
Encerrados os trabalbos� Dis'curso� do sr; Nerêu
Ramos, cuja' presidência foi exaltada pelos lideres
RIO, 16 V, A) - Com a Falcão. O representante ce- Flores da Cunha. Tanto o sessão legislativa. Ela foi, contrar o denominador co- duzem para o alto. Quero

sessão que hoje à tarde rea- !I' arense leu, para que ficasse venerando parlamentar gau- sem contestação possivel, a mum que, ao seu pensar, agradecer-lhes a colabora-
lizou a' Camara dos Depu- constatado dos, anais a nota cho, como os dois lideres, maior de quantas há reali- mais convinha aos interes- ção que trouxeram à Mesa
tados encerrou' suas ativi-; divulgada pela secretaria sob palmas prolongadas, e- zado a Camara de Deputa- ses do país. que dirige os trabalhos da
dades este ano. Assumindo do Palácio São Joaquim r xaltaram a figura impar do dos em toda a vida do país. por isso é que a Cama- Casa. Quero agradecer a

, I 'r
a presidência às ·14 .horas, ' sôbre a visita feita ao car- Presidente Nerêu Ramos. Os projetos de lei que inte- ra de Deputados se presti- cooperação permanente, sin-
o secretário Rui Santos a-! deal d. Jaime de Barros

I DISCURSO DO 'ressam grandemente o de- giou na admiração e no a- cera e leal dos meus compa-
briu os trabalhos, presentes! Câmara por, um 'dos atuais I PRESIDENTE ! senvolvimento do país aqui preço publico; por isso é nheirosde mesa.

no recinto 70 deputados. A-
J
.dlretores do vespertino "UI- ! Rio, 16 (V. A) ",.... O pre- foram discutidos e votados, que a Camara dos Deputa- Quero agradecer a outra

pós a leitura da ata da, ses�: tima Hora", que o fôra con-I' i
sidente Nereu Ramos, diri- sob a inspiração do mais dos e o Congresso Nacional Camara legislativa - o Se ..

são anterior e do expedien-
I

vidar para abençoar, um,
'

giu-se aos seus pares, pro- alto patriotismo unindo-se a se vão afirmando dia a dia nado da Republica alinhá
te, ocupou a tribuna o dep .. presépio armado pôr êsse I nunciando o 'seguinte dis-! ma-ioria e minoria no mes- e' recuperando o prestigio de harmonia que procurou

Celso, Peçanha, que fez um jornal, visita essa que foi
r

curso; - "Antes de decla-: mo pensamento de servir popular. A Camara de manter eom esta Casa no,

rotrospecto dos trabalhos depois objeto de exploração
I 'rar encerrada esta sesão e' o Brasil e o seu futuro. Da- Deputados pode orgulhar- sentido do prestigio do Con-

legislativos, para anunciar pOJ; p;rte deste vespertir:o. I' de subn{eter à aprovação: qui, do topo desta mesa. se .de ter compreendido exa- gresso Nacional. 'Quero a-

vários projetos de sua auto- - O R A D O R E S ,rinos, lider da minoria e o da Câmara a ata final dos acompanhei as divergencias tamente sua'missão no regi- gradecer a coadjuvação efi-
ria, votados no corrente Na sesão de encerramen-

'

Presidente Nêreu Ramos. nossos trabalhos, quero con-l nos debates que' problemas me que estamos vivendo. ciente e dedicada do funcio-
ano. to falaram os srs, Flores da Todos esses discursos fo- gratular-me C0m a Camara I provocavam, e com orgulho Ela se pode vangloriar de nalismo da Casa Quero a-

Seguiu-se com a pala- Cunha, Gustavo Capanema, ram calorosamente aplaudi- dos Deputados pela obrá I' de brasileiro, vi que as cor- ter compreendido excelen- gradecer' a bancada da im-
- J

vra o deputado Armando lider da maioria, Afonso A- dos, mormente o do Gral. util que realizou durante a rentes se uniam para en- cias das nossas instituições. prensa, vale dizer à im-
.�--'---------
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Ela se pode enobrecer de prensa brasileira, o serviço

-0

I !' r ter procurado, na sua pra- inestimavel que prestouDIRETOR

10
· .:!.. O·' I d fm11 S <i n � J � lO I a - tica, serviu e aper eiçoa- prestigiando a nossa ação

ArRruu"de.nRI.mdeOI " trio d� S, (:�hrina

,� n:ent� dasl.instidtl�içbões d�a-
com a

slua censura, com

dOSClOnaIS, rea izan o o ra Ig- seus ap ausos, que to os

IEeE"TE i
i A '" e X l

I
na de considerações e, do

I
eles s_ão' colaboração, '

'

DGminlOI F. ' "I respeito da nação, Quero agradecer tambem

d. Aquino,j ., ' N. 1l. i82 'I
A C�mara_se firmou pela I à ��prensa Nacional pela,

, .

• I sua orientação, pela sua solicitude e grande desvelo
�,....'-:__,. --' - .. '--- --,--, "'�''''__''�,,,::��,'.'-- conduta, pelas suas delibe- ,com que nos prestou ines-
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1 d dr-
__ raçoes, pe a in epen encia timaveis serviços. Quero

com que sempre agiu e, dizer aos srs. deputados, aos
sobretudo, pelo patriotismo funcionários, aos jornalis-flôres �a Cun�a [mpolga na Tri�una em ,que sempre se inspi- tas, que continuaremos aqui

, compenetrados da compre
I, -

d deveresE sei que não poderia- ;
ençao os nossos

. . .
I
para servir ao Brasil e ao

mos atingir no conceito po- !
'

pular, o grau de prestigio' seu futuro. Pode o povo
brasileiro confiar em que

que atingimos, não fora a

não somos desmerecedoresorientação elevada e digna
los lideres das diversas cor- da confiança que ele no.s,

rentes e nós que acompa-
conferiu elegendo-nos mem

nhamos os trabalhos. parlaJ br�s p.�stoe ramo do poder

mentares, nos que VIvemos IleglslatIv .

a história politicá do regi-
• Havemos de dar ao nos':'

me republicano, podemos so esforço no ano que vai

começar a mesma inspira-
ção já pública e firmada

por numero de responsabi-
,

lidades e de interrescs do

rou.

- Elogio �e Nerêp
RIO, 16 (V.A.) - No seu I to bem e. que daqui não I já me' estãô desfalecendo e à .g'ratidã0 dos brasileiros,

último' discurso, ontem, na I saio. (Palmas). Pertencer a, que não tenho mais àquela! êste é v. excia .. Lá em San

Câmara, o Gal. Flores da esta Câmara dos Deputados 1 vivacidade dos tempos me- i ta Catarina, naquelas ver-

, Cunha disse o seguinte: é não só pres:ar- maiores e

I' lhores.
.

dej�ntes montanh�s ou nas

Sr. Presidente. Quero 0- melhores serviços ao nosso

I areias
de suas praias, tenho

... cupar a atenção dos poucos -país, como também respirar I Desejo congratular-me, amigos udenistas aos quais
deputados que estão pre- o ambiente de patriotismo I com v. excia., sr. presiden-

I
prezo e com os quais sou so

sentes neste apagar de lu- pelo 'amor ao país e de ur- I te, meu adversário político lidárío, como Adolfo Kon

zes no' recinto, para dizer banidade para com todos os mas hoje meu amigo afetuo- der, como o primo de v.

que no fim da minha vida colegas de representação so, pelo modo por que con- excia., cel. Aristiliano Ra-

sinto-me honrado em per- 'nacional. duz os nossos trabalhos, al- mos, como Wanderley Jú-

tencer à Câmara dos Depu- gumas vezes tumultuários e nior e outros membros da

tados. De fato, tem chegado Aqui mesmo nos tritura- tormentosos, com atritos e bancada catarinense. Uma' que se votava. As atenções
aos meus ouvidos alguns mos é diluimos nossas di- com agitação. Eu estava en- coisa é a unidade política e políticas pouca significaçãe

, A . difi ld f �'d t di t
.•

f t 1 .em. A controversia é prórumores de que por gene- vergencras. nossas 1 'ICU a- ermo, sr. presi en e, no la ou ra COIsa e o :a o pessoa,

rosidade ou por cambalacho des, e procuramos serv:ir ao, em que os valorosos [orna- que é o mesmo que hoje me oria da democracia. Mas (_

coisa que é dos .tratoc da interesse público respeitan- listas promoveram uma ho- liga a v. excia. que me liga senhor, dr. Nerêu Ramos, Nenhum sentiu melhor as'

política, se me quer mais do-nos /e
' estimando-nos. I .nenagem a' v. excia. em fes- 10' meu querido amigo Os- que todos esses brasileiros: aspiraç.õ�s q.u� agitam a al

cedo ou mais tard� desviar 'Possivelmente será a últi- I ta que se realizou no Copa- valdo Aranha. Temos diver-
'

que servem ao Brasil di- ma do Brasil contempora

daqui para outro rumo. Te- ma legislatura a que com .. ·I ca'bana. Não pud�' compare- gências, discrepamos muitas '5am: "Sursum corda pelo neo, nenhum procurou -in

nho asseverado constante- parecerei. A vida é breve I cer, mas de coração lá esti- vezes e ainda há poucos amor à pátria, pela demo- terpretar melhor esses an-

I
." seios que os lideres que ora

mente que esta é a minha - "vita brevis ars longa" i ve porque se há homem que r dias, discrepei da atitude cracia'.
,

I I orientam esta Casa e a con-

cilsa, que é aqui que me sin- - e sei bem que as força.'> se tem imposto ao respeito, I dele em relação a uma lei
';..... •• _;'.1. __ ••••'. _

_

_
• ..� M __ •
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'rie de })al�stras promovidas pela Sociedade Cul- : ,ç?es �l1manizador'as da existê�cia, Contu,do, apenas

tUl'al Joaquim Nabuco, I s:Jenclamos as armas e se anunclara.m. as prImeiraS cl�-
, r idades do grande reamanhecer espIrItual - o que VI-

OS moços da Sociedade Cultural Joaqui� Nabuêo', ''',' 'i',' � c," A,,: � ,. '"
'. •• !�Os foi, a .côrru�ão retornar aos po.stos de éomando d,a

t
. A'

" d lav'ras com ,L",eqJIUbno_" tvOnüJ.hCO;,;, a ql.a�e lll!ltIhdade de tantas nda pubhc,a lllvertendo o sentIdo da que' I a VI-pedem ao �eud enR�lsd�asmGo co��e a, sene e P: d bri; vigílias intelectuais e de tantos desespêros armados qm� ória a""rava�do o conflito entre as necessidades do ho-
que, atraves a a 10 uarUJa, VIeram reve aD: o o -.

f" 1 b
' �

'A .

'

, .

11 d d rno pensamento catarinense, lU eInalam o, g o o,, � A ,
mem comum e as convemenClas dos grupos consbtUldos

10 o mo e
.. b "t d ., . E' a mOCidade, porem, Nao se rende ao desammo, 01'- ":m gG, �rn03.Todavia têm-me aqUI apenas o om proposl o essa '., A . A

,

.

,
-. 'b'l'd d d

'

't d gamza-se em gremlos" como este, e ,aprImora a sua estru- Importa combater ainda. Há uma guerra sem fardasagremiação e ,a ImI>OSSI�11.1 ad e
. ,e recusarfco?vdI e a

(ura intelectual. Desce à praça }lública' e mostraaos go. AI",

juventude - esta que, uOlra a, Ja me vae ugIn 0-..., .' N� d' '1 d d
:mediatamente exigida pelo interesse co ehvo, Guerra

,

x
vêrn.os as fendas do povo, ao elxa que o esp en or o 'lOS trustes e máus l1ac'iol!_ais' vencidos pelo ouro deles,

+ A mocidade é fôrça decisiva no destino da civiliza- seu idealismo deserte a paisagem humana da pátria, l)rÍncipalmente em nosso país onde há mais lágrimas
-

At f h" Moços de hoje, são numerosas as rotas abertas ao do que pão, onde o povo - desrespeitados os seus direi-ção, Glorificou-se pelo saber em enas e ez-se erOlca A

1• b d' b vosso espírito e em tôdas elas estão acesas as uzes ver-
-

tos e mortificada a sua fé - é um povo roubado no es-Pelas armas em Sparta, Rasgou an eiras e que rou es-

d t'
,

A d os entusiasmos que arrom- melhas da-s-- mais sérias advertências,'

J
',ômago e na alma, I

padas a IraOla. cen eu·
P'

b ortas da Bastilha, mostrando ao homem de to- rossegm, "Nossa tragédia maior é estarmos abandonados aos
aram as

I
p

, ,

tI' lado o lado digno da vida I
NS:>.l tanto a Marx, nem tanto a Toynbee, MaIS pa- delírios do 'poder econômico, O cínico o incanaz e o des-dos os p anos SOCIaIS o ou o , '

]\'1' C I' 'd h
.

d E dR'
" -

t d t a história ap'aixona. Subiu ra lY erl'lan, om () UCI o umamsmo e rasmo e 0- honesto lançam a fôrça do dinheiro nas campanhas e-Nesta par e a erra a,su
d" 'd"d l' d N' t h

'�-
,A 1 1- d- dA' Gritou a índole fascinante- ter an, contra o,morbldo In IVl ua Ismo e' Ie zc e. :eitorais e o resultado dramático é êste: o cinismo, a in-
a forca pe a n epen enCla,

C''· l't' C B
"

,

l'b 1 b I' d scravatura e republicanizando ontra o fno consel'vadol'lsmo po 1 ICO. om er,gson: - (�omp'etência e a deshonestidade assumem cargo de dire-mente I era a o In o a e
1

.
. � f t'b'l'd d

'

� D' 't"b . das praças, públicas e da tri- evo mr sempre e na direçao da per ec ,I lIa e, emI,Jo, cão no destino brasileiro. Recomeçam as corridas velozes
a nncao. a 1'1 una lasa

. ro', •

h" t f !d' ",
�, , , , '

b
•

lt' d
'

rla'm'ento conquistou os direitos as li- ra e"ra seJa onzon e ug. 10.. , I>ara a formacao de Imensas fortunas ,IhcItas, E obrIgamuna a a o pa, .' E Ih' .

dI" E 1 t 'O ' .
•

.. d d r ntias' individuais que nos fizeram cre-
,sco el o vosso rumo 1 eo OglCO, u aI, prmcl· J povo a novamente morder a fruta amarga do seu falsober a e� e, as ga a

,

speito do mundo 'paI é _que luteis e tenha o vosso combate o sentido do bem :1mor.
cer da lll�lfe,rel�ça 'Pfara tO,

re

da soberania alheia e nun- público, M:ocidade que não luta é sol apagado, em pleno Tem sido assim" fatidicamente assim,, JamaIs VIO ou a -

1'on,ena. " '" ,azul. ' '

'

I'
ca permitiu fossem rompIdos os hmltes da nossa, Deteve

�
,

. .' ,.

