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Delírio do', povo pela
emancipação

totalmente contra a criação
• de novos Municípios e que

c Deputado Da Nova se �
presentaria diante de seus

compromissados com a ca

m que Deus lhe deu!
Realmente, com a cara

que Deus' lhe deu, o parla
mentar [oaçabense .regres
sou ao seio daqueles que
necessitavam do seu apôio
ínoondjcíonal, sem ynásca
ras de hipocrisia, sem rorn

per a palavra empenhada,
sem se licenciar da Assem
bléia Legislativa, ,como fez
o Deputado udenista Ro
mano' Massignan, pois, já
mais a U. D. N. desejava a

tarinense, após árdua bata- emancipação política admi-
:ha onde o Deputado Oscar nistrativa daquele povo,

Rodrigues da Nova, cum- até há pouco subjugado, à

-e.bentadas, a pintura da prindo a sua palavra empe- fracassada administração do

iarte da madeira já está de- nhada àqueles que deseja- Município de Joaçaba, na

'�parecendo, e as enormes 'Iam a concretização dêsse qual são praticados os

'restas entre a parte de al- acalentado objetivo, foi o
I
maiores desrespeitos legais,

/enarta e a de madeira, es- seu verdadeiro baluarte e imperam, o desleixo ad

I ào aumentando dia a" dia. servindo de porta-voz da ministrativo � a inépcia in-

Neguem si puderem. O quele povo ordeiro, traba- curável de um Prefeito, já- '

[uartel ainda não foi ocu- lhador e" finalmente, resig- mais vistos em tôda a vida

.ado e já está nessa condi- nado, política de Joaçaba.
�80, E não adiarita querer

Muito embora as mano- Herval d'Oeste está li-

'rpear, porque temos, em bras adredemente prepara berto. Será uma Comuna

nâos provas fotográficas das, pelo já agonizante trio que muito breve se desta-

1e tudo o que afirmamos. unvirato udenista de Joaça cará na comunhão catarí-

Eis em que se cifra aba, Herval d'Oeste venceu nense. Iniciará a sua vida

�rande inauguração do Go- :o> batalha, livrando-se do municipalista dando ao seu

,rernador: no esbanjamen- Prefeito José Wàldomiro povo os anseios por êle tão

lo de milhões de cruzeiros Silva, que a bem pouco esperados, enquanto Joa

irrancados .ao povo, e ati- tempo, em ofício dirigido à çaba permanecerá no ma

rados às urtigas, numa far- Assembléia Legislativa do rasmo em que se encontra,
'" n "_rl=in..i.d�t,i,y.:i, _ _�stado, contestava o movi- felizmente até o já próximo

cação, escolas, matadouros,
balanças de pesagem de

------ empolgava o 2° S�b-Dist;i- dadãos para-verem seus ai- -

-:-

gado, mercados, etc.
to, afirmando que não pa�- reitos garantidos por leis

O sr. Aliomar Baleeiro, Morreu Majorie fava apenas de um grupo 'do ,mumClplO e proteção

falando à reportagem sô- Kenn8n
decidadãos, sem reciproci- individual tem que bater

bre a lei que toma seu no;

dade no seio popular. às portas do Poder Judi-

me, declarou que está mui-
Ainda bem recente, o se- ciário, porque a escuridão

to contente por ver saneio- I
St. Augustine, Florida, 19 manário "Cruzeiro do Sul" avassalou aquele território,

nada uma proposição sua,
O Almirante Chefe do Estado Maior da Ar- (D. P.) - Majorie Ken- que obedece a direção ude- dantes tão bem projetado.

que muito pode contribuir mada, na solenidade cívica do dia do Mari-, nam Rawlings, de 57 anos (lista do dr. Brazíllo Celes-I Destas colunas enviamos

para o progresso dos muni- nheiro, depois de conferir a Comenda da Or- j� idade, detentora do Pre- tino, discorrendo sôbre a as nossas congratulações ao

cípios. dem do Mérito Naval ao ilustre catarinense,
mio Pulitzer de Novelas, e.manclpação de Herval heróico povo, HERVAE.EN-

Q
,. f'

morreu de um derrame ce- d'Oeste, combatendo a atu- SE.
. /

uero, porem - rlSOU dr. Aderbal R da Silva, apresenta suas felici-
_ fazer justiça ao homem d

.

d M
.

h B
. 'I rebral,

na noite passada, no ::.ção do Deputado e ex-

h batíd tações ao gran e arrugo a armo a rasi- Flagler Hospital. Prefeito Oscar R. da Nova,
que mais ten o com atI o

neste país. Quando apre-
leira.,

�.,.' i afirmava'-...._. que a bancada Amazonas
..).-.<)__(,....o__().-.q---o

....o�()--O--!�--()--()�()�(l.F
� .O__O.....()...(l...() ...C) C)....

Assisti, . há cinco dias, entre respeItoso e comovIdo,

A P I
,li> •

' Saímos do Império, saimos da ditadura Vargas por

à solenidade que consagrou a inicia9ã.o de. �ma tp.rma, O IC Ia e o úbra e' gr�a de militares.

de cadetes no oficialato da nossa polICIa MIlItar.,
,

E assim, é generosidade civil concedermos um na-

Missa campal, benzim�nto. e entrega ?as espadas,,,
- <:Tinha de direitos políticos aos cidadãos armados e uni-

compromisso perante a BandeIra d?' Bra.sII, trop.a co- GOVernadOr
tOl'mizados, O dil��ito político de' votàr, por exemplo!

mandada pelo Capitão Teseu MUl1lz, cUJO entusIasm� N.ão é lá muita coisa, sendo antes uma faculdade que

me contagiou, _ tudo, aos meus olhos de espectador, fOI ninguem nega aos agaloados. O que se lhes nega é a po-

de uma correcão' inteiriça.
-

\ 1 i ticagem reles e rasteira. tipo Ima.ruí, onde o Pedro

'os neo-oficiais, em vigorosa plástica de movimento, �G de uma solenidade interna, de modo que as correções Bittencourt suporta patifarias que Sua Excelência tal

em elegante distinção de farda nova, a companhia for- por fazer neste artigo, deixo-as aos realmente entendi- !-vez não ignore. Neste mundo, Sua Excelência ignora

"mada a capricho, toques de corneta, rufos de ta�bAor, dos no assunto. E o prazer será meu, se'receber quinaus
I

tanta ocorrência, que faz pena! Ignora demais, por isso

banda musical tradicionalmente boa, marcha, cont111en- dos competentes. I que viaja como um personagem de romance à Júlio

cias, a oficialidade veterana a postos, deram-me um es- xxx I Verne. De longe em longe aparece por aqui, para re-

petáculo confortante durante duas horas que me pare- O Governador lá compareceu, passou revista às' :-:1ergulhar, sem delongas, num auto corredor e sumir-

ceram aliás dois minutos ligeiros, talo encanto em que tropas e, como paraninfo dos 2°s tenentes da turma dês- I::e por essas estradas que o tinhoso esburaca dia e noite,

me enleei e' a sedução' da �narcialidade coI? qu� aquêles te ano, tinha de falar. Portanto, falou. Falou' bem" penso :mm furor de unhadas cavocantes.

