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O LASTIMAVEL ESTA- da zona sinistrada? ,E ca-ArrufjI.' amol _
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I Ano Xl ' ,DO DE DELEIXO DO minhões para; substituir as

:J' amENTE ",
'

II SERVIÇO
DE LUZ PU'':' lampadas apagadas da Ci-

(Domjnlol, ,1=., t N. 11.7: 8 BLICA dade, que aliás são muitas?
I d. Aquinoj I Recebemos: Até as lampadas, afirmam,
j I �� .()« _o__�__ Sr. Dr. Rubens de Arru- estão faltando, porque o

}Jdiç1o de LoJe - - 8 pá,.. Flo'rianópólis, Sábado, 12 de Dezembro de 1953 I LI' l.oe da Ramos I metodo prussianico do di-

·st'rl-bu"I-�a"O lal·S' ·Jus'o· .. �OURO ��::::::i:."O ESTA-':;::::: ::re:�;:
,
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, ',' " -, . Os jornais da 'Capital na- vivem a ouvir diariamente,
,

'

,

'

,
.

"

; ,

' '

da. têm dito sêbre o desman-
I
pelo telefône ou verbal-

,
--

'

- perto� d'e; RQI,a, telado tY,;.lastímavel estado
I
mente reclamações e até

d I rlemuoeraça-o' aos lu' oCI·,OO
-

I·'S � roRe��p�:"(�'�� pó0.: ::oq�:'�:n;:n��a�esei:II':::f?:::lt:�:�p:e!�d!:�::�circumvisinhança. to, não têm eles culpa al-
,

- ria sido encontrado em uma
d

_

id d d Lembrei-me então de guma! As reclamações não
RIO, 11 (U. P.) - Na da Fazenda demonstra a referencias para a a oçao, necessi a e, por esse mo o, localidade 'situada perto, i

.
.

d b d' mandar a Redação dessa vi- são atendidas 'por desleixo
exposição dê motivos em impossibilidade em que en- e mbase equitativa, de me- e a ano e emergencia ou desta capital, durante tra-

e o ministro da Fazenda contra o Tesouro para pro- ' dídas e providencias no.sen-I de solicitar favores, espe- balhos para a pequena de
brante folha de defesa do da Diretoria, porque o Di-

qu ". _ povo estas linhas,' pedindo retor vive viajando e se·
conclui pela" lmpossibili,da-', ver os 'r�'curos necessario,s

; tido. d.e uma distribuiç,ão ,/ c,. iais,' pois a .remuneraçao hidr,ocarb,on,etÓS, que se re-
,

, sejam publicadas para que divertindo lá fora!
d'e da concessão do abono

1 ,ao atendimento. do que ,pre.- �als Justa da,.s re.mun,era.-, Justa. e equ,am�e "" �.�Us., alizam atualmente sob a di-
-

bl a d d alguma' coisa seja feita no Os carros (dois, somente.l Natal aos servidores pú- tendem os servidores públí- çoes aos funcíonaríos pu i-<t, servi ores e �m os. ?ve;- reção -de geologistas e de.ae I I '"I a d sentido de melhorar esse dois) para atender ao ser-
blicos, federais em face ,da cos'. _ 'I

cos e autarquícos, Não terã�'" r,�,s pr,ec�,.sos" a a ministra- enge.n,,�eiros de uma impor-I -

bl '
.

' estado deploravel em que viço estão gastos, velhos,falta .de recursos do Tesou- Determmo, entretanto, ao
"

, ça,o pu rca".. tante ,firmraíndustríal ítalia-
, .:....__________., se encontra um· dos princi- desmantelados, na fila dos I

rdoa �:pc�:��a °ex!:�i�e:!� I ::i�!é��!�!�:::�m,a'ei��'T'ud'o Vai-
.

Ma'"
�

I;
na.""

.

,

paes serviços públicos em carros escangalhados, em

I nossa malfadada terra. Oficinas- abarrotadas! Esse
guinte despacho: "A mínu- to, estud� e levanta�entos , Breve D'os Se'rvl- Enquanto o novo Diretor estado de desleixo, de de-
ciosa exposição do ministro em relaçao aos padroes e

d. ,-
.

, 1 P.OS
•
PóbHeos da

desse serviço sr. Otto En- sordem, de falta e cumpri-

B h ' .

d
.

1943
'

I
.

Y ,tras, anda constantemente mento de dever está exí-,

; _ ae�, reis e Sim. Tudo não vaí bem, apesar de a imprensa pa- - itálIa .

e sem motivos viajando pa-
I gindo sérias providências!

'

Comemorando" hoje, o I . Somos gratos ao distintos; lacia,n� apregoar o con!rário. Segundo essa fonte, a S�- ra o' Rio, São Paulo, Curi-! Quem as tomará?
100 aniversário de colação bachareis de 1943, pelo con- : cretária da Fazenda, sob o braço forte do dr. Bayer Fi- ROMA 11 (U P ) C tiba, e,tc. em franca, e de-I O Secretario da Viação"

, "
, " d d AI' Ilho, pôs tudo nos eixos. Os serviços daquela pasta an- "

. .
- 0-

..
'

de grau a turma de bacha- vite que, atraves o r.
-, d 'd'

.

I' ilh P f ití 'E' ti meçou à meia noite a greve' cidida concurrência ao sr. tao afanosamente 'atarefado,
. " . am, iz o jorna , a rnaravi a. er ei issimos: xa lS-. '

'Ireis de 1943, da Faculdade tamíro Dias, digno Promo-' simos! '�dos funcionários públicos. Governador do ' Estado, com o seu clube de fute-
dê Direito de Santa Catari-I tor Público da Capit�l,. nos I Acontece, porém, q�e. a circular .do 'I'esouro, n? A greve imobilizou os trens 'cujas viajadas tambem se bolj .

.

na, reunir-se-á, às 20 horas, I endereçou para participar- 873, de 16 de novembro último, começa assim:
e ameaça interromper 'todas prolongam sem nenhuma I O sr, Otto, nervosissrmo

Cl b Doze de Agôsto mos' da festiva reunião. VISITA DO SR. DR. SECRETARIO DA FAZENDA A
_

I 'f' vantagem para seu Govêr- � Diretor da Diretoria de 0-,no, u.,e 'I' COLETORIAS as comuni�açoes te egra icas

para um jantar de regosíjo,
,

"

O exmo. sr. dr. Secretário da Fazenda vem de pro- e- telefónicas. Os grevistas no e o povo, enquanto a- bras Publicas, que vive

; ceder a uma inspeção no sul do Estado inclusive nos solicitam aumento de salá- quele diretor vae voando constantemente viajando de
; municípios de São José e Palhoça, havendo visitadó as rio e protestam contra uma para o Rio, para resolver avião?
,

Coletorias e Postos de Arrecadação, e a impressão gera] nova lei sôbre o serviço pú- problemas (?) que seriam Ou então, os outros fun-
'

colhida por S. Exa. nessa inspeção, foi constrange-me .

I dblí t
t di . so uciona os pon simples te- cionarios, que por si nada,

'I declará-lo, contristadora, não SÓ quanto a falta de or- ICO" que con ena isposi-

oa, Camara Moolelpa dem nas repartições, como falta de interêsse dos furt- tivos. proibindo greves. legramas, vive o serviço de podem fazer .e ali estão' so-
'

REQUERIMENTO N. Foi pensando nisso, sr. cionários pelo serviço, chegando mesmo a verificar-se Apesar de um acôrdo de luz em completo abando- mente para "titimas" desse
,

.

presidente, que tivemos o
decréscimo da renda em algumas Repartições, sem que última hora com quatro pe- no! lastimavel +estado de des-

f
os Coletores pudessem informar a causa. Na parte dos .

d
_ ,A Diretoria tem dois mando em que se encontraSr. Presidente: pensamento de azer um ã- Coletores houve duas honrosas exceções que como lou- quenos sm icatos nao co-

. _

E�tamos nos aproximando 'pêlo, mas um apêlo sincero, ' ..

it d d' tí munistas, a greve começou carros para atender toda

ai
aquela Repartição?

'I

- vor, para que seJam lml a' os, man a a JUS Iça que se-
.

'

das fe&tas de fim', de ano, vindo do fundo do coração, jam citadosr São os coletores Julio Teixeira e Ricardo a fazer sentir seus efeitos

I
Cidade, o Estreito e luga- Oh! Governo marmelau-

époo.w.em que em todos os aos sentimentos' de nobreza Schwanke. imediatamente. Os quatro res onde haja esse serviço. sênico!

lares-se. costuma pensar em que sempre honraram o Dr. Enumerando as pr�ncipais falhas, dou instruções sindicatos não participantes Dois carros, que rodam até Créde!l!ara que, as mesmas sejam sanadas. .' - ,- ,

'I te 'Q
.

100aleg�a e feÍicidade. paulo Fontes, para que 'êle, ,. 1 �'ORDEM NAS ,COLÉTORIAS ,.,....- a) Ncl.geral r�I>rese�t�m profes��res, e ,qu� se ,gl:jS ,�. , �asi "

llste anu, infelIZmente, .ià: p,,�do3" l�do i,;,a.;;,-., f'I'''' não'há ",dê", n.. Coletori.. e Po,to,. Não ha 'li>íS'
emp,egadonos hmlpitai, do _qmlo_tro, por dm,· pa.B·

da a crescent� caresÚa, nu- ocupações administr9tivas, para o,' ar�uiva:nento da correspo�dênci?, notadart}, e I govêrno, bem como elemen� atende� reclam�ções. Ag�- r
'

.

-

,

ijlerosas são as famílias on- volva seu olhar ,aos'funcio- das porta�las deste Tesouro que sao.encontrada�' ,
- tos;da Confederação Nacio- ra, de�am o prego! Estao Civ'I'llzao'a·o Pré.d'à 'o Natal n:ão' encontrará nários da Prefeitm:a, seus :can::entepJogadas em ga�etas, p:ahtelelras e po� _clII�a. �e na); do Trabalho, que é .an-

nas OfIcinas do Estado, on-

Imesa�. ,

ara qu� o servlço camm e com precisaO,e lm- ti-comunista. de os Chapas Brancas se' 'Dealea' '

rostos alegres. fieis e leais auxiliares, e se prescidivel ordem e o lema deve ser "um lugar para ca-
'"E' que alí oS'recursoS'Iião 'resólva a pagar o Abono de ca coisa e cada coisa em seu lugar". A paralização dos trens amontoam.. Quando ha

chegam nem para as despe- Natal concedido'
\ por esta' , " começou na estação central. qualqll,er reclamação li ser LIMA, 11, (U.P.) - Uma

:a::S�:�r:� d�:l!:e::;:i� C;:s:e apêlo, sr. presi- Queuille Candidato à Pte'si- ::::n�;it:i:�:OSr:::es sa�: !:�:�'._:_ ;:�O;:�:::a::::' ::�::,Ç!� ;:::�����:��
çóes, enquanto nasjruas e' dentE;!, que�peço seja enca- dente' da Fran,ç'!L · qualquer comboi<? O govêr- Estão no concerto! E�tão, um imperador que gover-
'nos lares ficos,. há re�niões minhado a S. Excia.. U- "i' no tomou providênCias de vale-se a gente de recursos nou aquele país há qllatro
transbordantes de jubilo, no S. S., em 9 de deiembro PARIS, 11 (U. P.) - foi designado ontem' como urgência, valendo-se inclusi- estranhos para não se :(i- ou cinco mil anos, ou seja,

. ,seio dos pobres a ;tristeza e de 1953. Amigos politicas do ex-pri-
I
candidato do seu partido. ve do exército. car com a casa ás escuras. muito antes da civilização

a desc�ença é cada vez
.'

ANTóNIO PASC_HOAL meiro ministro Henri Que-
I
Queiulle pertence ao parti-

V
E, se_ houver um incendio? inca. O sarcófago tem gran-

maior. '.

. I APOSTOLO. _," 'uiÚe fizeram correr hoje, I do Socialista. Isltaoão Pública Como vae ser? Onde os de semelhança, com os dos
Dessa tr,isteza n�o �s�a-I'

Confere com o o,rigina� ao nos bastidores da Cama�l. _-=:_

eo Ca�a-Sobm'a- carro: para
o desligamento faraós do antigo Egito.

pam muitos funclOnarlOs qual me reporto e dou fe. ra d�s Deputados, a infor- O 'Tempo "

H" E P Ipúblicos, pois o que ganham Secretaria da Câmara maçao de que dentro de I '
- rlno «Oraj2Ú)) oJe,' , m orlo A egre. o

não corresponde nem de le-'llVIunicipal, em 10 de dezem- "quarenta e oito horas, será Previsão do tempo até às

M d T b Ihve�ao atual custo dos arti-' bro de 195�. oficialmente anunciada sua 14 horas do dia 12. Hoje, das 14 às 16, horas inislro· O ra a o
gos.de primeira necessidade.!

.

Visto: candidatura á presidencia I Tempo - Bom, passando estará franqueada �o públi- RIO, 11 (U. P.) - Em trabalho. O ministro João
Seu poder raqúlsitivo não Flávio Ferrari - Presi- da republica. As eleições a instável. '

co desta Capital a\Tisitàiao aviã� especial da -Varig,' Goulartj 'que vai paraninfarlheS' permite tomar parte dente. terão lugar no dia l7 do 'I' Temperatura - Estávél. Ca.ça-Subm�ríno "Grajaú": embal'ca sábado, para Por- I
a nova turma 'de oficiais' da

nem de longe, nos festejos João Frainer - Diretor corrente em Versalhes, y�ntos ......I. De nor,desté a q�e se encontra. atracado to Alegre, como já foi anun-' Brigada, Militar do Estado,
de Natal ef de Ano Novo. da Secretaria.

,
Marcel Naegelen, socialista, I Sue,ste) fresc_�. ao;cais da Rita Maria. ciado, o titular da pasta do aproveitará a oportunidade.\,,....(,._.(,._.() ()....()�()�()�()....()....().-.().-.é>.-.()....().....--()�()�()- ':" ._.�)---()�()....()....().-.(�o...()._.()__(,._.()._.<)._.<)__().