Basta, porem, Cumpre ao coração Impo e à inteli·
, paraguaio Atravessou o oceano, atendendo Nao vos seduza a fIlo,sofIa ImedIatIsta de Oma.r Kay- g'ência livre da mocidade - atuando no plano da litera-ao lllvasor, ,

V"
,

t l'd d d id d 1t' t � democráticos que a sua alma entesoira, 'I
an, IveI In ensamente dentro da. rea I a e comum: sen- tura, no teneno a c ência ou no campo a po Ítica -

aos sen Imen o"
, ' .,

f" f'
, '.

f t' Ih 'bl t' d
'

t ngue rosas de sangue rosas do heroismo bra- SlvelS aos movimentos que trans Iguram a lSIonomw fazer ren e a cana a que esta pro ema Iza,n ,o a eXIS-e ver eu sa" ,

I d d t 1 b dA' d 'd d� d 't
'

'I
' Ab' os chãos da Itália,' , SOCIa o mun o, a entos aos ape os que so em o pano- tencla o CI a ao e apagan o a nossa pa rIa no mapaSI elro 80 re

I t
.

t d . " 'd A , ,

d d
, r.a�:� rIS e, as ,ruas, 1"!I>enetraveI� a escrença que ,es. economlco o m�n o: �

"

. ,,_
E 1 ga a êste dia continnada nos moços que me 1'0- i tt'"l!za a alma a floraçao dos sentJmentos altos e deIro- 1 Moços, lutaI para nao serdes uma. aurora sombna

de iam,
c::volt'ilda d� ';er os desajustamentos sociais, os ta a pátria dentro do cidadão, na vida do Brasil.

.. _

- Este ,Diário da Manhã
anda tão desmoralizado
que até a luz da reda

ção foi cortada pelo
próprio Governo!

«Estã' é' minha casa: daqui não
, .

saio»

asseverar que por aqui pas
saram grandes lideres, no

taveis estadistas, mas ne-

�hum foi maior, nenhum
serviu mais dedicadamente nosso país para servir ao

Brasil, a fi� de que ele se

firme tanto dentro como

fora de seus limites territo

rias, e para que o nosso re

gime institucional se con

solide cada vez mais no
.

conceito popular, porque
ele é destinado a servir ao

bem comum e portanto, à

nação".
Estas palavras do 'sr. Ne

reu Ramos foram acolhidas

pelo plenário com calorosos

aplausos. Em seguida foi li

dl:\ a atq e encerrados os tra

balhos.

I
A 'Camara voltará a reu

nir-se no proximo dia 15

I
de janeiro, em sesão ex

I traordinária, de acordo com

I a convocação constitucional
, de deputados. A iniciativa

dessa convocação extraordi
naria coube mais uma vez

ao deputado Felix , Valois
do tetitorio do Rio Bran-

e mais devotadamente a Re

publica e ao regime do. que
os lideres da' Camara de

Deputados de ,1953.

co.

-------- ------
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O ESTADO

MARIO DE LARMO I DR.� ALFREDO .DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- :Roda�!:�I���:'!�;Ã� rua ITO
CANTIÇÃO ,

"

. CHEREM I W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160 I- MÉDICO -

'

I e .

- ADVOGAD? _

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

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
iDR ANTÔNIO DIB' Caixa Postal 150 _ Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. _ Santa- Catarina _ RAMOS:-

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI . Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃO - FIGAD.O Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS _ AQUINO.
UlNS - INTESTINO;:; "Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA· ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

, SIFILIS
/

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

ConsultÓrio - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. cialízado das DOENÇAS DE Rua Senador· Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 S·ENHORAS, com modernos
ADVOGADO:

'- 50 andar.
h Dr. Estêvam FregapaniHORÁRIO: oras. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 - Rio de

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

Janeiro.
horas Res.: Rua Santos Saraiva, �ULPOSCOPIA - HISTE- CONTABILISTA:

Reprejor Ltda,
r:: 1 E

.' Acácio Garibaldi S. Thiago
Tel.: .Cons. - 3,415 - Res. o: - streíto, RO - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral.

Rua Felipe de Oliveira, n.
- 2.276 - Florianópolis. 'fEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. IEdifício "IPASE"-50 andar

DR. ROMEU BASTOS DR,'! MARIO-WE-N- Icu�:���I����:�gU�:çã:ndas - l'el.��;i��TU;1� paUlO,PIRES DHAUSEN �aios fltra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU-' Na Capital
� MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE erme ho.

RINDO
Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultórlo : 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

I
Ano Cr$ 200,00

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

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

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

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

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. ' I Residência: Avenida Trom- perante o Supremo 'I'ribunal I publicados, não serão devol-

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS _ powsky, 84, Federal e Tribunal

Federalj'
vídos.

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

j'DR -=-A'--S-'A'�NT'�A'o'ELA de Recursos.. A direção não se respon-

horas.
'. .

• ESCRITÓRIOS sabiliza pelos conceitos emí-

R idênci L H I .,' Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados.
�l encia - ux ate DR. JÚLIO DOIN' (Formado pela Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12

� �Pt.: 410 Tel.: 2021. ,I VIEIRA Nacional
-

de Medicina da /- 10 andar - sala 1.

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

Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-

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

. \. ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Distrito Federal.D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA
N

.

1 d 1\'1 d" d' Ex-interna do Hospital Psi-aciona e ll' e ICIna a Ex-Assistente na Policlínica
U· 'd d d B '1 quiátrico e Manicômio Judi-
niversr a e o rasi Geral do Rio de Janeiro, na

_-

ciário da Capital Federal.Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e,
1\1<

• Ex-interno da Santa Casa deIaternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral-
(S

.

d Profv Octáví Misericórdia do Rio de
ervrço o rof. Octávio lway e no Hospital São João

R d
.

L') Janeiro.
o rrgues nma Batista da Lagoa.

E
.

t d S
.

d Clínica Médica - DoençasX-In ernn o ervrço e Curso no Departamento Na-
_ Florianópolis -

C.
-, Nervosas. -Farmácia Moderna _ Rua

írurgía do Hospital cional de Saúde
I A P E Consultório: Edifício A- T

-

P' t
. • . . T. C. do Rio de Consultas diàriamente das

.._ ...-_.._--.._..--_..,............... oao ln o

mêlia Neto - Sala 9.
I

b
-,

Janeiro 10 às 12 horas. i2 - Sá ado (tarde)
M 'd' d H

.

1 �esidência: Rua Bocaiuva, I f
- Ie lCO o ospíta de 3as. e 5as. feiras de 15 às n orma"oes Farmácia Sto. Antônio

Caridade às 18 horas.
134.

.

U
_
'\' Rua João Pinto

DOENÇAS DE SENH Consultas: Das 15 às18.
.•

, < ORAS Atende no Hospital de el�
PARTO" OPERAÇ'ôES horas. "13 - Domingo (tarde)

_ ,,- Caridade, de 8 às 10 horas.
'

C 'R J
-

Pi t 16
"I'elefone : O leitor encontrará., nes- Farmácia Sto. Antônioons: ua oao In o n. ; Consultório: Rua Vitor

da 16 00' 1800 Consultório: 2.208. ta coluna, informações que R J
-

P' t
.

s '" as , Meireles, esquina com Sal- ít díàr] d
ua oao ln o

'h Residência: 3.305. necessi a, I rtamente e e
oras. danha Marinho. lmedíator 119 - Sábado (tarde)

, Pela manhã atende Residêncía : Travessa DR VIDAL F r

C
• JORNAIS Telefone < armacia atarinense

diàriamente no Hos. Urussanga 2. _
pital de Caridade.' Apt. 102. CLíNICA D-E CRIANÇAS IIOA EGstadto 23.0625� Rua Trajano

R ídê
.

. aze a ........•. . c ""0 - Domingo (tarde)eSI encia: -,----,-- CONSULTóRIO _ }!"eli- Diário da Tarde 3.579
'"

,. .
.

Rua: General Bittencourt DR. JOSE ROSARIO·
ve Schmidt, 38. Diário da ManhA 2.463 FarmacI� Catarmense

n. 101. ARAÚJO CONSULTAS _ Das 4 A Verdade......... 2.01(1 Rua Trajano
Telefone: 2.692. às 6 horas.

Imprensa Oficial 2.688125 NATAL _ Farmácia

I CLíNICA MÉDICA . .

HOSPITAIS Noturna - Rua Trajano
DR. ARMANDO'VA-' RESIDtNCIA-CnspnH De Caridade: "6 S'b d ( dDoenças de crianças _ (Prevede

Co - a a o tal' e)
LÉRIO DE ASSIS I

(Tratamento de �ronquites VIira,�.
I (pro;ed.or»

, ....... 22'033164 Farmácia Esperança - Rua
_ MÉDICO _. em adultos e crlanças).

'.

FONE - 3.165. or arla .•....•. •

Dos Serviços de Clínica ln.
I

Consultório : Vital' Meíre,
Nerêu Ramos 3.831 Conselheiro Mafra

1I 18 10 d DR. GUERREIRO DA �ilitar ..
" .. .. 3.157 '�7 - Domingo (tarde) -'

fantil da Assistência. Muni- es, - an a,r. .... -

cipal e Hospital de Caridade Horário: Das 10,30 às. FONSECA sa:eS;!��;�O (Casa
3.153

7armácia Esperança - Rua

CLíNICA MÉDICA DE 11,30 e das 2,30 às 3,30' ho-; _

.. . \1aternidade Doutor
�onselheiro Mafra

CRIANÇAS E ADULTOS ,ras. ',. . .

I
EspecI�hsta do Hospital Carlos Corrêa ... 3.121 \0 serviço noturno será

_ Alergia _ L Residência : Avenida RIO M.oderna Aparelhagem. CHAMADAS UR-_. 1" efetuado pela farmácias
Consultório: Rua Nunes I Branco, 152 - Fone 2640, Lampada de Fenda - Re-

GENTES 3to. Antônio, Moderna
Machado, 7 - Consultas das ,'nfra.tolx· -( d�ertomf'etrdo ectc. Corpo de Bombeiros 3.313 �otui'na, situadas às rua:
10 às 12 e das 15 às 17 horas. - ..aio , ra l�g,ra la a a-

�erviço Luz (Recla-
R idê •

R M h I
DR- ANTONIO MO-; beça) - Retirada de Cor- 'oão Pinto e Trajano.

est encra: ua arec a

NIZ
. -

E h d P I
- mações) ......... 2.404

Guilherme, 5 - Fone: 3783.
.

DE ARAGAO pos xtran os o. u mao e
Polícia (Sala Comis-

Esofago.
, sário) 203°Receita para uso de Oculos. I']"

.. .. .. .. .. . ('

CIRURGIA TREUMATO- � (G b D IConsultório _ Visconde o ICla a. e e-
LOGIA d ) 2 9Je Ouro Preto n. 2 _ Altosl .

ga o . . . . . . . . .. '.5 4

Pinto, da Casa Belo Horizonte).
Residência - Felipe Sch

midt, 101 - 'I'el. 1.560.

farmacias
de Plantão

DR., CLARNO
GALLETTI

G. M'ES DE DEZEMBRO
5 - Sábado (tarde)
Farmácia Moderna _ Rua-ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.468.

João Pinto

6 - Domingo (tarde) -

------ -----

Agência
\

de.

BelTEDR· I. LOBATO
FILHO

Ortopedia
Consultório: João

18.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC ;.

Doenças do, .aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
ItADIOGRAFIA E RADIOS·
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Tora.x
Formado pela Faculdade
Nacional d� Medicina, Tisio-
logista e Tisiocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos _ Doenças de Senhoras
Curso de especialização pela Proctolpgia - Eletricidade
S. N. T. 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 Hí ho.ras em

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

Fone 2395. Ramos - TeI"efone 3.422.

"-

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR. SAMUEL
FONSECA

Crugeiro do l3u1 .

Panair .

CIRURGIÃO DENTISTA Varig .

Consultório e Residência: Lóide Aéreo .

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

Bucal DentadUl:as - Pontes I10TIUS
�lóveis e fixas. Lux' ............•.
Raio X e Infra-vermelho. Ma�estic .