brasileiros envolveram o coração da assistência, 'pouco eu. Conselhos salutares aos neo-oficiais: que não se me-I Aí, o Governador turista xinga e desafia o capeta.

numerosa mas seleta, e que deve ter sentido, como eu, tessem em política, pois o Código Militar priva dessa re-
I Que

vá para os quintos! Pula do automóvel, sobe a es

que nem tudo é grosseria e estupidez nos dias da atua- galia a gente fardada. Foi o que disse, centralmente, en- voaçar passarinhando de aVIa0 ...

lidade. Aquela milícia já não é a do velho tempo: é bem tre outras considerações circunstanciais. E deve estar I ,De viajar e ignorar, é que êle não deixa. Nem de

a'Corporação cônscia do seu valor, subiu cem por cento, certíssimo, já que um Governador tem responsabilida- discursar, tampouco! E quão linda é a oratória executi

e duvido que outro quartel, noutra praça de guerra, '1es discrição e comedimento quando abre a pôca supe-
I
va!,

'

possa exceder m\üto à demo�stração de espírito. m�li�ar, rio;mente 'autorizada.
.

I E' lástima não esmalte de poesia rimada as alocu

ao gôsto -estético das evoluçoes, ao garb? .da dIsclplma Sua Excelência não é político, tem mesmo um san- ções, corretas na forma e impecáveis no fundo, onde a

e à desenvoltura e manejo da nossa PolICIa, dessa Po- to horror à política, esgueira-se dela como o diabo foge sua perícia emparelha com a .dos melhores oradores ofi-'

lícia em que o C'oronel Pedro Lopes Vieira insuflou, tim da Cl'tlz. . . I ciais. Imagine-se, o efeito teatral dos versos seguintes,

dia o hálito da sua capacidade de Comandante. O raio é que Tiradentes - um policial! - o alferes caso êle quisesse:metê-los nO exórdio ou na peroração:
,

Penso fazer justiça e, se erro, cometo apenas um Joaquim José da Silva Xavier, fêz a perigosa e maluca "Senhores, aqui estou eu,

êrro de apreciação. Não testou a lisonjear, mas. a abrir política libertária. Dei o fora no Eliseu-;-

someúte esta alma de catarinense, numa expansão que Patriota e afoito, conspirou. Consequência: foi en- Que a carne fresca vendeu!

não quero seja formal e reticente, porém franca e sem forcado. O senhor Bornhausen não interveio, não man-
I

Sou quem tudo prometeu,

peias, sem ambages que jámais cultivei, porque sou

I
dou prendê-lo,' não teve culpa no caso. Outros militares, Quem não dá porque não deu,

afeito antes à crítica do que à louvaminha. Acrescento, depois dêle, vestindo farda, como Caxias, politicaram Quelú nes discursos venceu

por isso, que a Fôrça policial progrediu, não ?evido ao I nobremente, no Império. O Presidente Nerêu.

impulso de um só dos_ seus Coma,;dantes, e �lT �raça� A

A Repl�b�i�a nasceu com um soldado chefe do ,Go- Só me chamam de judeu

à ação de muitos, senao de todos eles. Tambem nao fOI verno ProVIsorlO, o Marechal Deodoro. AS,almas tintas de breu,

um Govêrno só que a elevou; foram varIOS, cada qual Consolidou-a outro, soldado, Floriano Peixoto. Ben- Mas, o Govêrno sou eu,

em grau de colaboração que·não ouso especificar. Certo jamim Constant, soldado, fêz a propaganda da Repúbli- Todo êle é muito meu,

haverá falhas não visíveis à percepção de um leigo" da ca, Hermes da Fonseca e Eurico Dutra, generais e ma- Do, campeão Irineu,

minha marca: cursos que se deviam máiíter, estudos e I rechais presidentes, partidàriamente eleitos. Eduardo Que: o Estado já percorreu

ampliações, mais armas, melhor alojamento, etc., etc., Gomes, General da Aviação, ou muito me engano, ou foi De âvião e de pneu. ..
.

etc .. Et caeteras de que· não entendo, porquanto sou pai- c:mdidato à Presidência da Repúública co�n os aplausos E viva eu! Viva eu!"

sano, não tEnho' c:mtacto com a Polícia, via-a no flagran- (; cabalas do senhor lrineu Bornhausen, "l3ARREIROS FILHO

DIRETOR ,Ru&.n.
"

d. _

IArruei. Remo.
. IEftENTE JDomíniO' F.
.

cf.' Aquino�
��
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Rea;ulamentada. De_- Cha'pe' flor lsustado Um.a!!-
a apliêação das cotas

li dadó de Selo-�
t , _ 4;:���':� I ' ��,'��,�._.:, .<w.;ftlfÍlil UID�a contra

aos QlUDIClplOS '

. O Quartel da Policia 'esta se a - CEXIM
RIO, 19 (V.A.), - O pra- sentei o projeto, o sr. Ge-,

sidente da República san-: túlio Vargas designou um
!� urrebeotandô RIO 1, 9 (V.A.) - O pre-

clonou esta semana a "Lei dos seus-assessores técnicos __Em seu último,número, Il:�a campanh� de. descré- sidente do TER exarou des-

Baleeiro", que regula.men- para estudá-lo. Depois A Voz de Chapeco escreve dito contra o SÜUaClOITl·smo. hpac o mandando sustar (JS

ta a aplicação pelos muni- mandou que a maioria não o seguinte: Entretanto, o que afirma- efeitos do mandado de se-

cípios, do adicional do im- lhe criasse embaraços, pa- Quando da inauguração rámos era .sõme�te a ver-
I gurança concedido contra a I �estejando, desd� as pri-

pôsto da renda, destinado ra que fosse aprovado". do Quartel da Polícia Mi- dade, E hoje, REPTAMOS CEXIM pelo juiz da 3a. Va- meiras horas do dia 17, a

pela Constituição, a melho- N. R. - Um dos motivos litar, frizamos que isto A QUEM QUER QUE SE-l ra da Fazenda Pública em
emancipação política admi

ramentos municipais. Vota- pelos quais o P.S.D. cata- constituía legítima ','mar- JA para que negue a vera- favor do norte-americano nistratíva com foguetes, a

da a Constituição foi ne- rinense se opôs .a modificar

I
rnelausem", quer pelo pre- cidade do que .diziamos. I Robert Boenner, para im- pitos de fábricas, etc"

cessário destinar, i�.e�iata- a' Const�tu�ção e possibilí- ;0 d� o�ra, quer pela cons� O quartel, antes de ser portar, sem cobertura cam-
HERVAL D'OESTE, des

,mente, aos mumcipios o
.
tar a criaçao de pequeni- �ruçaó indecente que fora <�up3.do, já está cheio de bi 'I d