. Não custa pouco entender a açao brtlhante mas ve- ,
,

'

• O bôlo da vitória não pagou o sacrifício inútil da,lada de modéstia, do Governador dêste Estado, que pro-

f!�!n e! u url
eldção perdida por Udo Deeke. O bôlo inicial da vitória

. meteu, com abun;dância de s1nceridade, fazer prospera'!, '_
já foi 'dige'rido e eliminado pelo povo, através dos órgãos

t�as e gentes barrigas-verdes. ,�ompetentes. O bôlo final, outro colosso de confeitaría"
Sua Excelência tem de ser criatura criadora de pla- �'em vindo, está geladinho na frigidaire política e não sei O RISODA CIDADE..·

nos transcendentais, dotada que é, sem objeção possível, {,em quem ou quantos hão de refugá-Io, sob o temor da
de inteligência bem acima da cra1Jeira vulgar. :indigestão ,que bicarbonato algum, disponível no cómér-'

Por exemplo, essas suas viagens pelas zonas a den-
">-. (:io drogueiro, logrará suavizar, por mais que se lhe pro-

tro da sua e nossa unidade federativa, com estrada, sem da frase)' faltará, e tão certo é, que quase me faço fia- ::la7ne a efic.ácia no estômago revoltado da população ilu
estrada e, até, contra estrada, :_ possuem um significado dor dêle sem mais tardança. Sinto-me, assim, feliz e evan- fdida, ressabiada pelos profetas oficiais, em cujos lábios

, sutil, feiticeiro noS propósitos e cada vez mais prc,>missoT ! 9EHicamente bem-aventu71q.q,o, não vendo e todavia C4'en-: 'Italv�,z se' apague o sorriso de festa e fartura, para dar lu-
ou promissário. _

do. gar a' iniprevistas, e abafantes manifestações .de opinião
, I Claro. O eleito de outubro de 950, o empossad.o de coletiva.

.

Bem parvos são os catarinenses que atribuem às di-
I janeiro de 951, um e outro não morrerão na casca nem· 'xx�,

gressões viageiras do senhor Governante um sentido er-
I rrl'urcharão na flor da oratória, sem, darem fruto COnse- Sim, creio nO reflime. democrático. E não confundo

ôn�o, �e ma�ia·a�bu!atória e posta ao serviço de con-
I que�te e' amad1frecido. tles, u;m e "outro" virão à tona lJalavras retóriéa$ com resultados concretos. A lei su

emênctas e.lettorats.' quatS escafandrtstas de comprtdo folego, mergulhadores bentende nos çi�adãos igualdade de di.reitos eleitorais,
O quadirQ' d� realizações administrativas não se 11.,0.'1 I apavorantes que, quando menos se espera, quando se 1tão igualdade de civismo e discernimnto. A liberdade

atenteou até ag01'a; porém, às vêze�, ,tr�n!luz ,verba!� pensa qu,e sucumbir.am lá no fundo, no li'l'lJo, na a�eia e não deriva de um' siste,ma; pelo 'contrário: o sistema lhe
mente, à maneira mosaica, apontando a vtsao de Canaa,

I
nos tentaculos de um polvo, - ei-Ios que volvem a flor sucede para u;,e 'r'(!gulâmentar direitos e deveres. A fraucl região prometida, conquq,nto ainda não atingid�, .

' "das águas, com as-mãos cheias de pérolas e corais... de também�se prevê. Quando ó sufrágio é consciente e o

Alquimi,81ia" que manipula em segrêdo ,o eftctente 'Ta,is os homens 'com o estôfo e a fibra. do excelentíssimo 'eleitor se insp.ira' em horizontes. nobres, nada há que te
homem público se !!Materiza pelas s,isudas cautelas dos senhor Bornhausen. A democrática legião que o ,arre- mer das consequências do' 'f)oto. Luzes de instrução, edu
magnos estadistas, os quais delineiam, àlicerçam, elabo- messou no Palácio do Executivo, teve instinto divinat�- cação e moralidade são inde'sligáveis � dariío das almas.
am, corrigem e aprofundam projetos ante� de ousar exe-, rio. A democracia jámais se engana, � matemática quer ',Medrosos, ,ig1jora�te�, vendidos, MO votam, porque
�tá-los. � n_0s,dids vi'nd�,uros..' �uantilo virmos �$, execu� l.J1l.b triunf9 ,quer na.derrota. ? número é sempre lógi�o _na aS'suas cedulas se,:maculam do p��ad? ?riginal. Urge que
oes, as reahdades do qJLtnquenw Bornhausen, nos o as- 'entrosagem sucesstva d�s calculos que levam a soluço�s se proceda ao::battsmo das consctenctas: ao lado da qua
entarem08 nas páginas lunares da História. � expect.a- �xatas-" pôsto qúe suspeitos parênteses dé eq'U;açãe{ exi- , lificação éleitoral, JJ;mister compareça a qualificação mo
iva será superada pela gratidãQ de tpdos, amtgos, e ad, :3am se troqu,em o8.,s�1tais, para tudo chegar �o quod .erat\ ral dos votantl!s. Se a medida é impraticável, igualmente
l1ersários, sem �istinção ne sexo nem idade, pm lOngo, demonstrândum, firEal, ideal· e fatal.: "

"

,imp'l'aticável será a urna. limpa, expressiva, da civíl�zação
eb�ar .de aplausos v!rá desoprimir_os peit�s ansiosos, hO-,j _

Resumindo, creio nesse herói de Cq.7·lyl�, nesse va- e e.11:ltura: de um, povo, Erttendam-me como qúiserem ...
';1ubtlosos amanha\ :Este amanha podera

<
tardar, como mo de Plutarco ora a governar, o Estado de Santa, CCl_ta� ,I OU 'como p'!-Ld�r!il.,rn,

"

� stiça divina; mas não (vênia para o asnão discutível rina., ",

'" 'tjJ�:; I!ARREIROS FILHO

A. F. S.. ,

1)a Bancada do
I

PSD
/

para inspecion.ar os diver
sos ,serviçps subordinados
ao Ministério do Trabalho.

125
- Você leu as lições de

economil,l do Prof: Ra-'

dar; nô Diário da ,Má-
h-?a.
- Por amor de Deus,
não fale nisso, agora,
que lá se vai o apetite!
Aquela misturalhada
de sandices com triviali-
dades leverariam o lIa-
.rold Laski JlO .suiéidio,
'se ,ele 'as lesse!!!

'/

.p
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M ·E D I C' o '.5 I
ADVOGADOS II O ES,T'ADO

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN
,

MÁ.RIO DE .L_ARMO I DR: ALFREDO ORA.WLADYSLAVA ! DR. JOSÉ MEDEI- j ADMINISTRAÇÃO TO TPRAARTAAIMNEFNL�ASÇE�'IESOpEERDAOçRÁEOS. DAS.
,

'.

ROS VIEIRA I Redação e Oficinas, à rua .li'" lJ

, CAMNE,TDIIÇcoAO
.

i
CHEREM " .'

W;· MeUSSI. . '_ ADVOGADO _

Conselheiro Mafra, n. 160 S' INU' ,SITES
.

I
Te!. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE -

NIO D'IB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. I,E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. ANTO - �anta Catarina - RAMOS.
'

Doencas Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
TRATAMENTO COM, 1l0KAS MAR��:QAS. .

CORAÇÃO' - FIGADO Colônia Sant'Ana. -·MÉDICOS ___;

ADVOCACIA AQUINO. D'R GUERR [, IR'O'RINS - INTESTIN08
.

Doenças nervosas e men-.
.
CIRURGIA·CLíNICA

e'
Representantes: ,.,' , "',' " ...

'

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda,

Consultório - Rua Tira- 'Rua 'I'íeadentes n. 9.. cialiaado das DOENÇAS DE
'

Rua Senador Dantas, 40
C l'

. ADVOGADO:
dentes, 9. onsu tas das 15 as. 19 SENHORAS, com modernos .

Dr. Estêvam Fregapaní .- 5° andar.
.

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 - Rio de
Causas cíveis e trabalhistas

Das' 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro,
CONTABILISTA:

"

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- Reprejor Ltda. _Acácio Garibaldi S. Thiago
'I'el.: Gons. - 3.415 - Res. 54 � Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.

TEL
Assuntos fiscais em geral.

- 2.276 - Florianópolis. .
- 6245. - METABOLlSMO BASAL 21 -. 6° andar. IEdifício "IPASE"-5° andar

DR. ROMEU BASTOS DR. -M.Á.RIO WEN-
Radioterapiap or ondas 'l'e!.: 32-9873 - São Paulo'

_OI - curtas-Eletrucoagulação - ASSINAT�RAS '

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

RINDO
Ano Cr$ 170,00.

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

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

Santa -Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. .DR- CLÁUDIO 11\110-
Cr$ 200,00

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

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

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rtra Esteves . Das 15 as 18 horas _:_ Dra. ADVOGADOS tráto.
.

Consultório: Av.' Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. ,MUSSI... Fôro em geral, Recursos - Os originais, mesmo não

V '2 BIGUAÇ� IResidência: Aveniáa Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão dévOl-I'�'argas, -. u. ,
.

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e 'I'r íbunal Federal vidos. "

..

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA 'DR--:-=A--S'-AN'-T'AELA Ide Recursos..,
A direção não' se respon-

horas. I '.. , �SCRI�ORIOS . ,.

sabiliza pelos conceitos emi-I
Residência -,Lux Hotel, DR. JÚLIO' D9IN (Formado pela Faculdade Sã�l�l�::e�P��I: Traj���,lC�� tidos.nos artigos assinados'I.----------------------___:_

� apt.: 410 Tel.: 202�. I VIEIRA Nacional de Medicina da - 1° andar - sala 1. --()�()....()--(,...()«... ,
_---------_"'"

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

. Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- rarmacíasMER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 .:._ sala 1008. I
, ÇAS DOS OJ"HOS, OUVI." Distrito Federal. d PI t

-

"Djplomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARG!\NTA e an ao
Nacional de Medicina da

,. .' Ex-interno do Hospital Psi- :

Universidade do Brasil
Ex-Assistente na Políclíníca quiátrico e Manicômio Judi- DR� CbARNO G. MES DE DEZEMBRO f

Ex-interno por ,concurso da Ge�'al do Rio de Janediro: na ciário da Capital Federal. GALLETTI 5 - Sábado (tarde)
,

Maternidade-Escola
Caixa de Aposenta. ona e Ex-interno da Santa Casa de

_ ADVOGADO _ Farmácia Moderna _ Rua
Pensões da Leopoldina Ral- Misericórdia do Rio de

(Serviço do Prof. Octávio lway e no Hospital. São João Rua Vitor Meirelles, 60. João Pinto
R d

. L') Janeiro.
o rrgues íma' Batista da Lagoa. FONE: 2.468.

.

6 Domingo (tard )
E' .

t
'

d S
.

de Clínica Médica - Doenças
- e -

X-In é,rno o ervrço . Curso no Departamento Na- --=--:- Florianópolis -

Farmácia Moderna _ Rua( Cirurgia do Hospital' cional de Saúde
• Nervosas.,

P' E T C d R' d Consultório: Edifício A- .,._",.._� João PintoI. A. '.

.J'aneiro
o 10 e ,Consultas diàriamente das mélia Neto _ Sala 9.

10' 12 h
.

.

-

.
12 _:_ Sábado (tarde)

. as oras, Residência: Rua Bocaiuva, I f
- IMédico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às n orm-86'OeS Farmácia Sto. Antônio

Caridade
. 134. Y

às 18 horas. Consultas: Das. 15 às 1.8 Uteles
Rua João Pinto

,

DOENÇAS DE SENHORAS A't d H "t I' d
_ PARTOS-OPERAçõES

en e no ospi a e horas. 13 - Domingo (tarde)
Cons: Rua João Pinto n. 16, CaCridadel, d� 8 àilR'10 hOVr�s. Telefone � O leitor encontrará. nes- Farmácia Sto. Antônio

dás' 16,,00 às is.oe
onsu tório : ua ítor Consultório: 2.208. . ta coluna" informações que Rua João Pinto

, horas.
Meireles, esquina eom Sal- Residência': 3.309. neeessíta, dilriamente e de
danha Marinho ) . 'do t 19 - Sábado (tarde)

Pela manhã atende.
. "

Imee.l·
eJ,:

Resid.ência: Travessa DR. VIDAL JO. AIS Telefone Farmácia Catarmense -

diàriamente no Hos- 2 L
lt 1- d C íd d

Urussanga ."'"7,
.' O do •••.....•. 3.022 Rua Trajano

_. J!I a.-: e arr aue.
. Apt.102. I CLíNICA ,DE,

CInANÇASIA �fiaZeta .....•.••. 2.656 20 _ Domingo (tarde)R�sldencla.. . ,.: , I CG>NSULTóRIO - Feli- Diário da Tarde .•. 3.579
Rua: General Bíttencourt �R. JOSE ROSARIO.

pe Schmidt, 38. Diário da ManhA... 2.463 Farmácia Catarinense

n. 101. ,ARAÚJO- CONSULTAS _ Das 4 A Verdade 2.01(1 Rua Trajano
Telefone: 2.692. , h I

Imprensa Oficial .. '. 2.688125 NATAL - Farmácia
.

CLt'NICA MÉDICA'
as 6 oras. HOSPITAIS N ·t R T

.

I
. o urna - ua : rajano

DR. ARMANDO VA- 't Doencas de crianças ..
RESID:e:NCIA ,- Crispim De Caridatler

. 26 - Sábado (tarde). _

LÉRIQ DE' ASSIS I
(Tratame�to de Bronquites Mira, 25.. II (Proved.or) •••..•. 2.314

Farmácia Esperança - Rua
,

.

em adultos e crianças). FONE - 3.165. (Portaria) '.�'" .'.. 2.036
- .MÉDICO -:-. I " ...,

.

_

. Nerêu Ramos 3.831 ConselheiroMafra
Dos Serviços de Clínica ln- i

I C01n8s,üto1r�(). VdItor�elre
DR GU'ERREIRO DA Militar . . . . . . . . . .. 3.157 27 - Domingo (tarde) -

fantil da Assistência Muni- es, -:- an ar.

I'
.

S·
.

S b t" (C
'

.

,.

D 10"0' ao e as I o asa �' .

E R
cipal e Hospital de Caridade I

Horârío : as, ;0 a.s FONSECA de Saúde)
, -armacia sperança - ua j ,

CLíNICA MÉDICA DE 11,30 e das 2,30 as 3,30 hO-1 ' u t 'd d D t
3.158

Conselheiro Mafra
, .

E
.

I' -t d H it I ,'Ia erm a e ,ou or

CRIANÇAS E ADULTOS raso specia IS a o ospi a. 'C I C
-

.121 _. O serviço noturno será
R idê

.

A 'd' R' I 1\6 d' A Ih ar os orrea ....,. ,
,

AI 'rgia esi encia : vem a- 10 .. ) ao erna pare agem CHAMADAS UR
. ,

f t d I f "
- c -

"F 2640 A ,

•

R
- e e ua o pe a armaClaS

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 -r--r- one .' Lâmpada de Fenda - e-
GENTES'···

.-

I Sto. Antônio Moderna e

M hado; 7 C
. lt ·'d

,..' ,frator - Vertometro etc. " "

..
'

' ,

ac o, - O?SU as as
. IR" X ( d" f' da Ca- Corpo de BombeIros �.3137 Noturna situadas às ruas

lO ,às 12 e ,das 15 as 17 ho�as. D'R" ANTO-NIO 'MO .

alO , ra IOg,ra la
Serviço Luz '(Recla- I - .