HORÁRIO: De segunda a �1etropol ...•.....

i:exta-fei,ra das 10 às 12 ho- La Porta .

ras, e das 14 às 18 hohs.
-

Cacique .

Das 8,30 às 12 horas aos· Centra] .

sábados. Estrela .

CLíNICA NOTURNA as Ideal .

quarta e s·exta-feiras das 19 ESTREITO
às 21 horas.

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.5()O

Pu blicidade

DR. NEWTON
D'AvILA

2,021
2.276
3.14 7 Caixa Pinltal, 45
3.321 }.'lorianópolÍ!�
3.449, Santa Catarina

i:��; I CASA MISCELANÍÃ-dIMtri
3.659 buidor-a d08 Rádios R. C. A.

Victor, Vál�ula,. e fiÚlcol!I.
Rua CODI!lt'!lh,.lro Mafr•.06Disque

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

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRAl'AMEN.
PARA INFLA;.'\1AÇ"õES E DORES.
TRATAMENTO SEM' OPERAÇÃO DAS

,
SINUSITES

E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HOHIZONTE.
RESID�NCIA - FELIPE SCliMIDT N. 113.

Negocios de Oca�ião
A SUBRAL, com escritório. no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'
Duas casas de alve�aría e uma de madeira

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

Um conjunto de casas de madeira _ Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _

Estreito, em prestacões suaves e sem juros'
Dois lotes si tu�dos na Avenida Trcnn'powsky

medindo, cada um, 13 x 50. '
'

•

OLHOS ..;_ OUVlD08 - l'AIUZ. 8A1WAIrlA

__ -,
DR. GUERREIRO DA FONSECA

....................
áee.ita d. Ocu'IOI - Exam. d. :rudo d. Olho par•.

CJa.uUi••o da Prudo Arterial.
lIod.... Aparelha••m.
Cualllt6. - Viuo.4••• OUM PreM...

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPOLIS -_ BLUMEN.ÀU
- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL _

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Viagem com segurança
- e rapidez '

80 NOS CONFORTAVEis MICRO-ONIBUS DO

RIPIOO {(SUL:-B·RASILEIRO;,
Florianópolis - Itajaf - �oinville - Curitiba

Agência:

Lavando ,com Sabão

�irgem ESfJecialidade��(�,'�('\V'�r
,da Cla. \\lITZ'EL INDUSTBI1L-Jelnvllle. (marca registrada) �

J�'; � �;,� t,�
.�;.

-

t d- h
. U�.�'ZCI.�!E���.JJ4r

__econ_0I!lI��:�� ��P�_�._���lr(�___ -

Perdeu-se uma canela
PARKER 51 - cóntendo-o
nome do proprietário Nery
de Medeiros' Rejis. Quem a

ene�mtrou é favor entrega
la na Delegacia O.P. e So
cial. Gratifica-se.

PEROEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAIlO
..

Florianópolis,

NO -LAR -E NA SOCIEDADE-
ANIVERSARIaS ,-Snta. Ester Silva; ESPE'TAC'ULO MA'RAVILHO''SOMENINA NANCY ROSA I - Menina Elizabth, fi- ,',,"

_
,

F,esteja, hoje, o seu

50,'
.lhinha do sr. Dalmiro Duar-

Clorinda Ganzo Fernandez. nar. .

'

I'
TRES GRAÇAS", pelas

a-I
plaudido da noite. '

aniversário natalicio, a ga- te Silva; ODe.stacou-se a ultimoa que I'
A

aluna., Mar.ia
de Lour- lu.nas Ter.ezinha Busch, E-" numero seguinte' foi

Jante menina NANCY ,fi- - Snta. Zul Ferrari; DfOI o centro do bailado. Ades Boabaid Brma fez "A lame Amim e E;delyn Sch-
,
ANSANDO POLCA" -

lhinha do casal Artur

Rosa� -, Snrã. Djanira, Taya- careografia esteve perfeita,' ESCRAVA", ao sôm do weidson. As fantasias' em com música dé Emil WaÍd-
Filho .:.._.. Nancy Vaz Rosa. res;

-

f 1si bem que o "ponto" pode- Prelúdio em Dó sustenido tonalidades azul, vermelho. teu e, pelas 'aluna Maria
A inteligente aniversá-. -Snr. Wilson Leal Mou- .,

'ria ter indicada as marca- menor, de Rachmaninoff. e verde com amarelo, real- Clotilde Rótolo da Costa
riante ver-se-á cercada da; ra;

I
d d

� cões em tom mais baixo, Em traje roxo, com "ma- çaram a graciosidade das Araujo, Yara Regina Gomí-
suas amiguinhas às quais' '-Snra. 'Eridite An ra e

'
,

I E seguida, a musica de quillage" perfeita, "A Es- bailarinas-mirim, notada-- de, Ligia Cordeiro Masca-
oferecerá lauta mesa de fi-; e' Costa; I

hTschaikowsky a n u n c i ou crava" conduziu-se com de- mente Edelyn que já conhe- ren as, Martlena. Pierre,
nos dôces e guaranás. '- - Sn1'. Hélio Carreirão; ,

"No REINO ENCANTADO sembaraço e harmonia, nos ciamos como. "garota pre,- Ana Maria Moreira,_Dalila
Cumprimentos. Snr. Paulo Almen- "

"

DAS FLORES". A fada foi seus movimentos óra len- .coce . Bustamante, Maria "Hele-
FAZEM ANOS, HOJE: dros. / . I •

representada pela aluna tos e tristes, óra ligeiros e A senhorita Eliana Ca- na Mussi ,Maria Elia Cunha,
I �C .' l'IttI Lúcia daLuz Oliveira, em desesperados. Um bom nu- bral, uma verdadeíraestrê- Ruth BeatrizBílva e Véra

I
'

OmunicaçaO fantasia de côr 'branca. As 1 mero do programa. la da Escóla de Bailados Bonassis.
-;»

I"
"

flôres, de varias côres, fo-' Depois, veio a "Dansa Clássicos, nos ofereceu um As fantasias dêsse nume- -

I Devendo-me ausentar duránte um periodo de cer- ram representadas pelas' a- dos Gatinhos", pelas alu- numero excepecional, inti- ro éram prêtas com enfei-
i
ca de. um mês, comunico que assumirá a gerência da

, lunas Regina Lins Név�s nas Lúcia d'Aquino Avila, tulado "MEDIANTE". O' tes dourados e blusas bran-
, "Surcusal da CRUZEIRO DO SUL, o Snr. Arthur J.,

' , I
.11

..

h F
. A' L teAma musical fOI' "Gavote" casoi Matte Filho.

.

Tania Maria, Mello Pam- "" ZIPm a erreira, na u-

Aproveito o ensejo para augurar a todos amigos e i plana, Vera Maria Fedrigo, cia Fleming, Maria Adriano de,Beaumont. A loura bai- O "LAGO DOS CISNES"

I Ireguezes, os mais sinceros votos de BOAS ,FESTAS' Beatriz Branco e Ivone Tau- Mello Monteiro, Carmen larina em fantasia _prêta de Tschaikowsky, foi outro

l
e um FELIZ ANO NOVO: lois do Rosário. - A 01'- Lúcia Cruz Lima, 'Eleonora com enfeite branco, recebeu quadro de rara belesa. 18

JAIRO PEREIRA questra vacilou um pouco Maria Riggenbach, que ca- calorósos aplausos da

aSSiS-I
alunas tomaram parte nesse

Gerente, - Sucursal na entrada da segunda me- racterizaram os gatinhos tencia. Éla possúe graça, numero de ponto, em que
- , lodia de Tschaikowsky, não prêtos. A gatinha branca plástica e leveza que' s�o i as fantasias éram totalmen-

,

Um vestido 'esportivo,
I

Mi---.
-

d 1-
--- �_ .....�' - _.�...... �cl�ndo, porém, a prejudi- foi a aluna. Carmen Rosa qualidades essenciais, na I te brancas.

·-J�U1us·'ti.atoe-dPOrl�stibeoOl;�soC-s0ftsla-all'enSàt"eías
-

"�a'''''�' ,<e'"
,..:� •

anlV'erSarlO cal' êss-;-'�donUTI1'el �qlçl!ls: .....<2_t��, musi�al,fa.ti
I

\difi�il ar,te
do �alet.. ' I _,AS 'princ:esas fora:n �s a-

, a.J 'de po_nta. Po�p�e Valsante'r---clê"Ea. ·-"\4nl.Qêl- de�Ols,a�m i
lunas .Marl� de Lourdes

dos lados. Ovcorpo é sim-I AME'LIA LIMA ABRAHAM' Pelas alunas Tahiaz He- Poldíni,
_

numero de ponta enommã-:----BQill!ail,l..�,Helena da

ples; fechado na frente 6-: lena Tavares Goeldner, Ma- O "Intermezzo"
-

de Léo do "AS MUSAS". A musi- Silva HoescheL )f--�fu9:��-..
com gola grande, .rente no

I Os filhos' e demais parentes da saudosa e pranteá- ria Helena Luz e Lenita Te- Delibes foi o motivo musi-Í ca que serviu de motivo foi foi Clorinda Ganzo Fernan-
.. O co nf't: da Da. Bica, convidam as pessoas amigas para assisti-

1. f cal do quadro "PAPIL- I
"Mozkowsky, opus 16". Ca-: dez, filha da Frofessora AI-p:scoço. um e ei e

! rem a missa, que, por alma da extinta, será' celebrada rezinha Araujo, oi apresen- 'I -

sao os debruns bem largos
_
no dia 17 de dezembro (quinta-felra)" no Altar do I tado o número "AS BQNE- LON., interpretado pelas a-I racte5izando a poesia bai- bertina Ganzo. Gostamos do

na gola, na frente e nos pu- Sagrado Coração de Jesus da Catedral Metropolitàna, I CAS BAILARINAS' com
lunas Tânia Helena Garofá- , lou a aluna Zuleika Mussi; bailado. f.. Rainha 'esteve

nhos. às 7 h.oras..' "o têma musical "Vals de la ,lis Fialho, Heloiza Tavares
I
a Dansa foi a aluna Véra impononta, simpática e a-

" I" Agradecem a todos que .comparerem a êsse ato , " 'd Léo_ Delíbs. 1,0livéira, M.arlene Pierre e I' SO.,ut,o e a musica, a aluna traente. Os seus passos lé-(APLA) de caridade cristã.
'

I,muneca e, '

L Lenita . voltou. a impressio- . Margot Paim da Luz. As \Dmea de Oliveira Maya. ves e precisos demonstra-
,

, I fantasias em azul claro dé- As fantasias em côr branca.
,

ram o quanto já sabe de ba-
ram jaelesa aos movimentos' O espetáculo a esta altura let.
delicados e sugestivos do começou a crescer á a pro-I O penúltimo numero do
numero em sí. vocar maiores plausos dOS,,' espetacul� n�s troux�. ,aoAo finál do primeiro Ato, expectadores. palco a figurlnha deliciosa

. as alunas do segundo' ano Foi então que .assistimos de Beatrâz Paim dá Luz.
apresentaram "D A N S'A o numero mais rico' e

_

ótima- i Em fantasia lilás, de feitío .

H?N�ARA" - 0- nun�ero Ime�te idealizado
..
"MINUE- de�lu�br�nte, a graciosa

fOI VIvamente aplaudido. ' TO - com mUSICa de Bo- bailarina interpretou CAN
nao havendo nomes a des- \ cherine e "Valsa das Ho- çÃO SEM . PALAVRAS,
tacar.

Iras'"
de Delibes, na ocasi-Imusica do nosso' Maestro'

Abrindo, o 2°' Ato, tive- ão em que só o Cupído está I Carmelo Prisco. Ágil, léve,
mos "PRIMAVEijA"

-,
atuando. ' : vaporósa, e suave, Beatriz

c0!ll motivo. musical d e A aluna Alzirinha Ferrei- ! conquistou merecido� aplau-
Strauss. Em vistósas fanta-, ra foi o Cupído, com vistó- ! sos, - "

'

I,<ias rósas apresentaram-se-I sa fanta'�ia branca. Seu bai-I- O fecho de ouro do .pro
as alunas Maria de Lourdes; lado esteve magnifico e a-li grama -foi o motivo musical
Boabaíd

c Brina, Beatriz traente. O par principal foi, de Tschaikowsky, "A BE
Paim da Luz e Clorinda confiado ás alunas Lucia I LA ADORMECIDA" - in
Ganzo Fernandes. Em fan- d'Aquino Avila e Regina terpretado por todas as alu
tasias brancas, as alunas Lins Néves. A dama (Lu- nas da Escol�. Um final im
Véra Souto, Eliana Cabral, 2ia) apresentou deslum-, ponente e precioso num es

Marlene de Suuza 'Soccas, brante fantasia e perfeita petáculo digno de qualguer
en1 fantasias azúis as alunas ca�leira' cacheada. O cav- platéia do Brasil.
Dinéa de Oliveira Maya, lheiro (Regina) esteve a al- - A RENDA ..;_

.
Valesca Viégas e Denise tura de seu par, ricamente A renda do 2° Festivál de

I M�ndes; 'em fantasias' ver- trajado. Ballet, foi entrégue, A Ca-
des Karin Schnorr, Dóris O;; .. pares convidados fo- sa das Meninas e a Socieda

Bru�gmann e Dinah L1.!nar-1 ram repres.eritados pe�as -a- de de Amparo aos Tubercu
delh. ' lunas HelOIsa Tavares Cals lósos, num gésto que bem

I O segundo numero intitu- Oliveira, Maria Adriano define o carater filantrópi
• lou-se "PAS DE .QUATRE" Mello 'Monteiro, Ana ,Lucia co da Prdfessora Albertina
! - balet de "Silvia", de Léo Fleming, Carmem Rosa Cal- Saikowsky de Ganzo.
'Delibes. Interpretaram-no, das, Carmen Lucia Cruz Li-' - Finalmente, só podemos
'magistralmente as alunas ma, Véra Maria' Fedrigo, cumprimentar, efusivame�
Sônia Cherem Barbato, He- Eleonora Riggenbarch e Ta- te, a Escola 'de Bailados
lena da Silva Hoeschel, 01- nia Maria Mello Pamplona. Clássicos, bem como a Pra
ga Maria Luz e Jaçanã Coe- Déve-se dizer que toaa� as fessora Albertina, pelo ex i
lho de Souza. As fantasias fantasias (Dama antiga e to espetacular do seu 20
nêsse numero de ponta, fo- Cavalheiro elegarite), fo- Festival. Os nossos para
�·am de côr branca. ram caprichosame�te con- bens às alunas e aos seus

Qutro quadro que agra- feciónadas. O numero em paios pela magnifica fésta
dou viyamente à platéia, conjunto ultrapassou a ex- que proporcionavam à so

I foi o que se intitulou "AS pectativa, sendo "o mais a-i ciedade florianópolitana.

