbre seguidos desmorona- -

mentos de reputaçôes políticas.,

O atual presidente da Câmara dos Depuuulos cons

titui uma deseas f-iguras de eleiçiio, que podem não atear
incendios na alma 'po�,:Ltlar, mas obrigam seus contempo
rãmeos a inclina1'-se diante deles com respeito e admira
ção. Pode-se-lhe aplicar aquela de um escritor francês, a

respeito do .Pclécio do Parlamento, na Inglate1"l'a: de
quem por- êle passar sem tira1' o chapeu.

'

Lembro-me de que certa vez lhe consagrei e ao meu

velho e querido amigo José Augusto uma cromca na

qual reçistraoa o fato de os encontmr d.e vez em quando
nas Liorarias p, cata das novidades. do dia em matérui li
teráxia e cientifica. Êle é dos que não dão de rosto aos

".livros, para tantos politicas - "esses ilustres desconheci
dos", - quando erquuios às altas ;posições, no govêrno
OiL no Conçresso. Sua [õrça, porém, é constante de sua

i pevsonoluuule, e constituida pela fusão'destas qualidades
essenciais, ou fundamentais: - a firmeza de 'animo, uma
honestidade sem quebra e essa invejável serenuuui« que
faz dele, latino e brasileiro, um estadista ele tipo verda-
.deiramente britânico.

'
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Agraciadas diversas personalidades br2silelras.
Discursos do Embaixador Ouesada e do sr,
Nerêo Ramos. também agré!clado

o sr, Embaixador do Pe- que pode sentir-se orgulho- O dr. Nerêu Ramos, Presi
rú e a Sra. Miró Quesada, sa a cidadania, Algumas ve- dente da Câmara dos Depu
a 26 de novembro último, zes estivemos juntos nos la- tados, agradeceu a distin
no Hotel Copacabana Pa- bores diplomáticos; Isso ção em seu 'nome e .dos de
lace ofereceram uma re- l ocorreu no México- o ano mais agraciados, S. Exa.

cepção a numeroso gru- "passado quando elepresidia respondendo a saudação
po de suas relações so-

I
a Delegação do Brasil nas feita pelo Sr. Embaíxador

ciais, ao ensejo da entrega', atuações da' posse do novo Miró Quesada pronunciou
de 'diversas, condecorações, Presidente. Eu presidi en- este discurso:
conferidas pelo govêrno do ; tão a Delegação peruana.' "E' para nós Senhor Em
Perú a personalidades bra- Seria sempre pouco o que baixador Miró 'Quesada;

. sileiras: I pudesse dizer elogiando o motivo de grata satisfação,
As pessoas condecoradas Sr. Nereu Ramos, homem apresentar, por seu alto in-

são as seguintes: representativo e consagra- termédio ao govêrno de sua

Sr. Nereu Ramos, Grã do.
.

nobre Pátria, a expressão.
,

" Cruz da Ordem "El Sol deI i Corresponde-me também, do melhor e mais vivo re-I.

Perú"; Sr. General Zenó-. condecorar a um alto e dis- conhecimento pela honra,
bio da Costa, Grã Cruz da

I
tinguído Chefe do Exército, insigne 'que nos conferiu e

I.

Ordem "AI Mérito por
I
a um Senador e a um Depu- à qual Vossa Excelência

Servicios Distinguidos"; Se-
I tado. O Presidente do Peru, acaba de acrescer de pala

nador Assis Onateaubriand, : que .é militar, decidiu �- vr<!_s tão benévolas e gene-IGrande Oficial da Ordem, graciar o General Zenobio rosas.

"AI Mérito por Serviços' da Costa, e estou certo. de Transcende ela; por sem

Distinguidos"; Sr, Tarcilo' que como companheiro de dúvida,' quanto a mim, da,
Vieira de Mello, Grande 0-

I
armas, valorizou nitidàmen- pessoa do humilde parla

ficial da Ordem "Ai Mérito te suas virtud� militares. mentar que prazerosamen

por Serviços Distinguidos"; O Deputado Vieira de Mel- te a recolhe, para significar
Ministro Vasco Leitão da lo é um dinâmico parla- posta em seu sentido exato

Cunha, Grande Oficial da inentar e brilhante orador, e verdadeiro, digníficante
Ordem "E!. Sol del Perú"; cuja eloquente palavra ti- demonstração de apreço ao

Ministro João Alberto Lins / ve ocasião de apreciar e a- ramo do poder legislativo
de 'Barros, Grande Oficial I plaudir no mês de Agôsto, a que tenho a fortuna de
.da Ordem "AI Mérito, por durante, a visita do Presi- presidir e-que, numa nítida
Serviços Distinguidos'; Mi- dente Odria. Um jornalista compreensão dos seus de
nistro AguinaldoBoulitreau- vai receber o agradecimen- veres para com o Continen

Fragoso, Grande- Oficial da to peruano: o Sr. Assis te americano, vem servindo
Ordem "El Sol del Perú";, Chateaubriand. Como eu e quer servir à obra de sua

g�ic��l�a B�:J��a',;�ra�� :ej;��!�i�:���:aú�� ��� �:i�a:e;e��a����au�ori��� I G' raV·SSI'·ma a St·tuaç'a"o' E'con'oAlDt"c'-a"'d'o· O'r!lstelrito por Servicios Distingui- intimo afeto. Fui jornalista elos mais seguros e um dos
- ,'.' _

..
ja _. -. � _

'

,.

(
'.

,
_..'. ,.

dos' Sr. Almir Bonfim de durante vinte imos, e nin- mais fortes"sustentáculos. '. , _,

Andrade, Comendador :da guém poderia 'afirmar que Ainda há rouco pudemos, RIO,lO (V.A.) -:r Na sua crítério-já exíposto em 1952, c�o rnáxima da açã� �0 gO-1 rentes da deficiência econô-

Ordem "AI Mérito por Ser- não tornarei a sê-lo mais poderes públicos e povo "tarefa. . de promover um" quando, exercendo a mes- ve"no, e em beneficio da' mica; torna-se dificil COl�

viços Distinguidos": Sr. tarde. O jornalismo é pa- brasileiros, testemunhar, de análise anual da conjuntura fita atribuição, o sr. Israel qual foram tomadas me1:-1 servar o equilíbrio e a posi
Pâ'ulo Bittencourt, Comen- triótica paixão, que jamais ara�,�i�a inequívoca e se� econormca brasileira, 'em Pinheiro como que prevenia d:':15 de restrição e de fiSC-1-I·�ão auspiciosa em que se vi-
d d da Ordem 'AI Méri I se esquece' Quisera dizer artificios com calor e sadIO.. d

. -

d F' ,h t f t _!, :-.
I

I
'

a or -".' _, f
.xome a comlssao e 1- o governo con ra os a Oe, .lza�ao rIgorosas, comeea. a li li:.;U mantendo as financa.'

to por Serviços Distingui- algo sobre cada, um ,dos entUSIasmo, nao so o a eto

I
'

A -'.. . h

�

I " .,

dos"; Senhora Laura de I condecorados, mas- ri ã o e a admiracão cada vez uanças da Camara dos De- que agora vao ,assmalados re:;�,enÍlr-se das influendas

I
públiras".

Barros Moreira, Oficial da

l c:e�o que isso seja nece�- maiores qu� nos unem .ao f·:.utâdos, o sr. Israel Pinhe�·1 DCS trechos que seguem. I'efiexas e negativas decJl· '

Ordem "AI Mérito por Ser,. sano, pela forte e conhecI- pais. que Vossa Excelencia I ro, seu pr�sidente, traçou Neste sentido, é interes- ,-----.. -.� ,-

vicios Dist1guidos"; Sr. RO-,
da personalidade de cada aqUI representa com tanta ,um quadro desalentador do ante registrar desde logo I I

OS AERONAUTAS VÃO � G�EVE!. .mulo Barreto de Almeida, um. Vários �l1ncionários do dignidade e tão supel'-ior Brasil. A extensão do seu estas considerações: "lnfe

..
RIO, 10 (V.A.) - Uma

I
horas, a dIrewna do SI.ndI-Sr. Jorge d'Escragnolle Itamaraty vao receber 'as inteligencia, senão ainda'a. . -'" �reve de aeronautas e a sus- cato convocou a .concentra-

Ch
• • •

d de
.

confI'ança q'ue nos l"I1SP'I'ram dIscurso
.

Impede que o !:zmente as previsões dos ,,'
Taunay Sr. José Sete a- mSlgmas o agra Clmen- -

d d'.

o seu pas"ado, as suas pre- �ranscrevamos na integra .i.�elatórios anteriores sé rea- ,:wnsC1J o aumento e tarI- ção de todos os aeronáutas
mara Filho, Sr. Geraldo to peruano, a começar por "

Mascarenhas da Silva Sr. seu atual Secretário Geral, claras tràaições históricas. c:omo merecia. Mas ressal- Hzaram em escala maio: t.'
as c0"1cedido às emprêsas (nª sede da entidade) a fün

Cle'anto de Paiva Leite, Sr Sr. Vasco Leitão da Cunha, a sua esplêndida cultura, taremos alguns trechos in- ,�m tempo menor, do que
:le aviação constituem a/ de dar conhecimento de to-

.Paulo Samn!>io, Sr. Edu.ai-- que iniciou sua brilhante o seu desanuviado entendi- 1 '" _. •

A'
- luas medidas de que CO!:!Í- dos os lances que dI'fI'cultam....- . "IÍspensaveis a compreensao f,reVlramos. süuaça..o I.::CO- 'J

do Pederneiras, Sr. Jprge carreira diplomatica em Li- mento dos nossos intei'es- ;nn respectivamente o Sin-' .

t d h

d
Lengruber, Oficiais. ma, onae deixou nitida a ses comunl!.

dêste documento, reservall- 'lômica agravou-se acentua a assmq ura o acor o.
\

No ato _?e, entrega- ,d�s I r�cordação '�e seu .cav�lI:ei- E porque estas presti- �k um resumo para os tra- . damente, em virtude não iicato dos Aeronautas e o

QUATRO VEZES NÃO
condecorações, o Sr. Embm- I nsmo e cultIvada mtehgen- giosas insignias trazem a ,'os gerais do exame alí pro so:nente do encarecimentc !\�inistério do Trabalho, ca-
xador .âo P�ru, pronunciou I (ia. Vários_funcionários do marca de uma Nação assim ,.lesto e que dará uma idéia do"'custo de vida em rilm(. o o Sindicato empregador Quatro vezes já foi mar-
o segulUte dIscurso: 'Catete serao condecorados é que delas nos i'Ifanamos !üsistu' em protelações vi-

, t b'
.

b' l' d
la gravidade da situação �-I ,,�ais aclerado, ,mas já ago.. cada pelo Ministério do Tra-

"Tenho o honroso encar- am em como slln o Ica re- e esvanecemos. ,ando anular o acôrdo para
.

,

d G' h d f t "b . -

o r icos que R b
.

S h E tl18l do país. Diga.-se, aliá3, 1'<1, pela falta de dive-rs<l'c balh_o a reunião de empre-.go e_ meu overno e a- 1'1 UIçao a s se v
�

ecE' a pOIS en or m-
Ciumento de salários de' ae-

zer entrega das Condecora- pI�estaram a boa caus� �a a- ,baixador as nos�as caloro- ,{ue esta análise, com pontos JtiITd'ldes indispensáveis à gados e patr�es para assina_-
ções que concedeu a em i- mlzade peruano-brasIleira. sas homenagens a sua gran- de' vista que podem sofrer :l}[>nutenção das atividades ((nautas e aeroviários. tura do acôrdo para au"nen-

nentes personagens do Bra- • Des:jo 'ju,:tar 'bll1_1a 'd,e- de �átria e ao seu _ilustre reparo _ e de certo devem "conômicas. A própria si- Hoje, às 11 horas, a dire- to de salários. Das duas pri-
sUo Esta cerim.ônia_ signif.i- ,claraç.ao mu. Ito espeCIal pa,- P

..

resldente, o qual. t.ao la- I "ofreA-lo' _, obe/dece, a Ur.'1
t')ria do Sindicato dos Aero-

, h h L B
" ,lüação financeira, preocllp,.. - meiras estiveram ausentes

ca uma nova demonstração ra a sen orlU a aura ar- pldarmente se defmIU, co-
.

t'
.

dM' h
--- 'au as VaI-se r.eunlr em con-

os repres t' t t
.

das fraternas relações que ros. e oreira, pois e mui- mo demoCrata e como. 0- 'EM S'A-O PAULO'.
en an es pa ronalS.

• unto' com a Comissão de r
Ante o t

'

existem entre nossos povos to raro que o Peru conde- mem de Estadó, no notável' '.
- n em, compareceram,

e .. governos. Posso juntar core uma mulh�r. O :faz só dis<:urso com que honrou a ::alários da �la,ss:, a fin: de mas, pediram prazo para es-

qUoe desde minha chegada a título ex,cepcional. �sso Câmara dos Deputadôs do MANDATO DE 5 ANOS PARA O ,=studar a sItuaçap crlada tlJ J O t d' dd' d d
.. tlOS. nem, Iscor a-ranl

não tive outras instruções a i éia a importância que Brasil". GOVERNADOR ,'om os sucessivos adiamen-
/. ,

t 'b
. h •

A '1' 1 d dr redação do' têrmo, feita
para seguir, que as dl'! es- a rt: ufo ta cedrImdoma q�e se s u tflmas pabavras é

RIO, 100 (V.A.) O na"nen:tal de 'quatro anos, '(.s da <,ssinatura do acôrdo. -] M'
.

t'
.

ttreitar os vinculos tradicio- es a e e uan o, a que par- S. Exa.· oram co ertas por I . til o lUIS erIO, e prome e-
. . .

l'
- . mandato do governador de' elegendo a Assembléia Es- Ne�:,a oportunidade será

t dnais entre o Peru e o Bra- Ílclpam Igua mente emlUen- uma calorosa salva de pal- I . . ,
ram apresen ar emen aJ.

sil. No campo diplomático tes personalidades parti- mas.
.

São Paulo passará, a �er de i t:dual um governadõr-tám-. v�':nhlada a hlpotese do lan-

J
.

'

temos igual objetivo: a culares, que meu Govêrno cinco anos, mas somente a. pao para p'reencher os 12 ...111cnto de u.ma_gre�e. .