'

.'

Residê�cia: Rua Marec'hal
,.

'.
. .

- beça) - Retirada de 90r- mações). .. . ..... 2.4U,'
Ioao Pmto, e Trajano..

,

Guilherme, 5 - Fohe: 3783. ,NIZ OE ARAGÃO �os fExtranhos do Pulmao e PolÍcia' (Sala Co.mis-
so �go. sário) 2.031'

--------'-- CIRURGIA TRE.UMATO" Receita para uso de Oeulos.
P}" (G' 'b" D" '1'"

/LOGIA Consultório � Visconde o lc�a a. e e-

de Ouro Preto n. 2' _ Altos- ga o) ,.. 2.59,j
Ortopedia

Consultório: João Pinto, da Casa Belo Horizonte).
Residência � l"elipe Sch- COMPANHIAS DE

Doenças d,o apa1'l!lho respi- 1:8.
'dt 101 Til 560 TRANSPORTE '

D 15' 17 d'" t!TIl, .

- e.. .

ratório as as lal'lamen e.
.
AÉREO

TUBERCULOSE Menos aos Sábados
DR.' SAMUEL .'fAC ......••..... 3.700

. RADIOGRA'FIA E RADIOS-
. Res.: BocaiuV'a 135. C

•

d SI' 2
FO.NSECA

. ,
,l'UZelrO o u.. .. : .500

COPIA DOS PULMõES
• Fone: ...,- 2.714. . I Panair . 3.553

:_Ç!,�.!!�gia, do TOJ;_ax . DR. NEWTON CIRURGIÃO DENTISTA Varig .....•....•.. 2.325

Formado pela Faculdade Consultório e Residênciá: Lóide Aéreo . . . . . • .. 2.402
Nacional de Medicina, Tisio- D'AVILA Rua 'Ferp.ando Machado, 5 .. Real' . .. . . • .. • . . . .. 2.358

logista � Tisiocirurgião do
I � CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirul'gia Scandinavas .••.... �.500

Ho-spItal Nerêu Ramos Doenças de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes HOTÉIS
C)1rso' de 'especialização pela Proctologja --:- Eletricidade :Móveis e fixas: Lux _ •..

S. K 'í'."Ex�inter'no -é Ex-as-'
.

Médica Raio X e Infra-vermelho. Mit,estfc :, .•..
.

sis}�te de' cI.·rurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor HORÁRIO: D� segun,da a Metrop�l .

Ug1)'" P,inheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: f;·exta-fei,ra d�s 10 às 12 ho- La Porta .

:;l,:,::-( (Ri�). 1.507. 1'as, e das 14 às 18 horas. Cacique .......•. : .

Q.()�r, F�Hlle Schmi,dt, 38 . Consuliãs: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 hóras aos Central .

- "F�$01., .
e à tarde das !ii horas em sábados.

..

Estrela .•..•......

� .. ,'

.A,texi.ilEl- ,em_ :gora /ma.rcada. diante. CLíNICA NOTURNA aS Id�al .

Rés':' R_"'ua.São Jorge 30 '- Residência: Rua Vidal quarta e sexta-feiras das 19 ESTREITO
Fone 2395:' I

, Ramos::- Telefone 3.4�2. às. 21 horas. Disque .... _ ••.••.

Agência
de -I 'Viagem com· segu�ilnça

Pu blícidade· I
80 NOS CONF�RT!�Jt!:!O-ONlBUS DO

�:��� Caixa Postal, 45 'RAPIDO {(S'UL-B,RASILEIBO)
3.321 }'!ol'ianópoliS'

, Florianópolis _ Itaja1 - Joinville - Curiüba3.4-i9 Santa Catarina " , � "r�.�,
'

!:��� ; CASA-MISCELANIA dbtrl: -

.

Age
A

nCl"'a. I\oa Deodoro e.squina� da
3.659 buidou dos Rádios R. C. A,

• Rua· Tenente Silveita: '

,
Victor, VáJvula" e Dlecoll. j, .;.... _

06 Rua Conselheiro MafrL ,I

Florianópolis, Sábado, 12 de Dezembro de 1953

Indicador Profissional

1 C I' EDR- I.' LOBATO
FILHO

2,021

Lavando com Sabão

\iirgem EspeCialidade-
da Cla. IITZEL, INDUSTBIIL-Joloville. (marca r8J118'trada') .

economiza-se tempo· e dinheiro
---------.......,......""""''''''''''�---------_.:.._--�---- ----- --_ .._-_._-- _._-------,---

I ULTRASO O
TERAPIA

CONSULTóRIO -- VISCONDE DE OURO PRETQ
ALTOS DA 'CASA BELO HORIZONTE.
RESIDENCIA F�LlPE SCHMIDT N. US.

Negocios de· Ocasião
'<,

A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á venda:

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

Duas. casas de 'alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua Gel. Pedro De- .

moro - Estreito;
. .

Um conjunto de casas de madeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila -FlóFida· -__,

Estreito, em prestações..
suaves e sem juros;' ._

-Dois lotes situados na Avenida' T-rorhpowsKY,
. medindo" cada um, 13 x 50. .

1

...TtAf é",
. .

•

. '-:

)

OLB08 - Of1fllJ08 - I!fAIUZ • 8A1111A1ftA
1

. DR. GUERREIRO DA FON5EC�
....................

"Glta d. Otulo. - Exam. d. :ru"'o d. 01110 .-ra
CIau1fI....o da- Prualo Arterial.

'

,

Mod.raa Aparelu...m.
CHatllNrt. - Vfaco.4. •• Ouro P'rfi6, I.

-

Expresso São Jorge-·�
. .,...- DIARIAMENTE -

.

, FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
,- AGENCIÁ �

.

- �ACIQUE
.

,HOTEL -

PERDEU.SE .

I

Perd�u-se uma caneta

PARKER 51-·contendo 'o
nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Qu��. a
encontrou é favor entresa:
la na Delegaci.il O.P: fi So-
ciaI. Gratifica-se..

., - \'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.� �
;Formaturas
i Ante-ontem, teve lugar a

I solenidade de formatura
, ,

.

I

I das regionalistas do Curso,
-I Normal Regional "Haroldo
Callado", do visinho distri
to de Estreito, cujo áto se

realizeu às 20 horas, no

Cine Império, tend� como I
Patrono o Dr. Elpidio Bar-

Esc.; Ia Prá tiea ,de Comércio
Senna ,Pereira

..
I

, ,I
prazerosos,

,

Destacamos, '

seus nomes:

Dário Rosa
João Candido Linhares"'"
Roberto Zumblick

EXAMES DE ADMISSÃO
18 E'POCA

INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro'
Para inscrição e informações a Secretaria atenderá

diàriamente das 17 às 19 horas .

Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX
- ESTREITO-

./

'}:, NO' :,�tAR'-, E NA SOCIEDADE

.' 8. ple�a e I ·Dralaturll I' ANIVERSARIOS;
Ivan Schmídt

. ,

Virgílio Duarte Cardoso
Neurod Lebªrbechon

SR. MANOEL FERREIRA
<;". '

ROBERTO B�ANDÃO
.� "

DE ·lI4EL1;.O
JO:é D�as 1rJoao SIlva 'e' 'i

\ "l;i
Pedro Paulp�§haeffer
Mario Linhares
Gerson Cherem

Vê transcorrer, nesta da
O ponto forte da ejigênia do sr. Emanuel de Morais ta, seu aniversário natalicio

est�,l:W poeta; enquanto-que o seu ponto fraco, reside jus-. d.
.

,
'

... < '.

"d
.

t
'

" o nosso preza o conterra-
taIIJ.t:p�� 'no; rama urgo." ."'. .' ,

.'

, �ºis a 'Verdade é que, �. o poeta recriou o mito gre-" neo sr. �anoel Ferreira de

go" em termos .tão atuais como nenhum dos 'que retoma- Mello, Diretor de Adminis
ram o tema - nem Racine, nem Goethe (êste em relação tração da Prefeitura Muni-
à outra Efigênia, à Efigênia em 'I'aurída) - [ámais se cip;l desta Capital 1 _

.

f
A 1 l'

-

tê
, ,.

d
1 e e e

ammou a aze- o em re açao aos ermos proprios e -suas '. .

respectivas épocas; o dramaturgo, entretanto, nada ou
mento destacado da SOCle

quase nada recriou da tragédia, nem mesmo a repetiu, dade local.
mas apenas a interpretou, como que a comentando. Ainda moço, dotado de

Isto quer dizer que êle não' recriou propriamente Os privilegiada inteligência
...

personagens nem as situações e os conflitos; isto é, não culturais .

e é nosso eons
narrou, em termos de uma realidade cênica, teatral, os

acontecimentos, de maneira a transmitir ao espectador tante colaborador.
. .

D Anélia Alveseventual "the greatest possible amount- of that peculiar otado de uma' aprecia-
kind of emotional effect.Tthe production of which is the vel fôlha de 'relevantes ser-

Bernadete M. da Silva

o�e great fu�ction '�f the th,�atre" ....:.. c�n:o bem def�n,iu viços prestados ao Munici- Darcy Pacheco
SIr Arthur Pmero, este escritor. secundário mas habilís-

p' de canacíd d Doura Monteiro
simo fazedor de teatro:

'
. .' 10, com gran e capací a e I

A

b Ih Erich Passig.

Sente-se isto em todo o decorrer da Efigênia do jO-1
e amor ao tra a o, já exer-

.

. .

t b '1' taausêncl d ti d 'ceu
rÓ, •

teri
í Esther r. Vieira

vem .PQe a nasi erro; es a ausencia e narra rva rama- , vanas vezes, ln erma-

tica, esta presença apenas do comentário poético das nar- mente, o alto cargo de Pre- ) Helena Souza

�ati.v.a.s d�amáticas o�tras anteriores - � de Eurípede!, e
I

feito desta cidade: '. I \ Ivonete dos Santos
a . de' . Racine - aqui sempre subentendidas, para apoio, N .

d l' Leone C. Martins
.' ..... dO.'

"
. -

1"" d'
.

M
.

P A

t ,o enseJo e seu nata 1-
.

,

.

arrIW:0,.a composiçao rraca o s�. ,0r,aI�. orque es e,. . _ I Liege Costa
na verdade, nada conta de seu; refere-se, apenas, ao que ClO, muitas serao as home-

.

aqueles contaram: E, por isso, temos que lê-lo ou vê-lo' nagens que lhe tributarão I Marh Carvalho

representado, com as duas Eíígênías clássicas se não em os seus amigos e admira-I Ma de Assis � Silva
mãos pelo menos em mente. .,

dores a's quaí
.' Maria Tereza Mattos

, IS, prazelrosa-
. -0-" mente O ESTADO se asso-

Marina Silva
Recriando o mito sem recriar a tragédia ou mesmo Maura Garcia

transcrevê-la, o sr. Emanuel de Morais o que fez, na ver- cia, -com os melhores votos
dade, foi um poema, U@ belo poema, sôbre Efigênia. Um de felicidades.

'
.

Neley de Souza

poema atual 'sôbre a Efigênia grega, provando a -l>ereni- Nilza Nunes
dade da Efigênia eterna e 'de tôda parte. Abriu, assim, FAZEM ANOS, HOJE: 'Olga Tavares
um, roteiro poético para' os futuros dramaturgos-que aca-

I'sô queiram I;! possam, com fôrça é armas de dramaturgo, '

retornar' dramaticamente o tema. Mostrou-lhes: o mito
- Sr. João Silveira de Terminaram com brí-

grego original, hoje, no' Brasil, em qualquer parte (sobre- S�uza, alto funcionário

Pú-,'lhantismo, o éuiso Clássí
tudo no Brasil, pela linguagem, a excelente ,linguagem blico estadual, aposentadõ; co, no Colégio Estadual
brasileira com que compôs o 'seu canto j - em qualquer - Sta. Jaímíra Peluso "Dias Velho", uma pleiade
parte, no Brasil sobretudo, hoje, êste mito grego clássico C d f Ih dar oso i a, o nossoo pre- de moços, orgulho das ge

. seria assim, e assim deveria ser 'á' sua tragédia ..Assim
seria, deveria ser:' é, não.

'sado amigo sr. Jobel Car- rações que se entregam,
\ Obra, portanto, essencialmente interpretativa, crí- doso, e elemento destaca-: entusiasmados, ao culto das ciante o Rev:Jonas Holan-
titia. Obra de crítico, na substância; que o poeta substan- do ,da sociedade local; : letras.' I da de Oliveira.
cii-1 que existeno autor salv� na forma, de permanecer -+ Sr. Manoel Machado" _ _

no./árido e sêco domínio do puro e simples comentário 'A· -

Cexegêtico. Ob,ra, pois, nesse terreno, de poeta' também.
- Sra. Hilda Atahide sso-claçao atarinense

Que realiza o papel precursor que ,os peetas costumam e Wagner, esposa do sr. João .

'

devem desempenhar em ,relação aos dramaturgos. Que Batista Wagner;
.

Medicina
os poetas gregos;' o's maiores. e os mení:>res, realizaram em. -Sra. Emerita Souza;

,

relação_aos dramaturgos, aos trágicos e aos cômicos, da -Srta. Maria L. Régis;-<-Grécia.
- Srta. Zita Luiza Go-,Aí está, portanto, feito, o poema da Efigêfiia atual, o ,-. Imito da Efigênia atual, e. traçado o roteiro de sua tragé- mes; De ordem do ,sr.' Presidente estão convocados todos

dia, 'para que seja escrita por outrem ou' pelo mesmô sr.
- Srta. Maria Màrta os sócios desta Associação para a Assembléia Geral (lia !..

Emanuel de Morais, se se'decidir a' retomá-la com mão Meira. 12 às 17 horas.
teatral e reescrever seu trabalho em têrmos de' teatro Florianópolis, 10 de dezembro de 1953.·

_

com a mesma bravura e firme�a que, com mão de poeta, A Miguel Sqlles Cavalcanti
pôs na retomada, do mito, gr�g� em têrmos de atualidade.·' tenção

I:) I T"SeAcretário L.Pouco há que dizer, portanto, criticamente, da com- CONSCRITOS DA
'I'Eposição do sr, Morais como ,obra ,de teatro, pelo pouéo de .