Dilima Moda
/

i

{;

" ,

,

I

" '

•

/ .

OESPACHE 'SUAS

AVENTURAS DO ZE�MUTRETA ....

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM

De acôrdo com o que deliberou a Assembléia GeraL
realizada em datà. de 6 de dezembro do corrente ano,
acha-se a venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. '65,
nesta capital.

As propostas deverão ser apresentadas até às 10 h.o
, ras do dia 27 do corrente mês, em envelope lacrado na

Secretaria da Associação à Avenidà Mauro Ramos, onde
ê8rão abertas, na presença dos interessados.

-

,

Preço base de Cr$ 150.000,00 sem
.. qualquer despesa

para a Associação.'
..

,

Florianópolis, 7 de dezembro de 1953.
,

.

OSNY ORTIGA
Presidente'

PEDIMOS UM MiNUrO oe;
SILENCIO

-

�\\" ""'"

EM hlONRA ..... _ f'\�-,-,
� �;..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Dezembro de 1953

ao-"••.AVAl
, ,

NOITE COM INI'CIO 1).'5 20,30 HORAS AMI_STOSAMENTE PRELIARÃO, HOJE' A'NO ESTA'DIO DA RUA BO,CAIVA, OS ES-
ll"()�

.......... QUADRÕES DO AVAl' E BOCAIUVA, CAMP�ÃO E VICE-CAMPEÃO DA CIDADE. PREÇOS POPULARES: AR.QUIBAN-
CADA Cr$ 10,00 e GERAL Cr$ 5,00.

..........

-Êstado
,

E s P O r t, i Vo'
...........•........�� �..����..�..�..��..�..�..���\ .

C. A. Carlos RenaoI, Campeão Estadual' de 1959
Confirmou 'o grmio brusquense em Joinville

'

I forte pelotaço a parcia' de
a sua superior atuação durante o Cam- I Mosslman, avantajando o

,

peonato - O trio final do, Campeão América i10 placarde. Não

atração da segunda e última par-
se intimida o quadro brus-

tida - Impecável a arbitragem quense e longe, de se inquie-

do paulista Tacitani _ Renda
etar continua no mesmo ri
timo de jogo, defendendo e

recorde' de Cr$ 44·035,00 '

contra-atacando, Aderbal,
-

- Outras notas dOS 15 minutos depois deJ,

'I
um passe de Petruski, in-

A expectativa para a

Sili-
_

tos de escol do América, filtra-se pele centro da gran-
gunda partida, em Joinvile, desejosos de reabilitar o de área e finaliza, vencen-
levou á cidade norte cata- quadro social, enlameado �-- -_ do a,Simões, .bem colocado
rinense, uma r'nultidão de pela conduta de c;.f��-:: ---- para deter o balão e empa-
aficcionados d�� __ ur"Vhluõ:;;rnéiJ;a;;s de man- tando novamente a peleja.

--7�maosde todos os re- ter a "vernissage" pelo di- Aos 17 minutos Mossimarin

cantos do estado. Respira- nheiro perdido nas, apostas lefende uma bola, perigosa
va-se na cidade dos "Prin- e outros, menos classifica- (�e Cocada. Aos 1S minutos

cipes", certa atmosfera de dos, porém, instigados pe- é cometida uma falta de

apreensão, afirmando os los mais argumentadores I
Euclides em Branco. Bolo-

mais .exaltados torcedores para 'tomar uma desforra, 'I nini cobra-a, da linha média

americanos, que a peleja proferindo-se palavras que amerícana, e Otávie" sem
.

talvez não se realizasse e', não' recomendam e com I que a defesa esboçasse um

que a punição, imposta a gestos que não se conçlui- I gesto de defesa, escolhe. o '

Zabot, trouxesse conse- ramo Vale a pena ressaltar. eanto e aninha o couro nas

quencias desastrosas impre- queTis desordeiros e des- O esquadrão do C. A. Carlos .Renaux, que, arrebata�do o titulo máximo, 'credenciou-se I redes da meta guarnecida
'vísíveís. contentes de todos os ins-I para representar o foot-ball cal'tarinense no próximo certame nacional

I
tor Simões, qu_e ainda des-

A todos os
-

argumentos tantes ficaram isolados e ta feita, bem colocado, nã�
expostos por elementos I hoje devem estar sendo eví- tcressadamerrte. E isto a- preventivamente, pelo 'I'ri- 10 escanteio contra seu, ti- siman. Aos 33 minutos, 40 se empregou' para impedir

r

mais ponderados do quadro tados pelos companheiros ,:,mteceu. Venceu o' quadro �unal de Justiça, cujas reu-' me. Os ataques se sucediam I escanteio do Carlos Renaux, o terceiro tento J,) Carlos

social rubro, foram apre- envergonhados das tentati- mais regular, mais objeti- niões são realizadas sexta- de ambos os lados. Aos 16 de um tiro malicioso de Re- Renaux e que seria o da

sentados as razões que tor- vas feitas. Não sofreu o vo e também o mais disci-' feira, fez transbordar a minutos Afonsinho concede nê. Aos 34, Gastão rece- vitória.Descontrolou-se o A

navam injustificáveis as re- prestígio do esporte [oinví- )inado que temos visto em tensão nervosa, alimentada 0 .. .1.0 escanteio contra o seu' bendo de Euclides na pe- mérica. Aderbal, aos 20 mi

clamações e que desacredi- lense nenhum arranhão;, ":3.mpos/ catarinenses, Julga- habilmente pelos provoca- quadro. Ataca agora cerra- quena área, amortece o ba- nutos passa na conta para

tavam certos circulos que I êles conhecidfssimos, 'são .zamos q-ue sêria difícil en- dores de todos os tempps, damente o esquadrão rubro Ião e finaliza por cima. Aos Otávio, que frente a frente

haviam perdido grandes so-
I
contumazes e peiores quan- contrar um time que jogas- prejudicando, a prepara- e Renê recebendo de Gaí- 35, Simões, inseguro man- com Simões, arremessa por

mas, desejosos de fomentar do perdem muita "gaita", e .e com tanta elegância, com ção dos comandados de Pi- vota, conclue nó canto di- da a carne um tiro -de Pe- cima da trave. Aos 22 mí

atos reprováveis. A Fede- foi isto o que aconteceu. tanta lealdade, que nos ii- mentel. A's 15. 28 estavam reito da meta ;ae Mossi- truski, de um passe de Otá- nutos o, América perde 0-

ra,Ção por intermédio do seu Devemos tornar público resse lembrar o tempo do os quadros em campo,-- En- mann, e quando todos pen- vio.
_
Aos 39 Cocada perde portunidade de marcar, de

presidente pulverizou todas que no Estádio americano nosso amadorismo. .Pois traram os fotógrafos em savam estar aberta a con- a melhor oportunidade para pois de magistral jogada de

as recriminações, relatando estavam bem visíveis fai- existe um, e êste, para or- ação. A's 15,33 o juiz Gual- tagem, o agíl arqueiro brus- marcar, frente a frente, cOlp Cocada. Aos 25 minutos,

que os clubes de Tubarão xas que criavam senão au- sulho dos catarinense, está' berto Tacitani, da Federa- quense numa estirada ad- o arqueiro, arrematando Ibrahim comete falta peri

e. Brusque em outras opor- men�ava o clima de alta ten- em Brusque. ção Paulista apitava o início mirável, mandava a pelota nas suas mãos. gosa em Otávio, quasi
tunidades haviam protesta- são psicológica, cujas conse- VENCEDOR O TRICOLOR da pugna. Os quadros es- pela linha de fundo, conce- CONFIRMA NA SEGUN-' inutilizando-o, e é a-lvertído

do também contra atuações menos sugerir, principal- NA PRIMEIRA FASE tavam assim constituidos. dendo o 20 comer contra o DA FASE O TRICOLOR pelo juiz.
de juizes, sem contudo to- mente, diante da conduta Rapidamente lotaram-se CAMPEÃO: � Mossi- seu quadro. Aos 20 minutos Cocada batendo, quando Aos 27 'novamente Ibra-

marem decisões extremadas, I mantida pelo esquadrão a-, as dependências do Améri- mann, Afonsinho e Ivo; Te- Renê, na pequena área vira não era decorrido 1 minuto him comete falta desleal

que ala partida em Brus- mericano, tendo Ibrahim, ca, ainda em fase de prepa- soura, Bolonini e Branco; sensacionalmente e Mossí- de jogo, uma falta perto da contra Branco e o juiz o ex

que havia sido realizada que segundo nos disseram,: ro de suas instalações e, que, Petruscki, Esnel, Otavio, mann pratica sensacional área, perde ocasião de mar- pulsa do gramado. Aos 29

por indicação do represen- não pratica tais desmandos, graças ao dinamismo de' Aderbal e Joyne. defesa mandando a escan- car, mandando a pelota pa- minutos Gaivota passa por

.tante- do América e que o na segunda fase da 'partida ,Rubens Lobo, prosseguem, I VICE-CAMPEÃO: � Si- teio, o terceiro contra seu l'a fóra. Afonsinho e quando se <1-

juiz Tacitani não fôra o ár- 'sido expulso, em virtude valorizando o trabalho her-· mões, Antoninho e Mazico; I bando. Dominava o esqua- Aos 3 minutos Gaivota proximava para marcar, 'Te
bitro da la pugna por in- de seu descontrôle total, a- cúleo do dinâmico presiden- Vico, Zé Gaucho e Ibrahim; I drão rubro. Defendia-se perde ótima chance para soura salva milagrosamente
dícação do mesmo repre- tingindo Otavio de forma te e seus companheiros. Faí- Cocada, Euclides, Gaivota, com bravura a retaguarda empatar. Ataca o esquadrão mandando a corner, Os ata

sentante, desmanchando pe- reprovável, chutando Bran- xas no lado oposto ás so- Renê e Gastão. I tricolor. , I americano forçando o em- cantes americanos começa-ri

rante a crônica da metrô- co acintosamente e agre- ciais c�m os seguintes di- i Desde os primeiros �i- . Aos 23 minutos recebe pate. Aos 5' rninutosç-Renê a chargear vísívil-nente -o

pole que assistia a êstes dindo Petruski, sem que o zeres: - "O Esporte de nutos ataca o América, dan- Jcyne de Aderbal, vence: arremessa forte e Afonsí- guardião brusquense em tô,

debates tôdas às insinuações juiz tivesse presenciado. Joinvile pede justiça", Es-I do a' impressão de que difi- facilmente a Vico, e passa sinho manda a escanteio. das as bolas altas lançadas
de dirigentes americanos, Para finalizar êstes comen- queçamos'Tourinho o Esbu- cilmente baquearia, Com a- a Petruski que se deslocara : Vico �os 6 minutos lança contra o seu arco. Aos 33

esquecidos daquilo que ha- tários, devemos declarar lhador "Confiemos na Ho-! penas 1 minuto de [ôgo Eu- para a meia-direita; vencen- ! um petardo de fóra da área Aderbal, depois de, um oti

viam defendido
.

antes, e que O convite, repisado pa- nestidade do árbitro". Com I elides perdia oportunidade do na corrida a Antoninho
I
que Mossíman defende. Re- mo trabalho de jayme e O:.

que, pudemos verificar, ra assistirmos' a contenda a afixação dêstes "slogans" I
de ouro para abrir a conta- e arrematando com violên-' nê aos 10 minutõs depois de távio, perde oportunidade

deixou-os sem resposta, a- em Joinvile, de forma algu- mostrava-se a diretoria ru- I gemo Aos poucos, refeito c�a, defendendo Simões par-I u�a defesa p�rcial de uma para aumentor a contagem.
testando destárte a, ímpar- pla evitaria que fizessemos bra, amolecida interessada' dos primeiros ataques, equi- cIalmente, para na recarga I

\Irada de GaIvota, conclue Aos 36 minutos Ar-.toninho

cialidade com que agiu o críticas ao Presidente ou deixando-se levar pelos: librava-se o tricolor e co- Petruski conquistar o 101 com faci-lidade empatando cjuda a Otávio a Jevantar

mentor da FCF, aliás, anti- a qualquer das autoridades mai� exaltados. Tornarmos I meça,va_

a ameaçar o:' arco tento da tarde e do Carlos

I'
a pugna. C o n t i nua o se, emprestando-lhe uma

go jogador do América. A da Federação, se elas se fi- a afIrmar: o alto grau de, de SImóes. Aos 8 mmutos Renaux. Atua agora o re- ataque a m e r i c a n o a das suas joelheiras, sendo

crônica de nossa capital zessem necessárias. tensão nervosa mantido du-I Otávio cabeceava com pe- presentante. de Brusque me- pressionar e' aos 12 minu- aplaudido pela 'educada

poude constar a insenção de Estamos a vontade para railte tôda a semana pelos rigo uma bola vinda da re- lhor que seu antagonista, tos Tesoura cOrlcede escan- torcida do Carlos Renaux.