'

membrado do município de
la, os Estados Unidos,

produto do adicional do im- !10S municipios, sem ex- feita. rendas, o reboco está racha

pô�to da renda a êles des- pressão econômica _ eon-
I Não faltaram os defenso- .:10 e caindo das paredes, as

tinado. fiad�s apenas nas cotas fe- : c S, os áulicos do Govêrno ;oteiras estão terminando

Os municipios recebiam derais - foi o de que esse que não .quizeram v:r .0'!-1( estragar a par�e inter

anualmente, suas quotas a- -eeurso, muito breve, teria que existia, e que atribui- na; as falhas estao que-

plicando-as, por falta de lei 'lplicação disciplinada. d11 nossas ,afirmações a brando, já há maçanetas

regulamentar, até no paga-j
mento do_,�uncionalismó: IO sr. Alíomar Baleeiro

apresentou, então, um pro

jeto dando destinação espe
cifica às quotas munici-I
pais. Depois de lutar 7 anos

na Câmara pelo seu proje
to, o deputado baiano con

seguiu vencer e, agora, o

presidente da República a

caba de converter em lei o

'Í

•••

Joaçaba, é mais uma nova

célula municipalista que se

formou na comunidade ca-

máquinas e equipamentos
para a instalação de uma

fábrica no Brasil.

Donra ao Mérito

seu projeto. '

Por esta lei, os mumci

pios serão obrigados a em

pregar o produto da taxa
)_J

nos serviços enumerados

na mesma. Estes são: águas,
�nergia elétrica, ,esgQtos, <!;i�

nemas, hoteis, cais de atra-

pessedista na Assembléia

Legislativa do Estado seria

AMSrERDÃ, 19 (U. P.)
--:- O consul geral do Bra-

sil em Amsterdã, inaugu-"
rou esta tarde a exposição
"Sonh.o do Amazonas", or

ganizada no Zoológico "Na

tura Artis Magistra" de
Amsterdã.

O rio A�a�onàs, 'sua flo-
ra e sua fauna foram re

produzidas em uma plata
forma de nove metros de

comprimento.
O diretor interino do Zo

ológico, Johkheer ae Be-

aufort, expressou se\l agra
decimento ao cônsul geral.
Murillo Tasso Fragoso e

convidou em seguida a

inaugurar o "Sonho do A-

mazonas".

A seguir, o cônsul pro
nunciou um breve discur
so em !nglês.
A exibição dá uma idéia

magnificência
do mundo,

atraente da

do maior rio

embora vários dos peixes
que foram trazidos a Ams-

terdã, por vi� aérea, te

nham chegado mortos. Os

sobreviventes, entretanto,
conservam-se em excelente .

esbdo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�II E D I C··Q 5 ' ,I ADVO�ADOS
MÁRIO DE LARMO r

"

DR. ALFltEDO DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSE MEDEI- Red:cfol\:I�If����S;Ã� rua TO

CANTIÇÃO I CHEREM I' W. MUSSI
.

' ROS VIEIRA '

Con�elheiro Mafra, n. 160 !
_

I
.

- ADVOGADO - I Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
- MEDICO - I e. It

. , I
CLíNICA DE CRI�NÇAS I CURSO N,ACIONAL DE '

R" ANTO"NIO DIB,
Caixa Postal 150.- ajai

I' �iretor: RUBENS A. !-

DOENÇAS MENTAIS D. - Santa Catarina - RAMOS. � EA D U L TOS
Ex-diretor do Hospital MUSSI I GercJ1�e: DOMINGOS F. DE

I'Doenças Internas
C IA

.

S t'A _ MÉDICOS _ AC�UINO
COR���ÃO, INT�I;T���::3 °Doonel:çqSa�er:;:·as e meu- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA I Represent�nté�: .

DR G'UE R-RE IROTratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A, S. La-

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

Consultôrio _ Rua Tira- Rua 'Ti,radentes n. 9. cial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
, ADVOGADO:

_ 50 andar. I CONSULTORIO - VISCONTIE DE OURO PRETO
dentes, 9. Consultas das '15 as 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapani '

ALTOS DA CASA I�ELU 'HOHIZONTE.
.

horas, métodos de diagnôaticcs e Tel.: 22-1)924 Rio de
' -

HORÁRIO: Causas cíveis e trabalhistas. Janeiro. I ftI<.:SID�l\CIA - rELIPE SUÜHDT N. 1)3.
Das 9 às 11 e da,s 13 às 16' FONE � 3415. ' tratamento. CONTABILISTA·

I
.

Reprejor Lida. !
'

Res ..: RUa Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- A
..

G 'h ldí S Thi govcacro arr a I. ,a Rua Felipe de 'Ol ivcira, n.64 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA I", Assuntos fiscais em gera. 21 _ GO andar. !'fEL, - 6245. ,
- METABOLISMO BASAL

Edifício "IPASE"-50 andar
--' -----_------ Radioterapiap or ondas ,.:rel.: 32-0873 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN� ,;urtas-Eleh"ocoagulação - ASSINÀTURAS

PIRES DHAUSEN �aios Ulh·a Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU-,..- A
Na CaPi�a� 170,00

.

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.,. . RINDO
no . . .. . . .. r

Com prátiêa no Hospital ] ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua �l:a�ano, semestreN, "'J". �r$ 90,00
I

Consultório _ Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do e o uterior
,

SãOSFalIl'atan,c�::: �:�:isd: na Pinto, 10 _ Te!. IVI. 769. I }Ionte?i? , DR- CLÁUDIO IAno ,

c-s 200,00 i
VIl

Consultas: Das 4 às 6

hO-1
Horário : Das 9 as 12 ho-

'I
Semestre ., .. Cr$ 110,00,

Janeiro
. ras _ Dr. MUSSI. BORGES �núncios' mediante con-"ICLíNICA GERAL DE raso .

D· r' 1811 D ADVOGADOS trato.
ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves, as o as oras - ra.

I R Os originais, mesmo não'
. '

. G' I' Júnior, 45. Te!. 2.812. ,lY1USSI. Fôro em .gerai, e?ursosConsultorlo. Av. etu 10
I IResidênciã: Avenida Trem- perante o Supremo TrIbunal p�lblicados, não serão

devol-1Varg��s: 2 - BIGUAÇl!.. IOLHOS _ OUVIDOS _ 'powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides.

t!��::i�::�, sde:Su��a;;à�ul�l; I' NARIZ E GARGANTA

I'DR. A:--SANTAELA Ide Rec��s��ITÓRIOS sa�l�i:e�:I�Sn:�n::it�:s���� 'Ihoras. .

_.

- I Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados. ,

Hesidência - Lux Hotel
I DR. JÚLIO DOIN (Formado pela F.a�uldade iSão Jorge, rua Trajano, 12

I

- apt.: 410 Tel.: 2021.