CLASSE DE. 1935 ..

teatro que nela há, em substância. Exceto naqueles exa- Deverão comparecer a I ..
ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM '.

tos pontos de fatura lit.erária em que, na tragédia, o dra-
t I d 140

o
I' De acôrdo com o que deliberou a Assembléia Geral

Quar e o B C f

I
'.

-

maturgo e o poeta devera coincidir par.a alcançar a ver- .' ., a 1m reahzada em data de 6 de dezembro de corrente ano,
dadeira tragédia. Pois neste ponto de interseção está o

de tratar, de assuntos de acha-se à veqda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65,
lado forte do autor e desta sua obra. '

. seus interesses, os s�guintes nes'ta capital.
O lád'ü frac� está no manejo da's requisito� de teatro. ; conscritos: '

As propostas_deverãb ser apresentadas até às 10 h.o-
Na .con.fi�uração d�s: pe!son�g�ns, na sua manipulação,' Luiz Carlos de Mello, da

ras do d�a 21 do c0�re..?te, mês, �m envelope la�rado na

na narratIva das sItuaçoes cemcas. Porque, como tenho 1 d 1935 f'lh
SecretarIa da 'Assoc}açao a Avemda Mauro Ramos, onde

dito, a rigor nela não ,há narrativa, mas apenas 'referên- i c.
asse e ,,1 o?e Ma- serão abertas na presença dos interessados. CADA COISA A SEU

das a narrativas outras. press,-!postas, subentendidas. Daí, ,.
';:'mo �ello e de Maria Sar- Preço base de Cr$ 150.000,00 sem qualquer despesa TEMPO

justamente, as cen&s dialogais, em que os personagéns torati Mello. ' p:J.ra a Associação. .

contracenam, serem ,�s mais fracas desta'Efigênia; e as
. José, Vadir. Kanitz, da Florian?polis, 7 de dezembro de 1953.

mais forte5,'mais bem realizadas ,em todos os sentidos, dasse de 1935, filh� de Elias O.SNY ORTIGA
serem as passagens corais. 'Pelo que se deve assinalar, K' d' Presidente
em favor e'louvor do autor, que haja feito preponderar, an:tz e e Delayde GUI-, -'_'��"",:!-�04�o()oI��_IIO-,!!I!I'fO�
em sua obra, o coral sôbre o dialogal - como se, deri- maraes Kanitz. ' ' Sen°ho; res

.

Odonlologos !vando de Eurípedes O' seu fundo temático, houvesse' de- , -------------

riva�ode Esquil� seu �ratamento f�rma�" .: Pariícipal"'ão Agradecendo a elevada simpatia de que fôraalvo.
Grandes e belos coros, com efeito, sao. os que pOSSUI i

" V . durante 1953, o
sua peça:;"7'C e 'se esta- outros méritos nã'o 'tivesse, muitá, LABORATÓRIO DEN.TÁRIO KIEFER�eria ainda de sonra em valor pelas belezas poéticas e i ·Odilon Bartolomeu Viei- deseja-lhes UM FELIZ NATAL DE 1953, PLENO DE
mesmo dramáticas de tais côros, que· algumas vezes os de ra e Solita de Souza Vieira, PAZ, SAÚDE- E ALEGRIA.
O'NeiH, por exerpplq, só superarão em funcionalidade participam aos parentes e -----.,..._._��_�

teatcrall·(AbgênCia N1a5Cionadl).. O I 'h ::��:ScÍ:�:��ihoosó���� : i:I � x x) *;k X

: IVende.- se
.

ue.
.

.. e. u u ro �-:�:�osn�or:ternidade. : ABIBLIA : m�;::::t�: :::�:;:t'lRua Alvaro de Carvalho. Em 29 d'e novembro de x O Livro da Esperança x .Informaçõés à Rua Deodoro
Programa dd mês, de .' dezembro.
D.

.

19 S
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1953. x. x x x x x x x,� 7, das 7 às 10 hQras.
,

la -. . Olree promovI a pe a
, rinense '�.� 'Estati�tica:: > -',

Dia - 25. Mãtinada' Infantil. '

Dia 31 - R�tumblinte Soirée "Noite de Confrater-.
nização" em'Honienagem aos $rs. associados e exmas.

familias. /

bosa e Paraninfa a exma.

snra. a Marieta Konder
Bornhausen. Hoepcke»A turma estava constí

tuida dos seguintes jov�s
que foram aplaudidos ao

receberem, com. galhardia, I
seus diplomas: ' ILédio J. Martins (ora-
dor) ,IAldo P. de Oliveira I

i-,
Alfredo da Silva

Helio Gainett RAPIDÉZ - CONFORTO....,. SEGURANÇA
, ......-Jorge Cherem

Marlene �Filomeno
-Nilene Lebarhechon

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

neste último apenas para o movimento de passageiros.Isalda TremeI

Maria de Lourdes Porvas ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Maria da Gloria Almeida NO )JLTIMO TRIMESTRE DE 1953
Maria de Lourdes Piazza

IDA
de Fpolis. de Ita;a(

VOLTA
do Rio - de Santos

Marilia Moreira Leite

Entre as Professorandas 12/12
22/12

14/12
24/12

18/12
29/12

19/12
30/12que, hoje às '20 horas, colam

gráu, em solenidade a rea-

,.lizar-se nç Palácio da As- I HOd'rári� de sa�da: dhe Fpolis., às 24 horas

bl
r »

L
.

latí f' I
o RlO, as 7 oras

sem ela egls ativa, Igura P
..

f
-

dír'ii
" '

.

.

'

.

.

.

ara maIS m ormaçoes IrlJam-se a
a .gentil srta. Eh Rosa, fi- EMPRESA NACIONAL DE ��AVEGAÇAO HOEPCKE
lha do sr. João Teixeira Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212
.Rosa Jr. e exma.

d.
'

Olga, Luz Rosa.
esposa

A distinta Professoranda
terminou seu

'

curso . com

notas magnificas, sendo es-'
timada por suas colegas de

I turma pelos elevados _dotes
q�e ornam seu coraçao e

pela sua invulgar persona-
Iídade.,
'Por tão auspicioso acon

tecimento sera
.

celebrado
um Culto de Ação de Gra-

ças, na Igreja Presbiteria
na Independente, à Rua
João Pinto 37, sendo ofi-

CONVOCAÇÃO

Distribujdor

G. RAMOS S/A
..

Comere,lo - Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolla

o Preceito �ó dia' JANI�
.. ClARA

RENUN-

S. PAULO, 10 (V.A.) -
Divulga-se que no dia 30 de

março 'de 1954 o sr. Jânio

Quadros renunciará à Pre
feitura de São Paúlo para
(.·andidatar-se ao govêrno do

�stado, partindo em segui
da para o interior, à frente
dp "coluna de' moralização"
,�m propaganda da sua can

didatura.
O sr. Porfírio da P"z, vi

(f.'-prefeito, prepara-se para

Ninguém anda de capote
em pleno verão: seria sim

plesmente absurdo. Pois

quem come feijoadas, mui
ta carne e pratos gorpufo
sos, nos dias de calor, co

mete absurdo ainda maior:

fica como que encapotado
por dentro.

Coma de acôrdo com assumir o pôsto.
o clima e as.necessida-Iv d-'-".de� de seu .organismo: en e-se
eVtte as comtdas gordu- .

,

't' d' I Britador com metor a ex-
rosas e mut o con t- 1

-

'

. I posa0.
..

..

mentadas. -..,. SNES. - Tratar ,na A Mode1"""

AVENTURÁS! DO
"

ZE-MUTRETA •••

·1° SALAO ANUAL DO C. E. 1.
r-

AVISO AQ PÚBLICO

Ateu.dehdo a insistentes pe'didos de várias pessoas de
FlorÍlmópolis e por deferência toda' especial do Dr� Cláu
dio Vàlerite Ferreira, grande amigo do CEI, o 10 SALÃO
ANUAL continuará aberto ,à visitação pública, a parti�
d
...
o dia. 9. do corrente na rua Arcipreste Paiva n. 7, ao la-

f,;Ij do edifício das Secretarias.
..

� A DIRETORIA
-,
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4 Florianópolis, Sábado, 12, de Dezembro de 19�3
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O E&.TADO
----�----�-�-�------------------- -------------------

-" - -----_.

][
Integra�o por to�os os seus titulares, io�ará �ornin�o <à' t3r�a, Dasta·
Cápita�, o· famoso Bramio [s�ortivo Araran�uaense, que terá como

'a�versario- o Avai f. C.
r

'

��.."..w-w..._-••_-_-..._...._ ,.",......_._�""_-_-_·_-._.-,·_-.-.·..-_·.-• ._......., ...�w� ,._...._"._.....�_._.,.�..",..,..,.,......,_-........................,...........,--...........�I'W��.....�.. W ti� ....�•.r.."".,-..tt. .....,,_�...* lIof, ..... _�",,..,,,,.""_""_" ............ ,�'

- .

"O -E s t a d o E s P o r t i vo"
•••••w••••••••••••••�u..............

.

,c.

Prosseuoem treinando os remadores catorincnses
A 17 'de Janeiro do pró- ,�.� .. ,bliCO

esportivo .,-do país... ,
Lagô� Rodrigo de Freitas. inteiro sentirá a fibra e a

I
cicios os

rema.dores
de San- tal da República. E' remar,

xímo ano a Lagôa Rodri- A Federa�ãoA�uática de Tudo corre de ac�rdo com classe do' remador deste pe- i
ta Catarina. Deles depende remar até atingirem ã me-

go de Freitas, na bela Ca-
,
Santa Catarma nao esmere- o programa de tremamento queno mas valente Estado.

I
o sucesso das nossas cores Ihor forma física e técnica.

pital Federal, será palco do l ce no 'preparo das'guarní- do "coach" Adolfo Cordel- Que continuem
. empre-I na gigantesca festa naútica. Força, rapazes!

mais empolgante e concor- cões que representarão o 'CO Mais uma vez � Brasil I gando o máximo nos exer- de 17 de janeiro na Capí-
rido;Campeo!}áto' Brasilei- nosso Estado no grandioso . -----

..--'" .-------.�---......-

:::;!O�:i��á'�:u�:�O':;:� i::�::;;:::::�:���� Hoje: Vasco e '8angú inaugurando' 0.3. torno
..

. RIO, 11 (V. A) - o. gu
tríto Federal, Rio Grande zer bonito. Os últ imoos fei- """'OMO 'ESTAr ORGANIZADA A TABELA'Conselho Arbitral da Fede- I..... -

.

.

.

do Sul, Bahia, Pernambuco tos em São Paulo, Rio, Por- ração Metropolitana de Fu- O BOTAFOGO CLASSIFICOU-SE EM
e outros estamos cientes to Alegre, Valdivía (Chile) tebol, em reunião levada 2° LUGAR PELO "GOAL AVERAGE".

dos esforços q,ue vêm sen- e Montevidéu colocaram o
a efeito ontem, à noite, ho-

.

_

I
co .- Botafogo x Arnérí-

do díspendidos pará as for- esporte náutico barriga-ver- mologrou a seguinte tabela 13-12 - Fluminense x J co - Flamengo x América ca

.

•

mações das forças máximas de em. plano de destaque para o terceiro turno' do' América , .1,-1-54 -\ Vasc� x Amé-l 17-1 - América. x a,{fugu
daqueles Estados. Não há i 0.0 cenário esportivo nacio-

eampeonato da cidade: 21-12.- Botafogo x Ban- rica , .

.

- Fluminense x Vascb .

.

dúvida alguma que o certa- 'I' . nal (' ite)
.

3 1 B' t 'J! FI" 1 1. .gu: a noi e
.

- -'. o a�ogo X· umi- 2 -1 - F amengo x, Bo-
me do próximo mês irá cen-

I
Francisco Schmi�t Estão treinando af guar- 12-12 ! Vasco x Bangu I 27-12 - Botafogo x 'Vas- nense . - Flamer�o x �an- tafogo

tralfuar.as atenções do pú-' nições que intervirão na

. .
.-----'-----.------ i)S JOINVILENSES APONTARAM TOURI- O BOX FAZ MAIS UMA VITIMA

Disputará o Imprensa Oficial F. C. '1HOCOMOO�t�.3��A DERROTA

_�:S���'e�c��:�� :e:�::�:��,::f:'UU:;:
O prox imo . Campeonatl amado ris la ,,:;oanze,:�7::;:t::li�:: :::1 !a!::�Oeq�::'�:: ::;::e� :=t:�t:!:"!u::: �:,d: �:�:a:?li:���e::.

.
,

A
,.

d t I '1' d
..

--

1· sequencia dos golpes que hospital,- em estado íncons-
, Ainda êste mês possivel-I merrca, parte a repor a- VI ense, procuran o visrve - -

,
..

. I . .. 'I recebeu em sua luta de do- ciente foi submetido paraJA NA F"C.F, O PEDIDO DE FELICrrA.. mente, o "team" rubro-ne- gem do "Jornal de �pm-, mente, auxiliar o qu,adro de
. .".-

çÃO DO SIMPA'TICO RUBRO-NEGRO gropretende fazer sua "'ré- ville. Os �onceitos nela e- � Brusque. Eis que aos 25.1 mmgo, contra. o _arg.ehano extração' de um coágulo de
,

- I itid
_' dossi 2' G

' h- , d'
Mohammee Ch1CkaoUI. sangue, '. entrée" disputando uma mi I' os 'm�o os en oSramos, ms. e auc o a porta o,·. I :., ."

•

Acaba de dar .erítrada na
'

do futebol amador' de nossa das preliminares dos '0 os' pois conhecemos muitobem
I
gool defende' com o joelho Gra��, de 23 a�os, per-.

I
_

Nao obstante � ínterven-

I . .... , J gc

'1' ârbi 1" h
I .

Q'
.

d
deu o título ao' nao poder çao e de haver SIdo subme-

Federação Catarinense de terra e abedecendo á .ori- intermunicipais cogitados o ar itro Manoe Tourm o para escanteio. .

uan o to-
. ..

.

..;.
.

Fut,ebol um". ofíc,io da dire.-I entação segura e eficiente 1 I b A '

B
.. e sabemo-lo incapaz de à-

I· dos se preparavam para' o
mais disputar o nono assal- tido a várias transfusões de

pe os c u es Vai e. ocai- . I I t d I t d '.

d h
'

f I
teria 'do Imprensa Oficial do, coach Antonio. Botelho uva. tuar em prejuízo de quem tiro de canto surge o sr_:.,.

o a u a, epois e a- sangue, a eceu.
.