ATÉ AMANHÃ

grandeza da América e uma desejou premiar corri uma PERDIDO
I partir

de 1955. ,I l'üeses entre o fim do atual CONCENTRAÇAO AS Admitem os emprega -l.' 's
sã harmonia entre todos os condecoração de afeto e de 17 HORAS

I b "S IM'"
O gpvernador Garcez en-

.

mandato e o começo do pró- que co.m êsses processos ()'.países do Continente sem em rança. O te a- àrlS ..
f·, �

exclusãQ alguma. O ato de hoje é uma con- cernirá seu período gover-' ximo.. Também para hoje, às 17 empregadores estão prQcu-

Que se me perdoe que sagração de nossa provada RIO, 10 (V.A.) _ O ga-
. / rarido apenas ganhar terr,po,

não faça uma biografia 'de amizad�e do Bdesejlo perua-
binete do'mi�istro da Ma-

Des.pa·..
·

cho· ,d.·:.e' . Va.rg-·as.,••
de vez que amanhã o Tl'l-

ca.da um dos agraciados no ,de que o
.

rasi ,esteja
d h· h d' t 'b

.

t'
, ·l.nal Superior do Tr,aba-desta'noite, pois não desejo ce�to e que. nos ac .amos rlU a. IS ri UIU, on em, a

ser extenso, senão pronun- umdos p�r �lUculos fortes imprensa o seguinte comu- iho deverá homologar o a·.1-

dar umas breves palàvras e perduravels. Juntos e�ta- nicado: "O capitão d9s por- mento concedido em sepa�

:�o.c�������:;o �u����iJ:� ::��i!r:�l���:��t,pel:--.c:�;l ::;o:;o�i�s'��::r�:a::s !�� Conlra' rl·o aos ·recurso.s a's Empr_eAsas r:�od:;�;'is:��:�e�liz:t��;�.

vo nomear o Exmo. Sr.' nossa po IÍlca lU ernaCIOna
,

. -

I vaI's que o na
.

p
. h nos locais de trabalho, sob

Nereu Ramos Presid'ente e a mesma, pOIS nao, a me- YlO anamen o

da Câmara d�s Deputados, fjamos nada alh�io,. s�n�o "Stela Maris", de 845 tone-

C b "1 'd' S C'I
·

n
h)te�felência do órgão S:.l-

ao qual terei a honra ,de, defender 0:. �:o_prIO,. n�o !adas de deslocamento, per- a'r on I e r·as· e
-

a ari' a dicaI dos empregados.
conferir, as insignais. da procuramos lUlml.gos senao

tencente à Companhia Inte-
.

.• .

Caso homologado tal au�

Grande:Cruz 'da .-{}rdem I amigos no. CoutmeQ.!;e, e
A .'

Ih RIO, 10 (V.A.) _ O mI'_ ., J'a forn-"cido recursos às Em- A respeito, o chefe do go- mento, os empregadores de-
"El SoI' deI Peru". O Sr. nesta missão de amor e roceamca, que enca ou nas ç

INereu Ramos é figura de I compreensão, as ilustres proximidades de Cidreira, é nistro da Fazenda submeteu prêsas Carboníferas de San-· vêrno proferiu despacho de sistiram de assinar o tê,'li1o

relêvo nacional. Sua 'vida a
I
Chapelarias do Itama.raty e considerado perdido, por à consideração presidencÍ1;lll ta Catarina 'para pagamento I�acôrdo com o_..Ministério da dE' acôrl.lo intersindical, c�n-

servico do Brasi'l é conheci- 'de Terra Tagle, estão uni-
'er sido verificado ser im- o proces._so em que o Minis-I de aumento de salários. Fazenda, que opinou con- s'.derando encerrada aq'le'J·

da p�r todos. E' um políti-
1 das como garantia para to-

possiveI o seu salvamento". tério do Trabalho sugere se-I tràriamente.. tão.
co e um

.

parlamentar, de dos."

Na .[m�aixa�a .�o PBrú
------------------ ------

IAlô! Alô! Capinzal e Tanuará
I

Em discurso proferido em Joaçaba, a 6 de
.

dezembro de 1952 - há mais de um ano, portan
to - o sr. Bornhausen, depois de fazer o chu

pím nas obras iniciadas pelo seu antecessor e

declarar que todas eram realizações do seu go

vêrno, fez um longo rosário de promessas.
Para Capínzal disse que já criara varias es

colas_que ninguem não viu.. E, depois, solene

mente, dedo no alto, jurou: "Para o ano, SERA'
CONSTRUIDÂ, no referido Municipio, uma ponte
de cimento armado sôbre 'o Rio do Peixe, velha

aspiração do povo de Capinzal."
Esse ano, seria o de 1953, que está no fim.

E a promessa do sc. Bornhausen não chegou nem

na pedra inaugural da citada ponte. E' possível
que, em 1954 - ano de eleições - o sr. Iríneu
vá a Capinzal fazer cabala de votos. Aproveita
rá, então, fi oportunidade para lançar a pedra
fundamental dessa ponte... mas não irá muito
além' disso. Para promessa eleitoral... ponte
eleitoral! Assim tem sido em quase todos os mu-

República

(A VANGUARDA � 1-12:53).

nicipios.,
No mesmo discurso de 6 de dezembro' de

1952, disse S. Exa. para Tangará: DENTRO EM

POUCO, será iniciada a construção de um arma

zem de cereais com a ajuda do governo Federal;
e para o ano (1953), serão atacadas as obras da
Ponte de cimento armado sõbre o Rio do Peixe."

Aquele dentro em pouco, para o inicio das
obras do armazém, passou 1952 'e passou 1953!
Até hoje nada de nada! E a ponte, que seria
atacada no corrente ano, não recebeu nem uma
grama de cimento!

S. Exa; no entanto, continua pfometendo e

prometendo. Em 1954 irá à Tangará, -nas véspe
ras das eleições, lançar também algumas pedras
fundamentais. . .. para arranjar votos.

O povo de Capinzal e de Tangará que nos

lê, espere e jugue!

ISRAEL PINBEIR,O

•

•

•

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

afamada marca NEPTUNIA

c-s 380,00

Capmhas colegial desde

c-s 140,00

Calções de banho de

shantung Cr$ 87,00

- Tailleur Sl)ort de Alta elegâ�cia, c�m: Saia com prega �
atras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos Iembutidos, e cinto- de couro debruado. Linda variedade

em cores. Apenas Cr$ 560,00

Cretone Linhol 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 Gr$ 20,00

'

Blusas de jersel a Cr$ 29,00

Blusas bordadas a Cr$ 33,00

Finissima calça para linho Cr$ 250,0.0

Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00

Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00

,.
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PR,OBEL,
e

DIVinO

Garantido

por 10 anos

�':;;;;:

�

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afainado e o mais vendido. colchão do País

Casal: ces 1.750,,00

P,e�os Que'São Dm Verdadeiro
Brlod.e De 11m _ de Ano

,
.

I
-

da A MODELAR/

"

Camisa de seda Sport
c-s 89,00

Elegante terno de finissimo

tropical, corte e acabamento

perfeito':

Pura lã c-s 950,00
Meia lã Cr$ 455,00

Ternos de casimira de meia

lã ótimo acabamento
"

Cr$ 225,,00

Finissimos 'ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00

• •

o ESTADO

Sofá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00

Jogu d� cretone bordado Casal Cr$ 165,00

SÃO' ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA

-' A MODELAR-

4 CASA MAIS SORTIDA

A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão pat:_a easal. C�, U4,00

Saias desde Cr$ �3,OO

1.000 lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,00

�estídos para casa desde: c-s 68,00'

vestidos de praia

vestidos de"passeio "

vestidoS de toillete

,

Uma variedade belíssima!

Poltrona "cama Cr$ 1.200,0�

ALGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS rARA
O LAR:

Finissima marquísete, largo 1,30 Cr$ 25,00

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

I
Toalhas para cõpa duzia ; '. . . . . . . .. Cr$ 89,00

�retone Línhol, 2,20 �etro .•
, ";
:......... Cr$ 53,00

vulcha de casal superror a ...
'............ Cr$ 114,00

i Toalhas de rosto felpudas a .. : ,. Cr$ 15,00

, II
Jogos de cretone para casal a Cr,S 149,00

Etc. Etc. Etc.

, OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

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

Calças de brlm a Cr$ 57,00

Calças de tropical ;.- . .. . .. Cr$ 95,00

Calças de puro' linho a ' '; . . . . . . . . . . .. Cr$ 225,00

Pijamas superiores . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Cr$ 129,00 _

'1'ernos 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$
Ternos de brim para mocinhos' '.. Cr$

Calças ótimas '. . . . • . . . . . . . . . . . . .. Cr$'
Camisinhas listadas . • . . . . . . . • . • . . . . . . • .• Cr$
Camisinhas de Jerseí '

desde ...........•... Cr$
Blusões Sporte a .........'................ Cr$
Terninhos com blusinhas a •........••.... Cr$

Etc. Etc. Etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nathanael Medeiros Si-

��e ESTADQ �'�!'U�lVJ1jR�IDADEdoBRASIL
NO LAR E NA SOCIEDADE 1�����2�dON!.�d����LJ�=,���ER�,!i�!!��

_ . 1 corrente, no Teatro Muni-I Egberto de Lima Maldo- Gonçalves I Toledonao o merecemos acretita- " , ,

.

,-, ,"

. _,,', cípal, na Capital Federal, I nado Josephus Maria Fran- Sebastião Cantídio Dru-
mos ser multo Justo e des- ,

1
' A ,

Eli M' 1 P' 'Z dI d' tera ugar a cerimoma so- 10 iguei ereira CISCUS aeyen mon
. cansamos do mesmo mo o; -, 1 1, Iene de Colação de Grau, Emmanue Augusto Haas Juan B. Ballario Sebastião Zênito Meire-

.

O noivo não tinha muito mss� �udo perdemos tempo dos Engenheiros de 1953, . Emmanuel Waísman Julio RebeIl� dos Santos les
serviço. Todo pintoso e bo-I e a�lvldade, . dos vários Cursos, a saber: Esmeralda:Christina Ne- Leonel Coutinho da Silva Sergio Adam CasteIlan

Quando eu era gurí; nitão, ele se plantava na SILVA (APLA) ves.·· Leonidas Siqueira de A- Sergio Pinheiro
:.:

parece até mentira que rua, abria o bico, soltando, CURSO CIVIL Felix Vieiràde Almeida morim Nascimento Sérgio SerzedeIlo Ma-
tarribem �u já fui gurí e já o seu grito de guerra:

'xparlmen te bOJ·e Fernando Alberto de Cas-' Luiz Amorim Gomes chado
expeTimeIl:tei essa fugidia Mulheres, cheguei! n V AbbalBaptista Varges tro Teixeira Luiz Antenor Perigão Sergio Tavares Gomes
ventura que somente uma E, elas vinham vindo. PEIXE RECHEADO Abel dos Santos Cabral Fernando Humberto Bi- Rangel da Silva
vez cruza pela nossa vida Tímidas no começo, espe- INGREDIENJES: Abram Prodlubnai angolíno Luiz Carlos, Coelho IRo- Szmul Urys Rawet
_, só conhecia duas espe- rançosas e em suspiros a 1 peixe grande, com mais Adaltonio Bezzerra de Fernando José de Castro drigues Velho Telmo Gouvêa Raeder
cies de contos. Os contos seguir, para, logo depois, ou menos 2 quilos Brito Pereira Santos Luiz Chor The;doro Guerra de Olí-
de réis e os da Carochi- soltarem a gaita, que era o 1/2 xícara de manteiga Aldrovando de Aguiar Fernando Vilain Hensi da Luiz Felippe Haas veira
nha! Estes ultimas tiveram, que o nosso galã queria! lf2 xícara ,de cebolas Brandão Filho Silva Luiz Fernando de Moura Themistocles Alvim de
até o trabalho, o dom, a. Quando a policia lhe dei- 2 pães pequenos, partidos Alexande de Resende Florencio Jara Casco, Luiz Osorio de Brito Lima
virtude de forrar, de ata- tou as unhas, aquela edição ell} quadrinhos Costa Francisco Emilson de Fa- Aghína Thildomiro Ferreira Vil-
petar de ilusões o futuro da mirim do Barba Azul ti- 1 xícara de farinha de fu- Alfredo Arthur de

Fi-,
rias Evangelista Luiz Roberto Charnaux laça

minha vida simples e so- nha somente, uma duzia de bá
gueiredo Fritz Schlieckmdnn Sertã Urquiza Ribeiro

. nhadora! noivas, todas elas bem Ier- Sal e pimenta à gosto Aloysio Claudio de Ara- Fuad Kanaa Matta Mario Zeremba da Ca- Valdir Costa Lins
O Chapéusinho Verme- radas no seu traiçoeiro es- 3 colheres de sopa de lei- I Fulvio Francisco Nasser mara Waldemar Dsitzer

lho, meigo e inocente, faz pinhél iscado com flôres te. gO�lvaro de Calazans Goyo-] ,Geisel' de Almeida, San- Mauricio Tarnapolsky ) Walter José do Valle
com que eu olhe de sosláio de laranjeiras! OBS. O peixe escolhido

so Neves tos Mauro da Cunha Garcia Corrêa
e cuidado, mesmo ,ainda Terrivlfl, esse maquiavé- deve ter pouca espinha) Amaury Pereira Muniz Geraldo Araujo Siqueira Max Freyesleben de Sou- Wanderley Fernandes
hoje, a todas as espécies de lico conto do casamento ... �MANEIRA DE FAZER Antonio Alves de Noro-

- Gil Muniz Rodrigues za Wilson de Santa Cruz
lôbos que me arreganham x x x , 1. Primeiramente limpe o nha Filho I Coutinho Manir Issa F�rah Caldas
as dentuças pela frente! Seja no ôntem, mais cré- peixe muito bem, interna e .

r

Antonio Arias Correa l/Guilherme de Barros Manoel Augusto de. AI-
De contos de réis, eu

I
dulo e. boquiaberto, ou no' externamente. Depois pas- Antonio Augusto Lisbôa Marques meida CURSO.DE ELETRICISTA

quasi não conto nada. Só amanhã, empulhador e cre-I se limão por todo êI�., Miranda Gunter Mathias' Lay Manoel Ribeiro Alves
os conhecí de nome, pela tino, o esperto viverá sem- 2 Derreta a manteiga nu- .Antonio Freire Costa Haroldo Luiz Alqueres Filho- Adriano Augusto Chaves
fama, porque eles, naque-l pre do cochílo do

prOXimO!,'
ma frigideira e refog�e aí Antonio Gouveia Neto Hélio do Amaral Manoel Vicente Ribeiro Filho

les tempos, jamais passa- Não há vacina que res- as cebolas. Junte' o pao, o Antonio Ignacio da Síl- I, Hélio Amorim Gonçalves Veiga Junior Antônio Marques Rei
ram pelas minhas mãos! guarde, nem benzedura que I fubá, o leite, e a pimenta. veira

.