ânÍmo que orientou o. diri- nos manifestar e congratu- exaltados perderam-se pele- I taguarda, de uma falta de' desmantelado em quasi tô- teio. Aós 13 minutos; depois Aós 38 minutos, Adoninho,
gente-mór da Federação; e, larmo-nos com o Sr. Uni gas de mil cruzeiros em

1
Ibraim em Aderbal, que ha- das as suas linhas. Não ha de uma série de cabeçadas Que viera para o. ataque,

também, a serenidade com Mello pelas demonstrações I Brusque,
deve ter influido

I
via mudado de posição com entrosamento perfeito. Aos I de Zé Gaucho, Gaivota, Re- chuta forte, porém sem re

que enfrentou 'certas atitu- de íntegro dirigente, preo-, no, �endimento da equipe a-I Petruski. Aos 13 minut�s 30 minutos rearticula-se o

I
nê, a bola se oferece a Co- ,-:ultado. A defesa do Car

des �ondenáveis e condena- cupado tão sómente na re- mericana. A punição de Za-
. de jôgo, numa situação sem América passando a amea- cada que da grande área los Renaux agiganta-se e l)

I I
das mais tarde por elemen- alização das partidas, d;sin- bot, vinda por telegrama, e

I aprêmio, Vico concedi(a o çar de novo o arco de Mos-l vence inapelavelmente. com America ataca dp.sordena·

damente, procuraedo o em

pate. Aos 44 minutos Si------------------

Jogará nestaCapital o Hercilio Luz}q]:;���I��;,��0�
HERCI'LIO LUZ, CAMPEÃO DE TUBARÃO JOGARA' �ESTA CAPITAL, SABA- I'

u.ssim termina a pugna com

(, merecidissimo triunfo dI)

FRENTE AO BOCAIÚ VA- E A:VAI' RESPECTIVAMENTE Carlos Renaux.
_

AO QUE APURAMOS, O ESQUADRÃO DQ

DO E 'POMINGO, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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aditaI
JUI:�O DE DIREITO DA. R�e�uer-se, outrossim, e�pe- i
COMARCA DE SAO JOSÉ· dição de carta precatória à

.

. . .4�1. V,ara .da Con:a�ca �e Fio-IEdttal com o prazo de tnnta rianópolis, para citação do'

(30) dias. Se;":viço do Patrimônio da
União, caso não seja sufici-

o dr. José Pedro Mendes ente ofício de v. excia., ao

de Almeida, Juiz de Direito- r eferído Serviço, para os de
da Comarca de São José, vides fins de direito. Pl'0-

Estado de Santa Catarina, testa ·se por todo o gênero
na forma da lei etc.

,

de J:.'i·OV&S em direito permi-
tidas, (l.:>poimento pessoal
':los contestantes, testemu

nhas, perícia
'

e
. vistorias,

cartas e c mais que necessá
rio for, na forma e sob as

penas da lei. Para efeito de

alçada, dá-se. à presente o

valor de Cr$ 2.100,00, com.
cópia para os autos suple-

Faço saber aos. que o pre
sente edital virem; que por

p�rte de Manoel Fermiano
de Melo me foi apresentada
a petição do teor seguinte:

Exmo. sr. dr. Juiz de Direi-
e

to de São José. Manoel Fer-

l�t(' posto, requer a vossa

ex:eel�ncia que, justificado o

éilegado, seja expedido n�ar.
(l.ado de citação dos con-

í:.·onümtes conhecidos, o dr
Pl'CIIlotor' Público, para ;)

c()Hlpanhare� a ação até fi

nal, pena de revelia; se ex�
reçam editaisde citação pe
Jo p:'azo legal de, 30 dias, 3
v('zes em jornal da Capital
e :lma vez no "Diário Ofi
Cid] do Estado", êste por re
qubição judicial à Secreta-

.

ria de Estado competente.!. dicas e está

Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Dezembro de 1953
• "'��.l:QJQ .... _ ........._ ':'.1"1r,�_"""_".

Importação do Japão
BICICLETAS, PEÇAS E ACESSORIOS
lVIIYATA WORKS LTD. (Tokio-Japão)_

A maior fábrica japonesa de bicicletas.
Pedidos, informações' e -cotações, com' o

Representante Exclusivo no Brasil
K. JOJIMA

Praça da Sé, 399 - 10 -·8Is. 104/105
Fone: 337608 Telg. Keijojima - Caixa Pos
tal, 6844 - São Paulo

Medeiros me foi apresenta- testa-se por todo o gênero
da a petição do teor seguin- de provas admissiveis, in
te: Petição: Exmo. sr. -dr, clusive depoimento pessoal
Juiz de Direito de São José. los interessados, vistorias,
Por seu assistente Judiciá- perícias; indicação de novas

..... rio abaixo assinado, vem testemunhas, 'etc.. Nestes
José -Vicente de Medeiros, termos, A; esta, com os in

brasileiro; lavrador, casado, clusos documentos, Pede de
domiciliado em Cubatão,' ferimento. São José, 9 de
.distrito de São Pedr� de Al- novembro de 1953. (as.)
cântara, município e Coo. Paulo Felipe, Assistente Ju
marca de São José, expor e diciário. Rol de testemu

requerer a v .excia. a se- nhas: 1 - Agostinho Cami

guinte: Que desde o ano de lo dos Passos, lavrador, ca-

I O Centro de Irradiação 1936, há portanto, 17 anos, sado, brasileiro, residente
Mental "Amor e Luz" realiza possui por aquisição, sem em Cubatão, distrito de São
sessões Esotéricas todas as se- I

I d
' documentação, feita a Fran- Pedro de Alcântara; 2 -

gun as feiras, às 20,30 à rua

.Conselheiro Mafra, 33 _ 20
cisco Will, uma gleba de José Ventura Júnior, lavra-

andar. terras no lugar Cubatão, dor, casado; brasileiro, resi- ,

II ENTRADA FRANCA distrito de São Pedro de Al- Iente em Cubatão, distrito
I ·cântara,' nesta Comarca, de São-Pedro de Alcântara.

IUIIIII'IIIU_ com a' área aproxi�ada de I'odos maiores e comparece-
.().....()--=>()_(')_"��(l·

" .

P I quarenta e cinco mil, tre- rão independente de intima-

uoquelfo ra a zentos e setenta e cinco.. ção, 3 - Francisco Camilo

Clube (45.375) metros quadrados, dos Passos, lavrador, casa-

CONSELHO DELIBERA-
tendo 25 braças de frente a elo, brasileiro, residente em

fundos, com estas confron- Cubatão, distrito de São Pe

tações: frente, a oeste, em dro de Alcântara. Despa
terras de João José Lohn, cho: Vistos, etc. Julgo, porDe ordem do SenhorPre-

têm o prazer de partici- fundos, a leste, em ditas do sentença, a [ustífícaçâo de.sidente convoco o Conse- - '"

Ih D Iib ti d t Cl requerente e de ambos os fls. e fls. para que a mesma
o e I era IVO es e u-

b
.

._ lados ainda com terras do produza os seus devidos e
e para uma reunIao a rea-

'

.
'

, •
i requerente' II - Que Fran- legais efeitos. Cite-se o Õr-lizar-se em sua sede social.] ". .'

'

_'. ,

'

I d" 19' d D b '
CISCO' Wíll, por sua vez ja gâo do Ministério Público e

.

no la e ezem ro, as
.. ,.

contratou casamento com a 15 h f' d t t d possma dita gleba' ha mais
.

os atuais confrontantes do
.

I
oras, a im e ra ar os

senhorita .
de vinte (20) anos como imóvel, e suas mulheres se

assuntos previstos no . art. '

ELEONORA DA COSTA 39 1 t "F" "G" d E herança de seus pais; III -
I ,e ras e os s-

MELIM
t t t

Que a posse dêsse terreno
a u os.

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1953 tem sido exercida, primeiroRaulino Horn Ferro
ELEONORA E CARLOS por Francisco Will e depois10 Secretário

pelo peticionário, mansa e

;>acificamente, sem interrup
çâo, contestação ou oposi
ção de alguem, e com a in

tenção de dono - anímus
domini - que se manifesta nópolis, Por ofício, cientifi-

'Participação
VIUVA ANGELINA VIEIRA BRIKI

participa a seus parentes e pessôas amigas; 'O noi
vado de sua filha Mariam com o sr. Eduardo Jorge
Rutkosky

Palmas, Paraná 8 de Dezembro de 1953

EDUARDO NICOLA'U RUTKOSKY
e

MARIA DO CARMO RDTKOSKY

participam a seus parentes e amigos o noivado de
seu filho Eduardo Jorge com a srta, Marian Vieira
Briski.

Florianópolis, Sta. Catarina, 8 de Dezembro de 1953
- MARIAM e.EDUARDO -

'

miano de Melo, brasileiro, montares. Nestes termos,
casado.t lavrador, residente pede deferimento. São Jo
e domiciliado em Picadas do sé, 23 de setembro de 1953.

.Norte, município de São Jo- (as.) Paulo Felipe, Assis
sé, por seu Assistente Judi- 'tente Judiciário. Rol das tes.
ciário infra-assinado, advo-. temunhas: 1) João Gual

gado inscrito na O. A. B. berto de Oliveira, brasilefio,
Secção de Santa Catarina casado, lavrador, com 67 a

sob o n. 479, com e�critório nos' de idade, residente em

à r�a Uruguai, 15, fone Picadas; 2) Fr,ancisco José
·�U75, E� Flor.ianópolis Pereira, brasileiro, casado,
(doc. 1) quer propor uma lavrador, çorn 49 anos de

flSão de usocapião nos ter- idade, residente em Pica-'
mos do artigo quatrocentos das; 3) Waldemiro Bruno
e cinquenta e quatro (454) da Cunha, brasileiro, casa

e seguintes do-C. P. C., na do, lavrador, com 67 anos

qual provará: Que o autor, .de idade, residente em Pi

há mais de trinta anos resi- cadas. Despacho. Vistos,
de no prédio supra referi- etc. Julgo por sentença a

do, ou seja, num terreno ru- justificação de fls. e fls. pa-
ral, sito em Picadas do Nor- ra que produza seus devidos OTAVIO MELIM

te, de forma triangular, que e legais efeitos. 'Cite-se, por e

coube por herança à esposa mandado, o Órgão do Mi- MARIA LUIZA DA

do peticionário, onde êste nistério Público e os atuais COSTA MELIM

construiu uma casa para sua confrontantes do Imóvel, e têm o prazer de partíci-
residência: Que dito terre- suas mulheres, se casados I par aos parez:tes e .pessôas
no faz frente, a oeste, com [orem. Publique-se edital, de suas relaçoes qu� .con

a Estrada de Forquilh.as, on- com o prazo de trinta (30) tataram o casamento de sua

de mede 83 metros, sendo aí dias nos jornais "Diário 0- filha

a base do triângulo, fundos, ficial do Estado", por uma ELEONORA

a leste, com terras de Fran- vez e por três vezes no "O com o senhor

cisco Teodoro da Silva, on- Estado", da cidade de Flo- CARLOS PASSONI JR.

de 'mede 91 metros 'e que é rianópolis, para citação dos
11m dos lados do triângulo, I interessados incertos e não

.

,

de tlim lado, ao sul, conver- sabidos, Oficie-se ao' Ser iTi

gem os/ dois lados já referi- ço do Patrimônio da União,
dos do triângulo, ao norte também na cidade de FIO-,confronta com terras de rianópoli�, dando-se ciência Partlcl -

Benjamim Gualberto de 0- �o. �1t'smo do requerido naI' a r Ic Ipacaoliveira, onde méd: 63 me- 11llc�al e para contestar o
OSVALDO MACHADO

. "PAULO
tros, que é mais ou menos pedido no prazo de dez (10)

I E SENHORA
'a altura do citado triângulo, dias, querendo. Intime-se.

cuja área é aproximada- São José, 23 de nov�mbro têm o prazer de participar aos parentes 6 pessôas
mente de 2.614m2; Que êsse de 1953. (as.) José Pedro "de suas relações o contrato de casamento de seus

terreno supra inscrito sem- Mendes 'de Almeida, Juiz lhos .-

pré! esteve na posse do Au- de Direito. Em virtude 'do
tor e de 'sua espôsa, por que mandei expedir o pre
mais de trinta anos, que dê-I sente edital que será afixa
le sempre _usaram como o do no lugar d costume e pu

possuirªm com ânimo de
I
blicado no "Diário, Oficial

proprietários, nele, constru- do Estado" e no jornal "O

,indo sua mor;ida e cultivan-I Estado", para conhecimento
do produtivame�J.te; Que' dos \ interessados. Dado e

eSSl;i pO<lse sempre foi man- passado nesta cidade de São
sa e ?�cífica, sem qualquer I José, aos oito dias do mê�
opOSlçao de quem quer que de dezembro ,de mil novt:-
seja; Que, por tal razão,' centos ::: cinquenta e tl'êr. EDITAL DE FORNECIMENTO
quer o Autor propor a pre- São J('sé, 8 de dezembro de

'

l"jJ
sente açào_de usocapião con- 1953. (as.) José Pedro Men-I De ordem da Mesa Administrat�va da Irma�dade �!liiiIí�"
tra a Umao Federal e. con-l clt' s de Almeida, Juiz de D�-

I
do S.enhor J�sus dos Passos e ;aosp�tal de Canda�ei I \

.....'l....1.'!III

tra terceiros interessados a- r"i'" C f . prevmo
. aos mteressados que ate o dIa 26 deste mes, '

.

t t f' d'
� ",-, ,on ere com o ongl-

I às 12 h.oras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua '1 !:. ,
caso eXlS en es a 1m e que nal Eu Arnoldo So a E ' . h f

�

«- �

. _

, ",
"

uz, s- Secretana, proposta, em cartas fec adas, para o orne- �.