Futebol Clube,' no qual . 'O, de .Abreú.
;,

quer �ue. seja: I TO,u�!nho e assinala. pena
1

-

_ _ ----

rubro-negro da rua Jerôni- A partida de ante-ontem maxima, Houve protesto
mo .Coelho solicita filiação O ATLE'TICO, BI-CAMPEÃO MINEIRO em Brusque entre o' cam-' dos americanos, enquanto CAMPEÃO
à entidade controladora .de peão local o Carlos Renaux, que os próprios componen-

esporte bretão em- - Sant� Belo Horizonte.d.I (V.A.) . pre colocando em perigo a
e o América F. c. da nossa tes do C. Renaux se mos-

Catarina; afim de, no pró-
- O Atlético sagrou-se bi-' conquista pelo clube de

c ida' d e, respectivamente; traram surpresos mas a LIMA, 10 (U. P.) - O dicando-se a taça "Los An

ximo ano, concorrer v: à campeão mineiro ao empa- Lourdes, do almejado cen- campeões da Liga Blurne- falta é batida e a peleja em- .

Peru se classificou, ante- des", apesar de ser a prí

disputa do Campeonato da tar com o Vila Nova" de tro, .

nauense e da Li,g,a Joinvi� patada. Daí verífícaram os,
ontem campeão invicto. do meirá vez que intervém em

Segunda' Divisão .(Amado- 1 x 1, na partida ante-on- Ubaldo, aos 10 miI:lUtos lense, em
_ disputa da pri- americanos que _qualquer I

torneio. ,sul-americano de uma competição internàcio-

res) .

tem realizada no' estádi0 I da etapa inicial, em' sensa- mei:J;a. das finais pelo cam- esforço para obterem o' tri- golfe, para amadores, adju- nal dêste esporte.•
I d

.' dA
.

diante qua-. don�-1 bi'cicléta,' decreto� a
.

I. Agora sob a pl."éesidência n epen enCla, .
_ peonato do Estado, teve u�

. unfo ser:ia inutil 'pois ali es-
,

do nosso companheiro Pe- se vinte mil espectadores. conquista do tento at1etica- desenrolar bastante movi- tava o Juiz da 'Federação I
---------.--,..........---------_..;.---

dro Paulo Machado, auxi- ,O feito do alvi-negro foi no cabendo' a. Barbatana, meniado e interessante, para embargar-lhes os pas-I' COLO-COLO� CAMPEÃO OHíLENO
liado na árdua 'tarefa de grandemente valorizado.pe- aos 13 minutos da fase der-

com o dois' quadros procu- sos. Aos 38 ms. para gaudio _, :;:t

soerguê-lo· por esportistas la gr�nde resistência

eca-I'
radeira" com oportuna ca-, rand� a vitoria, com ,afinco..do sr. Paixão Tourinho e de I SANTIAGO, 10· (U.P.)·

abnegados, óOmo Orlando teg@rIa com que se apresen- beçada, aparando
_

um es- O América começou. berrt, muita gente que lá estava' - O Colo-Colo ganhou an-

"Teixeira, ;Cels.o . der_aldo tou o Vila Nova na serie canteio cobrado n'a di:reita mas sofrend0 um tento ineS- assistindo à préli.o o Car_l_te-ontem. à noite, pela con·

\...
.

.. '"

M'-' ,'" �". -C:;" h'-
. :., d: A "melhor de três" finda, sem-

'

a conquista do tento de em- d 4 "1 R' tagem d 2 1 'lt'""Vieirá," al'i6 ,oe mi t," 'Q- pera, o aos., ms. passou a os enaux marcou o seu i .

e
.

x
.' a u Ima,

tônió Botelho de' Abre'l;l, ! pate para o Vila Nova. atuar um tanto descontrd- quartô ponto, vencendo por

Milton Piazza, Biasé '-Kribll, 'lad�, q'uado aos 8 ·ms. sofre
I

4 x 3. '.
"

- --:-'--�..
-.----....-----.-,-.-.--o

Natalino Vieira; João Á. BELA VITO'RIA GAUCHA EM TEL AVIV �ova de_:vantagem, dando �a I Desgra.çada�:n�e a F.C. gun?� período, quan?o.

,�otv" "'-do dLuz, Walmor Françosi, DjJ- '.
__ .

.

... ....
. lmpress�,o de que sofrena D. mand�� �m JUIZ sem he- �Amenea passou �.. frente.no - e6.1 ," e

son Machado Oriv.aldo Lis- RIO, 10 (V. A) -

. In- bi. Dizem" as informa1jões u�a derrota por larga c?�n"" II n_h�� cnteno par� atu�r I n:arcado.r S.�. nao tev;. dU-, casamento,
Ma, Lui.z M�llo e outros o I forma-se 'de Tel A�iv, que I que o quadro do Crúzei�o tagem. Mas ·os seus elemen- .. ,tao·Importante peleJa, cUJO

i vId�s em agIr abertamente,. Vende-se um vestido de
Clube- q'lié' áa�' brilhan'te�' '0- Cruzeiro 'de Porto Ale- merecia. venc-er por e.score tos encheram-se de brio e resu.ltado final foi cavado c:ulminando com a marca-' ca' a t d f'l ('h ).

...... ,..

.

_ I smeno e ale om

inente §�H:fouve.•. eni 1939, e .. ,gre, jogando ontem contra. Inqis elevado. Áçontece qQe atiraram-se à luta pára di-
..
p.�r-S:"S.:,_ '" .

ção do .p�nalty absoluta-· enfeitado com cetim, acom-
i948, ',�J�iido' :re:s�ectiva- o Macabi Tel Av'iv, saiu do os seus atacantes lutaram minuirem a direrepç.a aós·. Deso.e o prmClplO procu- mente, e deIxando de mar-I panha'd'o da h' -,
" '

.

.

,'. ,
_

com maçao.
mente lev;mtou Ó Cainpeo� gramado com' as honras de 'contra <li falta de sorte, per- 30 ms. e empatarem 'aos. 41, ro� prejudic9r· (> quadro car dois legitimos contra o I' E' novo -

f' d
. . . ... "'"., e nao 01 usa o.

'nato' da extinta L i g a
' vencedor pelo escore de 2 x dendo varios tentos certos. depois de com�mdar�m .

8§

l' J.Oinvilense, valídan.
do o se- Carlos Renaux, quando A-: A l'n" d .. d ' d'.

.

.

_ _.' .

.'....

... I' ",eressa a po era l-

,; d�, 'Á. 'm- q d o r e s' de Fu�i 1, tentos assinalados pelo O enéoritro foi assistido por açoes' durante rpaIS de vmte gundo tento do Carlos Re- fonsmho segurou a pelota na n. 61,
.�tebol e seu sagrou cam�, ..cumandante Huguinho:_ A.� -. mais dê ,20 mil pessoas. ,0 e cinco minutos. Na fase fi-I naux. quando Otavio se en-, com as d.uas mãos na ,áreaj rI'g'Ir se '

R B I-V' ..
.

.. ..•.
- a ua u cao la-

;'peãb çl�ssista catarinensê, 'diantam a� 'Q}esmas no'ej.ciá!s l?róximo encontro do Cru- nal voltaram com a mesma

I
contrava em posição duvi- f e depois quando éste m�s- .. __

'vem de�envolvendo intensa que o qtiadro brasi1eiro!',Éú{i�, teir() sera frente ao Marabi ?ispó�ição e passaram tam- do�a: .A_ su�s. d�cfsões
.

,na n:o jogado: derru�ou Gai-"
-

�() final 'do jogo, o ;ro
�tividade para apresentar biu-s,� �de iÓim� m4gn"ífic8; Petak Tikvah, uma equ�I?ê bem a mandar no marcador i prImeIra fase·· amda foram 'Vota a maIS de d01:s metr.os I tegldo pelo alhambrado e

..

no p'róximo ano uma equi- sendo aplaudido p'elo públi- mais frac�
.

que seu adv�,r- com um tent? aos 7 ms .. Foi' inteligentes isto é, amarrou ,para dentro. da área ele xistente nQ .campo, passou a

pe potenHssima, formada co esportivo que compare- sário-de,hoje..O prélio terá

I'
aí

.
que começou a funcio-: o onze de nossa cidade sem mar{!@ufóradamestria,em,lcumprimentaraassistencia

por experimentados "ases" ceu ao gramado do Maca- I lugar e:m J;afía. nar o apito.... do juiz Ma- estardalhaço., Màs no se- atitude acintosa. 1
que boxeurs. . . �

,.1
'

• --- • _J

:!

6-1 - Fluminense x Ban-
gu

.

·1{)-1 - Flamengo x Vás-

partida do Campeonato Chi
leno de Futebol,.frente ao

Union Es�anhola; sagrando
se, assfrn camJ.!lE!ão ·de 1953.

SULAMERICANO DE GOLF
·0 PERU'

/
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o "General' Comandante da Guarnição Militar de '3.

DIA 12 _ SÁBADO
Florianópolis tem a honra de convidar as Autoridades <,:

Civis, Militares e Eclesiásticas, Chefes de Repartições 10,00 hs. _ Inauguração da Escola de Escrita e Fa-
Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Diretores de zenda.
Estabelecimentos de Ensino Primário, Secundário e Su- 11,00 hs.._ Inauguração do "PLAY-GROUND" da
perior, Associações Culturais, Imprensa Falada e Escri- Vila dos oficiais.
ta, Entidades Esportivas Náuticas e Terrestres, Oficiais 15,00 hs. _ Visita aos Estabelecimentos _Navais
da Reserva e Reservistas e o Povo em geral, para assls- Franqueada ao público.
�irem a"solenid�d� com�morativa do "DIA I?O RESE.R- I

17,30 ,!Is. _ Homenagein do Curso de Expansão ou.
VISTA, no proxnno dia 16 de Dezembro" as 11 horas, ..._

tural à, Semana da Marinha. Conferência
no Jardim "Olívio Amorim", à Avenida'Herçílio Luz, no Clube "12 de Agôsto" pelo acadêmico
junto ao �usto de OLAVO BILAC, o insigne Patrono Dr. Múcio Leão.

'

do Reservista. Entrega dos prêmios aos vencedores do
xxx , Concurso "A Marinha Brasileira e seu,

PROGRAMA PARA. AS Dr. Oswaldo Rodrigues Ca-j Patrono".
.

COMEMORAÇÕES DO bral, 1° Tenente Médico da 17,45 hs. _ Palestra na Rádio Guarujá pelo Dr. João

"DIA DO RESERVISTA" .: Reserva. I José 1e Souza' Cabral. ,

'

,

"

' 120,00 hs.·_ Retreta na Praça 15 de Novembro pela
.nícíatíva, que retornará à cruzeiros. No caso, 'do fale- I B d d

,. d 14° B' CDia 14 -:- 2a. Feira _ Pa- SOLENIDADES NO '
ani a e mUSICa o ..

Câmara devidamente revis- cimento do aposentado', nõ
. 2100 hs Homenagem do Bocaiuva Esporte Clube

. lestra na Rádio Guarujá sô- " QUARTEL DO 14° , .
_

,. _.

ta. decorrer do mês de dezem- I a Marinha _ Coroaçao da Rainha do Clu-
/' bre "OLAVO BILAC e o B. C. I be pelo Exmo. Sr. Comandante do 5.° Dls-bro sem que lhe tenha sido

Serviço M�l�tar obrigatório", - 8,00 horas - Hastea- trito Naval _ Baile oferecido ao pessoal
l!ii :- paga a gratificação, seus

'.0 pelo sr. dr. Othon da Gama mento da Bandeira, na pre- da Marinha.
• PLACAS 8IJi'ILITICA8. beneficiários' terão direito à

do sr, Mader, uma do sr.

BII
.

'd N I
Lobo d'Eça, às 18,30 horas. sença de toda a Tr<;>pa e <tos

lVQ de Aquino, relativa ao 11r. 8 Ogl8 ra I s;t.�� percepção ,e Anen�um Dia 15 _ 3a. Feira - Pa- Reservistas, presidido do

"álculo' de bagagens e uma II"" culllar DO tr•• desconto far-se-á sobre esse lestra na Rádio Guarujá sô- canto-do Hino Nacional. 115,00 hs. � ESPORTE "TAÇA ALMIRANJ'E
do 'sr ..Lindeinberg,' determi- t....to da aum.. ' benefício. bre "Serviço Militar e os de- - - 9,00 horas _ PROVAS MARQUÊS DE TAMANDARÉ".

lÜI�d� quê em cada agência ,
veres do Reservista", pelo ESPORTIVAS.' LOCAL: Estádio da F. A. C.

o
'

4fIIIII1I" Voleibol - Final - Vencedor 1° jogo x
< do Banco do Brasil será ins-

p�1$ OJ'
,1° Ten. Athayde Flôres, da Prova "OLAVO BILAC" Vencedor 2° jogo.

ralada uma comissão de ex-
'

j,'"

C
16a. C. R, às 1'8,10 horas. - Campeonato de Bola Mi- Basquetebol - Final _ Vencedor 1° jogo

pHrta�ão . .(_)utra em�nda ,..l,'� I" ,$
Dia 16 _ 4a. Feira - litar, entre as Sub-unidades x Vencedor 2° jogo

H.' Vivacqúa, exclui o café
"

'

II
-.

_ "DIA DO RESERVISTA". do 14° B. C.. 17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Exmo. Sr.

/ f
_ Contra-Almirante Carlos da -Silveira' Car-

i:.),l';,'gime da licença prévia \.. '

" r
- 7,00 horas :_ Abertu- Prova "MARECHAL

I

*-
neiro - Comandante do 5° Distrito Naval.

(�-e exportação, deixando stJ-I _, 0U11A1fTE TODO "" " ra dos Centros de Apresen- HERMES" - Partida de 18,00 hs, -'- Recepção na sede do Comande-do 5° Dis-

bc.olr:d"tiJl(".dI.oBà.'Cle..giSl_ação, que ,', / '" no'� ',1'A nçJO�. ,tação .ínstalados no 14° B. i Voley-Boll, entre Reservis- frito Naval ao Exmo. Sr. Governador do

, " .:J ., I-II<L J C., 16a. C. R. e Polícia Mi- tas-e Pr-aças do 14° B. C.. Estado _ Autoridades civis e militares -

Uma do.s.r. Bernardes-Fi-
,

.'"'D�"ft�....,,t-
litar. j -' "Schow" pelas praças Imprensa e convidados.