I Henrrch Rosenthal Mario Àrzua Alves Bar- Cláudio ·de Almeida
Depois, eu vi que eles, cure! Misture tudo e deixe en- Antonio Luiz Pereira de

)

Henrique José Autran bosa Felix Rabstein
os' contos, não estavam sõs E, pensando J>,em, agóra grossar um pouco. Lucena Pedral Sampaio Mario Candido Gatti
no mercado, pois, que já o eu vejo que, com o encan- 3 Recheie o peixe com Antonio Marcelo de A- Henrique Sergio Melman Mario Julio Cherman
nosso peludo e sonso pae to, o fascínio � o colorido essa mistura e leve ao fôrno, raujo Salgado I Herbert Guimarães Cana- Mario Ribenboin
Adão, ás voltas com as ar- ingênuo das historietas da I para assar, cerca de 30 mi� Antonio Massimo Maioli- barro Reichardt Mario Sierra Mesquita
vores do Bem e da Vida, Carochinha, até eu fui na, nutos. . . no Herman Mendhlwicz Miguel Romão Larrgone
fôra na saliva da serpente onda,' na corrida, no lero- Sirva este prato, acompa- Aram Boghosian Hermano Alfredo Herbet Milton de Almeida Pei-
esverdeada e saberêta,' ca- léro, caindo cedondamente, nhado de uma suculenta sa- Arístogiton Theophilo de: Von Sydow xoto

indo, ou melhor, inaugu- corno pato, no doce e sem- lada de vegetais. (APLA) Carvalho I Hildebrando' Marques de Milton Escosteguy Ce-
-rando um escorregadio ca- pre saudoso conto -da ilu- Armando Amendola Souza zlmbra

\

minho para o futuro! Uma são! ANIVERSA'IUO%: Augusto .Acataussú Xa- Hiroshi Iwanaga Milton Lopes Antelo
gloria e� todo caso lhe, fi- I I, FAZEM ANOS, HOJE: vier Homero Roberto Passos Moisés Beigelman
cou. Perdeu o paraiso da Augusto Vital Pereira o W. de Carvalho. Moysés Nauhm Buricho-
vadiação, mas fez jús ao .

Snra, Cecília' Lígoek! Jacolina /' Humberto de Paula An- vici
titulo de primeiro otário Carvalho, esposa do' sr. Jo-

.

Avelino Motta de Siquei- tunes. Munir Calil Jabur
que O mundo conheceu' ra Humberto Vieira Martins Myres Lourenço Lagioto Castilho.. sé G. L. Carvalho, funcío- '

E os contos se sucederam, nário da firma Livonius &: Belisario Augusto Soares Hugo Felipe Doria . Nelson Muniz Guimarães
se derramaram como junça ELOGIO... de Souza Neto Isaac Hilf Nubar Boghossian

Cada vez que nos elogiam Cia.;
pela face da terra, cada

.

S
_ Sr. Waldemar Sch-

-

Benoni dos Santos Motta Isac Szczerbacki Orlando Pimento de Vas-
qual mais interessante, mais devemos perguntar: - e-

I Be.nto Gonçalves da Cos- Izrael Rotenberg concellosmidt; -

labioso, mais trampolinei- rá por interesse ou simples
_ Sta.: Cecilia Luz', I

ta Franzen
.

Jechiel David Grinfogiel Oswaldo, Soares de AI- Severino de Souza Bar-
I justiça? - Pois, a medida B d G J b SI íd Filh bro. -

_ Sr. Artur Scheneider; erriar o rmer oa aomorony mel a 1 o osa '

O da "loteria", yom bilhe- que vivemos, cada vez nos
� Stas. Maria e Rômu1a Bichir Bichara João Bosco W. Serrão Paulo Aroxa Marques - Turiano de Mattos Ba-r

te sempre premiado e lista convencemos mais do egois- Breno Marcondes Silva I João Luiz Osório Paulo Augusto Campos rosoMartins, estremosas filhas.....

viciada. O da "Santa Casa", mo das pessoas. Todos têm Carlos Alberto Fragelli' João Neves da Silva de Moraes Urias Ribeir� Billio, do S1'. João Martins, .

resl-
acompanhado de um sujei- o mesmo vício: quando têm Carlos Antonio Nogueira Jo_ão Panno Paulo Auzusto Penna. dente no visinho : distrito

I
_,

to do interior que deve en- algo a pedir-nos começam Filho
.

João Theodoro P. de

I
Pau. lo Edmundo L,isboa

..

CURSO INDUSTRIALdo Estreito.
tregar ao hospital um paco- com os elogios. Este ca_�i- Carlos Beniste' Mello Neto Freire.

.

MECA:NIC0
tão de pelêgas, mas que tem nho -já está até gasto a fôr-

NOIVADO:
. Carlos Datz Jorge Alberto M.

vasques,'
Paulo Swedenborg San- I·

de viajar Imediatamente e ça de tantas vezes ter sido Carlos Duarte Monteiro' . Jorge nunes da Silva' tos Alves I Angelo TorresCom a gentil senhorita
dá, o troco de um modesto percorrido: Carlos Frederico Hirsch Maia .

I
Pedro da Cunha Carva- Boruch MilmanMaria Isabel Gama Ferrei-

sinal de dinheiro verdadei- No entanto, os elogios Carlos Pereira Carneiro Jorge do Pinho lho
I

Carlos Augusto Botelho,
t d

ra de Mello, filha do sr. .

ro, todo aquele ficticio nos são gratos,.e o os nos Burle Jorge Reis da Costa Paulto Mareio Kleinsor-· Junqueira
. ,

.

I AI
João Ferreira de Melloe de

monte de grana! deixamos evar por e es, , . Carlos Theaphilo de Sou- José Affonso. Fausto Bar- gen da Paz Finn Malm,

b' I sua exma. esposa d. Adélia
sentimos séu a raço e suas

I
.

. za e Melio bosa Raul Dias Paes Leme-
I

-

âlid f a Gama Ferreira de Mello, a-
pa avras ca i as,' azen o. •

Carmine Fucei José Alfredo Charnaux
. I justou nupcias, no dia 5

morrer nosso. orgulho,

nOS-I d D 'R A Casildo Loreiro Leal Sertã
désti do ni

. o corrente, o r. uy ry
sa mo éstía, e tu o mais.

dA" filh d
I Celmo Meirelles Reis' José A. ,Farjardo Rincón Branco

I
e raujo, i o o nosso '

I
•

paz está passando numa . Perdemos, mesmo, a go . dA' Cesar Edgar Conigliaro José Benicio de Med,eiro.s iUchard Castro . I' '.' _
, I,. , estIma o conterraneo sr.

p .

outra modalidade o conto I valioso
e Importante que e

A"d dA" Cesar José Ignaciô de José Carlos Cosme Pinto Roberto Alexandre San- ,r·t C naçao"

,. ..-

S
rIsb es e rauJo. .

., I'
da fidelidade. O candidato nossa propna oplmao. 0-

Aos distintos noivos e
Mello Barros José Flores de Aguiar dall Gustavo Pereira Lentz e

a qualquer pepineira poli- mos sensatas e sabemos que Darcy Costa de Oliveira José Hilario Gomez Roberto de Faria Co�ta Senlíora tem o grato pra-seus dignos genitores as

tica, está articulando o ve- valemo.s muito pouco ou na-
O Vinagre José Luiz Motta Segadaes Roberto Ferrari Seck1er I'zer de participar a seus pa-felicitações de O ESTAD .

lho êonto da proméssa _

das da; prestamos, no entanto, Da�id Cohen Jo.sé !(aufman Roberto Shalders de Oli-
vésperas �leitorais ci�ando, atenção aos aduladores e

V d
. -

Demerval Magalhães da José de Moura Villas veira Roxo""
do' alto dos palanques ou subimos para, em seguida, "en &- se Silva Chaves Boas Roger Castier
frente aos microfônes, J',ura, perder o equilíbrio... ten- .

,. D'oml'n'gos Alvares de,A- r José Moysés Sambursky' Ronaldo TheodorUm lote de terreno, proXl- �

si eleito fôr, zelar pelos in- do como resultado uma que- zevedo Sodré José Nubio So.uto-Maior Rybroeckmo do centro (rua calçada).-
teresses dos seus eleitores da fatal. ..

R D d E.dgar Prado Arze José Roberto de Almei..:la Ronaldo Gouvêarnformações à ua eo or�
.

.

't
carnel·ros. E, o comercl'ante Devemos amar a crítica!

I Ed d A'· Brusqu Penteadoi. das 7 às 10 horas. mon ZlS e

que nos vende feijão com. Logo de início é te,rrivel e

bicho ou o amigo que nos dói como se nos tivessem

. deseja felicidades pelo nos- posto um ferro quente na

So. aniversário, estão nos pele. Logo, no entanto,rea

pregando o conto, mesmo gimos e... que resultados

sob as mais variadas fór- ótimos ela nos dá!

Essas alfinetadas estimu-

lam nossa vontade e logo
procuramos tudo fazer para
não merecer outra vez. a

censura, pois vimos bem cla

ramente qual era· nosso de

feito e nossa culpa. O elo

gio, pelo contrário, inutiliza
os sen�idos, pois se o mere-I
cemos, descansamos e se,

Da
-

Minha Janela
--------------------------------

Walter uumblick

Fernando d'Avila Mi-

randa
Flávio Stoffel Castello

Branco

José Ricardo Garcia

mas

Nelson GGonça1ves Da-
másio

Nilson Sebagtião Rodrí-

gues
Paavo Nurmi De' Vin-

cenzi

Paulo Arthur de Lemos

Pedro Chaves Dufriche

Regis Alves da Silva
Aisikowitsch

. Rolf Fernand Schlesinger

Mas, não é só em volta
das moédas que os trouxas Renato �cquarone

Renato Pires CasteIlo

Henrique Th�ré
. Israel Faingue1ernt
Mauro de Faria Becker.e os vigaristas cirandam!

A moça que ilude o ra-

rentes e pessôas de suas re

lações, o nascimento de"sua
filha MARIA-INÊS, -'- 0-

queira

Van
j
corrido no dia � do corrente
na Maternidade Dr. Carlos

Jun-' Côrrêa.
! Fpolis, 8-12-1953

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

mas, sabôr ou circunstan
cia!

Mas; de todos, o que mais
me atraiu o espanto foi a

quele do gostosão malandro
que arranjava noivas pelos
bairros portoalegrenses.
Elas deveriam ser bal

zaqueq_nas e possuir recur
sos em especie ou joiasr

vocÊ é VM OAL/foIHA!
SIM I VA1
ÇAUNHAI

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Dezembro de 1953,
'

o ESTADO

Quem não se locomoveu, inado que mais parecia um

I
novas aquisições. O empate I que

aqui realizou apagada Choveu torrencialmente, 0- novamente entre nós. O sr.
I florianópolitanos com exibi

Sábado último, ao campo da, lago. A equipe do Caxias, de dois tentos espelhou fiel- exibição frente ao mesmo brigando a delegação alvi- ')irceu Gomes, diretor es-: ções dignas de um verda

rua Bocaiuva, não sabe o de Joinvílle, cdrrespondeu mente o que foi a pugna. O � Avai, E no dia seguinte, la- negra a retornar pela ma- portivo do Avai acaba de deiro campeão.
que perdeu. Vimos futebol cem-por-cento, assim como "onze" de Joinville brilhou mentávelmente, não pude- nhã á Joinville. nos dar uma boa noticia: O

de bôa qualidade, muito en- a do Avai que se mostrou intensamente, demonstran- mos ver novamente o qua- Mas, não se entristeçam, Caxias ainda este mês virá Aguardemos!
bera disputado n�m gra- mais forte e coesa com as do ser superior ao América dro de Teixeirinha e Simoni esportistas. A Caxias estará novamente para deliciar os •

..

._. L�_.•-_.! ._--,_ .. �.�.

"O -E s t a d o E s'p o r t-i vo"
�)�������'���"�"����"�"�.••"••••••••••••••••••••�J••••••••••••••��..04..�..'O���..04..�..����..04..�..��..04..�.

Numeros dos dois t�rnos do iAri Maia rescindiu se� cen- Autemebílísta gaucho
.

víto-

Campeenate Carioca trato com o Aval I rioso DO Uruguai
Ao terminar o returno' vor e 39 contra. Renda:.. A noticia por certo vai

l
Caxias, sábado último, Arí Montevidéu, 9 (U. P.) - o Grande Prêmio Automo-

do Campeonato Carioca de
I
Cr$ 1.329.332,80. entristecer os adeptos do Maia prendeu as atenções O volante Catarino Andrea"l' bilistico "Hector Supici Se-

,

Futebol, ficou sendrr a se- -7° lugar - Madureira -, Avaí: Ari Maia, o hercúleo do público pelo seu' jogo
I

ta, de Pôrto Alegre, ganhou
I
des", corrido na pista de

I

•

guinte a situação dos con- 20 pontos ganhos e 24 con-I "center-forward" gaucho de passes e perfeito con-I Piriapolis. II .:- __�
correntes: tra - 8 vitórias, 4 empates rescindiu amigavelmente o trôle da bola. Gostamos do, '

_ �� I ,I!!II!:..�
1° lugar - Flamengo - e 10 derrotas - 18 golos a contrato que há pouco tem- seu trabalho no comanclolQUal O arbitro paulista para a

-

As 5 - 7,30 -9,15 hs.