�ulgad� a açao, ser expedida cl'iviÁo o fiz d�ctilografar e: cimento de todos bS artigos ne�essários ao seu co�su-Ie compettnte'carta de sen- subf>crevo. Sao José, 8 de mo, durante o semestre de JaneIro a Julho do prOXlmo

tença a fim de ser transcrita de,lembro de 1953. José Pe- ano de 1954.
.

..

no rtgistro de imóvei,s, pa- dro Mendes de Almeida, I • Consistório, H de dezembro de 1953.
JOSE' TOLENTINQ. DE SOUZA

ra todós os fins de direito. J lUZ de Direito. A'c1junto. do Secretário

confirmam

Pccmpccdo
FRANCISCO CAMPOS AURELIANO' STUART
SO�RINHO E SENHORA E SENHORA

têm o prazer de participar-aos parentes e pes
soas de suas relações, o contrato de casamentá. de
seus filhos

LION e OSCARINA
Florianópolis; 11.12-53.

-------�--_.

Participação
CARLOS PASSONI

e

ALZIRA BARREIROS .

PASSONI

par aos parentes e pessoas
de suas relações que seu

filho

CARLQS

Noivos
"

LUIZA HELENA e PAULO HENRIQUE
Florianópolis, Campos Novos 8-12-53.

Irmandade' do Seu'hor Jesus
dos Passos e Hos\pilal

de Caridade

[$f5�JfRl�nD I

TIVO

CONVOCAÇÃO

II

MAGROS E FRACOS
l

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque

za. palidez, magreza e fastio, pprque
em sua -fórmula entram substancias

. tais como Vanadato de, sÓdio, Liei
tina, Gilcerofosfatos, pepsina. n02

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
'rios casos de fraqueza e neuraste· .

nfas. Vanadlo1 é indicado para ho Imens, 'mulheres, crianças; sendo f6r- I

mula conhecida pelos grandes mê- I
licenciado pela Saudf' Publica.

.

I Edital
I JUIZO

.

DE DIREITO DA

COMARCA DE SÃO JOSÉ
terminação de v. excia. se

dará ciência desta ação, a

fim de que, dentro do prazo

legal, a contar da citação, e

sob pena de revelia, apre-'
sentem, querendo, a contes

tação que tiverem; VI -

Que não sendo contestada a

ação, deve ser desde logo
reconhecido e declarado,
por se!ltença, o domínio do
autor sôbre as terras des
critas. Dá-se à causa o valor
de dois mil e cem cruzeiros, ....

para efeito de alçada. Pro-

Edital com o prazo de trinta

(30) dias

ô dr. José :Pedro Mendes
de Almeida, Juiz de Direito
da Comarca de São José,
Estado de Santa Cata:rina,
na forma da lei etc.

Faço saber aos 'que � pre
sente edital virem, que por

parte de José Vicente de

casados forem, por manda
do. Cite-se, por edital e com

o prazo de trinta (30) dias,
os interessados incertos e

não sabidos. Publique-se
editais uma vez no "Diário
Oficial" do Estado e três

(30) vezes no jornal "O Es

tado", da cidade de Floria-
-

,

por atos constantes de ex- que-se o Domínio da União
ploração agrícola e feitura na pessoa de seu represen
:le benfeitorias no local; I� tante, em Florjanópolís, pa
- Que, assim, se acha per- ra, no prazo de dez dias

:eitamente co�f�gurado, :om I (10) dias, contestar o pedi
odos os requisitos legais, e do formulado na inicial de'

':; favor, o usocapião extra- fls. 2, querendo, Intime-se.
irdinário- definido no art. São José, 2 de dezembro de
)50 do Código Civil; ,V - 1953. (as.) José Pedro<Men
�ue, pretendendo legitimar des de Almeida, Juiz de Di-
él sua posse de fato, o supli
�ante, na forma dos arts.

.

t54 usque e ,*56, do Cód. de
eroc. Civil, requer a v.

"xcia. a designação ,de dia,

reito. Em vil'tude do que
mandei' expedir o presente
l'dital que será afixado no

ll\gar de costume e publica
do no "Diário Oficial do Es-

!lOra e lugar, para que, com tc,do" e no jornal "O Esta
as testemunhas abaixo ar- :lo", para conhecimento dos
wladas, se proceda a justi- interessados. Dado e pass�
;icação 9-0 alegado, após o do nesta cídade de São Jo
qual deverão ser pessoal- ,6, aos 18 dias do mês

_

de
mente citados os atuais con- dezembro de mil novecen
[rontantes e interessados tos e cinquenta e três. São
certos, e suas mulheres, se José, 18 de dezembro de
casados forem, bem como o 1953. (as.) José Pedro M�n
órgão do Ministério Público des de Almeida, Juiz de Di
e, ainda, editalmente, com o reito. Confere com o origi
prazo de 30 dias, Os interes- nal. Eu, Arnoldo Souza, Es-
3adús incertos e desconheci- crivão. o fiz dactilografar e

los, e o Domínio da União, subscrevo. São José, 18 de
r:.a pessoa de representante I. dezembro de 1953. José Pe

no', Est�do, por ofício, ai dro Mendes de Almeida,
quem,

,

Igualmente, por de- Juiz de Direito.

�----�----'--_;'---------.-

,-('xames. de. ft-dmissão aos
. Ginasíos ,/

Preparam�se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.
Rua F�rnando_ M�ché_ido, 32.

;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Dezembro de 1953

que:
_ em 1548, D. João IH SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS

TRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANA
E SANTA CATARINA

rianos e orientais, foram re- O candidato deverá ser apresentado por Firma-quite
pelidas pelas tropas dos Ge- com o SENAI, ter idade entre 21 e 35 anos, ser reser-

vista e dispor de cinco fotografias 3 x 4. '

. nerais José de Abreu e Ben- A d C
-

.

. .'
os aprova os nos exames de seleção será paga asa' parato Correia da Camara; uma bolsa de Cr$ 1.500,OD (Um mil e quinhentos cru- _

-

"

- em 1?30, faleceu Simon zeiros) por mês, bem como as despesas de viagem e ha- lugar
_

" Bolivar, o Libertador;' I bitação. .

Outro aspecto do auditório da Mais Popular, i ---:- em 1831, nas barran-
Os e�am�s de s:leção serão realizados na la quin- Aluga-se uma casa de

1 " 1 d D'l' MIM' d
' . zena de janeiro p. vmdouro e embarque dos aprovados nateri 1 (N ) it

'

(urante a temporaaa e 1 ueo. aIS e cas de Acevedo, na mar- para o Rio de .Ianeiro, onde serão realizados os 'cursos, �
a la �ova SI a a rua

oitentas criancas, CODlnareceram à festa que gem direita do Paraná, en- dar-se-á na 2a quinzena de fevereiro. -

- edro Demoro 1612, (Can-

a querida estr�la' dedi�ou à petizada tre Obligado e Ramallo, na Os interessados serão atendidos pela Inspetoria de

I
to - Estreito).

!
Província de Buenos Aires,' Ensin? d� SEN�I, em �lorianópolis à Rua Felipe Tratar na Rua Saldanha

• '1 1 b
Schmidt n 34, ate 24 do mes em curso. Marinho 123

,

Lravou-se o ce eore com a-
�, FLAUSINO

-

MENDES
- .

NaVlaD-Motor ('<Carl H k
te conhecido- com' o nome Diretor Regional '------;..---

. oepc e» Je Tonelero, entre forças "

.

·1,
'

,

,brasileiras e as de Uruguí- ]_"._) I TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE-

R�PIDEZ - CONEORTO - SEGURANÇA
,�tJ ,..

�a�s:�r:n�:i:eg,.uerra contra

Express O, Florianópolis s. A; _

EDITA,L
- em 1868, o 45° Regi� demenfo de Cavalaria

.

Para-

guaia foi surpreendido- e

ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE derrotado, em Santa Blan-,NO ULTIMO TIUMESTRE DE 1953 I ca, entre Villeta e Lamas
.

Valentinas, pelas' tropas do

.

VOLTA

I
Coronél Vasco Alves Pe- COII;l viagens diretas e permanentes

do Rw - de Santos reira: Matriz: - FLORIANóPOLIS
-

,

flua Conselheiro Mafra, 135
18/12

.

19/12
-

- eI? 1882, o pequeno Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435

29/12 30/12 vapor "Cruzeiro", COmeçou End. Telegl-.: SANDRADE
a navegar no curso superi- Agência: _:_ CURITIBA
01' dp Rio Iguassú, -afluen- Avenida 7 de Setembro 3320;24
te do Paraná cuja primeira

. Fone: 847 (Linha Paralela)
,

-
'

End. Telegr.: SANTIDRA
viagem foi feita entre os Agência: __ SÃO PAULO
portos de Amazonas (perto Rua Rio Bonito n. 1247
de Palmeira) até o da Uni- Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR

.

I :lo da Vitóriaí em Palmas; End. 'I'elegr.: SANDRADE

,
And.ré Nilo Tadasco

-a-'

(AgênCias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

t'ráfego mút'u o até- S.ão Paulo com a Emprêsa de Trens-

portes Minas Gerais S/A.)

c�__

d I-
PLACAfg SIJI'ILlTICA8.

e· Elilir,de Nogueira.
Medfeaçlo cf:1IXfllar no tra·

_ •
./ta.ento da eUU". I

Ecos· da
.

temporada·
Oilú Melo ----- - ----_._--

\

17 .DE) DEZEMBRO
A data de hoje recorda-nos

deu instruções a Tomé de

Souza, 10 Governador-ge
ral do' Brasil . entregando
lhe o "Regimento R�al:',·a
,Jrimeira Constituiçã? Bra

sileira.
- em 1817, preso por' es

:011' comprometido na revol

_

ta de Pernambuco, faleceu

o hídrográfo José Fernan

des Portugal;
- em 1819, no Passo do.

Rosário, as tropas do dita

dor José Artigas, compos
tas de corrientinos, entrer-

-

Vemos no cliché acima, um aspecto do audi-
tório da Rádio Guarujá quando da matinada
DILU' MELO, oferecida às crianças de Flo
rianópolis

Viagens entre,FLORIANúp,OLIS e RIO DE JANEIRO
, Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

"neste último apenas para o movimento de passageiros.

IDA
de Fpolis. de Itajaí

22112 24/12

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

"

Para mais informações dirijam-se à
,

EMPRESA NACIONAL DE :{AVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefane: 2.212

--�---�---

SlO'PAULO
RIO?

,�,-�
-c.c:S!> -

"

"'. 1:

l. .
.

',�, •. ' -",

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - 'I'ransportee
RUII João Pinto. 9 Fpolls

Clube 15 de.Outubro
Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do'mês de dezembro.'
Dia - 19. Soirée promovida pela Sociedade Cata

rinense de Estatistica.
, Dia --:- 25. Maiinada Infantil.
Di� '31 ''o Rel'Llnlba;Úe "Sbir6e "Nolte de Confrater-

associados e exn�as'l
- - I

nização" ern I-Io1llcnélgem 30S S1's.

familias.

Oonvite
eLUDE RECREATIVO "6 DE _JANEIRO"

ESTREITO

A DIRETORIA do' Clube Recreativo "6 de Janei

ro" convida aos srs. associados e distintas familias para

a soireé programada para .o 'noite de 19 do corrente, com

1",il1ício às 22 horas, quando. será dado o grito de carnaval
de 1954. .'

Por oportuno faz lembrar que' as senhoritas, extra
nhas às famílias de associados, só -terão -ingresso me-

diante a apresentacão d� "carteira-ingresso" ou eonvi

le" expedidos pela Secretaria do Clube.

Bolsas de . Estudo para epe
da' industria,. "

ranes

Levo ao. conhecimento dos Srs. Industriasde
-

Santa
Catarina que se encontram abertas até o dia 24 do mês
corrente as incrições de candidatos aos seguintes cur

sos de aperfeiçoamento mantidos pela Divisão de Bol
sas do Departamento Nacional do SENAI:

a) FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO P/CON
TRAMESTRES DE FIAGÃO EM ALGODÃO

b) CURSO DE AJUDANTE DE TECELAGEM

c) APERFEIÇOAMENTO DE CONTRAMESTRES
DE TECELAGEM.

ANDRADE & KOERICH

Transporte de carga� em g�ral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Participação
Fernando da Silva Milles Germano José da Luz

,
. e

Laura Azevedo da Luz
-,

participam aos parentes e participam aos parentes
1)essô�s de suas relações o e pessõas de suas relações
.ontrato de casamento de a contrato de casamento de
sua filha EUNICE, com o se_u filh.o EVALDO, com �
sr. Evaldo Sebastião da Luz I srta. Eunice da Silva Milles

Eulina da Silva Milles

Eunice e Evaldo
conf�rmam

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1953

Cerâmica São ·Caetano
TIJOLOS PRENSAOOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODÀPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO
PRONTA ENTRÉGA

Os'nyGama atia.
JERONIMO C,OELHQ: 14- _' Caixa Postal,

239 - Florianópo&
DISTRIBUIDORES

- ,

"ao Afaneh.1 D.�"o'o� 34.1, J .•••dll'
.