18,00 hs. - Festa dançante na Escola de Aprendizes
lho determma que os fun- /-

-,
- 11,00 horas _ Soleni- do 14° B. C.. M

.

h
.

f" � ""
' . arm elros para as guarnições e suas a-

cionários civis e militares � � iii
ii> � � dade junto ao Busto de - 18,00 horas _ Arria-

�

mílias.
c-re deixem missões perma- . ��, , , _

� d
OLAVO BILAC, na Praça mente-da-Bandeira Nacio-

nentes exercidas por mais' _ ,

,_. � "Olívio Amorim", falando nal na presença de toda, a
------

de seis meses 'no exterior, __ .__,.. na ocasião o General Co- Tropa e dos Reservistas, no,

�:;��'.m:U::::::ó:ss\'; Cerâmica .S'8'-0 --Ca'ela'n'o mandante da L D./5a. e o,14°.B. C ..

que não depende de licença Avisa-se que no corrente a110 haverá apresentação
- T'IJOLOS, PREN""'}\ lJOS, TEL1-'1 "-S, LA,D'RI, para os reservistas de la., 2a, e 3a. categoria, das classes

de importação, nao 'possam ,o U1..::1
de 1931 e 1932, \

durante .dois anos trazer LHOS, RODAPf�S E MATERlAL REFRA A apresentação deverá ser feita entre os dias 10 e'

outro àutomóvel se VOLá' TARJO 31 de Dezembro de 1953, no Quartel do 14: B. C�, 16a,'
n!TI a exercer iguais mis-

_. PRONTA ENTREGA C_. R. M. ou Polícia Militar.
-

.
_ , "

sões bra do país, ' _
., .Na 16a. C. R. M. a apres:nta5'_élo podera ser feita

_

,

"O G' aC·" diàrlamente, dentro do expediente.
'

Por ou:ra. e�e�da do �'� Sn,y 'ama' Ia I No DIA DO RESERVISTA 16 de Dezembro, a apre-
nador �mel�o fica autori- -

,,' , .

'

,

'

_I sentação será :ntre as 7,30 e 18 �oras. _ _
'

zado o financiamento em ca- lERONIMO COELHO. 14 � Caixa Postal, .

Os reservistas que 'fal��rem a ap�esent�9ao, estarão ,

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

sos especiais para a expor 239 _" FI
. ó' Ii mcúrs�s. no art. 125, da LeI do Serviço Militar e como"

- onan po:i8 tal, sujeitos ao pagamento de Multa.
taç�o e importação de bert'5

.

DISTRIBUIDORES
de prpduçãü de notoria es-

NO SENADO
\

EMENDAS, AO "'PROJETO QUE' CRIA A
. "CARTEIRA DE 'COMÉRCIO EXTERIOR

"

Na sessão noturna foi pe
tras ·providências. dida urgência para a maté-
Foram aprovadas oito e-

riu; aprovada sem debate.
mendas das apresentadas· Hoje dar-se-á a votação da
pelos srs." Apoloriio Sales,
Ivo de Aquino, Atilio Vi·

IJacqua, Othon Mader, Ber
N'�'des Filho e Carlos Lin

demberg. '

Dentre elas figuram três

Expres§o,
....

Florianópolis
de

DEPOIS DA GREVE
Voltam a circular jor

nais de N. Y..
NOVA IORQUE, 1Ó (U.

P.) - Os grandes jornais de

Nova York sairam hoje pela,

ANDRADÉ & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,'
C,'u'ítiba e São Paulo

I�rimeira vez desde q':le, a

greve dos foto�vadores Com vial�ens diretas e permanentes

interrompeu sua publica- Matriz: _ FLORIANÓPOLIS
" Rua Conselh!,!iro Mafra, 135

ção, há, 12 dias. Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
As rotativas dos 3 matuti- End. Telegl'.: SANDRADE

nos q�e'não circulavam des- Agência: - CURITIBA�.
· de' 28 de novembro, come- Avenida 7 de Setembro 3320/24

I Fone: 847 (Linha Paralela)
.t;aram 'a girar ontem à n_oi- End. Te)egr.: SANTIDRA
tc. Suas primeiras ediçoes Agência: .- SÃO PAULO
,estavam na rua cinco }i�as, Ru:'a Rio Bonilo n. 1247 ,

depois que os íotogravado- Fone: 9-3l-96 -::-:- Atende Rápido RIOMAR

H'S decidira� cessar a gre- End. TI�legr.: SANDRADE
-o-- .

ve ,que deixou sem trabalho
(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com: '

'não só os 400 membros de� tráfego mút'uo até São Paulo com a Emprêsa de Trans-.
séu sindicato, mas também portes Minas Gerais S/A.)

. ,

.

'2'0 .. ",,00 ·trabalhador�se fun-,
-'-------'

Edital
,

donár ios das ,oficinas e re

'dações de seis jbrnais cuja

�11cu!ação diária é superior I'a 5.0oo.QOO de exemplares. '

Os, v-espertinos, ating�dos >

'tambem pela greve,. sairão
1

.de novo à hora costumeira. Arnoldo Souza, Oficial do Regi�tro çle Iinóveis da
'. Os fotogravadores decidi:-' Comarca: de São José, Estado de Santa Cátar:ina, na for- ,

,

,

,_ ,ma da leI, etc.
'. :am, j}_�r vot�çao, onte� as

, ,

,'. A I
.A,6 hor�,s, voltar �o trabiJ.lho Faz saber aos que ao pre�ente edital virem, ou dele
'_ �.eitar o aumento de 3,75. conhecimento tiverem ou interessar possa que, de acôr- l

d?lares semanais que as �m- do com o decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937,
" ";l'êsas oferecer..am, enquan-' regulamentado p�l� �ecr-eto �. 3.079, de 15 .de setembro

, !.., " " 'ã .' 1. d� 1938, a Im�blhal'la -Contmental Ltda. fIrma comer-
'.... uma COffilSS o especla ,I clal, com sede a rua Henrique Boiteux, n. 138 no Sub-

· (.�tuda sê', é justificado ou di,strito do Estreito, comarca de Florianópolís, 'fez o de-
· uio seu pedido de aumento pósito do memorial e qemais papéis e documentos rela
; -de .salário e diminuição de. ti!"os-a propri.edade situada ,em B��reiros, neste municí-
110',

, .'1_ 4-, ba'L "

. pIO, de pr.opl'ledade de Jose AraUJO e sua mulher, que
ras ue ;o.ra UIO. •

d'd 1 t t
-

f
.

"', ' .'
vaI ser ven 1 a em ,.o. es, a pres açoes, para e eIto de,

Os fotógravadores deseJa- decorridos 30 dias da data da última publicação no Diá-
'vam um aumento de 15 dó- rio Oficial do Estado, e' Jornal "O Estado", e na ausên-
1àres semanais que, haÍiKa-, cia de qualquer impugnação de ter,ceiros ou âêste Qfí-
1am.. para 7..'50. Seus patrõés cio, proceder-se ao competen� registro de que trata 0'1
oferece, desd

'

., art. 2° § 1°, daquele decre�o. Da,do e

passa,'do nesta

eida-',''. .

ram e o pl.'!flCl-. de de São J0sé, aos quatro àia.s do, :mês � dezembro de

,:�Do um aumento ,.de apenas I.mil novecentos e cínquentlil e três.
"

�

,',

3,50 dólares. O Oficial: Arnaldo Souza.

REGISTRO D.E IMÓVEIS DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ

�V·end,e-s.
Uma motocícle, marca

'Lúndapp com sid --'- car 4,_

cilindros _ 800 C. C. - 38

H.P. _ eixo cardan,

Otimo estado. Facilito

.DIA 13 _ DOMINGO

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

\

t.

Ipagamento.
<,

Hercilio Luz.
Tratar a Av.

155-A Apto

'18AHCO
d�CRfl)íTO POP1J1AR

II � AGRíCOLA .

,. I I

',' '. R.v.o.:r� 16· .

. '. ,
• I'

"FLORIANÓPOLiS - 5�o..eói3..r,nt\

. >..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sábado, 12 de Dezembro de 1953 o 'BSTADO

ECONQMíA absoluta
�;;' Grande C'ONFORTQ,

. "

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��"
IMERSÃO' e CHUVEIRO

--�-._.,......

Capacidade 30 LITROS

.• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido:

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

mcior" escclo de

TEMPERATURA,
graduações de

_
o MISTURADOR DÁKO. de regu- .

- '\�ªªª§?i
lagem instontcneo, permite O

. CONFC>RTO'-absoluto'
Grande ECONOM·IA

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 'l.OOO"litros

Fabricados nos tipos
. horizonJol e- vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de' COBRE e

revestida de' material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por; TI=RMOSTATO.

que proporctona grange ECONOMIA.

"_-'_

. .1 ":tL"*IJ �:,:;��:.:� Nacional

I
. - Preços: ,6,20 e 3,50.

. _;_.' As 4 eS horas:. Imp. até 14 anos _

_ ___.;. ..1..- __,.,._'- ---

---------------.--�..-'-_--..----.-, _'. I:
Clark Gable - Rlca�do _'_

. ..

.

. A V i s O iParílClpaçao ���:;b��O��FOll'rESIUr.)l.]n..

.

• Brian Donlevy - em - �ifjtl._I Dr. Hamilton F. Stocco . .' _

-,-, --.-- --, --- . .

.'

':j. A DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS r: Serviço e Sra. participam o nasci�.
.' HORA DA DECIÇAO

. I As 8 horas
.' te Luz e Fôrça - comunica que domingo, dia 13 do

mento de seu filhinho Pau- Continuação -Seriado -: 9,' Viviam; Romance _ Da-
�:_:;orrente, será interrompido o fornecimento de energia ,.... '.' � 'lO episódio -:- "

! lie Jean .:....:,_ em � .

12 DE DEZEMBRO- ),'c.létrica, das 7 (sete) às 12 (doze) horas, por necessi- 116, ocornd.o na �a:�rmd�- SAT'OM-O I

,
,

. ,'-,�. dadado serviço. I de Dr. Carlos C
..

orrêa, em
A DAGA DE" L. A : MAYA A DESEJAVEL

em 1720 Mmas Ge No programa: -.
- I'

..--: .

.

'
. -I Diretoria de Obras Pública, 11 de Dezembro de 5 de Dezembro de 1953. ...,.- I Completo Nacional

na Maternidade Dr .. Carlos' rais foi declarada Capitania 1953. ,Co.mplem�nto NaclOnal.l
'

35Preços: 7,00 -

, o

Corrêa. ,

-

1 independente da de' S�0

Partícínacs
,Pr,eços:, 6;20 e 3,50

_ I Imp. até 18 anos.

Fpolis, 8-12-1953 Paulo;
.

'f ,.
.

-

ar, 1cípacao .�. Imp, até 10 anôs. I
- em 1801, fói graduado, Y V d' S

"

ATENÇÃÔ:
corno 'Coronél'do Regimén-! VIUVA ANGELINA VIEIRA BRIKI .en e- e ri, ii .. =- 11 ...V!to de Linha da Ilha; de I I'

.

't tM J i4 % ti! ,Gl� Em. virtude da grande
. participa a seus parentes e pessôas amigas, o noi- .

f 1 d
.

1 MPRESanta C ta'
.

a c'élebre d d f Ih d d ·Uma máquina "'.e escre- a ta e nique f a E -

a rm, o va o e sua i a Maríam com o sr. E uar o Jorge II
A Bhs.

"NA'UMANN
s

:

s.
,

k
IZAr SO'I'cI'ta, enc'arec'l'da-"Barriga-verde", o "-'bravo: �::'utkosky ver, marca. Judy Garland _ Fran

f
-

de'r José 'da Ga.mà'Lo.bo,;d'E.ça; 1 Palmas, Paraná 8 de Dezembro de 1953
-

IDEAL", em perfeíjo.sesta- ,. '. I mente, a coopera5ao
,

__

.
:7"'�

-

Morgan-e- em -

d
- em 1829, foi -rícmeado EDUARDO NICOLA'U RUTKQSKY I co.

,. I
, '<) MAGICO DE OZ I

seus distintos frequenta Q-

Presidente dest� ��tão Pro- !
,

"

Tratar à Rua Preside�1l.e f No .

res, trazendo dinheiro '

tro-
,e programa; I' d I' àd

.

vincia, tomando posse a 14 'MARIA DO CARM'O RUTKOSKY Coutinho, 73, nesta C;'rr,j'- r .

.., ca o pe o que
.

agra ecera;
JT

,
" ., Complemento Nacional. I

•.

de ..Janeíro- de
..1830 e, dei- tal. I antecIpadamente.

xando em 22 de Abril de . participam a seus parentes e amigos o noivado de

1831 Ch f d D"
- seu filho Eduardo 'Jorge com a srta, Marian Vieira

, o e e e. IVlsao
I Briski.

. '

Mig�el de Sousa Mello e i Florianópolis, Sta. Catarina, 8' de Dezembro de 1953
AlVIm; \

_: MARIAM e, EDUARDO - .

-
- em 1839" Luiz Alves ,. . confirmam

,

d· L' su
.

t d ��-'�)--"'''Ie ima e 1 va, mais ar e i Partlo
- _'

Marechal - do
. E�er�ito e,';, ar ICfpacao .

D�que de Caxias, foi no-
,

. "
!

meado Pr:si'dente é. C�'; OSVÀLDO MACHADO
I O Centro de. Irradiação mandante Geral das Força�' ,E SENHORA
Mental "Amor e Luz" realiza I

na Provincia do Maranhã.. I '.

sessões Es?téricas, todas �s se- r - em lS73, foi inaugura- I .

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
gundas feiras, às 20,30 a rua do o farolete de Anhato- de suas relações o contrato de casamento de, seus fi

�J:.�lhel[o Mafra, 33 - 20
mirim; a barra do n�rte lhos

l ENTRADA FRANCA do porto de Florianópolis, LUIZA HELENÀ e PAULO HENRIQUE
situado a: 27.25'44" de lati- Florianópolis, Campos Novos 8-12..:53.
tude sul e a 5024819" oeste

GARANTE O QUE FABRICA
�.--_ ........

V. BAIOS S/t.-Comércio e 'aenclas
Rua Jcão'Pibtol 9••Fpolis--Sta. Clitarina

Vende-se d��i:�'1877, no'Rio deI'",'.;-� M·lssa de 7- 0·18'NEGO�lO DE SECOS E j Janeiro, faleceu o escritor
__

�,'

� �-,
_

I
MOLHADOS· José Martiniano de Alen- I I

Por preços de ocasião, car,�nascido em Mecejana; ,Vvà. Pedro Laus e Filhcs, convidam 'os parentes e

vende-se um bem afregue- amigos, do inesquecível falecido, para assistirem Mis-
no Ceará em 1 de Maio de

sa, por sua alma, 2a feira na Igreja No�sa .Senhora de
sapo sito defronte ao porto 1829; Fátima no Estreito. .,.

'-,

do estreito .. em p!,edio re";
-. em 1889, na então

cem-construido 'n� rua 14 Provincia de Alagoas, nas

de Julho 595, ceu Pedro Aurélio de Gois

zer de participar a seus pa- ,

rentes e pessôas de suas re-
I

, ... '_"'. ,.
. I

la,Ç9és"o nascimento de sua

filha MARIA-INÊ:S, -' 0-
corrido no dia 8 do corrente

Ver e tratar np

local.

mesmo

,.