I VIEIRA Naci?nal. de MedlcJna. da ,- �o andar -:- sala L, ,. _0'-'0_0_0_<>4-11
----------

_'-
'

Universidade do BraSIl).. RIO de Janei.ro - EdlflCIO· _----------'!I!II'I'IIITI'I'---------,
DR. WALMOR ZO- Mêdíco por concurso da 1\s:" Borba Gato, Avenida Antô- rarmecias

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- sistênçia a, Psicopatas do nio Caries 207 - sala 1008.
. ÇAS DaS OLHOS, OUVI- Distrito Federal. de Pldntãor;�n�omado pela F��uldade 'DOS, NARIZ E GARGANTA Ex-interno do Hospital Psi- .----'

'

Nacl�nal .

de MedICIna. da Ex-Assistente na Policlínica quiátrico e Manicômio Judí- DR. CLARNO G. MES DE DEZEMBRO
Universtdade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na .,.

d Ca ital Federal GALLETTI 5 - Sábado (tarde)
E

.

t
'

da
'

. ClarlO a p. '.

X-lO erno ?or concurso
_

Caixa de Aposentadoria e Ex-interno da Santa Casa de
_ ADVOGApO _

Farmácia Moderna � Rua
Maternídade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- u· ., di d RI·o de. ' . mlsencor Ia o R VI·t Meirelles 60 João Pinto(Serviço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João J.

.

ua or me ,.

.

Rodrigues Lim�) Batista da Lagoa. Clínica Mé:�c�ro� Doenças
FONE: 2.468. 6.- Domingo (tarde) -

Ex-lnterne do Serviço de Curso no Departamento Na- .

N
- Florianópolis -

Farmácia Moderna - Rua
. . Hosnit I ervosas.

Cirurgia do ospi � cional de Saúde Consultó-rio: Edifício A� '��,................w- Ioão Pinto
I. A. P. EJ T.�. do RIO de Consultas diàriamente das mélia Neto _ Sala9.' ., ;2 _ Sábado (tarde)anerro 10 às 12 horas. !esidência: Rua Bocaiuva, Inform'86'O-es I Farmác,�a St.o. Ant,ônioMédico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às V-Caridade às 18 horas. l��nsultas: Das .15 às 18

.

U.e.-Q
- Rua Joao Pinto

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital de " 13 - Domingo (tarde)
- PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às II) horas. hora�elefone: O leites, encontrará, neé- Farmácia Sto. Antônio
Cons ; Rua João Pinto n.I6, Consultório: Rua Vitor Consultório: 2,208. ta coluna" informaçõ('.s .que i Rua João Pinto .

das 16,.00 às 18,00 Meireles, esquina com S�l� Residência: 3,305. :\t�.�I\\t':· diàdam��-r;. crerrrarto {tarde),

h�.ra.s. cl::uJk&rWé1f�:"'"uavessa DR. VIDAL JORNAIS Telefone
.

Farmácia Catarinensediàríamente no Hos- Urussanga 2.-. O E t d 302
. �ita� de Caridade. .

Apt. 102.,
.

CLíNICA DE CRIANÇAS

11
G:z�t: :::::::::: . 2 Rua Trajario

R dê 2.656 ZÓ:_ Domingo (tarde)�Sl encla:.· ,,- I CONSULTÓRIO - Fell- Diário da Tarde ... 3.579
1<' ,.

C
.

Rua: General Bíttencourt DR. JOSE ROSARIO.
)e Schmidt, 38.

'

'Diárrio da ManhA .. , 2.463
.L armacia atarmense

n 101 ARAÚJO' � "erdade ".01(1 I Rua Trajano
.

. .

. CONSULTAS - Das 4 .Cio t .• • • • • • • •• -

Telefone: 2.692. .' I
Imprensa Oficial 2.688,25 NATAL - Farmácia

, as 6 horas. HOSPITAIS' I'I CLíNICA MÉDICA Noturna, - Rua Trajano
DR. ARMANDO VA- Doenças de crianças RESIDÊNCIA - Crisphn. De Caridade: 26 S b d (t de),

(P d) 2.314 -, .a a o
,

ar e, -IL-D-RIO DE - ASSIS I
(Tratamento de B.,r,onquite.s Mira, 25. rove or

F
.

D
FONE _ 3.165. (Po�aria) ..). . . . .. .2.036 armacia Esperança - Rua

- MÉ'DICO -
em adultos e crfànças). -' C Ih M f

.

I C ltó vu M' Nereu Ramos •..... 3.8311 onse eiro a ra IDos Serviços de Clínica In. onsn ono: I 01' elre-
M·I·tDR GUERREIRO DA L I I 8r • . . . . . . . . .. 3.157,!.7 - Domingo (tarde) -

'

fanti! da Assistência Muni- 'les, 18�- 1° anda.r. ,". II H
,.

D 1030' São Sebastião (Casa "Q'
.

E Rdpal e Hospital de Caridade I" O1'ano: ,as ,as FONSECA d ' S
'

d )
,1 armacla speranca - ua

CLíNICA ,MÉDICA DE 111,30 � das 2,30 às 3,30 ho-
..

d H
.

I I Wat:rn�;a:e D��t��� .3.153 Conselheiro Mafr; .

-
I

'CRIANÇAS E ADULTOS raso
.,.

'd R' I
EspecIalIsta o. �sPlta Carlos Corrêa ... 3.121 O serviço noturno será

- A]�.rgia -
Resldencla: AveJ1l a 10, MA(')derna ApareI agem CHAMADAS UR- efetuado pela farmácias

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640. ,Lampada de Fenda - Re-
GENTES. 3to. Antônio, Moderna e

Machado-7 - Consulta� das frator Vertometro etc. {"'1 ,

d B be·," "
.

X (d' f" d C "orpo e om Ir08 3.313 \foturna, situadas às l'tlas
10 às 12 e das 15.às 17 horas. DR, ANTO-NIO' MO- R�IO ,,, ra I�g,ra la aC

a-
_';;erviço Luz (Reclà- IResidênéia: Rua Marechal

" beça) - RetIrada de or-
-) 2.404

foão Pinto e Trajano. liGuiJherme, 5 - Fone: 3783, NIZ DE ARAGAO pos Extranhos do Pulmão e po�:f:etsal�· C�;';I��·
Esofago. , .

)
,

R't d O ulos sarJO . . • . . • . . •• 2.03(1
CIRURGIA TREUMATO· ecel a para uso e c .

P 1'· (G b D I
LOGIA Consultório � Visconde o ICla a. e e-

de Ouro Preto n. 2-- Altos gado) •....... ,._ 2.594

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

.

l1idt, 101 - Te!. 1.560.

Profissional
O". E"S TA DO

horas
Te!.: -Cons, - 3.415 - Res.
- 2.276 - Florianópolis.

DR· I. LOBATO
FILHO leiTEOrtopedia

"

Consultório: João

respi- 18.
Das 15 às 17_diàtiamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2,714.

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE

. AtREO
TAC ......•...... 3.700
C:ruzeiro, do Sul .... 2.500
Panair ....•.....•. 3.553
Varig .•.......•... 2.325
Lóide Aéreo : 2.402
Real .......••..... / 2.358
Scandinavas .-...... 2.500
HOTÉIS

'

Doenças do aparelho
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Agência
de

DR. SAMUEL
FONSECA

Lux ...........••.