��t:t�� ::�!.�:s� : :::�: �;$0;5;.�15,���tra. Rendas: �:les::,sin:::Ua��: °ô:::� :�aus:!a��e ;v�e;i:I�OJe:� direcão do segundo prelio Ame- VIVIANA ROMANGE -

'I C l R f) I,Dalio Jean - em-

tes e 2 derrotas - 68 golos 8° lugar - Olaria - 15 mesmo para Tubarão onde plêndida conquista. Mas r �c-a ar os ' 60801 f I MAYA A DESEJAVEL
a favor e 24 contra. Rendas)' pontos ganhos e 29 perdi- passará para as fileiras do Arí Maia resolve não con- D' J' '11

I

.3 ommgo, em oinvi e, se- ta deverá ser dirigida por
I

No programa:
Cr$ 6,707.63500. dos -,5 vitórias, 5 empates Hercílio Luz. Ante-ontem tinuar. Pediu rescisao de rá realizada a segunda par- um arbitro da Federação Complemento Nacional.
2° lugar --_ Botafogo �e 12 derrotas - 28 golos a conseguimos abordar o di- seu contrato, conseguindo-o l tida da "finalíssima" entre Paulista de Futebol. Ate o' Preços: 7,60 _ 3,50

- 35 pontos ganhos e 9 favor e 39 contra. Renda: anteiro que nos adiantou graças á bôa vontade dos América, local e Clube A- momento em que redigimos
I

Imp. até 18 anos.
derrotas - 16 vitórias,' 3 Cr$ 722.489,30. ,não ter ficado satisfeito no dirigentes "azzurras". tl 't' C 1 R d t t

.

d
-

h
. I

e ICO 'ar os enaux, e es a no a am a nao avia

derrotas e 3 empatas - 57 8° lugar - São Cristo- clube presidido pelo sr. Mi- Arf Maia rumou para o
Brusque. Conforme o cen- sido conhecido o seu nome.

golos a favor e 23 contra: vão - 15 pontos ganhos e �uel Hermínio Daux, em- Sul, onde espera demons- vêiliô dos dois clubes, a lu- Em quem recairá a esco-

Rendas: Cr$ 3.946.427,10. 29 perdidos - 4 vitorias, 7 ')ora em suas hostes tivesse trar suas qualidades no va- lha? I
3° lugar - Fluminense empates e 11 derrotas - 19 �eito amizades sem contos lente clube alvi-rubro que __ .

,I
As 8 horas

-35 pontos ganhos e9per- .golos a favor e 27 contra. Em sua estréia frente ao é o Hercílio. Luz. Novo ponfronto, entre, IV I'
Edmund O'Briem - em-

didos - 16 vitórias, 3 der- Renda: Cr$585.603)30. Felicidades, pois. .. . N 8 O FILHO PERDIDO

rotas e-:3 empates - 49 gO-1 9° lugar - Bonsucesso

G
·

a I Jean GABIN: Blanchette

losafavore24contra.Ren-,-12 pontos ganhos e 32 Frlíar-se-á O Caravana Fu- e remlo raranguaense i:��:�� AB�:ZADOR�dâs: Cr$5.436.492,50. - I perdidos
- 4 vitórias.ol em-

tebr I Clube o Avai vem de receber inclinado a aceitar a.propos-
4° lugar - Vasco da Ga- pates e 14 derrotas - 23 go- I

'

'

um telegrama da diretoria ta do campeão da Liga A-
ma - 30 pontos' ganhos e

I los a favor e 2,8 contra. Ren- 'I
'

j Aos clubes da nossa vár- mais alto, o Caravana na do Grêmio Esportivo Ara-
I tlética Região Mineira, des-

14 perdidos - 11 vitórias da: Cr$ 615. 433, 50.
zea, um dos que mais

teml Federação
Catarinense de ranguaense, propondo a rea-

'

de que as condições atmos-
8 empates e 3 derrotas -I 10° lugar - Portugueza se destacado nestes úl,timos Futebol o seu_ pedido de fi-llização de duas pelejas nes-

I

féricas permitam.
59,golos a favor e 29 contra.' - 10 pontos ganh.os e 34 d d C 1a par e suas estupen as

i
liação, pois pretende dispu- ta apita" na proxima se-

I

'

Renda: Cr$5.073.944,50.
'

perdidos - 5 vitórias, O vitórias, citamos Caravana tar no próximo ano o Cam- mana. O alvi-celeste parece
I

5° lugar - América empate e 17 derrotas' - 29 Futebol Clube, fundado por peonato da Segunda Divi-
26 pontos ganhos e 18 pon- golos a favor e 51 contra.

uma plêiada de entusiastas são (Amadores).tos perdidos - 11 vitórias, Rendas: Cr$ 811.868,40. d te-rei t d 'f A 1 d' idé fo espor e-reI, en o a ren- p au Imos a 1 ela e a-

4 derrotas e 7 empates - 11° lugar - Canto do Rio J 'S 1 Ate o jovem ose i va. tu- zemos votos para que seja
46 golos a favor e 32 contra. - 7- pontos ganhos e 37 per- almente sob a presidência concretizadas as justas as-

Rendas' Cr$ 2 232 523 80 didos - 2 vitorias, 3 em-
" ;,.,. do sr. Adolfo Wich, que pirações da valorosa agre-
6° lugar - Bangú - 23 pates e 17 derrotas - 17 go- vem desenvolvendo melhor miação campeã do quadran

pontos ganhos e 21 perdidos los a favor e 61 contra. Ren- dos seus esforços no senti- gular de ltacorobi:
- 9 vitórias, 5 empates e 8 das: Cr$ 670.582,50. do de projetá-lo cada vez
derrotas ::_ 40 tentos a Ia-

RIO, 10 (V.A.)' - Pela', apontou Wilson Gomes Car

segunda vez consecutiva o neiro, do Vasco, Campeão
Vasco levantou o -Campeo-I Carioca, com 5.674 pontos,
nato Carioca de Atletismo, constituindo novo recorde _ -tr

'

Coqueiro Praia Clube Brasil Campeã» Sulamerica-I:; ;:���:::u�::��7; :::i��;�80 ;:�:;eea;:�!:��J,I II
no de�'(Star» - o FlumI�ense, pela 12 vez -cia a Raimundo, Rodrigúes, As 8hs.Inicio da Temporada de tros, saída do Mira-Mar e � consecutiva. do- Flamengo.

Verão - Festa de Natal. chegada defronte a sede do BUENOS AIRES, 9 (U. prava de Este a Suduste, O resultado do decatlon
Notem �bem, as fêstas do C.P.C .. Disputa da mages- P.) _ O brasileiro Jorge' de 15 a 20 quilometros por

C.P.C. são poucas mas sem- tosa Taça que ha 3 anos Pontual ganhou a quarta e hora. Líder O Brasil
pre animadas e alegres. vem sendo disputada. última competição do se-

I Os três competidores
• Dia ,20 - Domingo - Os interessados deverão gundo campeonato sulame- principais eram Pontual.

d f . -

S (U P \ Iniciou-se
inicio as 16 horas, 'gran e razer 'suas .inscriçôes no a-' ricano de iatismo para bar- com o "Malabar", que ven-

..,

,Festa de Natal para os fi- Ião Record., I
'cos da classe "Star" inter- ceu a distância. em 1 hora Campeonato Mundial de

Ih d
. d D t

-

d ' Pentatlon Moderno, tendo o
os e s,eus aSSOCIa .os. , e�ons ra�ao e r,emo nacional. e 42 minutos; Mario Nelva,

O b 1 d 1
-

t Brasil assumido a liderança
- m us especta o

j pe
()S campeoes _

ca armen- Com essa vitória Pon- brasileiro que marcou com

"B Abrizo" d fil d 1" I'
'

,

' .' das Nações participantes do
om rigo'. se, es 1 e e ve erros, ou- tual ganhou o campeonato "Hig II" 1 hora 43 mmutos
S tei d

.

B' t d t -, 1" torneio. A Hungria perdeu
0r eio e ricas onecas, ras provas e na açao, sulamericano e 38 segundos' e Arnaldo,

b '1 F ístrib
. Ih 1 b

' '. .'. tôda possibilidade de elas-
o as, etc. arta distri ui- mergu o e sa tos acro ati- Durante a prova final do Pekelhar íng, argentmo, com ,. . _

d b h' I I. sificar-se na competição por 1 - Brasil, 15 pontos; 2
ção e Bom ons, c oco a- coso campeonato, em que inter-j "Alerta", que cobriu o per- .

'

.

tes, docês etc. I . . ! . equipes por nãO' colocar -:-UruguaI, 31; 3 - Argen-
VIeram membros do Brasil, : curso Ç(Om 1 hora, 45 ,mmu-, 3' ti S'· 42 5 ChiDois alégre palhaços pro- �A partir das 16 horas, a- .

Chil
'

I

d
na meta gmetes na

pro-Ilna
e uecia, ; - 1-

Argentina e 1 e, a mare tos e 12 segun os. I d
. -

1 46 EE UU 51
vocarão gostosas risadas da nimada Tarde Dansante se- estava baixa e o vento so-' va e eqUltaçao. e ',- . . .

petizada - visita Oficial guida de magnifico Schoo,

:::::::O:c::::':c:aa ;�:::' e musicas carnava

100n·llo 'geslo do Cax·las Agradecimentode Natal para ser cantada
'

Vva. Pedro Laus (Centenário) e filhcs, agradecem
e dansada pela petizada. O lel-tor sabl;...

Não podemos silenciar arr- i num tremendo 'fracasso fi- a comparência e condolêr;cias que. lhes fo:am trib�tadas
A Partir das 20 horas U te o gesto elegante e digno t nanceiro, motivado pelas pelo passamento de se� �nesqueclvel esposo e pai, PE-

d S
�

'f d imit d d dl .

'I f h A' d
DRO LAUS. (Centenário}.

gran e oirée com magni i- e ser �mI a o a Iretona ortes c uva�; SSlln sen o

co conjunto que tocarão va- .. ,que a Bolivia nunca ven- do CaxIas Futebol Clube" o Caxias aceItou somente a _

rias muticas para o Carna- ceu jogo do certame mun- abrindo mão da importân- impol'tancia correspondente
vaI de 1954. dial de futebol. Em 1930 cia a que tinha direito por ao transporte e estada

Reserva de Mesas para a perdeu para-o Brasil e o sua vinda a Florianópolis. entre nós. \ 'Gesto como o

Soirée n� SALÃO RE- Uruguai, em ambas as par- O clube alvi-preto de Join- que acabou de ter o Caxias
I 'Rua Alvaro de Carvalho.

CORD. ! tidas por 4 a O. Em 1950 foi vile. foi por demais c�mpre-I dignificam ,

e
_

enobrec�m Programa do mês de dezembro.
Dia 3 de Janeiro

_
goleada'pelos uruguaios por enSlVO para com Aval e Bo- uma agremIaçan, fanzendo-, Dia - 19. Soirée promovida pela Sociedade Cata-

Abertura da grande tem-18 a O. Portanto, 16 tentos I �a�uva, .visto ô �norme pre- a querida : r�sp�itada.; pa-, rinens�
de Estatisti<:a. .

porada de Verão com a contra e nenhum a favor. }UISO que os dOlS clubes te- rabens pOIS a dlretona do DIa - 25. Matmada InfantIl.
_ I ,..'

,

, . Dia 31 - Retumbante Soirée "Noite de Confrater-
grande prova de nataçao. Nos certames de 1934 e 19381 rIam de arcar, pOIS a tempo- glorlOso clube nortIsta. ,- " LI . S'

.

d
'

,

I nlzacuo em J. omenagem aos rs, aSSOCIa os e exmas,

de, longa çlistancia 5000 me- não tomou parte? rada nesta Capital redundou, hmílias.

1°) Pat O'Brien _

Wyatt - em,

O HOME MDA LEI

2°) Edmond O'Brien
Santo Domingo, .Chile 9 A quem entregar "Negrí-: Lizabeth Scott - em _

'o nho", um' cão perdigueiro, O FILHO :2ERDIDO
preto. Que fugiu, à rua Con- 30) Continuação do Se-
selheíro Mafra, 56. riado - 9 e 10 episódio -

A DAGA DE SALOMÃO
No programa:
Complementos Nacional
Preços: 6,20 e 3,50. -I,

Imp. �té 14 anos.

Aguardemos.

Vasco, bi-campeão
alletismo.

de

GRATIFICA-SE

,
A classificação é a

girinte:

Clube 15 de Outubro

No programa: r

Complemento Nacional.
Preços: 6,20 e 3,50
Imp, at é18 anos

As 8hs.
VIVIANA ROMANGE -

Dalio Jean - em

MAYA A DESEJAVEL'
No programa:

Complemento Nacional.
Preço 7,60 e 3,50
Imp. até 18 anos.

Jane

se-

f3Lf)l?I�
, EstreHo

As 8 horas
Jean GABIN: Blanchetts

BRUNOY - em:

PAIXÃO ABRAZADORA
No programa:

Completo Nacional

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

ATENÇÃO:

,Em virtude. da grande
falta de niqueI, a EMPRE
ZA solicita, encarecida
mente, a cooperação de
::;eus distintos frequentado
res, trazendo d{nheiro troo

cado pelo que agradecer,l,
! antecipadamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-__---_ - _ ---- - COMPARECE À CAMA- exemplo de varlOS países, da pecha de "flagrantemen-

Decrelo para lÚelhorar o e0-
I
_-i ���OM���:SR� �A�! �:�U�V:e:'!'�:::e,��� I �:i, �::::t�:u�:n:�: fa�:-: 11 DE DEZEMBRO

sl·no secundarl·o
OPERARIO <, XECUTIVO E'_ COMPE-

-I
que outorga liberdade de I mos acima. Concluindo o

I
-'- err: 1635, tomou posse,-

-

-

1- VALDEMAR POSSAS TENT� PARA APLICAR pensamento, não obsta a I seu discurso, afirmou o Mi-
'

na Bahia, do cargo de

G_
0-

_ • ,.

-

M SANÇOE� ADMINISTRA- qu; o Govêrn� contr�le os I n�stro d: Justiça: "O Go-I vernador G�ral do .

Brasil,
DECRETO ASSINADO principio de que para me-, AC�nserta-s� Fogoes. Eco- TI:'AS - INTERPRETA- veículos de divulgação co- I verno nao- pretende valer- Pedro da SIlva, mais tarde
PELO PRESIDENTE DA lhorar o ensino, o aperfei- nomico, serviço rapido e ÇAO DOS DECRETOS- mo o rádio, que deve ser se das faculdades que lhe Conde de São Lourenço,
REPU'BLICA PARA ELE-·I çoamento deve começar por: garantido e� Residência, .. LEIS SõBRE A RADIOFO-1 antes de tudo um serviço são outorgadas por êsses

I
exercendo-o até 23 de Ja-

VAR E DIFUNDIR O NI-I quem o ministra que é o Rua 3 de Maio (Beco). N:ZAÇÃO - O RA'DIO I público.' decretos-leis e' aguarda, i neiro de 1639 quando foi
VEL DO ENSINO SEGUN- mestre. Por isso a c.A.D.E.1 - ESTREITO. - NAO DEVE FUGIR DE I .

_ confiante, que o Parlamen-, substituido pelo Conde da
DIR O ENSINO SECUN-1 S. promoverá concessão de

I A
.

t'
SUAS FINALIDADES E- SANÇÕES ADMINISTRA- to lhe dê instrumentos

_

de Torre;
DA'RIO. bols�s de estudo tanto n;o OIS t-a DUCATIVAS - CARA'- TIVAS ação ade�uados p.ara oca-I .: em 1735, foi nomea.d.o" Brasil, c�mo no estrangeí- TER DAS CONCESSõE� soo Todavia, faltaria ao meu

I Sêgundo
Governador Mtlí-

Rio (Agência Nacional) ro, a professores.