"""��
� _" '

CURiTIUA ru.t:""" ..... , PR05'UR411
--:::__._�-

OBSTADO

-,

o
í

n emas

............... 'imSKml
As 5 - 7,30 - 9,15 hs. I As 8 horas

Mac
_

Donald Carey - Gail, Mao Donald Carey - Gail

Russell - em - Russell - em -

O FUGITIVO DE SANTA O FUGITIVO DE SANTA

MARTA MARTA
No programa:

Complemento Nacional.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. atéTd anos.

,
,

No programa:
.

Complemento Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre

...

, I�'tm.r
As 8 horas I -'

'" As 8 horas
� erret Tucker - Adele Ma-
ra E t lit 'R d

. i Estelita Rodrigues- - em :
,

- sten a o rrgeus -
I 'NAS GARRAS DE

2m:
. I

CALIFORNIA TERRA DA

COBIÇA ,ErraI Flynn em:

Vitto G G
CARAVANA DO OURO

v 1 ano asmann - ra-
.' . No pro�rama:
zra Francia - em: 'I

co

GIULIANO BANDIDO DA Complemento Nacional.

SICILIA .': Preços: tl,20 - 3,50
I Imp. até 1 4anos

CUPIDO

No programa: ,

Complemento Nacional I
Preços: .6,20 - 3,50.

Imp. até 14 anos "'fUl.1}
As 8 horas
Paull Kelly e LASSIE -

o HEROI DAS

MONTANHAS

(Technicolor)
No_. Programa:
Complemento Nacional

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 1 4anos

em:

PREFERENCIA NA SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO
DE CAPITAL
r

I Estando a Diretoria da TRANSPORTE AE'REO
CATARINENSE SIA. autorizada a proceder' o aumento

de. capital da sociedade, de dez milhões
. de cruzeiros

(Cr$ 10.000.000,00) para vinte milhões de cruzeiros _

(,Cr$ 20.000:000,00), pela forma sugerida no parecer do

Con�e�h� �\scal � aprovada pela Assembléia Geral Ex
traordmana, realizada 'em 5 de Outubro de 1953 .con
forme ata arquivada na Junta Comercial do Éstado e

publicada no Diário Oficial do Estado, estando integra
lízado o capital primitivo, ficam os senhores acionistas
pelo presente edital, intimados a exercerem o seu di�
reito de preferencia na proporção do número que possue
rem (1: 1). O prazo para exercício. desse direito foi fixa
d� pe�a. assembléia em trinta (30) dias, contados Ida pu
blicaçãó - do presente edital, podendo· o acionista ce
der a sua preferencía a. outro acionista ou a terceiros.
No' ato da subscrição deverá cada acionista realizar ii

�lécim� part�,-no minimo, dó ,:,a10r nominal de cada ação
subscr�ta. Fmdo o p;�zo de t�m�a (30) dias as ações não
subscritas no exercrcio do direito de preferencia dos a
cionistas serão subscritas por terceiros.

Florianópalis, 15 de Dezembro de 1953.
Luiz Fiuza Lima

.

Diretor-Superintendente
�-----

AGRADECIMENTO
. Pelas nobres e fidalgas atenções devotadas, pelo

falecimento de nosso filho E'rico,. distinguidas tais
atenções pelo nobre poyo' de Palhoça; distinção espe
cial do Pastor Evangélico e nosso agradecimento tam
bém à Empresa Continental que dispôs seus onibus pa
ra o acompanhamento do féretro . A todos em geral que
demonstraram seu pesar, vimos de público externar
nossa profunda e reconhecidas gratidão.

NICOLAU SCHEIDT e

EDUVIGER SCEHIDT
----' ---------

fo.gr-adecimen,to \.

Temos o grato dever de sensibilisados agradecermos
ao Dr. Lerner Rodrigues, Diretor do Hospital Nêreu Ra
mos, ao médico Dr. Percy Borba, ao/ Farmac." Gercino
Silva, como também as bondosas irmãs-: deste modelar

, - e�tabelecimento .hospitalar, pela "rnanelra pronta e .pre
ciosa com que se houveram no tratamento de mal subito
de que fui acometido.

, Pela dedicação e desvelo demonstrado, a nossa eter
na gratidão.

Antonio Pranselsco da Costa e Família
---------- _.

Escola Prática de Comércio·
Senna Pereira
EXAMES :OE ADMISSAÓ

1a'E'POCA
INSCRIÇÃO: 27 de nõvembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro
Par-a inscrição e' informações a Secretaria atenderá

diàriamente das 17 às 19 horas. �.
Sede du Escola:. GRO!JO ESCOLAR JOSE' BOITEUX

. .- ESrREITQ -

--.._-----.......�--
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Maillot de elastex da mais 'I_ afamada. marca NEPTUNIA I

c-s 380,00

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de banho de
shantung Cr$ 87,00

.Tailleur Spnrt de Alta elegância, com: Saia com prega
atras; mangas' japonesas; com punhos virados, bolsos
embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade

em cores. Apenas Cr$ 560,00

, .

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

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortimento caprichosamente
lindo e _ uma seleção de alto
bom gosto!

Milhares de camisinhas de algodão e jersei, para
meninos, desde Cr$ 20,00·

_

Blusas de jerseí a Cr$ 29,00
'Blusas bordadas a Cr$ 33,00

.'

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

i,
(
,

!

t
I

i
I
1
1

. COLCHÃO DE MOLAS
!

I PR(�BEL
! .

.

!'
e

I DIVinO
�,.....�l 'õ t • .>,..... _ ...., �..,,�u_ �-,�·

!
I

l
i
!
!
!
!
j

i
�

!
1
1
,
,

1
!
1
!

M. Reg. a.o 99.353 !
�···ro.·�......... """'.h..•..·..,.·.,._...·....,"""' ...... w ... .> • .., ........... r- ••• '! ...

1
!

Caranlid O

por 10 a n e s

d'I!b�
.BG2'

•

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamado e o mais vendido colchão do País
Casal: Cr$ 1.750,,00

- I
IPieços Que São Um Verdadeiro

Brinde De Fim lIe A DO

da A MODELAR

Elegante terno de finissimo
tropical, corte e acabamento

perfeito:

Puta lã c-s 950,00
Meia lã ces 455,00

Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

Cr$ 225,,00

,/

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,00

Pínlssimos temos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00

,

Sofá cama para casal PROBEL c-s 3.900:00
I .

. Jogo de cretcne bordado Casal Cr$ 165,00

SÃO ALGUNS DOS 'MILHARES DE ARTIGOS DA
- A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDÁ
A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão para casai Cr$ 114,00

/

Saias desde Cr$ 43,00

1.000 lindíssimos vestidos de vedo Cr$ 118,00
Vestidos para casa desde Cr$ 68;00

vestidos de praia

vestidos de passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!

Poltrona cama c-s: 1.200,00

ALGU.t\-IAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

Finissima marquísete, largo 1,30 Cr$ 25,00
Nylon de algodão, líndas cores para janelas Cr$ 32,00

I
Toalhas p�ra cõpa duzia Cr$ 89,00
Cretone Línhol, 2,20 metro................ Cr$ 53,00
Colcha de casal superior a Cr$ 114,00

! Toalhas
de rosto felpudas a Cr$ 15,00

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$ 95,00
Calças de puro linho a Cr$ 225,00
Pijamas superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 129,00
Ternos de meia lã .. , . _. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 225,00
Guardas chuvas a Cr$ 75,,00
Camisas de seda Sport . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.
\

GRANDES OFERT�S PARA CRIANÇAS�
Vestidinhos bons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 25,00
Ternos de brim para mocinhos ... . . . . . . .. Cr$ 89,00
Calças ótimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 35,00
Camisinhas listadas

" Cr$ 20,00
Camisinhas de Jersei desde Cr$ 43,00
Blusões Sporte a ........................• Cr$ 47,00
'I'emínhos com blusinhas a Cr$ 55,00

Etc. Etc. Etc.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da Escola Industrial � Paraninfo:
. PRA RIDA DE QUEM?

,

, _./ Causou sensação na cida-

Ministro Antônín Balbino � ::iíti::,�e:t�s::;: c(í;C�!:�
Almte. Carlos dà SUvelra Carneiro No Palácio da Assembléia d� -çuja turma é paraninfo ele graças, na Catédral, às 8 dadeira) declaração do sr.

,

Como Chefe da representação da Marinha nas festas Legislativa do Estado, rea- I o sr. dr. Antônio Balbino,' horas; às 17 horas, coquetel Irineu Bornhausen, em Ti
do �0. Centená:'io �o Paraná, segue �oje. com des�ino a liza.�, às 20 horas de hoje, I Ministro dá Educação. .e de confraternização no Bar
Curitiba � sr. AllUlr�nt� Carlos da Silveira Carneiro j-> a solenidade da coloção de, Saúde. ,,' , Netuno (IPASE), oferecido
Comandante do 5° Distrito Naval. _ I '

'

'I' r ,.:'.'
S. Exá. que viaja de automóvel'deverá estar de vol- grau dos Mestres da Escola_ .J progral!la esta aSSIm pelo dr. CI,d Rocha Amaral, que elas estão na última 10- Deus!'!

ta no dia 22.
. I Industrial de Florianópolis, ')rganizado:_ Missa em ação; diretor da Escola; às 20 ho- na. Que daqui para frente ,OFENSIVA

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

1'a5, colação de gráu e às 22 serão piores, muito piores. Os carabineiros da: UDN,
horas, "soirée" no Coquei- Tl'ânsito impedido, foi a: pá- estão, preparando (em sur

ros Praia Clube. 'lavra oficialÍssima; Acabou'- dina) uma ofensiva, em

Receberão diplomas, ho- se o que era dôce, diz o po- grande estilo. Com amplítu-
je: vo, entre amargurado e bo- de e grande raio de ação.
Alfredo Henrique Fortes, quiaberto, Em certas rodas Cobrindo todo 'o Estado.

Aleatar da Cruz Dutra, Arí palacianas, a opinião COU_;- Milhares e milhares de foto
de Melo Mosimann, Cláudio vergente : que, o desabafo grafias do sr. Bornhausen
Taranto, Dilson Dionisio de governamental ou fôra .ati- '(pôse única), estão sendo
Freitas.tEdmon Duarte Na- rado (por tabela) contra o acondicionadas, para pronta

Acy Cabral Teive agradaria, já que 9S nume-
I
na sua fantasia branca de pático e atraente. der, Ernani Martíneschen, sr. Bayer, que vive amar- expedição, com frete pago.

Está de parabens a Es.có- ros teriam de ser apresen-' bailarina.
, r O 5° número do 1° Ato Evilásio Badziack, Hercílio rosulo as verbas do sr. Co- Vai ser um dilúvio de re-

la de Bailados Clássicos, da tados ao ar livre, num am-I '- Tivemos, depois, um nú-
'

denominou-se "Dansa Zín- Higino da Silva; Ito Pedro lin, ou visou (em cheio) o tratos. O curioso, no entan

Prof.essôra.e Coreógrafa AI-, bie��e 'se_m acústica e sem �ero de ponta !ntitulad'o: gara" _ 'baseado na Czar- de Souza, Jair Francisco Secretário da Viação. Das to, é que, sob a efígie bor

bertma Saíkowska de Gan- Iluminação a�equada. 'Camponesas Alegres" pe- ,
das de Monti Interpreta- �-Iams, João Batis�a Santiá-. duas, uma. E estamos cer-: nhauseana, em letras garra

zo. Mas, o que se víu foi tão las alunas Jaçanã Coelho de' ram-no, as alunas Maria de go da Co:ta Perelra. (Ora- t�s, que S. Exa. atirou em

,: fais,
está _impresso o nome

O 2° festival da ballét maravilhoso e tão delicado Souza, Yara Regina Gomi-' Lourdes Boabaíd Brina, E- dor), Joao Gualberto de I vao o dardo fulminante. de S. Exa .. Pra que, gentes?
.Jevado a efeito no Estádio que, aquelas deficiencias de e Maria Élia Cunha. lliana Cabral. Dinéa de Olí- Souza, João Valdir Wolto- Verdadeiro tijôlo . quente Será que o homem não é ca-

da Federação Atlética Ca- não foram siquér notadas. A "Norwegian dance" e- i veira Maya, Vera Souto e Iíny, J.osé Alv:s �e �ndra- nos costados 'secretariais. I nhecido ou o retrato não

tarinense, na noite de se-, Os 21 numeros levados à moldurou êsse quadro sim-' (Continua na 3a página) I
de e Silva, Jose Cipriano da Aguardemos o revide à cen-Í confére com o original? Que

gunda feira, agradou em
I
cêna foram vivamente a- Silva, Luiz Locks, Mário da sura acre, mas indireta e lo-ilustre fotografado é- pou-

ChfÜO à seléta platéia que plaudidos pela' assistencia.
.... ,., S!lva Godinho, Mário Ter-' quiçá duvidosa quanto ao I co conhecido, lá isso é ver-

alí compareceu. As fantasias ultrapas-

�, ,m_'-�
,

UI"" . U' I [�
nes Filho, Nilton 'Medeiros responsável: Não teria agi-. dade. Então' sapecaram-lhe

Mais de mil pessôas a-I saram tôda e qualquer ex-
" .'

je Santiago, Otaviano Fru- do melhor, o sr. Governa- o nome por baixo. Seguro
plaudiram '";)s numeros a-I pectativa. As musicas muito 'úoso de Oliveira, Odí Joa- .lor, tomando realmente �'morreu de velho ...

presentados pelas alunas, bem selecionadas. A or- '·ruim de Amorim, Odir Jo- providências, em vez de la-' "', BUM

do 1° e 2° anos. i questra sob a direção do ,;é Prazeres, Orgel Avila, ---------

O espetáculo, por sí só, maestro Emanuel Peluso Tudo, NO Mesme
Osvaldo Pereira, Roberto

"-

foi mais uma afirmação I conduziu-se a contento, no- ,

:la Lapa Pires, Rogério A-

de que a nossa capital se tando-se entretanto a, au-
málio Nunes, Valmor Gon-

Animado pela gentileza ma: --:: "Os' carros estão na

edúca, se compenétra de sencia de varias músicos da la 'acoIhída
çalves 'Lima, Valter Alves

- que essa vi- Oíicina".,.. '

sua importancia na vida nossa Orquestra Sinfônica.
" da Silva, Wandyr Azevedo

, ,
' orante folha deu á carta pu- Providênciasf Só se o sa-

.