Magestlc , ..••

Metropol .

La Porta '

Cacique .

Cen,tral ,
.

Estrela .. � .

Ideal .......•.....

ESTREITO

2,021
2.276
3.147 Caixa Postal, 45
3.321 j:.'!orianópolis
3.449 Santa Catarina
2.69� .

'"---- ----' ., "'
o

!.371
I
CASA MISCELANIA dlstrl.

ll.659 "

buldou dos Rádios R. C. A.
Victor. VáJvula" e Di8cOll. i

06 Rua Conselheiro Mafra .

. _.6' .�._.�
.

I

--'7--._�;....
>

_

--"'_ �.- •. _-.-._. --- _._.__ .

Cirurgia do Torax DR NE\VTON CIRURGIÃO DENTISTA
Fo.rmado pela Faculdade •

'

.

Consultório e' Residência:
Nacional de Medicina, Tisio- D'AVILA Rua Fernando Machado, 5.
logista 7 Tisioc�rurgião do

I
• CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia

Hospital Nereu Ramos, DoenCils de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes
Curso de especialização pela Proct�logia - Eletricidade :Móveis e fixas.
S. N. T. Ex-interno e ·Ex,-as,- Médica Raio X e Infra-vermelho.
sistente àe Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a·

'UgO Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: �exta·fei,ra das 10 às 12 ho-
(Rio). 1.507. ['as, e das 14 às 18 horas.

Cons: Felfpe Schmi-dt, 38 I Consultas: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 horas aos
- Fone 3801.

.

c à tarde da� Ui ho.ras em sábados.
Atende em hora marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as

Res: Rua São Jo.rge 30 -
-

Residência: Rua Vidal

I
quarta e s·exta-feiras das 19

Fone 2395. �Ramos - Telefone 3.422. às 21 horas.
. . Disque

',Pu blícidade'

ULTRA SONO
TERAPIA

U MAIS MODERNO E EFICIENTE TUA'fAMEN.
PAUA INFLAMAÇOES E DORES.
TRA'fA I\IENTO l:)EM OPERAÇAO DAS

SINUSITES
INfo'LAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TlL>\TAMENTO Cl'�'t'l Jf()I{AS MARCADAS.

Neuocios de Ocasião
'A SUBRAL, com' escr itór io no Edifício 'são

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

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

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

.

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

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

-medíndo, cada um, 13 x 50.

Com iste v6lo� V.S.
o.bl'"i..Á lime. cont", que
lhe ..ender.i. jurO com·

pensbdor
'

e

êlEsI�������III�-ª-:: lev6rÁ P6"1l. SU6 residên
cio. um lindo e útil p..esente:

umBELÍSS/MO eOFI<Edf!.14ÇO CROMADO.

Aprocur! hoje o NOVO

NCO GRICOLA
�c7�,16

.._ f'LORIANÓPOLI� - SANTA CATARINA

Jl":'OIlllOd -
�

UTID08 - RAJUZ • GAJmA""'.

_
DR. GUERREIRO DA FONSECA

I .......",... "_aJ .

Le.i� •• ·Oculo. - Eume de J'usdo d.Olb(l pu.'
IJIu.ificAflo da Prualo Amrl&l

Moderaa Aparelha••m.
C.....t6rt. - VI••o.li. II. Our6 P""'-o I..

Expresso São Jorge.
- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPOLIS -- BLUMENI.U
.

- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

Viagem com segurança
e rapidez .'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SDL-B,RASILEIBO»).
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Age'"n-'''c'�l·a Kua Deodoro esquina da: Rua Tenente, Silveir�:

I

'--

Lavandó com- ,Sabão

\(irgem Especialidade
da ela. WITZEL INDDSTBIIL�J8IDville. (marca registrada)

ecoDomiza·�e tempo e dinheiro'

Perdeu-se uma caneta

PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

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

_-

PERDEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTADO
NO- LAR E ·NA ,SOCIEDADE

-0- FAZEM ANOS, A�ANHÃ, relacionada nesta capital;

I I - Sra. Irene Silva, co-

de M_ilton Cunha Menina Rosemary, fi-! merciária:

Ilhinha do sr. Ury Coutinho
I

_ Srta: Delizia Pettiglía-
de Azevedo, funcionário pú- do sr. Horst Buechle.
blíco estadual; - Menina Wanda, filha
- Dr.,Cesar Seára, fun- do sr. Horst Buechle;

cionário do Ministério da A- . - Viúva Maria das Neves
gricultura e pessoa muito Lisboa Silvo.

Grelio Rubens Júlio Callado
Concedido, pela segunda vez a uma

estudante do \ ciclo primarloOh! quando lembro.. . O Jon Martinho Callado de idade, e filha do Sr. An-
As noites ... O beijo audaz ...

I Juior, diretor de redação gelo Castanho, exercendo a

Chego mesmo a desejar, de "A Gazeta"_houve por profissão de faroleiro, e de
Que o tempo volte atraz. bem" introduzir um prêmio sua exma. esposa da. Noê-

-0- .anual a ser conferido ao me- mia da Costa Castanho.
ANIVERSÁRIOS lhor aluno de todos as sé- A premiada é àluna da ,Iries do Grupo Escolar Ar- Prof. Da. Aurea Oliveira,

.Menino Roberto Medeiros quidiocesano "São José", .

b 1 '

e conseguIU e a vitoria,
dado .0 nome de seu estre- concorrendo com os dez

O galante menino Rober- moso filhinho Rubens Túlio mais aplicados alunos das
to, filho do sr. Arí Medeiros Callado, que veiu a falecer diferentes classes.
e de sua exma. esposa d. quando cursava o terceiro Por tão feliz aconteci

" Idelurdes Medeiros, cOmple-j ano daquele estabelicimen- menta, apresentamos a me-

, ta. nesta data, mais uma da- to de ensino primário. nina Noêmia, bem como aos

ta de seu feliz natalício. 'E t f
.

d d
'

s e ano, 01 conce i o
I
seus ditosos pais, as nossas

Por esta razão o íntelí- .pela segunda vez o referi-
I felicitações, pela merecida

gente aniversariante reuni- do prêmio' constituido de recompensa, com que foi
.

rá, na residência de seus ge- um jogo de Lapízeíra e Ca- distinguida, quem soube
nitores, o grande número de neta Parker 51, de ouro;' ser uma exemplar aluna.
seus amiguinhos, oferecén- tendo a escolha recaido na

I
durante todo o transcorrer

,

do-lhs uma lauta mesa de aluna da la série, menina do corrente ano escolar.

do:: i::;::::á��menagens Sueli�. Castanho, de 9 ano� I H·
.

A-- � P
, .. J I pucci;

.i- ��::::'�:�i:��b�wES. l�::�t:A�O �l; oJe e
.

manllã no • assauo ��:!��:��<�:��;l
DISPLICENTES

20 DE D,EZEMBRO Recife, os deputados Lino rotou uma divisão de re- ses;

_"--
. Transcorre, amanhã, o a- A

A data de h.oje recorda-nos Coutinho Diogo Feijó Ba- volucionários pernambuca- e 1791 S- P
r varíola manifesta-se ." - m ,em ao au-

niversário natalício da I
- que: I rata Agostinho Gomes e nos, em Cruangi. Os revo- I t el d I",!la pe e, por uma erupçao .