F. I
O Executivo, a quel)ll dever maior para com a tar da Ilha de Santa Cata-

_ O Presidente da Repu- A Campanha dará inteira Isca RIO, (Agência Nacional) compete unicamente a con-j ordem e a tranquilidade pú-Irina, pelo Governador de
blica assinou decreto

-

com assisten�i� téc�ica aos e-

r _

- Os decretos-leis n" 8.356 c�ssã� de canais de .r�di�- I bl�c:s e para com as insti- são Paulo, Francisco Dias
o objetivo de melhorar o ducandários privados para O Presidente da Associa- e 8.543, que regem a liber- difusão, pode condicioná- .

tuíções que nos cumpre de Melo;
•

ensino secundário no país. que se reorganizem e en-I ção Comercial de Rio do dade de expressão através la a certas cláusulas, às! defender, se omitisse a a- t - em 1826, no Palácio de
Para tanto será dado ao carregar� comissões de .es-I Sul, sr. Alfredo João Krie- o .rád�o e cuja possível a- quais os beneficiários .de-: firma_.?ão, de ��e, o Govêr- São ?hristovão, no R�o d.emovimento forma de cam-j tudar metodos de ensino ck, recebeu o seguinte tel;:!- phcaçao provocou amplo I vem se submeter, se quise- no nao permitirá que o Janeiro, faleceu a Primei

panha com a criação de um das várias disciplinas. Pre-, grama do deputado 'Leober- comentários da imprensa, rem conseguir a outorga-II rádio se desvirtue das fi- ra Imperatriz do Brasil, D.
órgão que funcionará ane- -vê-se a ir�rodução intensi- to Leal: cnsejasam oportunidade ao ção. nalidades educativas para' Leopoldina, nascida em 23
xo à Diretoria de Ensino va de processos audiovisu-: A. João Krieck _ Presi- Ministro da Justiça de com- Os decretos mencionam que existe e pretenda fugir de Janeiro de 1797 em Vie
Secundário do Ministério ais nas escolas secundárias .Iente Associação Comer- parecer à CâmaraA dos De-, "pe�alidades administ�a�i- aos superiores imperativos na, sendo filha de Francis
da Educação e Cultura. e. bar�t�a�ento do mate- cial - Rio do Sul. Rio DF. putados para ex�or o �en- vas . E ��'gum�nta o MIlll�-'1 d_:corrente� de �ua. nature- co I, Imperador da Aus-
A Campanha de Aperfei- rial didático de modo a 522-22-2-14,40. Comunico sarnento do Gc:>ve:no sobre tro que penalidades adml-1 za de serviço publico. ,tria;

çoamento e Difusão do En- torná-lo acessível a tôdas com grata satisfação Câma- o importante assunto. O sr. nistrativas" só podem ser
_

- em 1868, travou-se a

sino Secundário, esta é a as bolsas. I r: aprovou projeto cones- Tancredo Neves antecipou aplicadas por autoridades
I

. célebre Batalha de Avai�
denomi�.açãb do novo ór-I AS NECESSIDADES DO C:endo anistia Fiscal Impôs-ii

mesmo ao �ncaminhamen- administrativas. Por isso A tenr.aNo'
.

durante a Guerra do
-

Pa-

.gâo, deverá pos�ibilitar a-I PArS to Renda pt Saudações. to do _requerI�en�o de con- não procedem os argumen- � raguai;
cesso .ao maior numero pos- Em colaboração com os' Leobp.rto Leal. vocaçao, no mtUlto de es- tos que concluem pela in- - em 1880, em Biguaçú,
sível de jovens brasi.léiros Estados e Municípios, será Em resposta, passou o se- clarecer o quanto antes, a- competência do Chefe de' CONSCRITOS DA neste Estado, desenvolve-se
e conferir maior eficácia e feito um levantamento das guinte telegrama: través do Parlamento, a 0- Polícia e do Ministro da CLASSE DE 1935 terrivel epidemia de tifo;
se�tido social à Diretoria necessidades do país no se- Rio do Sul, 4-12-53. Depu- piniãú pública do país. Viação para aplicar as san- Deverão comparecer ao - em 1907, enviados de
de Ensino Secundário do tor do ensino 'secundário, tado Leoberto Leal Câmara (cões. Como concessionários Quartel do 14° B. C., afim Araranguá, chegam a Ca-
Ministério da Educação e que servirá como estudo Federal- Rio. N. 6253. As- CONSTITUCIONALIDA- I de um serviço· público, as de tratar de assuntos de pital, quatro pequenos sel-
Cultura. prevlO pará a localização ;ociaçao Indústria e Comér- DE DOS DECRETOS emprêsas radiofônicas estão seus interesses, os seguintes. vicolas, capturados em uma

- A Campanha de Aperfei-' das escolas. A Campanh.a ('iõ externa ilustre pnda- sujeitas à fiscalizàção e conscritos: desumana batida;
ç_9amento e Difusão do En- planej?àinda divulgar am- nentC\,r seus cordiais agra.. Inicialmente o Ministro

I
contrôle de autoridade ad- Luiz Carlos de Mello, da - em 1940, os jornais

sino Secundário, esta é a pIamente atos, experiências :lecimentos pela COllt 'ica- da Justiça sustentou argu- ministrativas.
.

clãsse de 1935, filho de Ma- publicaram o falecimento
denominação do novo ór- e iniciativas julgadas de ção transmitida vg a P�'(opó- m'ent-ação sôbre a perfeita

"

.dno Mello e de' Maria Sar- em Florianópolis, de João

gão, deverá possibilitar a- interesse para o ensino se- sito anistia fiscal ImrôE:to contitucionalidade dos dois A FINALIDADE DO torati . Mello. Tolentino de Souza, então
cesso ao maior número pos- cundário e promover o es- 'Renda vg cujo respeetivo decretos, pois o art. 5°, nO RA'DIO José Vadir Kanitz, da Secretário da Junta Co-
sível' de jovens brasileiros clarecimento da Opinião ;lrojeto _ foi aprovado por XII da Constituição assegu- classe de 1935, filho de Elias mercial do Estado;
e conferir maior eficácia e públicà quanto às vanta- (ossa augusta Casa do Con- rou à União, sem a concor- ,_ O Rádio é um serviço Kanitz e de Delayde Gui- - em 1941, a Alemanha e

�
�

s�ntido social à. educação gens do ensino de gráu mé- t�:--esso Nacional pt Ai-tmcio- rência sequer dos Estados, público com finalidade cul- marães Kanitz.

secundária. dio. sas Saudações. Alfred·) Jc:,5.c o direito de explorar dire- tural e educacional, Desde

MEDIDAS TE'CNICAS Oportunamente o Minis- Krieck vg Presidente, tam��te ou mediante auto- que os concessionários des-

Várias medidas serão P05- tro da Educação e Cultura rização ou concessão, os virtuem êsse objetivo, cabe

tas eIl1 prática para cor.se- baixará instruções para x x x x x x x x x serviços de radiofonizaçãó. ao Executivo aplicar san-

gilir o a'perfeiçoamento do que a Campanha entre em x L E I A x O titular da pasta da ções, pois é de sua alçada
ensino secundário' como a faSe de execução, que es- x A x Justiça ilustrou a sua pre-! acompanhar a execu'i_ão de

instalação de cursos e esté.-
f
tá sendo esperado com x _BIBLIA x

I
missa, trazendo a opinião um serviço público e ze-

gios de aprimoramento dos
I
-grande espectativa nos· x O Livro da Esperança x de vários juristas de fama lar pela consecução dos

professores, partindo do meios educacionais do país. x x x x x x x x x internacional e citando o
j
seus objetivos. Estão longe

o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Dezembro de 1953

Mo/mundo dos .·livros IDesastr.e ·

Pelo decreto n. 355, de 291 ereto haver tido a publici- 4 caç�s a Jato
de janeiro do corrente ano, dade legal - publicação no espatlfaral- 58.instituiu o Govêrno do Es- I

Diário Oficial do Estado - ,

Itado o Registro de Inventá- : é possível que tiv�ssé pas- DO SO O
rio de Mercadorias, livro sado desapercebido à maio- MARIETA (Georgia), 9

fiscal que todos os comerei- . ria dos comerciantes do in- (U.P.) ......:. Quatro aviões a

antes deverão ter e escritu- :t"'rior, muitos dos quais, es- jato, "Thunderjet F-84",
rar, sob pena de multa. Nês- tamos certos, o desconhe- que acabavam de comuni

FC? novo livro deve ser lan- cem. Por isso, e para que car pelo rádio que seu vôo
· çado o "stock" das merca- eles não cometam infração se desenvolvia normalrnen

darias relacionadas em ba- e não fiquem sujeitos a mul- te, despedaçaram-se, ontem,
lanço ao fim de cada ano, tas, no intuito de esclare- com poucos segundos de di

discriminadamente, e com- cer, como é nossa missão, as ferença, sôbre uma loca li

preendendo o preço unitá- classes conservadoras' e o rade próxima, pouco POVOá-

rio e o preço total de cada

I
t-úhlico interessado, faze- da, morrendo, no desastre

artigo em depósito. Deverá, mos esta advertência: os co- os quatro pilotos.
ser êle autenticado na Cole-

.

l,"'erciantes que ainda não As autoridad'es da Guar

toria Estadual da região,. tenham o Livro de Inventá- ca Nacional Aérea de Ge-
rio de Mercadorias, devem órgia ficaram desconcerta

adquiri-lo quanto antes, au- das ante o fato e disseram
lenticá-lo na respectiva Co- que os aparelhos, do tipo
let- :rj"i Estadual, e

eSCrli.'.lool-
de caça,. e bombardeio, re

rá-lo até 31 dêste mês. gressavam à base Robbins,
Informações mais pr�cí-, da Fôrça Aérea nesta loca

sas poderão ser obtidas com lídede, de um vôo de rotina

o Fi: r-al de Fazenda da Zo-! a Miami.

antes de ser iniciada sua
·

r-scríturação.
O "stock", isto é, tudo o

que existe para usar ou ven

der no estabelecimento, e

que deve constar engloba-
· damenie no Livro de Com

pras, rl.we equivaler ao que

se especifica no Registro de

Inventário de Mercadorias.
Não obstante o citado de-

Os aviões já haviam feito
a segunda curva que ante

cede à aterragem, quando
lhes sobreveio o acidente.
As

.

autoridades da USAF

na .- nos municípios, e nes

ta Capital - no Serviço de

Fiscal.zação de Fazenda,'

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

entretanto não sabem se 0S

[parelhos voavam em for-·
Inação cerrada ou em fih,!
ao ocorrer o desastre. ' I
O, destroços dos aviões

fícarnm espalhados em uma!
,c'pla extemão de terreno.j

{Q REGULADOR VIEIRM
A. mulher evitar' dore.

\LJVIA AS CóLICAS UTERtNA�
t<:mprega-Je com vantagem pai.
I."ombater as Flores Braneu. Cóll
eas Uterinas, Menstruaes e 8P"" o

.

parto. e Deres nOI ov'ria.. It - poderoso calmante e ReruIa· I --"'--,--------

FLUXod���:���l=�a�ClOm.,I'N G L E S A A pala'vra do' .r

governol)rovada r:!::aa u��::.it.'_da 'jor
I [fi ;'i'�IiJ II.] ..

.

FLtlX8 SED�TIN�"'·-""lrÓN I CA· APl R I TIVI , Rad 10 Difusão

A G U A

NAS CONVALESCENCAS

li

I

BICICLETA
a Itália declararam guerra
aos Estados Unidos da A-
mérica.

André Nilo Tadasco

Fr.queze. em serei
Vlnbo Creolotado

(SlIve'ra)

Vende-se uma MONARK,
arco 28, em perfeito esta

do, com farolete e bomba.
Vêr à rua Alves de Bri

to, 19.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



14,00 hs. - Inauguração da Ponte da Escola de Apren-

i�:���f�::��:��ita
à

:�:{!:�:��n� ftprovada��a
.

criação da. C"arteira ::�:��fE:o���1::��Distritq Naval, por autoridades civis, mi-

de'
·

E I
·

16,00 hs. - ����;T�onvidad��TAÇA ALMIRANTE e", OmerCIO, ,X' erlor
' i

i:l�os�,;;�,O;���,:; �o:::
MARQUÊS DE TAMAN:QARÉ". .. Dia 15 - 3a. Feira - Pa-
LOCAL: campo da F. C. ,F. RIO, 9 (V.A.) - O pro- tacão. De outro modo, atra- produtos, acarreta' o apare-

\
negar seria admitir o mal

I st R âdí G ., A
,

. . I es ra na a 10 uaruJa so-Futeból - Final - Vencedor 1° jogo x jeto que cria a Carteira de vés daquela exceção legali- cimento de tantas reclama- rnaior. E' preciso substituir b "S
.

Milit dV d 20 re erviço 1 1 ar e os e-ence or jogo. Comércio Exterior encon- zaram-se tôdas as vendas de ções. Seria o sistema de ta- c sistema de leilões cam-
17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Desem- 'I

b' veres do Reservista", pelo
rrou súbita oposição na Câ- mercadorias contrabandea-,' xas múltiplas cám iais que biais, bom para um per-iodo .

bargador José da Rocha Ferreira Bas- 1° Ten. Athayde Flôres, da
tos. \ 'mara dos Deputados. Não d8S, cuja origem pode ser i cleram mal resultado em to- de emergência para outro.

16a. C. R., às 18,10 horas.
própriamente quanto ao seu conestada com as notas de I dos os países, pois a taxa ,1ermanente, de taxas de de-

Dia 16 _ 4a. Feira,' _
objeto, mas no que diz res- compra em leilão. I 11<lis baixa atraí para o seu lesa econornica, que per-iii- "DIA DO RESERVISTA>?
peito a algumas das ques- 3 - E' inadmissível a fa- :.T�Vel. tô.das "" demais, pelo

I �\rão a uno ificação do. merca-da Escola de Escrita e Fa-
. , '

tões que êle implica e que culdade de desdobrar as bo- irresistivel deslocamento de LiO cambial sem os mconve
ra dos Centros de Apresen-

"PLAY-GROUND" da -sâo tidas como relevantes
I

uificações às exportações fatôres de producão para os nientes das fraudes que a
t

- .

t 1 d 140 B-�

açao ,Ins a a os no .

sm matéria de tal comple- em cinco categorias, quando produtos mais favorecidos. existência de doismercados C 16 C R P I" M''., a. . . e o ICla 1-
x idade e tão' graves reper- a existência de duas apenas, Acrescenta que. o projeto só proporciona".

lllitar.CIlGSÕeS, como' é o caso da para o café e para os demais pode ser aprovado porque o
- 11,00 horas - SoIeni-

_política cambial. A critica

V "-d d dade junto ao Busto de

N
·

M t C I H' ck .e!.11 O e OLAVO BILAC, na PraçaaVlo- O Dr o

« ar oep. e» casaQlen�o I "�lívio �morim"; faland�.Vende-se um vestido de na ocasiao o General Co

casamento de Iaile (bom) mandante da 1. D./5a .. e ti

enfeitado c0:lll cetim, acom- Dr. Oswaldo Rodrigues Ca-,
oanhado da combinação: bral, 1° Tenente Médico da

E' novo e não foi usado. Reserva.