�----------. -----------------

AGRADECIMENTO
• -' i· - -...,;

(

PAULO BLASI

',"..
-', �:.-

I Notas Evangel'jf8s'
i

, ,

João VIesley fulminava' com o seguinte argumento'
os descrentes na inspiração da Escritura': "A Bíblia foi
concebida 'por uma das seguintes entidades:

'

_ 10 Por homens bons ou anjos; 2° Por homens máus
ou demônios; 3° Ou então por Deus. :

-

I .

"1° Não 'pode ter sido co�cebidá por h,omens. bons
-I nem por anjos, porque nem uns nem outros poderiam
escrever um livro em que tivessem: rneitido em cada'

,I página escrita quando lá ])l.rnham as seguintes frases:
"Assim 'diz- o Senhor", sabendo" perfeitamente que.o
Senhor nada dissera e tudo Iôra inventado por êles.

"2° Não pode ter sido.concebida por homens máus
ou peles anjos máus, porque seriam incapazes de, es
crever um livro que ordena. a prática de fados os gran-'
des deveres, proíbe os' pecados e condena, ao ,castigo
eterno. ...

I'
"3° Portanto, concluso. que a Bíblia foi concebida 'por

.

Deus e inspiradaaos homens."
��.,-,.,. ... w ..""\w .. � ��............"... •• ,_

,I
, Imp, até 14 anos.

-,

No' programa:

Complemento.Nãdonal .

Preços: 7,60 - 3,50 <,

Censura: - Livre.

A's 8.horas
Isa .Pola - Adriano Ri

moldi - em-:-
A CULPA DOS PAIS
Clack Giabl.e:_ Ricardo;',

Montalban '-- em :.:.._

ASSIM SÃO OS FORTES

Monteiro,
.

h.oie General de
Exercito e uma da� figu-,
ras mais destacadas do ce-

AOS
TE'CNICOS. DE CONTABILIDADE DE 1953

.. , .. __..;,::.."

.,

,�,

nário nacional;
-,- 1891, realizaràm-se em

JOÃO LOSSO Jj_; FAMÍLIA, vêem de público agra-

Lisbôa .os funerais do . ex-

.

decer penhoradamente aps TE'G._NICOS DE OONT.!\-
BILIDADE DE 1953, como tambem seu patrono Dr.

Imperador dp Brasil, �. Pe� Osmar Cunha, Paraninfo Dr. Vitor Lima e Diretor da

I ?ro
II,' falecido' em París a Academia de Comercio, Professor Flávio Ferrari, pelas

5 do mesmo mês, e an(); homenagens préstadas liyremente ao nosso filhn' RUBI

I André Nil� Tada,sco LOSSO, ex-colega da turma que ora se diploma, o qual
se viu impossibilitado de continuar ao lado de seus tão

!��>4IIIIH� ,humanitarios colegas e mestr�s, por ter sido levado pe
lo destinõ em trâgico' acidente. Pesarosos por não verem

o RUBI se formando junto a,um espírito tão humanitário,
mas satisfeitos por sabe�lo não e�quecido, desejam a todos
que sejam felizes, na carreira que ah:t;a�aram é aos mes

tres que continuem a .educar, como bem o dem-onstra
esta Turma, homens d� coração e sentimentos para a

grandeza' do nosso Brasil.
.

Flórianópolis, 10-12-53.

I,
"

1 I,
-

"

�}.
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MáiÜot de elastex da'mais t
afamada marca·NEPTUl\lIA I

'

.

. Cr$ 38.0,.0.0 ...

. '",

Capinhas colegial desde
Cr$ 14.0,0..0

'Calçõ'es: de .banhe de

'shantun�'Cr$ �1,.oQ

Tailleur Sport de Alta elegância, CQm: Sai� com prega
arras; 'mangas [aponesas; com punhos virados, bolsos
embutidos; e cinto de couro' debruado.,Linda variedade

"

em cores. Apenas Cr$ �6.o,.o.o

f
s

:

'tl'elone Linhol Iarg, 2,2º metro Cr$' 53,.00.

TAIr.LEURS DE LlN'HO: A Modelar apresenta êste ano
, t'

.

um sortimento caprichosamente
Uildo e uma seleção de alto
bom gosto!

Milhares de camisinhas de algodão e jersei, 'para
meninos, desde Cr$ 2.0,.00.

Blusas de jersei a Cr$ 29.0.'0
Blusas bordadas a Cr$ 33,0..0

Finíssima calça para Iínho Cr$ 250.,0.0.
,Calças de brim para trabalho Cr$' 57,.0.0
Calças meio Unho bem boas Cr$ 125,.0.0.

. ,
,

-

.

I
I
t •

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamado e o mais vendida colchão do País
Casal: c-s 1.750.1.00.

) ,

PI8ÇOS 016 São
_

Um Verdadeiro
",
Brinde De' Fim de�ADo

, ,

da A, MODELAR

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,0.0.

,'.

, .

Elegante terno de finissimo
fropicaI, corte e acabamento

perfeito:

Pura lã' c-s 950.,0..0,
Meia lã c-s 455,0..0

Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

Cr$ 225,,00.

Pinisalmos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,0.0.

"

_...__.------------

Sofá cama para casa! PROBEL Cr$ 3'.90.0.,0.0.

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 165,0..0

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA
- A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDA-
A

.

CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

<;

A melhor das colchas de algodão para casal Cr$ 114,.0.0

Saias desde Cr$ 43,0..0

'1.0..00. lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,0.0.
Vestidos para casa desde Cr$ 68;.00.

vestidos de praia
•

vestidos de passeio

vestidos de toillete

Umá variedade belíssima!

Poltrona cama Cr$ 1.2.0.0,0..0

ALGUMAS OFERTAS' ESPECIAIS 'DE ARTIGOS'PARA
O LAR:

, ,

Finissima marquísete, largo 1,3.0 ......•... Cr$ 25,0.0
Nylon de algodão, lindas' cores para janelas Cr$ 32,.0.0

I
Toalhas para cópa dúzia Cr$ 89,.0.0

�retone Linhõl, 2,20. ,?etro Cr$ 53,.0.0
Colcha de casal superror a ; : Cr$ 114,0.0

.' Toalhas de rosto felpudas a
"".7' •...• Çr$ 15,0..0

Jogos de cretone para casal, a : Cr$ 149,.00

__..Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas a -. . .. .. Cr$ 35,.00
Calças de brim a : / Cr$ 57,.00'
Calças de tropical .........•.......,:..... Cr$ 95,0.0.
Calças de puro linho a :............... Cr$ 225,00
Pijamas superiores, L' •••••••• : ••••••• ,Cr$ 129,0..0
Temos de meia lã , .. ,

' Cr$ 225,.0.0
Guardas chuvas a '................... . . . . . Cr$ 75,.0.0
Camisas de seda Sport ',' , .. Cr$ 89,.00

Etc; Etc. Etc.

GRANDES OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidirihos bons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 25,00.
Ternos de, brim para mocinhos '

', '. . .. Cr$ 89,{).o
Calças ótimas ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$' 35,00.
Camíslnhas listadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20.,.0.0
Camisinhas de Jerseí desde Cr$ 4.'l,.o.o
Blusões Sporte a .... : ..•......... ;'. . . . . .. Cr$ 47.0.0
Terninhos com blusínhas á ,: .. ' � Cr$' 55,0.0

Etc. Etc; Etc.
'
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Altas Autoridades. Visitaram, Ontem, Setores· do· 5- Distrito .Naval
Supervisionadas pelo Co- bras que são o traço predo- Cuilhon de -Melo, Capitão

_

Depois das autoridades de Fuzileiros Navais, ps �i- Guanabaras, Lanchas, Esca- ensejou ao todos conhecer

mando do VO Distrito Na- I minante do trabalho do sr. /dos Portos, CeI. Pinto da serem recepcionadas pela sitantes puderam verificar o lés e pequenos' barcos de outro departamento- qQ.� se

vaI, n�sta Capital, as come- [Almirante Carlos da Silvei- Luz, Comandante do 14° B. oficialidade, sendo' presta; esforço do sr. Almirante pesca e passeio. destina à educação cultural
moraçoes da Semana da ra Carneiro, cujo dinamis- C., CeI. Pedra Pires, Co- das pela guarnição as conti- Carlos da Silveira Carneiro NO QUARTEL DOS FU-' dos marinheiros. Forma-se,
Marinha, êste ano, com en-

I
mo, à tôda prova, vem-lhe mandante da Polícia Mili- nências de estilo ao Chefe que, organizando-o, apare- ZILEIROS NAVAIS assim, verdadeira pleiade de

cerramento no dia de ama-
I

tornando credor da admira- tar e oficiais, Major Av. Ro- do Executivo Catarinense, lhando-o, pode se orgulh.or No edificio da antiga Es'; homens capazes, dentro das

nhã, estiveram à altura dã çâo e do respeito do povo berto Brandiní, Comandan- foi servida, na sala de co- de sua iniciativa, inegàvel- cola de Aprendizes Mari- gloriosas fileiras da -Matl�
cultura e do civismo dos barrigá-verde. te da Base Aérea, dr. Jorge mando, uma taça de cham- mente notável. nheiros, está instalado o nha de GuerraVârias.salas
bravos marinheiros do Bra- Da séde do Vo Distrito da Luz Fontes, representan- panhé, I Ali, barcos de todos os ti- Quartel do Destacamento de aula,_ entre as quais às

silo Naval, acompanhados do sr. te do sr. Prefeito Paulo Fon-' Em seguida, no Continen- pos usados pela Marinha de da fuf,'"Cia. Regional de Fu- destinadas às de-dactílógra-
Várias solenidades ense- Almirante Comandante e de. tes, . Vereadores Antônio ti, á visita ao 'Guerra são construidos, o zileiros Navais, reformado fia, ocupam todo .o yàsto

[aram o verdadeiro congra- vários oficiãis do seu Esta- Paschoal Apostolo e Mário ESTALEIRO DO VO DIS- que demonstra a capacidade' pela atual administração do edifício. '

çamento entre civis e mili- do Maior, os srs. Governa- Couto, da Câmara Munící- TRITO NAVAL dos nossos operários navais'j VO Distrito. -

tares, nesta
-

oportunidade. dor Irineu Bornhausen, De- pal desta Capital, e repre- No estaleiro do VO Dis- Desde que instalado - mar- O prédio, que sofreu re- NA ESCOLA DE APREN�

Homenagens à gloriosa 'Ma- putado Bulcão Viana, repre- sentantes da imprensa 10- trito Naval, nas proximida- ço de 52, até a presente da- : formas radicais; oferece, ho- DIZES
. \ '.-

.rinha do Brasil, com festi- sentante da Assembléia Le- cal, rumaram, depois de rá- des do Quartel do Destaca- ta, já foram fabricados cêr- 'je, segurança e conforto. Com a visita à Escola de

vidades de cunho civico, fo- gislativa, Mons. Frederico pida visita à nova Estação menta da 6a. Cia. Regional ca de 55 embarcações, entre "Alí, entre as salas de aula, Aprendizes Marinheiros; on-
ram a nota destacada nes- Hobbold, representante do de Rádio do Distrito, recen-

' ,

o refeitório, as salas de ins- de moços são as espéranças
sas comemorações. Isr .Arcebispo D. Joaquim temente instalado, para- o

T IC"M
trução, os dormitórios, des- da Marinha de Guerra do

Entre tôdas, há a ressal- Domingues de Oliveira, dr. cais Rita Maria, onde visi-
.

,-
' tacá-se a organização fe o Brasil, terminou o progra..

• tar as visitas que, na tarde Abelardo Gomes, Procura- taram o Caça Submarino
,

. �,-;:, ,
bom gôsto que existem em ma de ontem, dedicado às

de ontem, autoridades e re- dor: Seccional da República, Grajaú. • • • todos os departamentos do autoridades e imprensa,'
presentantes da imprensa Mr. Maurice Penrose, Vice- A BORDO - ------�----,- .. ,_. -" quartel; Com um páteo Nessa oportunidade," de-
local fizeram às diversas 0- Consul da Inglaterra, CT. Desde segunda-feira últí- BUij,ACOLANDIA inveterado.. Acontece que, magnifico, onde há admirá- pois das eontínêncías de es-

,_:c'-------
------- ----------, ma se en.cont,ra ancora.do à-,

'
. vel vista para o mar, os ho- tilo, asautcrldades e repre..

quele CaIS êsse navio de
I no .Início do seu govêrno e

mens da Mar-inha de Guer- sentantes de ímprensa.vísi-
werra, sob o comando do. Quando candidato, S. 'até seis meses atráz, S. Exa, ra, ali aquartelados, rece- taram

-

todas as dependên ..

CT Antônio Leopoldo Ama- Exa. andava a pé. Cumpri- excursionava de automóvel. bem instrução necessária a eias daquele admirável edí
cal Saboia, com unia guar- mentava todo mundo, exi- Semprede automóvel._Ago- melhores conhecimentos fício, que honra ,as tradições

i níção de 60 homens. E' inte- técnicos. da Marinha do Brasil;

1
,_;rante da Marinha de Guer-

bindo um sorriso, dando ra, contudo, só arrisca dei-
NA ESCOLA DE ESCRI- A todos foi oferecido um

ra, contando com 2 canhões palmadinhas nas costas dos 'xar Florianópolis, de avião. TA E FAZENDA coquêtelno salãode.recep-
- le 76 e 40m. e 1 outro de eleitores. Depois que abis- Não soube S. Exa. conser- Já na reta de Barreiros,. ções,' pelá Comandante e

20m.· coitou a governança, desa- var as estradas, que lhe lo- I dois importantes departa- oficiais daquela Escola.

I-----------d----A--I---F------- · pareceu da circulação, eco- ram entregues pelo govêr- mentes cumprem as suas fi- DR. MÚCIO LEÃO'
.

mpressoes e to uacíonarle do SE'NAC nomisou ávaramente o' en-
.

. nalidades - a Escola de Es. O dr. Múcio Lêão, que'

,
.