'.

' o, nasceu o no avara ar

exma. sra. Prof. d. Déspina � tit id d 'I
- em 1637, os holande- SIlva Bueno, os quais jun- lucinários constavam de liberal, Alvares Machadocons 1 UI a e m a c u a sJ T d

' ,

ISpyrides Boabaíd, esposa (manchas)" vermemo-pan-s
ses auxi la os por 200

in�tamente
com Antonio Car- 1.200 homens comandados vindo a falecer em 4 de Ju-

aíd d a-IO� ..-.�-, , �If 1 .

dtãdo sr. dr. José Boabai ,a -

d t f
'" �. , -�-�� " 0."'00 �ru:a.u::a MQ· .Ih, riA 1846'as, que se rans armam Joris Garteman, tomaram o Lisboa no dia 5 de Outubro rais, nesse mesmo la ou-

- o-=t:!m -.LTb.J, u 'V .�c �é�NIII!�
vogado e ex-presidente da 'las vermelhas e

.

em papu. "
forte do Ceará, que o,fere-I do mesmo ano;

.

tro combate travou-se nas rante Rodrigo Lobo, coman-
Assembléia Legislativa dês- d 1ern segui a" em vesicu as

ceu renhida resistência sob _ em 1822, do Rio de Ja- matas do Engenho Pereira, dante em chefe da Jj;squa-
te Estado. 1 t 1e aras e pus u as amare-

o comando de Bartolomeu; neire partiu para o Havre o em Rio Formoso, saindo vi- dra Brasileira no Rio da
las. Essas lesões deixam pa-

_ em 1635, procedente brigue frances "La Cecile" toriosos os governistas; Prata, em manifesto, decla
ra sempre cicatrizes pro- de Lisbôa, de onde zarpara �'�',:md�.lzindo <os deportados - em 1865, foi reformado rou bloqueados os portos
fundas características. '

em 3 de Outubro, chegou a politicas José Clemente Pe-
Livre seu rosto das hor- Olinda a Frota anual da reira, Januário da Cunha
,.

arcas da varióla .

rrveis m Companhia de Comercio do Barbosa e o General Luiz
vada personalidade, ver-se b t d

' .

su me en o-se a . vacina- Brasil, composta de: 64 na- Pereira 'da Nóbrega, todos
á cercada de justas home- ção ti

.

'1' SNESan rvarjo lca., - .

d íd tidari de GonçalvesVlOS, pas�an o em segui a par 1 anos

Em 20-12-53.
a auxiliar o exército nos a- Ledo. Este ocultou-se, pri
taques as fortificações ho- meiro em São', Gonçalo e

P
.' . '-

_ landesas de Recife; ,depois em Buenos Aires.

arflClpaçaO - em 1679, em Cléves,! Todos regressaram ao Bra- sitados no Asilo de Inváli

, faleceu João Mauricio, Con-
I sil após ter deixado de'ser dos da Pátria, os gloriosos

DANÚBIO MELLO e se- 'd d N
'

S'
!
M'

.

t J 'B 'f
.

t t
.

d b G
h- ,

.

i e e assau- iegen, que mis 1'0, ase om .acio; res os mar ais orava e-
Vê transcorrer, aman a, Ilhara participam às 'pes-", . 'd 18 8 f'

.

d I A d S
• ,_ I governara o Brasil quan o - em. 2, 01 assma onera ntonio e ampaio,

.mais um aniversário de seu � d 1soas e sua re açoes o nas-: b domi d' h I d t t d d
.

d t um dos heróis de 'I'uiutí;
natalício, o 110SS0 prezado

'

NÚ I so o omiruo os o an e- o ra a o e amiza e en re

�imento de s.eu filh? DA . -\ ses;
,

I o Brasil-e os Paizes Baixos; - em 1877, em Campi-
conterrâneo sr. dr. Moahyr BIO d M t

, ocorrr o na aAernl-, _ em 1778" em Valporto _ em 1841, foi promovi- nas, faleceu
_

o naturalista
Tomé de Oliveira, alto fún- dade "Dr Carlos Correa" a

I
.

. ,

(Portuga.l), nasceu Nico- do, por. DecI.'eto, ao posto Joaquim- Correia de Melo, sé dos Santos Laureiro, co- de Caxias no' Comando das
cionário do Departamentr 15 d t '

o corren e. .

lau Pereira de Campos Ver- de Brigadeiro-general, o nascido em São Paulo a 10 mandante em Corpo de le- Forças aliadas, quando da
de Saúde Publica dêsteEs-' }
tado. , . _�__-:::' gueiro, vindo a falecer no então Governador coman- de Abril de 1816; galístas, foi vencido na es- guerra contra Solano Lopes

Rio de Janeiro em 17 de dante da Fortaleza de San- ,- em 1925, foi instala- tâncià de São José em Mís- tendo entregue ao Mare-

Setembro de 1859; i ta Cruz, Wence�lau de Oli- da a Comarca de Urussan- sões, pelo Coronel Jacinto chal Conde d'Eu;
_ em 1810, na Capital do

I
veira Béllo; ga, no Estado de Santa Ca- Guedes da Luz, eomandan- - em 1881, no Rio de Ja-

Pará, faleceu o Gene7al -' em 1843, deu-se o rea- larina. te de uma coluna de separa neiro, faleceu Batista Cae-

José Núciso de Magalhães' parecimento da Estrela de 21 DE DEZEMBRO tistas riograndenses; tano de Almeida No'gueira,
de Meneses, Governa�or Caxias", assim denominado A data de hoje recorda-nos célebre Batalha de Lamas nascido em Camanducaia

dessa Capitania e organi- pelo povo ê�te cometa. Nes- que:
_

- em 1868, teve inicio a I (hoje :Jaguari), Mina.;; Ge

NÓPOLIS, por seu Presi- zador de expedição de 1808 se mesmo dia foi enviado a - em 1501, o Cabo' de célebres Batalhas de Lamas' rais, em 5 de Dezembro de

_-':Sta. Sônia-Maria Pa- dente infra-assinado, solici- '�ontra, o. Guiana Francesa; Corte o pedido de anistia; São Tomé foi descoberto Valentina's que só veiu a! 1826. :a:n um dos mais des-

van Simões, filha do sr. Se- ta o comparecimento à sua - em' 1822, proc�dentes em 1848, o ,General pelos navegadores Andrê terminar seis dias mais tar-
I
tacadas guaranistas;

d 1 ,Séde. social, à sua Padre la Inglaterra, chegaram a José Joaquim Coelho der- Gonçalves,e Américo Ves-I de. Deu-se tafubem a toma-!. André Nilo Tad,asco
vera Simões, .

o a to comer- I

Roma, 17, de sues associa-/cio local;
-'- M.enino Luiz-Heitor, fi- dos efetivos, aposentados,

lho do dr. Heitor Ferrari: estivadores "avulsos", bem

engenheiro do' Patrimônio como dos' herdeiros de as

sociados já falecido, afim de

-o':__ POESIA

ELA ...