A interessada poderá di-!
na n. 61.

- Inauguração
zenda.

- Inauguração do
Vila dos oficiais.

- Visita aos Estabelecimentos Navais
Franqueada ao público.

-:- Homenagem do Curso de Expansão Cul
tural à Semana da Marinha. Conferência
no Clube !'12 de Agôsto" pelo acadêmico principal pode, no entanto,
Dr. Múcio Leão. ser resumida na falta de
Entrega dos prêmios aos vencedores do 'empoo Pois até o lider da
Concurso "A Marinha' Brasileira e seu

naioria, sr. Gustavo Capa-

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE go prazo de importações,
SÃO JOSÉ justamente os que mais in-

,

. . . ,. teressam ao país nesta 1\0-
Arnoldo Souza, OfICIal do Registro de Imóveis da

J d t biaiC d 'S- J
'

E t d d S t C t
.,

f r a, e aper uras cam IaIS e
.omarca e ao ose, s a o e an a a arma, na or-

. -', . Atendendo a-insistentes p-edidos de várias pessoas de ,__

ma da lei etc Que deviam, ao contrário, FI
. ,

li d f A' d
.

1 d D CI'
I

C
· .-, .

, .
'. , .

• onanopo IS e por e erenCla to a espeCla o r. au-
.

'

,

•• A ,

ser estI�u�ados ao m�xlmo. dio Valente F�rreir?, grande,àn:i�o d_? CE},,� 1° SALÃ? OmUnlCaçaO'Fa� saber �os que ao �resente edItal VIrem, ou d;le O substItutIvo determma em ANUAL contmuara aberto a vlsItaçao publIca, a partIr. ,,' .conhecmiento tIvere� ou mteressar possa que, de acor-
. t.odos os casos a compra em do dia 9 do corrente na rua .Aréipreste Paiva n. 7, ao la- I ,O Banco do BrasIl S/A,

do com o decreto-leI n. 58, de 10 de dezembro de 1937, 1 '1- d
. . do do edifício das Secretarias. ,

. o::omunica que na terça-feiraregulamentado pelo decreto n 3 079 de 15 de setembro ,.te. oes as quantIas totaIs
,

A DIRETORIA ' .. '
,

, -"'. '

d'd l' I proxlma, dIa 8 de dezem-de 1938, a Imobiliaria Continental Ltda. fIrma comer- para ser expe 1 a a Icença. .

( cial, com sede à rua Henrique Boiteux, n. 138, no Sub- 2 _ Não devia ser admi- bro, por ser feriado foren-
d· t't d E 't 't d FI

. , l' f d I "e não darr ·expediente" ..IS rI o
.

o s reIO", comarca e orIanopo IS, ez
,

o e- tida nem em caráter de ex-
� ,

_

pósito do memorial e ,demais papéis e documentos rela- .

ceção a venda em leilão dativos a propriedade situada em Barreiros, neste municí-
pio, de propriedade de José Araújo e sua mulher, que mercadoria importada irre-

_. ,

vai ser vendida' em lotes, a prestações, para efeito de, gularmente, mas determinar II ... M!!!!<hal D,"'••o. 341, I." ••d�;
,

'"
,.. '--�---p---e"e' \'

.

.

decorridos 30 dias da data da última publicação no Diá- tão somente a sua reexpor- CURITIIIA rw:CI<A.,.. PROSEBIWI
•

,

I'AIIAtiA>

1 Ti'e ""'A MA. r.W4�'D'-,r.�:,:I,'AS.I. rio Oficial do Estado, e Jornal "O Estado", e na, ausên-
"

I � ". ,

_

I{�I",���, d;ro������:: !���;::;�::nt�e r�e:i��!�o�:��:s.::at�f�,CeraAm-Iel S�O\ Ca·eta"nO' Par'leipaçao I ,A5art. 2° § 1°, daquele decreto. Dado e passado' nesta·cida- 11 I
" � 611""de de São José, ao� quatro dias Ado mês de dezembro de '. '

.

� E fiAS LADRI-'
Dr. Hamilton P. Stocc.o' ""

mil novecentos e cmquenta e tres. TIJOLOS PRENSA1)OS, T.L, e Sra. participam o naSCI- _,...:;_::.��;;::;;���==���O Oficial: Amáldo Souza. LHOS, RODAPÉS E l\-IATERIAL REFRA� mento de seu filhinho Pau-

TARJO
I!RONTA ENTREGA

OSny"Gama &Cia.15�zemb,ode1953"
JERONIMO COELHO. 14 � Caixa Postal, I

2.39 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

DIA 12 - SABADO

10,00 hs.

11,00 hs.

15,00 hs.

17,30 hs.

17,45 hs,
Patrono";

- Palestra "na Rádio Guarujá pelo Dr. João
José de Souza Cabral.

..:._ Retreta na' Praça 15' de Novembro pela
Banda de música do 14° B. C.

- Homenagem do Bocaiuva Esporte Clube
à Marinha - Coroação da Rainha do Clu
be pelo Exmo. Sr. Comandante do 5° Dis

" trito Naval - Baile oferecido ao pessoal
da Marinha.

20,00 hs.

21,00 hs.

DIA 13 - DOMINGO

15,00 hs. - ESPORTE "TAÇA ALMIRANTE
MARQUÊS DE TAMANDARÉ".
LOCAL: Estádio da F. A., C.
Voleibol - Final - Vencedor 1° jogo x

Vencedor 2° jogo.
Basquetebol - Final - Vencedor 1° jogo
x Vencedor 2° jogo

17,45' hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Exmo. 8'1'.
'Contra-Almirante Carlos da Silveira Car
.neiro - Comandante do 5° Distrito Naval.

18,00 hs. - Recepção na sede do Comando do 5°· Dis
trito Naval ao Exmo. I Sr. Governador do
Estado - Autoridades civis e militares -

Imprensa e convidados.
1�,00 hs. - Festa dançante na Escola de Aprendizes

Marinheiros para as guarnições e suas fa
mílias.

-�---�----------�-------------

Edital

Express'o 'Florianópolis
· de

ANDRADE & KOERICH

Transpo-l·te de cargas em geral entre Flor!anópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viaj(ens 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. Telegr.: SANTIDRA

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

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tl!legr.: SA,NDRADE

-o-
,

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego m'Íd'ilo até São Raulo com a Emprêsa de T'I1Uns·

portes Minas Gerais S/A)

r

I Dia do Reservista
I PROGRAMA 'PARA AS

COMEMORAÇÕES DO
I

"DIA DO RESERVISTA"

----------------:------------ ----'-....--__,--.-
Dia 14 - 2á. Feira - Pa-

-' 7,00 horas - Abertu-

RAPIDEZ - CONFOP..TO - SEGURANÇA

QUARTEL DO 14°
B. C.

lema, confessou-que o Exe-

eutivo enviara com atraso

io Congresso a mensagem
le que resultou o projeto.

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

leste último apenas para o movimento de passageiros.
Com isso- a Câmara se viu

JBrigada a examinar a jato
1 assunto. Daí as dúVidas
rIUe assaltaram os deputa-'I IZI?Ad �,
;J •

h d d
le Fpo zs. e ItaJat',lOS mais con ece ores os

.ntrincados desvãos do <:0- 12/12 14/12
mércio internacional. 22/12 ;24/12
Para mostrar de que teor

19/12
30/�2

fTJNERAJ{IO DO NAVIa MOTQR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

�

SOLENIDADES NO

rigir-se á Rua Bulcão Via-

------1

AGENTES I - 8,0'0 horas - Hastea-
.

I mento da Bandeira, na pre-

Precisam-se I sença �e toda a Tr��a e dos

. . .' I Heservlstas, presidido do
FIrma conceituada e Ido-, canto do Hino Nacional.

nea, operando em tecidos; - 9,00 horas - PROVAS
há 26 anos, admite pessoas ESPORTIVAS.

r�l�cio�adas e de resPOnS;l-! Prova "OLAVO BILAC"
bilidade, para venda de Ca- _. Campeonato de Bola Mi
sem iras, Gabardines, Tropi- r iitar, entre as Sub-unidades
cais, Brins, Albenes, Linhos, do 14° B. C ..

I •

I otc., pelo Reembolso Postal. Prova "MARECHAL

II
Mostruário gratís, Excelen- HERMES" - Partida de

.

te comissão; 'Voley�Boll, entre Reservis-
TECIDOS LASCO l tas ePraças do 14° B. C ..

Caixa Postal, 8.305 - São
/- "Schow" pelas praças

Paulo do l40 B. C ..

VOLTA
do Rio -:- de Santos

18/12
29/1�

Horário à/� saída: de' Fpolís., às 24 horas
do Rio, às 7 horascitarmos as objeções forrnu- Para mais informações dirijam-se à

.adas pelo sr. Herbert Le- ;MPR1l:SANACIONAL DE :�'AVEGAÇÃO HOEPCKE
'/y, que teve. resposta em I Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone:, 2.212
alguns pontos, mas não se

são essas restrições, basta

acha convencido,' a despeito
de tais respostas.

.

Insiste,
antes, e� três pontos, so-I
hretudo. Ei-los, que deixa
."LOS registrados como fo-

I

Escqtla 'Prática 'de Comércio
Senna Peretre
EXAMES,DE ADMISSÃQ

ram referidos, porque IÍ;;!o. 1a E'POCA
;:ío matéria pacifica, e cons-

I

INSCRIÇÃO: 27 de novembro' a 12 de dezembro
tituem tema para maiores EXAMES: 14 e 15 de dezembro

verificações no Senado .on-I Para inscrição e informações a Secretaria atenderá
,

'

diàriamente das 17 às 19 horas. .

I �e estara em breve o pro� Sede da Escola: GRUPO_ ESCOLAR JOSE' BOITEUX
[eto: - ESTREITO -

1 - "Estão excluídos I da .

lei os financiamentos a lon- O)�O�o.....()�()�O ()�: � ....()�().....()4IlIIl

- 18,00 horas - Arria
mento da :Ei'andeira Nacío
nal na presença de toda a'
Tropa e dos Reservistas, no
14° B. C ..

V,enele-se
Britador com motor a ex

plosão.
Tratar na A Mode1::."·

10 SALÃO ANUAL DO C. E. I.

Aviso AO PÚBLICO

Ven-cle-se
IT ,. 'd

'

",ma -maquma e escrt>-

ver, marca "NAUMANN
IDEAL", em perfeito esta- _

dó;
Tratar à Rua Presidenle

Coutinho, 73, nesta Cclri
tal.

----------------------------.------------------

./

lo, ocorrido na Maternid;:t
de Dr. Carlos Corrêa, em

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporte.
Rua Joio Pinto. 9 Fpo."Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,

Indicador Profissional I ULTRA SONO

M E D I C O S '- I
ADVOGADOS I o ESTADO TERAPIA

o MAIS' MODERNO E EFICIENTE TRA'fAl\1EN-

MÁRIO DE' LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTJ{AÇAO TO PARA INFLAMAÇõES E DORES.

_
"

W MUSSI ROS lEI I Redação e Oficinas, à rua TRATAM�NTO SEM �PERAÇAO' DAS
.

CANTIÇAO I
CHEREM. ,V RA, Conselheiro Mafra, n.160 SINUSITES_;_ MÉDICO -

I
e

- ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx;'Postal,139'
,

CLíNICA. DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR". ANT'0-NIO 'DIB

Caixa Postal 150 .:_ Itajaí Direto RUBENS Ar: . E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS - Santa Catarina - RAMO"

�

MUSSI
- S. TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital Gerente: ADQOUMIINNQG.OS F. DE

DR GUE R-RE IGOR�ÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - RORINS - INTESTINOS Doenças nervosas e meu- -CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:, • .

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S.

La-I
'

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

,

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'ieadentes n. 9. e ial izado das DOENÇAS DE
i

Rua Senador Dantas 40
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

dentes, 9� Consultas das 15 às I!) SENHORAS, com modernos
ADVOGADO:

_ 50 andar.
'

RESID:ENCIA - FELIPE SCHMIDT N. ll3:

HORÁRIO: horas. 'métodos de diagnósticos e' Dr. Estêvam F'regapani n

,

FONE' 341' Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 - Rio de

Das 9 às !1 e das 13 às .16 : 5. tratamento.
- Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva" SULPOSCOPIA - HISTE-
CONTABILISTA:

Reprejor Ltda.
, "I'el.: Comi. __;_ 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA

Acácio Garibaldi S. Thiago
1. TEL 6245

Assuntos fiscais em geral.
Rua Felipe de Oliveira, n.

_ 2.276' - Florianópo IS. .-. - METABOLISMO BASAL, .' 21 - 6° andar, IEdifíCIO "IPASE"-5° andar
--,---;:- Radíoterapiap or ondas 'l'el.: 32-98q3 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR.' MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulação' - ASSINATURAS

1PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MARIO LAU- Na Capital A SUBRAL, com escritório no Edifício São

_ MÉDICO _ CLíNICA �iÉDICA DE Vermelho.
RINDO

Ano Cr$ 170,00 I Jorge - Sala 4, oferece á venda:

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultózio : Rua Trajano, Semestre Cr$ 90,00
I

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca-

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do e No Interior sa de alvenaria,' situados á rua Presidente Coutinho;

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 7_69. Montepio. DR- CLÁUDIO 'IAno
Cr$ 200,00' Duas casas de alvenaría e uma de madeira

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho- Semestre Cr$ 110,00
I -

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

CLíNICA GERAL- DE raso ras - Dr. MOSSI. BORGES Anúncios mediante con-
-

moro - Estreito;

ADULTOS E CRIANÇAS Reaidência ; Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS- tráto. Um conjunto de casas' de madeira .z: Estreito;

Consultório: Av. Getúlio Júnior, '45. 'I'el. 2.812. USSI! Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não Lotes de terreno situados na,Vila Flórida -

,

Vargas, 2 _ BIGUAÇtt.
Residência: Avenida 'I'rom- perante o Sup.remo Tribunal publicados, não serão devo I.,.