.

no passado. DeIXOU aO a- crita e Fazendâ e a Escola hoje fará uma Conferência

Nacienal sêbre O Jardsn de' I Iânela
treabrir de lábios e passou bandono a excelente exten- de Aprendizes Marinheiros. no Clube Doze de Agôsto,
a andar de automóvel. Fe- são rodoviária que' possuía-I A visita que se fez à prí- programa do 'Curso de Ex-

M 'I B chou-se em copas e no pa- mos. Que era elogiada por' meira, em edificio que a Ma- pansão Cultural, que ehe-:
_(( ur. O . raga)" [ácío. De repente, possuido quantos atravessavam o Il:lnh� adquiriu, por compra, gou, ontém, do Rio, também

�
,

.. da firma Sscarpellí S. A.,' integrou a comitiva que ví-
de um incoercível delírio nosso Estado. Que, durante, com vasta área .de terreno,

.

sitou êsses depártàmentos.
Visitando', ante-ontem, o

I
Infância "Murilo Braga"; cadoras, agradeço a oportu- ambulatório, chamou o se- anos, conquistou primeiros I .

, :- .

.

,
" ','.' "

.Jardim de Infância "Muri-, O SESC de Santa Catarina,
I
nidade que me deram de cretário particular e pediu- lugares nos congressos rea

I

F h'
.: ··

..

a·
'.

-

10 Braga", desta Capital, o
I

sem dúvida, realiza algo' sentir, de perto, a utilidade lhe uma relação de locali- lizad.os 'no Rio e Sã� Paulo�! ""0G..· an '. b.�
sr. dr. Roberto N. Dane-I que, per si só justifica a cria- efetiva do SESC, irmão gê- dades, onde jámais fôra um Por ISSO ou por aquilo, o fa- .- .

.'
�

,

mann, Diretor dos Orgãos ção da entidade. Vi 1.02
I
meo do SENAC, também Governador. Queria S. Exa. to é que S. Exa., deixou as'

.

_

.:
, ,

,
"

Regionais do Departamen- crianças alegres, em conve- na preparação de menores sêr o. primeiro (a visitar) estradas à matróca. Dizem) . Pelo oficio nO"975/53 de 10 do corrente diz�
to Nacional do SENAC, niente regime de formação, brasileiros para uma vida já que era o último a gover- que foi por-economia, ,en- n'os:odlustrissimo :sr. Tenente Inspetor

. G�t�l'''�a
deixou consignadas, no li- ajustando-se ao grupo so- de trabalho valorísada. E' f' Vísit t t I P TV'

nar. aSSIm 01. lSI ou
I
quan o ou ros, sugere.m a,

.

',-,'�S'enhor Diretor:
; ,.,'

vro
.

competente daquêle cial e, por tudo isso, sus- Em 10-10-53.' L' édit
.

S bi ti id d
.

t drerras me I as. em o je 1- mcapaci a (L ma a,
.

os _a- E; de, se lameIltar que êste (sic) jornal t�rihà
Jardim, as seguintes im-I' c.eptiveis de' i!l.tegração de- (a) Roberberto N. Dane- n t

-

I tuaís dír 'gentes E O" bura
.'.

\70 co cre o, senao a amp a . 1 1 1. • '" -

por costume deturpar fatos (com relação aí I.V.T.P.),
pressões: -, /

vida no futuro, quando en- .'nann - Diretor de D. O. publicidade que vem usu- cos foram se' acumulando e, tam1;;em c;liga ',\nverdades como aconteceu com a

'Com a maior satisfação tão colherão os frutos ago- .10 Dep. Nac. do SENAC" fruindo, com� gt�be-tToter (não no Inca) nas estradas, edição do dià 8 do corrente. .

d e i x o, aqui, consigna- ra semeados pelo SESC. -----------------------., onde a grita já atravessou .,; Se digo. jsso, e porqi1ê 'nesta (�ic)" edição 're�

d f d A D
-

d d d ' I porta-se (sic)·,a, um acidente havido com' a eami�
a a con orta ora impres- ireçao ,a enti a e, a

o
.' fronteiras, cobrindo de ver- nhonete da I.V�T.��" mas não dirigida por. l!lim

_CsãHOUom.rjeeS·,.cOàa.Sus107U�300ehJoarrad�im,�do,e�DenimreSiÇaããOc�dtOa·.rJia�red�isme1'ldá�SrE�dUe!- emagogla,'
gonha \Ç>s ,nossos fóros de (At�ópelamento'de'uma menor). (sic) .

.

J'
gente' progressista. Sábado Outra inverdade é a de 'ciue 'faço "Esport� e pis:-
passado, o sr. Bornhausen ta de corrida em vias Públicas." (sic) , •.

' ,

.

�oi visitar Concórdia, mas, ,Prezo muito pelo (sic) cumprimento do "Ce-
. digo Nacional de Trânsito, bem como ;as;.vidas dos--'

, I le avião. Foi e voltou. O pedeSitres. ; , .
- -_

salões do Clube 12 de A-, tras e nome sobejamente
I

I

gosto-e DR. MÚCIO LEÃO conhecido nos nossos meios ale' co'm e ·d' d'
.

que, aliás vem �azendo ulti- Quero' crer' ql,l.e_N�S., n&o t;�teja' a9'-(sic)' ppr
-

I a· n cessl a' e mamente. Ninguem lhe fale dos aco'ntecimentos que deram 'margem!."a esta (sic)
da Academia Brasileira de' literários.

- . "

em estradas de rodagem, reportagem sem crit�r-io ,e senso jornalistic�.
Letras fará a sua anuncia- O Curso de Expansa-o D'esde qu as u

' I t' d V···" l'
,

j que o hOm_em briga. Fica _

e s mI a nspe orla e
.

elCU os, um
da CONFER�NCIA sôbre o Cultural prestando urna ho- A demagogia tomou de assalto o govêrno. A sua I possósso, xinga todo mundo

dos pontos que (sic) mais me batí foi: --"Excessiva

abolicionista JOSE' DO PA-
I
menagem à "SEMANA DA Jôlha oficiosa não faz outra coisa. Um e outra vivem .

velocidade que (sic)·muitos motoristas'· estavâm.
I

.

e respiram politicagem demagógica. A propósito de E num dêsses instantes -

possuídos. (sic)
-----.

.!
TROCINIO". MARINHA", fará' a entre� nada e a propósito de tudo, atiram-se ao embuste e à (quasi diários) de irrita- A finalidade de um jornal não; é deturpar. fatos;',
Saudará o' ilustre acadê- ga dos prêmios às vencedo- f I f'Ad' dAd' 1

. . ,-

'bl'
.

d dasa e. gora, epots e tres anos e· promessas, ção, entre apoplético e furi- mas SIm esc arecer a opmlao pu Ica- com a os

mico o nosso conterrâneo ras do. concurso "A MA- querem os situacionistas brincar de anjos-da-guarda bundo, gritou: "Acabo com-
precisos. .

Dr. OTHON DA GAMA RINHA BRASILEIRA E do funcionalismo. Desse mesmo funcionalismo que N�o creio que' êste (sic) jornal -tenha' dado'
recebeu três anos de castigo. Elaborada uma reestru- prando um helicóptero, é a (sic) áquela .reportagem por óuvir. dizer' ou q'ue

b'EÇA, Presidente da Aca- SEU PATRONO". "

turação recheadá de atas discriminatórios, querem solução! Mas o esportivo (sic) é de se lamentar ou, que tenha' sofismado; '.

aprová-la s'ob a coàção d; uma chantagem: ou a opo- sr. João Colin (que tem Esclareço a V.S., que si deseja melhoré�_ inlor-:'
sição diz amem às monstruosas injustiças que estão suas verbas trancadas pelli) mações procure o Dr. Renato da Rocha Gutierrez.
nesse mesqu'nho

.

t t t
. , 1 . S,audàço-es." "

".

t pro3e o ou, se en ar corngt- o, mes- :!olega-da Fazenda) quiz ver '

mo em parte mínimci, o Governador vetará tudo.. Que o ilustrissimo Inspetor, na sua linguagem,.

I
Com isso ó Executivo tenta ferir. até o regime, reti-

I
de perto o estrago, que a

avança o sinal - resta evidente. '

.

\
rando atribuições do Legislativo. Mas, se os gover- teimosia dó sr. Bayer preci-

.

Mas, também, ,parece que lê tão bem : qu,antó
nistas agora estão morrendo de amores pelos Bar- l)itoü (cor�ando 'verbas daf

escreve, pois este jornal, n� sua edição de-8 'do'cor"::
nabés, porque o Governador não aceita correções de Secretaria da Viação). E re- . rente, não afirmou que a' famigerada camioneta d�;
inequivoca justiça no seu projeto? Demagogia pu- I.V.T.P: fôsse dirigida pelo ilustrlssimo Inspetdr,'
ra! Porque só agora, no fim do ano, r.emeteu o p1'O-'

solveu voltar de C�ncórdia,
I quando atropelou uma menor! N� reportagem do,

jeto ao Legislativo? Porque até hOJe' não pagou o por terra. Antes não tivesse fajo, -apareceu Q motorista culpado, e na do desa-
abono de Natàl que está devendo �aós Barnabés?

-
.

pensado nisso. Acabou de-a- tre �eguiI'lte não se disse que .o ilustrissimo I�spe-
Essa dó do sr. Bornhausen' é pura fita! O que êle " pé; caminhando aó lado do tor fpra o condutor do veículo-fantasma.
quer é que, com o seu projeto, QS seus atifhâdos p�s- seu automóvel, que, lenta- Afirmamos,'aqui, andar essa Camioneta fazendo
sem para traz os que não lhe leem a cartilha ..,.... se J das ruas pista de corrida. Não dissemos que o' ilus-
é que S. Exa.,lê alguma. Q," que� �stão fazendo é de-

.' mrnte, submergia e emer- tri��imo Inspetor é· quem faz isso. Mas :dissemos
magogia com a necessidade' do peqy.eno servidor pú- gia -da buraqueira, puxado aquilo, e está dito: doi& desastres em poucós

-

dias' "

blico. Estão fazendo é a coação tipo capitalista, só-. poi' uma samaritaníssima não chegarão para aprova? .

'

,<

bre a fome, daqueles que'até ·agora estavam entre- junta de bois. Lá na serra O ilustrissimp Inspetor não lê direito: treslê, «;

gues ao leo e viam os dinheiros públicos carreados da Bocaina. Onde, aliás, ou-
côrre a desmentir o que, não foi 'escrito! Assin{ não

para os palácios faustosos e para as festas das cara- vale! Precisamos. por um freio riisso! '.

vanas intermináveis. .,'
, tro dia, nessa coluna, anun- Ao .que parece, o ilustre Inspetpr;' dep()�s .

de
O outro golp� - o que o inescrupuloso Presi- ciámos a existência de "uma bater"se pela excessiva velocidade que muito's mo";

dente do Legislativo pr.eparou para dar, escudado nó possante junta de bois, ao toristas estavam possuidos, acabou :aderindo é fam;;'
funcionalismo da Casa -, êsse já deve'ter ido à gar- dispôr dos senhores viajan- bém ficou possuido!

. ".

?'a. A oposição saberá defender os anseios e as ne- " A
�

1 d d
' Coricordamos em que não é finalidade de uni'teS. ,rea i a e é uma só:

�essidades dos servidores legislativos; sem engulir o jornal o. deturpar- fatos. Acreditamos, de nossa� par-
'

,

t,· d V I .

OI o sr. Bornhausen e sua e1t� ,

t11ven ano, o sr. o net iveira.' te, que a fi�alidade. de um veículo da Insp�tpria, .

O que a oposição quer e pelo que sé vem batén- to_urage, viajaram de auto- não 8eja atropelar '.crianças e- deturpar outros veícu- c
_-

do há �l.Uito tempo, é por fazer justiçá aos servido- móv�l, emquanto resistiram los! Seria razóavel, aqui, um ponto de estaciona!;
res públicos. E não para usá-los como-isca política as estradas deixadas pelos mento. '" .

ou fazê-los de peteca num jogo desumano de inte- F.inalmente devemos';'_ lamentar que· o ilustrissi�'
.

l'
• govêrnos, ,pessedistas. Na

re�ses po tticos. _Os ricos do PaláCió e das verbas pú- �o Inspetor, agora tão cioso na'defesa da sua lns-
blicas estão torturando seus servidores os de casa vigência da' nova era (dita peto�ia, não nos quises��,,,esclarec�r aq'!il.q��· ,}��,�,;:
fazendo-os de anteparo para protéger. dfilhados e �or�' bornhauseana), viajar,·� �6 caso, do jeep,que andava:'a �a�er politiC,agem 'i4,�pdr,,,,
religionário,s. No toca'l'tte (i' ciumento, h07íe�to, justo'" de

-

avião. Ou de h:enc6pter�. f" _' Canoin,has. E, no mais" �ue_ o'. i�ustrissin'io -Iris�tóf
e humano foi, o P1'QP�Sto pelo�Prefeito da' Capital - A que ponto -chegamós, se-

nos perdoe a contra mão e continue prezando pelO
'

que pelo menos teve a decência de não jogar com a código e sobretudo, pelos nossos pêlos de pobres
necessidade dos Barnabés. Bem verdade que o sr.

nhores udenistas. .. pedestres. Amem!

�((1Llo_ .Fontes é médico e o sr. Bornhausen cápita-
.

ltsta. : .

'

_ I ... BUM GH1.nERME TAL

� , ---_:_---
Florianópolis, Sábado, 12 de Dezembro de, 1953

Escolã . de Formação' de
Pilotos Comercíais

RECONHECIDA PEI,A DIRETORIA DE
AERONAUTICA CIVIL

A SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL I

LTDA: comunica que se acham abertas as inscrições
para o Exame de Seleção ao curso acima.

.

São condições e documentos indispensáveis:
a) :__ Ser brasileiro nato;
b) - ter mais de 17 anos e menos de 25, referidos

êsses limItes áo dia 1° de Março do ano da
matrícula;

ser solteiro e não servir de arrimo e pessôa
alguma;

d) - ter bons antecedentes comprovados mediante
atestado ou fôlha corrida fornecida pOl' au-
toridade c_ompetente; _

-

e) - haver concluido, com aproveitamento, o cur

so secun.dário }O e 2� ciclos �ompletos;( I
f)' - estar autonsado pelo pal, mae VlUva ou tutor

(menor de 21 anos).; ,

g) - apresentar certidão de nascÍmento;
h) - quitação com o serviço militar;
i) .,- 3 ,retratos. 3x4 cms. tirados de frente (cabeQa

descoberta) ;

OBSERVAÇÕES:,
a) - Os candidatos de 18 a 21 anos incompletos,

que ainda não possuirem certificados de re

servista, deverão apresentar próva de alis-
tamento niilitar. .

b) � AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE IMPRE
TERIVELMENTE NO DIA 31 DE DE
ZEMBRO.

Os interessados deverão procurar a Séde da I
�ucursal �ou Agên�ia) da Cruzeiro do Su!, Ia

-

rua Fehpe SchmIdt N. 40 para os deVI-
dos esclarecimentos .

.

c)

c)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