Ela éra linda ...
E os ho�ens paravam.
Muito linda e pálida.

.

Talvês, por isso, a, olhavam.

Nas feições trazia ternura,
E apesar de infantil,

'

rnaviósos seios tinha,
aquela garota gentil.

A ilustre dama aniversa

riante, talentosa professora.
,

dotada de rnéritos invulga-
res e muito rehicionada fi?

�ociedade local pelá sua ele·

nagens às quais, com reg-

. peito, nos. assoclamos.

Dr. Moahyr Tom� de

Oliveira

Ao ilustre aniversariante,
pessôa muito relacionad
nos meios, sociais de nossa

capital, as felicitações de ('

ESTADO.

FAZEM ANOS, HOJE:

da União;
� Sra. Benta Pires 'Lau

têrt, esposa d� sr. Carl_os
Leopoldo Lautert;
- Sra. Joana Salles;
- Sra. Aurora Zomer To-

ledo;
- Sr. Jo�c,Albino Zomer;
- Sr. K<lzareno Alves;
_;_ Sr. Albino Abib, fun

.

":" cion3rio de Banco do Bra

sH.-

•

OESPACHE SJAS'

') General do Exército J0- argentinos;
Silva Bitten- - em 1826, a

duran

o dita-

.lis, faleceu o Marechal Gui-

Janeiro, formada com os lherme Xavier de Souza,
membros da Sociedade de nascido. na mesma cidade

Medicina; em 3 de Julho de 1818. Foi
- em 1840, o Cor�nel Jo- "quem substituiu, o Duque

Edllal
O SINDICATO DOS ES

TIVADORES DE FLORIA-

AVENTURAS
"

ZE-MUTRETA ...
,DO

receberem, a importância
que fizeram jús, referente
ao "Repouso Semanal Re
munerado" c�rrespondente
ao periodo de Janeiro a 16

de agôsto de 1949. - Os pa

gamentos serão feitos dia

21 e 22/12/53.
TU1'ibio Custódio de Farias

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ., 'Florianópolis, Domingo, 20 de Dezembro de 1953
------------.,.------------

o ESTADO

Aval
DE 'EMOCÓES
QUANDO

OS DOIS TRI-CAMPEÓES PROMETEM F�RT,U'RA \

N,A TARDE DE--HOJE, NO ESTADIO DA F, "'C. F·,
.

SE DEFRONTARÃO AMISTOSAMENTE
finais no último certame Caxias e vencer o Grêmio ta vontad,e de vencer

,es,�e-I
na primeira peleja mas não d�s mais e�etrizal1tes na

estadual mas' melhoro� I de Araranguá e o Bocaiuva, rando brindar o público teve sorte na segunda, bem I.tarde de hoje, Tanto Her

consideravelmente em re- Conseguirá hoje nova e com uma partida de gala, como na prorrogação em cílio Luz como Avaí estão

lação ao ano pássado. retumbante vitória? repleta de lances de sen- Joinville, vindo a perder em forma e dispostos a tu-

O quadro alvi-celeste sação. No Campeonato Es- pela contagem mínima. do enviuar para não ver

tem brilhado últimamente Os hercilistas estão em tadual, o Hercílío Luz con- fugir a vitória.·
ás pois logrou empatar com o "ponto de bala" e com mui- seguiu abater o América Aguarda-se. um desfecho Não percam!
'\

Vibrará o público na tar- Há muito que esperamos
de de hoje, no estádio da um embate entre os dois

F.C.F., com a peleja entre poderosos
_

esquadrões; pois
Hercílio .Luz e Avaí, tri- valerá o embate pela con

campeões, de Tubarão e quista da hegemonia do

desta Capital, respectiva- Sul do Estado.

mente. O Avaí não chegou,

"O -E st ado
.-<�)�(����)�()_�,.._t>4_0()4_�_IIoQ<_" 111 N.IMIIiI J'I"j••••••••••••••

Varios melhoramentos no Estadio da • F. C. D.
introduzirá o Conselho Regional de Desportos. >

Atendendo a um convite ramentos -que o C.RD. vai dos os requisitos indispen- rão iniciados imediatamen-'
do sr. Eduardo Victor ca-I introduzir 'no estádio 'da

I

sáveis �o maior conforto te, devendo ficar prontos Ibral, presidente do Conse- rua Bocaiuva, pertencente dos jogadores. para os jogos do certame

lho Regional, de Desportos" à Federação Catarinense Segundo o digno maioral nacional. Com as obras dis- I

(;� jornalistas Hamilton AI� de Futebol. 'A citada praça do Conselho Regional de pender�'o C,RD. cerca de

ves, do "Diário dá Mas esportiva vai possuir os Desportos os trabalhos se- 200 mil cruzeiros.

nhâ", Milton F. A'vila, do tão- comentados alambra-
.

"O Invicto", João Luiz Ne-. dos, visto as exigencias da

ves, da Rádio Guarujá e C.B.D. para um paradeiro
Pedro Paulo Machado, des- nas invasões ao gramado
ia' tolha, estiveram naquela pelas assistências. Cons

repartição do Estado, onde
.

trui�rá'. também o C.RD.

ficaram ao par dos melho- um novo vestiário com \0-
I

--------- -_._------,��----

o F.ENOMENAL ZATOPEK NA CORRIDA

DE SÃo. SILVESTRE

Hoje, porém depois' de

I
.

.

termos recebido, ont�m, SONCINI TENTARA' HOJE MELHORAR
ll:n telegrama da Organiza- SEU RECORD DE SALTO COM VARA
çao Estatal de Esportes da . ,.

Checoslovaqula, ternos. a

satisfação de anunciar para
todo o Brasil -ã participa
r ão na sensacional São sn,
ves�tre de 195'3/54, a pre

. sença do maior. atleta do

mundo,
.

Zatop«;k aqui está
rã prestigiando com 'a sua

presença, a maior prova

pe�estre do globo. Há dias,
, pelo telegrafo, haviamos
recebido uma comunicação

.

da possibilidade de sua

Ao terminar o primeiro
o score era de

.tempo

. � atleta ,Syvio Ney Son-, de 3,40 metros lhe perten- 4 x O.
ciru tent�ra bat�r o recor-I. c-e e foi e:tabelecido em no- ----,-------

de catarmense de salto I vembro ultimo. I BOTAFOGGO 6 X
com vara, do�ingo pr?x.i-I .

A
.

FAC nomeou como I ASAS O
mo, pela manha, no estadlO fIscaIS da prova os despor- N

.•

d 14 B C '. I o amIstoso de onte-on-
o '"

I
tIstas Cap. Paulo "Mendon- i

'

,

O recorde 'atual '

C D 1 P
tem entr� Botafogo, do Rio

que e ça e ap. e so eret.