1 ti tica do Esta- Os nu'meros de PONTA e Edilor Schmitz.
SaCIa e ar is 1 blicada dia 12 do fluente, a crificado no momento tele-

-=-

do de Santa Catarina. estivéram perfeitos. Os de-
que deu .o titulo de COM �rafar__:para Curitiba... . 'IPo,sl�a-o--d-o--Há um ano, precisamen- mais agradaram; inteira- A LUZ PÚBLICA, volto Além disso, o homensi- D ,y ti

te, assistnamos, no Tea- mente. hoje novamente, solicitan- sinho não pára na Repar- Minerais Ura-
tI'O Alvaro de Carvalho, a - O PROGRAMA- .lo, caso seja possível, aga- tição, mesmo quando se en-

-I·primeira exibição das alu-J O '1° to do programa ca SI 81r05a -

salho para mais outras in- contra nesta Capital (por
'

nas da Professora Alber- prichosamente elaborado, .

d ôb ? NOVA IORQUE" 16 (U.lO�mações, ain a so re o acaso). e sabem porque)
tina Saíkowka de Gan'Zo. 'constou de 11 nu'meros G 'h P ) I f a s que UInanesmo assunto. Bem ... passeios com o ena- . � n orm - e

O sucesso foi absoluto . A famoso "Noturno" d'" Cho- . -

d
. .

_ _

,,'" A publicação da aludida pa branca até São José, 10- expOSlçao, e'mmeralS e pe-

nossa Platéia, entre sUr- PI'n fOI' o teAma Inusical do· '\
b f A dras seml'prec' l'osas 'proce, �arta, teve efeito de bom a ,gar de sua pre erencia pa"-

-

Yl.resa e contente, vibrou primeiro número dá noite A Ab d d d dentes dA Brasl'l sera' orga1-' ltomica so re os irrita issi- ra escanso o corpo e re- "'"
,

-

de entusiasmo. Tinhamos intitulado "Uma aula" por ,nos nervos do Diretor de creio... nizada brevemente l{0 _Mu-Idado um grande passo. A' tôdas as alunas do curso.' b d H' t" Natural deObras Publicas, que, -mal Afinal, quando o fute 0- seu e lS 01'1a
I

capitat catarinense cresceu Em seguida, "A Conquis- chegando do Rio o n d e lesco secretario daquela

I
Nova Iorque. Sabe-se que.

d 1 d H 1 dA'"
'

no conceito aque es que ta o o an es arrancou. fôra passeiar, encontrou sô- pasta e mais o sr. que go- 70 caixas desses artigos che-
vêm na dança classica, u'a calorosos aplausos da ássis-. bre sua mêsa aquele do- verna o Estado resolvem. garam recentemente. O sr. 1manéira de tornar o espi- tên�ia. As alu�as Len�ta Te-I cum�nto irrecusavel de sua moralizar o des��antelado G. Fl'lgueiras Jr., sob cuja
rito puro num corpo sadío, eezmha AraUJO e LUCIa Ma- completa displicencia res- serviço público? direção esse prograIlJa foi

incentiv�ndo na mocidade rai Sabino Rupp, sairam-Se peito ás obrigações que lhe Entregue a Diretoria de organizado, acha que essa

a cultura e o gôsto pelá boa muito bem nêsse dificil nú- são afetas. Obras Publicas á incom- exposição apresentará um

música. mero,de p'onta. Lenita fez P 1 1 d
A d do dl's- !!rande interêsse, não so-

asseou pe a sa a, eu petencia, esman, -

ítste ano, a Escóla de Bai- o Holandês com raro bri- "

d
'-

mente p;ra os mineralogis-'murros violentos á moda, hi- plicencia, falta e senso no
lados Clássicos nos ofere- lho. I d d d tas mas também para os co-

J
tleriana, soltou 'uma sara-, cumprimento e everes o

ceu o seu 2°,FestivaL A "serenata cubana" pro- vaida de palavras feias e seu atual diretor, brevemen- m,el'ciantes, que poderão as-

Na falta de um Teatro foi porcion,ou um maravilhoso veio a rua queixar-se aos te, esse serviço vae. virar a sim capacitar-se das gran

conseguido o Estádio da desempenho da aluna Sonia
raros amigos, "na esperança Tiro de Pernambuco... Só des possibilidades que o

FAC. Pensava-se, por isso Cherem Barbato. O nume-I d 1 d' postes e m'al',s nada! Brasil oferece nesse setor.
,

I ' e que e es lss�ssem quem
mesmo que o espetáculo não

I
1'0 intitulado " O Sonho de d' t d E 't

' lI'ber- A exposiçã,o será uma "re-

I
po ena ser o au ar aql,le- u me perml o a -

Sáb d
.

T 'bê
uma bailarina", ao nosso 1 rdad f lade de lembrar ·ao ilustre velação" para aqueles que

a O, am " m vêr, foi um dos mais perfei- :���i�: ao e::�do de com- Diretor de "O ESTADO", I desejarem aplicar capitais
ABRIRA' O ÇOMÉRCIO ,

tos da noite. Sônia como da pleta- e assustadora histeria para mandar fazer uma re- nesse país, acrescentou êle. '

ATÉ 10 DA NOITE vez passada, esteve soberba
em que encontrava, foi o portagem mais detalhada O TEMPO-

'Fomps informados na As-

V- ,d I R � m''(,)'8
mesmo conduzido para o sôbre o palpitante assun!o Previsão do tempo até às

sociasão Comercial de Flo- I l( a' q Chiquinho, onde depois de � garanto que encontrará 14 h d d' 17
. , l'

, . I oras o la .

nanopo lS 'que o comercIO h b t' d b
.

"

' " sorver uns c oppes, aca ou mo lVOS e so, ra para por
i Tempo _ Instável a priri-

d,e art,igos de Natal, de a- UntO'r 1 d t'l' dti ,

'

por ge ar a raiva e izer em e a, 'colsas e pasmar. cipio, sujeito ,a chuvas, me-
côrdo com o gecreto n. 28, P

.

d hque continuaria a, -viajar or aqUI me eten o a- lhorando no decorrei do pe-
do senhor Prefeito Munici- Esteve nesta Capital,

-

re-
quando quisesse! gráGlecendo mais esta pu- ríodo.

'paI, conservará. suas portas- gressando, ontem, via aérea, bl
-

Disse e fez, pois, já está icaçao. Temperatura - Estável.,
abertas, também no s�bado a Laj�s, onde é influente

h C 't'b FI'carel' atento.pór essa ora, em UnI a 'Ventos - Do quadrante
pró�imo, dia 19, até às 22 prócer do Partido Social

horas, como or-está fàzendo' Democráti_s:o, o sr. Vidal

durante o período natalino. Ramos Júnior.
����-(��--_.

. Hoje: . Colarão Grau Os
.

Mestres
-

-

Florianópolís, Quinta.;.feira, 17 de Dezembro de 1953 -

-

._---',---

ESPETACULO MARAVILHOSO

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
HOJE:

Cr$ 2'00.000,00

para onde partiu

novame�-Ite! .

__:_'_._' "-- -,- -.,.__

Enquanto t�do isso se
i Na Polícia Mlli 'ar

'passa, continuam as recla-)
_ ,------.-------7..

-

A; F. s. Sul, frescos.

mações que se sucedem por

'parte dos que necessitando
de providências que depen
dem daquele ditadorsinho,'

ADALGISASCHUTEL DA SILVA
Os filhos, geriros e netos de sua saudosa e pranteada

mãe, sogra_e avó dona ADALGISA SCHUTEL DA SIL
VA. '

,Conv_idam os parentes e as pessoas -de suas relações,_
de amizade para assistirem }l missa de 7° dia que man

clam, reiar, por alma da extinta;'no dia 19 (sábado), às

730 horas,' na igreja de São Francisco e, antecipadamen-'
tê, ágradecem a 'todos os que ,comparecerem a êssl? (ito
religioso, assim- conlo, sensibilizados, agradecem a todos
os que acompanharam até a sua última morada.

Receberam 'es padas
DOVOS oficiais

Em solenidade realizada, I
-Paraninfou essa nova tur

ante-ontem, no Estádio da wa o Governador Irineu

Polícia Militar, às 9,3Ô ho- Bornhausen, sendo homena-
Ha ruas em que por muito ras, rec�be'ram espadas os geados, ainda,.

-

os srs. CeI.

tempo, as lampadas estão novos oficiais daquela tra- .João. Cândido, Alves MaFi
apagadas. Até as que en- dicional COlporação, os srs. "ho, Major Mário F. Gue

feitam os postes do jardim 2°s. Tenentes Alinor José des, Major Maurício Spal
Oliv�ira . Bello e Avenidas. Ruthes, Amaury Norberto! Jing de Souza, M�jor René
O, fusivel queimou? da Silva, Edgard Kampcke Verges, dr. Abel Alvares

O telefône é ligado para' Pereira, Ledeny Mendonça � Cabral Júnior, 1° Tenente

a secção de reclamações. da Rosa, Milton de Mello e I Elvídio Petters e Prof. Má-

hmteis.
.

Milton Luiz Lemos do pra--I' rio.Jacq�es Dias.

A resposta continua a mes- I do
,

.

"

'.

-"""""--

os

Missa de 7- Dia ficam á merce de dura so1'-

te".

TIM • ••

var as mãos, entregando-se
à fatalidade da' buraqueira
impiedosa ou à birra decla-'
rada entre os dois Secretá
rios? Mas S. Exa, que é

francamente do sossêgo, op
tou, pelo desabafo. Lá lon-

jucas, sôbre as estradas es�, ge, em Tijucas ... Qllem en

taduais. Reconheceu S. Exa. tende essa g e n t e, ' meu

�

������
<�·-1

TRISTISSIMAS FIGURAS
)

João Qui:lOOte, junto a Walter Pansa,
Tendo-se armado falsos paladinos,
Montaram tenda, a custa de lambança,
No morro do Rosário. Que cretinos!

De lá se esbaldam, mentem, fazem trança,
Tirando inspiração, dos intestinos '

,

E quando alguem lhes veta a comilança
Os dois pulhas cometem desatinos.

Amo e fâmulo nunca vêm à liça,
Sem sabotar balanças da Justiça
E alugar por bom preço o papelucho.

Tristissimas figuras que-pelejam
'Por mamatas, apenas, ohde vejam
Triste motivo para encher o bucho!

I
..

Laguna, dezembro 953.
x, x

.
x

Os professores do órgão que mente, remente e se des
mente, acham um absurdo luridico eleger prefeito
e vereadores_para municipios criad'os, 'mas não
instalados. O que o projeto pessedista determina
antes de tudo, não e novidade no Bra,sil.' Aqui mes
mo, sempre e ainda há pouco tempo, o Govêrno, de
pois de criadas as comarcas, nomeia os juizes, que
assumem o cargo éom a instalação respectiva. Será

. isso um absurdo jurídico? Se o é, não o é só em
SaRta Catarfna e o é somente nos casos em que a

U.D,N. tem intéresses políticos.
,

x x

_
x

A cóluna pessepista do Diário da Tarde não
gostou da nossa crítica ao fato de o chefe de um po
der, em determinada_ festa, haver mandado o chefe
de outro poder agradecê-la em seu nome! Não quer'
que isso seja falta de respeito de um deles ao pró
prio cargo. Invertamos os personagens para formular
a hipótese. Suponhamos que num banquete o sr.

Volnei se levante e decláre: - Dou a palavra ao sr.

governador Irin�u Bornhausen, para agradecer em

Jneu nome.

Na certa que o sr., Bornhausen sairia com o Co

laço nas costas! E, justiça lhe seja feit�, faria bem,
pois um chefe de poder não manda outro chefe de
poder, a não ser que um deles se agache, por subser
viênc'ia!

I A Z A R!

O telefone da redação ontem pela manhã, ti
lintou. Fomos atendê-lo e ouvimos isto:
- Alô! Alô! E' da Luz? Que boicotagem é esta?
Cortaram a luz aqui do Diário da Manhã! Não
sab�m que este jornal é do govêrno? Mandem
ligá-la já e já senão vai ter gente-no olho da
rua aí nessa repartição! Ouvitam bem?

��_�_��-_'�G�U_ILHERME 'TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