I
Estreito, em prestações suaves e sem juros;

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides. Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,

tas-feiras das 8,30 às 11 'NARIZ E GARGANTA

I'DR ---A---SANTAELA Ide
Recursos.

_

A direção não se respon- medindo, cada um, 13 x 50.

h . s

'

"ljfl.{:'�""!'�"'I"'I-:· . ESCRIToRIOS sabilizapelosconceitosemi-1" o�e�idência - L_ux Hotel, -DR;. JÚ'L'10'"',P.DO�'I-N
- -

Florianópolis Edifício tidos nos artigos assinados. ---------...,.......-------

(Formado pela Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12
-

apt.:. 410 Te!.: ,2021.
I VIEIRA

Nacional de Medicina da - 1° andar - sala 1.
Universidade do Brasil). Rio de Janeíro - Edifício

I)R�, WALMOR ZO- Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-
CIA ESPECIALISTA EM DOEN- • dMER GAR sistência ,a PSicopatas o nio Carlos 207 - sala 1,008.

ÇAS DOS OLHOS, OUVI", Distrito Federal.
n.iplomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA'" , , EX-I·nt.emo do Hospital Psi-
Nacional de Medicina da P Ii I'

.

Ex-Assistente na o IC mica qntâtríco e Manicômio Judí-
Universidade do Brasil .

d
.

, Geral do RIO e Janeiro, na cíárto da' Capital Federal.
Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e Ex-Interno da Santa Casa de

Maternidade-Escola Id' R 1Pensões da Leopo ma a -

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

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa.
Ex-interno do Serviço 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.

. d H
'

it I d Residência: Rua Bocaiuva,
MédiCO o ospr a e 3as. e 5as. {eiras de 15 às

Caridade às 18 ho-ras.
134.

E SENHORAS Consultas: Das 15,às 18
DOENÇAS D., 'Atende no Hospital de
- PARTOS-�OP�RAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas.
Consr Rua Joao Pinto n. 16, Consultório: Rua. Vítor

das 16,,00 às 18,00 .Meíreles;" esquina com Sal-
horas. danha Marinho.
Pela manhã atende Residênéia : Travessa
diàriamente no Hos- Urussanga 2. -

pital de Caridade; Apt. 102. CLíNICA DE CRIANÇAS
Residência:

' ,.

I
DR JOSÉ ROSÁRIO' CONS,?J;.TÓRIO - },'e i-

Rua: General Bittencourt • ,

pe Schmídt, 38.

,

n. 101. ARAÚJO CONSULTAS - Das 4
Telefone: 2.692. às 6 horas.
-

'-I I Ct'íNICA MÉ,DICA Ê C
DR. ARMANDO VA- Doenças de crianças

RESID NCIA - ríspim

LÉRIO DE' ASSIS l (Tnatamenjo de Bronquites Mira, 25.

_ MÉ'DlCO �
,

I em adul�ti.s e c:ianças�. FONE - 3.165.

Dos Serviços de Clínica In-
i Consultório : Vitor Melre.'

DR. GUERREIRO DA
fantil da Assistência Muni. les, 18 - 10 anda-r.

cipal e Hospital de Caridade Horário: Das, 10,30 às FONSECA .

CLíNICA. MÉDICA DE 11,30 e .das 2,30 as 3,30 ho-
• . •

CRIANÇAS E ADULTOS raso ,EspecialIsta do Hospital
_ Alergia ......... (Residência: Avenida Rio I Moderna Aparelhagem

Consultório: Rua Nunes' Branco, 152 - Fone 2646. Lâmpada de Fenda � Re-

Machado 7 _ Consultas das frator - Verto�etro etc.

10 às 12 � das 15 às 17 horas. DR. A"NT'0-NIO
.

M"õ- IRaio X,. (radi�:,rafla da Ca-

Residência: Rua Marechal _
beça) - Retu ada de �or-

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. NIZ DE ARt\GAO. pos Extranhos do Pulmao e

Esofago.

CIRURGIA TREUl\IATO- Receita para uso de Oculos.

LOGIA Consultório - Visconde
de Ouro Preto n. 2 - Altos

Pinto, da Casa Belo Horizonte).
Residência .;_ Felipe Sch

midt, 101 - Te� 1.560.

....(�(-().-.<)._.().._. I ,.. ------__

Farmaciê!.s I Q\)��..

GUA
•

de Plantão . I
O :I�:"'"

/'

ME'" DE D G $1 O DO
. .

. . Com êste valoV' VoS.
o

, EZEMBRO: r ,
:: : .: ó.b�i�Á umo. contA que

5 - Sábado (tarde) -

"

... •• • lhe ..ender.i. jul'O com·

Farmácia Moderna - Rua I ��.-••� pens6.do�
e

João Pinto �

- levõr.& p<\r6 su<\ residê".

6 _ Domingo (tarde) ., I ,I I eie, um lindo e útil presente:

Farmácia Moderna _ Rua
um BELIS!lIMO eOFREde AÇO eROMilD_O.

..__._- -----_,__.. Toão Pinto I a NCCfAGoRiCbObLNovAO, �
,

.z - Sábado (tarde) -

I lo'
- I R.w.c c7�.o-, 16

n rmaçoes Farmácia Sto. Antônio FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA __-.:H0:.;.l"

U.:e"I.s
�ua João Pinto
13 - Domingo' (tarde)

O leitor encontrará, nes- Farmácia Sto, Antônio
ta coluna" informações que Rua João Pinto
necessita, diàriamente e de

i'media�o: ,
19 - Sábado (tarde)

JORNAIS Telefon. Farmácia Catarinense
O Estado ......•.•• 3.022, Rua- Trajano
A Gazeta .....•..•. 2.658 20 - Domingo (tarde)
Diário da Tarde .•• 3.579

F
,.

C
Diário da ManhA 2.463 armacia atarinense

A Verdade ; 2.01(1 Rua Trajano
Imprensa Oficial 2.688,25 NATAL - Farmácia
HOSPITAIS Noturna - Rua Trajano
De Caridade:

(P d) 2.31"
26 - Sábado (tarde) -

rove or •••..•. ..

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

Nerêu Ramos .••.•. 3.831 Conselheiro Mafra
Militar •........•. 3.157' 27 - "Domingo (tarde) -

São Sebastião (Casa'
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .,. 3.121

CHAMADAS DR-

GEN,\,ES

2.021
2.276
3.147
a.3%1
3.449
2.69�
3.371 CASA MISCELANIA dlstri·
3.659 buJdol'& dos Rádios R. C. A.

! Victor, Válvulu e DiscOJ. 1 _

06. Rua Conselheiro MafrL '

o ESTADO

horas.
Telefone:

Consultório: 2.208.
Residência: 3.305.

- Ploríanépolis -

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vjtor MeireUes, 60.

FONE: '2:468.Janeiro.
Clínica Médica - Doenças

Nervosas.
Consultório: Edifício A

mélia Neto - Sala 9.

---,--------------

DR. VID,AL

Farmácia Esperança - Rua
3.153

Conselheiro Mafra
O serviço noturno será

efetuado pela farmácias
Sto, Antônio, Moderna e

Corpo de Bombeiros' 3.313' Noturna, situadas às ruas-
Serviço Luz (Recla- I.

_

) "'.40.
João Pinto e Trajano.

,maçoes ;........ ... .. '

Policia (Sala Comls- .

sário). •.........

Polícia' (Gab. Dele-
gado) .

,------ -----
-

2.038

2.59.1 a c IIEDR· l-LOBATO
FILHO-

Ortopedia
Consultório: João

18.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AtREO

TAC •..•.•.•..•..

. Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Das 15 às 17 diàj-iamente.
Menos 'aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

Agêncla
de

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Pu blícidade

DR. SAMUEL_
FONSECA

Cruseíro do Sul ....
. Panair .....•.....•

CIRURGIÃO DENTISTA Vari" ...•• .' .. � ...•
Consultório e Residência: Lóide A'éreo ...•.•'

..

.Rua Fernando Machado, '5. ReJaI ••.•.•..•.•...
Clínica Geral - Cirurgia Scandinavas ••.....

Bucal Dentaduras - Pontes HOT1U8
Móveis e fixas. Lux' ••••.•.•••.•..
Raio X e Infra-vermelho. Ma,eatlc ..•.• , ••..

HORkl�IO: De segunda a Metropol •.•..
'

....

sexta-febra das 10 às 12 ho- La Porta .....•••.

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

Das. 8,30 às 12 hora,s aos Central ••••..•.•.•

sábados. Estrela ••.••...•.•

CLíNICA NOTURNA as Ideal .....•...•...

quarta e s·exta-fei1'as das 19 ESTREITO
às 21 horas.

Cirurgia do Torax DR. NEWTON
Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio- D'AVÍLA
logista e 'Í'isiocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras

Curso 'de especialização pela Proctologia - Eletricidade

S. N. 'I'. Ex-interno e Ex-as- Médica

sistente de Cirurgia do Prof. Consultório : Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 ____,-Telefone:
(

,-

(Rio) .
1.507.

Cons: Felipe Schmidt, '38 'Consultas: Às 11,30 horas
_ Fone 3801. ' ·e à tarde das li horas em

Atende em hora marcada. diau-te.
Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua. Vidal

Fone 2395. . Ramos - Telefone 3.422.

'Caixa Postal, 45

i-'!orianópolis
Santa Catarina

Disque . .

Negocios de . Ocasião

OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ • Q..l.K9Alft'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.....laHata II. B.,,*aI

�eGtta de Oeulos - Exame de J'u&do d. Olho PAra

CluaUJe.o da Pr...lo ArteriAl
Modera. Apar.Iba••�
c.u"t'rt. - Vt••oad. tb Ouro !7Q;). &.

------------, -.
-�,------

,Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANOPOLlS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

� �ACIQUE HOTEL -

»

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO-

RAPIOO {<SDL-B,RASILEIBO»
Ploríanôpolís - Itajaf - Joínvllle _: Curitiba

�jI'.q ....'1,:'�.

Agência: Koa DeodoJ'o esquina- da
Rua Tenente,Silveira:

Lavando com 'Sabão

'�ir-gem ·[s1Jecialidade
.

'da 'CI_. IITIIL INDnSTBI1L�J8IDvllle. (marca regl'strada)
economiza-se fempo e dinheiro-

Perdeu-se uma caneta

PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rej.is. Quem a

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

PERDEU.SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••0 Adi_ota l)e__IOlia
Em virtude da aus�ncia quais o dr. Fernando Os- najm'itária na Assembléia, por fim evita?' que a

mino-11.esses
do Estado.'

I
valoros�osiÇãO catarinen- exte?"1wr reeêloucs e despei-

forçada, por motivo de fôr- waldo Oliveira, que se acha' decidiunão dar número pa- rig, da Casa, em maiorui.cca- Na próxima sessão de se- se compareceriio ao plenário tos.

ça maior, de vários, deputa-
I

acamado, vítima que foi de ra votações em duas ou três sional, aprove leis de favo-
I gunda-feira, dia 14, no en- para votar vários projetos, O uso parlamentar de ne

dos óposicionistas, entre os
I
um acidente _ a bancada' sessões. Essa decisão tem ritismo, contrárias aos inte-

'

tanto, os representantes da entre os quais o da nova di: I,gm' núme?"O a sessões' já foi
visão territoruii do Estado e

I vá?'ias vezes pôsto em práti
de aumento do funcionalis- ca pela bancada governista, '

mo público. inclusive em momentos que
, A exploração- que a im- era maioria e estavam pre

p?'ensa palaciana vem [azen- 'sentes todos os seus. deputa-

I
do em tôrno de vários pro- dos.

jetos, não passâ, pelo expos- Os embustes do órgão ofi
to, de demagogia barata, cioso não enredam mais nin

sem outras razões que as de guem. Dentro de três dias, a
..-..:�(,_()-,_\- Assembléia aprecia,rá os

p1"Ojetos q�e tanto mal vem

fazendo aos demagogos e

será normalizado o fornecimento ·de earae ..verde à população
-- Assinado, ontem, contrato com novos.marchantes

A Prefeitura Municipal; tração de vontade de acer- maro, onde mantêm uma A COAP, assim, ,poderá Públicc, como, também, nos

desta Capital teimou a si, tar, colheu alguns resulta-I xarqueada, bem como re- fiscalizar a tabela, já que' demais desta Capital e Es-

desde que deflagrou a greve
I

dos, não ficando o povo,
I
presentantes da .imprensa outro serviço não terá, no' treito. '

dos marchantes que vinha� I
flesse interim de luta entre I local e vereadores, foi assi- caso... I 'N'OSSOS VOTOS O dr. Édio José Tonelli, DR JOÃO DE ASSIS

pleiteiando aumento de prê-' os marchantes e a comuni- nado o contrato entre a Pre- ?RA:z;O A VIGORAR I
Nossos votos são os de exercendo a função de pro-

, FILHO

O d ne rde a respon
I
d 'd' . 1'· c'' A

g iant O prazo a vigorar para o .ql!e a Prefeitura Municipal, fessor na Escola de Apren-', Em solenidade que se rea-

ç e car -ve, -

I
a e.. sem o precioso a 1- reruira e esses .ne OCI es,

!sabilidade do fornecimento menta. Valeu pela lição aos
I

para fornecimento de carne- contrato assinado, ontem, se quando da futur� concor-
dizes !\1arinheiros, colo.i lizou ontem, calou gráu pe-

do produto à população, 'a
I
marchantes, de que nem I verde à população da Capí- «stenderá até a época inver- rêncía pública que pretende gráu em Di.reito, a 8 do coe- : la Faculdade de Farmácia e

fim de evitar maiores pre-
I
sempre os planos de assalto cal, afim de que seja êle nor- uosa, isto é, meados do pró- abrir em abril de 1954, estq-) 'ente, após' curso na Facul-

'

Odontologia, o nosso preza

juizos ao povo. Foi Ille-Ilogr�m seu alvo .. "
I rr-alizado.

"

ximo ano de 1954. Até lá, o beleça como cláusula princi- dade de Direito de Santa
r
do conterrâneo dr. João de

elida de emergência, por isso ONTEM, O CONTRATO' A Prefeitura financiará, povo não sofrerá qualquer pal o estabelecimento do I Catarina. I Assis Filho, filh.o do sr. João

que com algumas falhas na
I

Às 16 horas de ontem, no até 800 mil cruzeiros, êsses aumento. mesmo preço ora vigorante. Esforçado e inteligente, de Assis e de d. Flávia Si-
, . . ,

execução do plano, delinea-I Gabinete do Prefeito Paulo marchantes que se compro-, Dentro de cinco dias esta-, Assim, não havendo majo-
vai �ngressar, �� .breve, na I'

mone A_ssis.
.

do à pressa, como já vimos Fontes, presentes os mar- meterão a entregar o produ- tá normalizado o fórneci-' ração, então teremos que o nagístratura, iniciando, aJ- O novo cirurgião dentis

acentuando. No entanto,! chantes Manoel e Campoli- to, sem aumento de prêço, mento à população, não só � atual contra:to foi coroado .im, sua nova carreira co-, ta, que concluiu, com notas

justiça ressaltar que a inten- no Cantalicio Vidal, residen- isto é, com o que vem vigo- DOS açougues do Mercado plenamente de êxito. .no Promotor Público.' I distintas,' o curso de Odon-

çâo, que valeu 'por, demons.' tes em Palhoça e-Santo A- rando. ---�----_......_�---'------ -

1

O ESTADO felicita-o, tologia, tem sido muito fe-

����E�E MAJO- leUrSI de· Expansão Cullural ::d:���,e,votosdep,o,- �::�:d:!:' seus a�igo, e

Estabelece o contrato a 0-
Como anunciado realizar- '>11. sôbre a figura querida

brigação de as partes con-
�e amanhã, sábado, no salão dos brasileiros que foi J�sé

tratantes, os marchantes Vi-
do Clube 12 de Agôsto a' lo Patrocínio, o grande ba

daI, a entregarem á carne-
sessão em que falará o dr. talnador da abolição da es-

.

.
verde ao consumo da popu- iVIúcio.Leão, membro da A- cravatura, de quem um de

Floria�6p()lis,' Sexta-feira, ij-.-d-e-D-e-z-e-m-b-r-o-d-;-i953-=-llação, ,pela.
mesmo prêço I �ademla �e �e�ras e

pro"
fes- seus melhores biógrafos es-

______________ .__--.---,
__

que vem sendo cobrado e
..ser da Universidade do Bra- creveu "arrebata quando fa-

ASSEGURADA � CRIAÇAO Dg DISTRI-
que os' antigos desejaram

- - _.-- '[L e convence quando escre-

TO DE IBIAM, NO MpNICIPIO DE aumentados para 20 cruzei_IESTREITO ABAN- ve", justamente por; ter sido
TANGARA ros, razão de todo êsse dra- IDONADO arador fogoso e não menos

I brilhante eséritor.
A Comissão de Constitui-

Marmha Brasileira e seu pa-,
tronr-". A medalha' de ouro"coube à aluna Nora Marto

lano; a de prata a Maria
Luiza Rodrigues, e a de Ibronze a Celina Maria Mees,
+ôdas alunas do Colégio Co'

ma ... Rocebemos;

I Fpolis, 9 de Dezembro d'e
1953.

Sr. Diretor de "O ESTA-

_"'azendo parte integrante
ela Semana da Marinha essa

.euniâo, serão entregues as

.nedalhas conquistadas �m
concurso sob o título: "A'

ção, Legislação e Justiça, da
Assembléia Legislativa, a

preciou ontem a lei originá
ria da Câmai'a Municipal de
Tangará e que criou o dis

trito de IBIAM naquele

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

-TIM ... I}

DO"
I

Peço publicação no seu

conceituado orgão para que
Há um bichinho, muito a Prefeitura atente no se

.1migo do homem, que nasce guínte: Após os últimos
.le olhos fechados. Por cau- temporais, as ruas de Es

sa da maldita: pressa. Assim treito além Canto,' estão to

JS udenistas da nossa Capi- das esburacadas, de modo
cal. _Boquirrôtos impeniten- que tanto. para os donos de

raçàc de Jesus. Por ocasião

ção do mencionado Distri- Contand;;-,�ssim, com o.s tes, fecham os olhos e apres- carros como para os passa- la en,trega =: feita
rato. votos do Partido Social De- sam-se em cavilósas espe- geiros, é um verdadeiro su- - �

� apreciaçao sobre os tra' a-
O Deputado Antonio Go- .nocrático, e dos que inte-

r'
culações, difundindo boatos, plico andar peneir�ndo na- lhos apresentados, muito>

mes de Almeida, do... PSD, 'grar a oposição, ao gavêrno embromando a.tlJrma, como qu�les trechos, em várias I rossuindo, grande mérito,
e que é um dos 'represen- e que constituem' a maioria I se diz na gíria. Ainda ago- viajens durante o trabalho tC'mando extremamente di
tantes do Município de Tan- .1bsoluta da Assembléia

Le-,
ra, êles estão agindo, espa- diário. O sr. Prefeito, tenha :icil� cla;sificação efetuada

gará, na l\ssembléia Legis- gislativa. do Estado, está as- l�ando pela. cida�e UI�a sé- paciencia: após um tempo- )01' uma comissão de. 3 ofi
lativa, ma-nifestou-se, tam- ,egurada, efetivamente, a ne de sandices, a gmsa de vavel a primeira medida

I
ciais. Dentre os trabalhos a-

bém, faviravelmente à cria- ::riação do Distrito de Ibi- conjptu.ras políticas. Pobres 5U� é mandar turmas de tra- -

_ ;lH_sentados, vieram de ou"

ção do Distrito de IbiaIp, dm, porquanto, se não hou- . cassandras apressadas e, o balhadores ou que o seja,
dizendo, entre outras cou- vesse a aprovação por parte que é pior, sem intuição. As- consertar as vias' públicas.
sas que, realment�' o novo dos mesmos seria impossi- soalham por aí, que a bàn- As ruas, q�e desembocam
Distrito preenche os

requi-l
\Tel a criação daquele distri- cada do PSD, abandonará o

para o·mar continuam com

sitos constitucionais para Lo.
-

plenário para não. votar, (. pletamente alagadas, verda
sua criação, salientando que

.

Aguarda-se, pois, que a
aumento do funci�nalismo� deira ginástica se faz para

a localidade de "Ponte AI- lm3téria vá ao plenário da Que não dará número pan, atravessá-las, porque as sar

ta", qu� constituirá 0- Dis- Assembléia Legislativa, on- a' criação de novos muniCí- jetas que não existem

trito, é próspera e tem exce- de recebe.rá a votação una-' pio,s! E outros pequenos ra- transbordaram completa- !1013 para facihtar ú'_ltras
lentes conqições econômi- nime da bancada do Parti- bos-de-.arraia, visando a �,ente.Além disso o mau áiivi,1ades posteriores � dc
caso do Social Demoérático e da 'bancada majoritária. Até o, �heiro' não só de detritos r;it�Smo dia na sede do ClU-
Disse, ainda o Deputado oposição para ficar defini- presidente Volnei, enrustin- :0mo da urina, que aqui

Almeida; na oportunIdade, tivame!1te homologada' a do uma austeridade de ma- cc,rre pelas ruas está tor- �)e� ._"

que a sua bancada, por de- criação do Distrito de Ibiàm, téria plástica, deitou entre- ,umdo a vida de seus habi-:- P. R. P.
cisão que tomou, irá votar para poder, assim,

-

ser êle vista, prometendo (como a- bntes um verdadeiro infer� Novo Diretório
integralmente a favor da instalado na forma da lei. prende depressa!) agir enér- no. Regional
criação do referido Distri- No plénário, a partir do gicamente, usando das atri, O Estreito vive comple- Comunicou-nos o Partido
to. proximo dia 14 do corrente' buições que lhe confere ó ,ar.1ente abandonado à sua dé Representação Popular,

NOTA POLICIAL-quando as bancadas opossi� I
cm'ul, o�d� está encar�pita- pr'Jpria sorte. Provavelmen- com sede nesta Capital, à

cionistas darão número ás' do. AutentIca luz de fosforo t? o povo não esquecerá es- rua Conselhel'r'o Mafra, 23,Ontem em frente ao Quar votações, a criação de Ibiam queima?o, pretinho, preti-
tel da Polícia, empunharam- h

.

C l-será efetivada. ,n o.... a ma, jovens im-
se em luta corporal os indi-

, pulslvos, cavalheiros apres-
viduos CarIos Mafra e Val- SR LÚCIO VERAN d 1-. � sa os;· po íticos- - golpistas.
dir Machado. Foram alí No Curso de Legislação e, Calminha, calminha. Na se-

mesmo encarc�rados. do Trabalho de 1953, de

Também. fo� :ecolhido, �o I Pôrto Alegre, acabou de, co_
xa�rez o mdlvlduo HelIo ,lar gráu, o nosso prezado
Fontes, por ter espancado a .conterrâneo e colaborador
mulher Verônica de Souza, , sr. Lúcio R. Verane, a que�
produzindo-lhe ferimentos

I

cumprimentamos, nesta 0-

na cabeça. portunidade.

CALMA, PESSO�L!

Município.
Foi Relator, da matéria, o

Senhor Deputado Braz Joa-

quim Alves, que, depois de

longas considerações, emi

tiu parecer favorável à cria-

trc s procedências que não

Fio.l.'i;:,nópolis, alguns tam-

bém valio,sos, como os de

Sruf"que, . -Lapa, Montene

'1'0, Pôrto� Alegre.
A conferência está marca-

Ja jJar?- às 17h30m e será
nic.:2da exatamente a essa

�a circunstancia nas proxi- que, em Convenção Esta
mas eleições. I dual de 5 e 6, do corrente,

Com as aguas estagnadas, foi eleito o seu Diretório Re
locais que seriam um para- gional, que ficou assim cons

iso para os mqradores, são tituido: Presidente, Carlos
gunda-feira próxima, a ban- verdadeiros focas de ml"as- Góes Bessa; vice�presidente,cada pessedista, au grand mas, um l'nferno, sr. Red'a- A h d'

,

, "l.rc ime es Monguilhot e
complet, estará firme (como toro Será que não entra na- dr. Luiz de Souza; 10 SeCre-
o Pão de Açucar) no recin- da na cabeça do sr. Prefel'- '

tario, Ariosto José de Car-
to da Assembléia. E ela da- to, com relação ao Estreito? valho Costa' 2a dito Olde-
rá numero para as votações. Nem chovisco', meu Deus."'

, ,

C
'

,
mar Magalhães; Consultor-

onciéntemente, patriàtica- Até quand'o terelllOS a'
'

Jurídico, Walmor Aguiarmente. Sem ambages,' sem sorte, melhor, a ma' s'orte, B'. orges; Vogais: Cássio Me-
demagogia. Cumprindo o de vermos nossa capI'tal e d' V

d
eIros, icente João Sch-�

s�u ever. Esperem e verão, seus arredores em verdadel' - d
Ab

nei erj dr. Jorge Lacerda,
mance os apressados. Se-' ro abandono?

d f
. Thomaz Chaves Cabral e

gun a- eira está aí. . . P
,

atricio e centerrâneo, '., Wilmar' Leopoldo ,Gerent.
.

. .. BUM G. R. de Almeida Gratos. ,

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 URG:t!:NCIA, AFIM-DE TRATÀR AS-

.;!'

. DR. ÉDIO JOSÉ
TONELLI zés-promessas,

Loteria do Estado
- A Extraçao de Ootrm

7.560 - Cr$ 200.000,00 - FLORIANÓPOLIS
5.767 - Cr$ 15.000,00 - XAPECó
2.372 - Cr$ 10.000,00 - XAPECó
5.453 Cr$ . '5.000,00 - JOINVILE
11.475 - Cr$ 2.000,00 - JOINVILE

\

�
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. arios jornais o Rio usam, diariamente nas
suas colunas assinalar o fato digno do maior aplau
S? e o merecedor da maior censura. N:I parte polí
héa, por exempl�, le�,13 o Tiremos () chapéu e En
terremos o chapeu; na parte esporthm, o g1"U?lde
lance, e. a. gra�de gafe. Misturando eS.:;e3 titulos, va
mos a lmüaçao:

TIREMOS O CHAPÉU ...
ao município de Concórdia, cu�primentando

lhe os homens, sem distinção partidária, l1elo com
ple�o _e ret�mbante exito da Festa do Trigo e 1. LX
�oslçao _Su!n�. De quantos, puderam assisti-las, a

lmpre�sao_ e unica: espetacular! Aos que lhe der;�rÍ1
organIz�çao .perf�ita, a tudo prevendo e prevenindo.
Santa Catarma ficou devendo um serviço d� prop3�
ga?da de enorme repercussão. De chapeu na mão,
pOIS" ?s. nossas 'saudações ao próspero e dinâmico
mumclplO.

A GRANDE GAFE

Che�Num grande .banquete, à hora do discurso do

V 1 e. � IExecuhvo, este encarregou o deputadoo nel � aço de Oliveira de fazer o agradecimen-
.

tO'f O Chefe do Legislativo obedeceu. Aí a grande
��se. O sr. Bon?�usep. podia delegar poderes a um

seus secretarlOS para a resposta. Mas dele á-los ao chefe de outro poder não e nu
,I g

Q P ,
' nca. '

..
' reSIdente da Assembléia de iniciat' ,

prla, poderia discursar. Mandad� e em

lva

yrdoExe t' -' ,nome o

�u 1�0, nao. A falta de compostura do Chef d

;:�lSlftIVO, nesse episódio de subserviência in�or:",
ve com o cargo, foi a grande gafe.

/
_ ESTRADAS

.

A de Urubicí a São Joaquim vai mal. Não é
mais estrada, em �e:;tos pontos: é carreiro! Ali pe_las �lturas do PerlCo, nas proximidades do Làvatu
do, � �m Deus te livre. O Morr,o do Tigre é o grande ?mlgo da onça! E, por azar, bem junto à granjade Ilustre deputado, os buracos e atoleiros assenta
�a� praça ..A esperança do povo está em que no

ult�mo ano de �overno do sr. Bornhausen, o futuro
deputado ud�nIsta, sr. Quinzo, tenha prestigio para.defender os mteresses da sua terra.

BOLA PELA LINHA
? _

jornal do govêrno, querendo' fazer golo na
oposlçao, anunciou que esta estraçalhara o

-

orçamento de 54, dando todas as verbas possiveis para
clube.s de futebol. O deputado Cássio Medeiros .,

r�pe�lU a mentira oficial. Terminamos, ontem" J:
publIcar todas as �menclas of�recidas ao projeto de
orçame�to. E a um5!a a benefIciar um clube de fu

t�bol. fOI a de u� deI;>ut?do cem por cento gover
nIsta. o sr. Enorl TeIxeIra Pinto' Ele POi'S

't d f .
." que

acel e os esa oras do Jornal do govêrno a' que
serve.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