....� _ -.,.. -.. __•••.-•••:._- _ w..__ _..__.w w.w_w.- . e
�Asas, de Belo HO,rizçmte,

saiu vencedor o "Glorio
so" pelo escore de 6 x O.E D-I� T�_A L

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM
I

NIZETA ESCLARECE

Recebemos a seguinte
,

carta:'
.

I
"FIo. � mór(,)lip, 18 de '

zembro de 1953. I

Amigo Pedro Paulo,
Saudações.
Estranhando a nota

publicada, ôntem, nêsse

jornal, sob o título "Sem

técnico o Avaí", venho,
por meio desta, esclare
cer o assunto.

Terminado o Campeo
nato Estadual, solicitei I,demissão do cargo de
técnico do Avaí F. C.
O motivo dêsse gesto

prendia-se ao fato de a

char-me cansado de tra-

O NOV OUNIFORME
_
DA C. B. D.

por motivos não desco-
nhecidos por mim. RIO, 19 .(V. A) - Ca-

. �
Para evitar .futuras JUISa amarelo-ouro com pu-

desavenças -dentro do rhos e gola verde; calção
clube, que durante seus azul e cobalto com' friso
30 anos de existência, vertical branco; .meias

orgulho-me de ter pres- brancas com friso verde e

tado 16 anos de servi- amarelo - essas as côres

ços, resolvi ficar de fó- do novo uniforme oficial,
ra, por algum tempo, de- adotado pela C B.D., em

sistindo dos entendimen- reunião realizada na noite

tos com o Dr. Loureiro. de quarta-feira última.
Seria o cúmulo da

vergonha solicitar- uma

quantia elevada, quando

NOVO TRIUNFO GAUCHO NO MEXIC
,EM CURITIBA O EWETON I

MEXICO, 18 (U.P.) - tem à noite, conquistando I'\ equipe de football do I os dois' goals no 'segundo
}remio de Porto Alegre tempo. No primeiro perio
ccntinua invicta em cam-

i do venciam os locais por

ios estrangeiros ao derro- um goal. O goal da vitoria balhar durante dois anos

..ar o club Marte, por dois 'oi conquistado pelo joga- ininterruptos, sem qual-
1 um, no estádio Olímpico

I
cor suplente Julio Torres quer remuneração, minha' não' permanencia

desta capital. '

.
DOS 32 minutos de jogo: Estudando o meu .

pe- no Avaí F..C .. O que se

S. P,AULO, 19 (V.

AJ
.ias, transcrever o telegra- A' h h Q d h

.

d dido s são a dire .dísser ao 'contra'rio na-o
equ, ipe gauc a

gan, ;(-l!-t�
,ueve

o,
avia marca o o I, em es , 'I

-

A GAZETA ESPORTIVA, ma, ontem recebido, que d '. 1
" '.��,' 1-o:I��rr+--'�e a exp'ressa-o da-verda-a seguinte ioga d�a_ .

- ,"'...,.Q.Í.>:!"':-�
- �-> " ��

,

sem duvida o "mais com- diz. t.11r1" .n1�"_j.���·--"'1--"'�ao a-o---I'Vr� ante-on- dos brasileiros, dois minu- fazer-me uma proposta, a de� ,.
�:f"'�= -FmI�1rnI em nossp gran-

.

d tod A' .

d S I d t b Ih tos antes. . fim de continuar diri- Do amigo certo'e a a merica o u e ra a o que somente
tem lutado para conseguir -erá devidamente reconhe- gindo a equipe. Designá- Qsny Gongalvfi!S
a presença de Emil Zato- (ido e .compreendldo q.ian-

- r ram para êsse entendi- NIZETA".

pek; esse fenomenal atléta .lo tivermos o extraordiná- CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL menta o Sr. Dirceu Go-

checoslovaco, detentor do rio atléta. correndo veloz- '

titulo mundial dos 10.000 .nente pela" ruas de São.! Continu�rá hoje o certa- XV de Novembro x S. E.

metros, na São Silvestre, Paulá. me bandeirante, estando
I
Palmeiras

reconhecidamente a maior 'A:ogramados os seguintes Em Santos, - A. A Por-

prova pedestre de todo o encontros: tuguesa x A. A. Ponte Pre-
.

globo. Motivos perfeita- No Pacaembu (pela ma- ta .

mente compreensiveis nos
EM CURITiBA O nhã) __; S. C. Corinthians Em Campinas - Guarani

tem tem privado de contar EWERTON Paulista x Santos F. C.. F. C. x Comercial F. C.
com o fabuloso atleta, nes- O conjunto do Ewerton, No Pacaembu (à tarde)
ta prova true já nos perten- do Chile, iniciará, hoje, sua - A Portuguesa de Des- FRANÇA 8 X "ce, mas sim ao povo paulís- remparada em gramados portos x C. ,A Linense LUXEMBURGO O
ta que nos tem prestigiado oaranaenses enfrentando, Na rua Javari - C. A PARIS, 18 (U.P.) _ Na'
em todas as oportunída- em Curitiba, (> ::squadrão Juventus x E. C. XV de »artída internacional de
des. . -lo Ferroviário, campeão Novembro (Jaú)

-

fooi-ball, valida para o

VIRA' ZATOPEK: do Centenário. Em Piracicaba - E. C. Campeonato do Mundo, a

França derrotou ; Lux�m-I
burgo. pela contagem de
8 x O. -.

mes.

Enquanto 'aguardava o

entendimento com êsse

diretor,
.

fui por diversas !
veses, procurado pelo
Dr. Loureiro (Bolão)
solicitando-me que re-

"

digisse um contrato: pois
a diretoria já tinha re

solvido a minha perma- ,

nência no clube. Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS _

Tendo em vista, a pes- R,ua.Conselheiro Mafra, 135
sôa designada, Sr. Dís- Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435
ceu Gomes, até a presen- End. Telegl'.; SANDRADE
te data, não ter-me pro- Agência: - CURITIBA

curado, deduzi que o ,.1venida 7 de Setembro 3320/24
'Fone: 847 (Linha Paralela)

mesmo não tinha inte- , End. Telegr.: SANTIDRA
resse em minha volta, Agência: . - SÃO PAULO

Rua Rio Bonito n, 1247
Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Telegr.: ',' SANDRADE

.

--------�-_.

CÓR DO PAVILÃO

o meu interesse é traba- Inegávelmente, o êxito da
lhar pelo clube que dei modificação cabe aos nos- I

Casa. para
alugar
.. Aluga-se umá casa de
material (Nova) sita à rua

Pedro Demôro 1612, (Can
to _:_ 'Estreito.}.

Tratar na Ru'a Saldanho
Marinho 123.

á minha mocidade, não

fazendo do esporte pro
fissão.
Aí está o motivo

fos confrades do "Correio
da Manhã", que há tempos'
vêm se batendo para 'que

de as' côres do uniforme nacío-
nal se coordene com as cót"
res do nosso pavilhão, até
então auserites. Entre oU-. "'

....

tras decisões, ficou assen

tado que o antigo uniforme
. de côr branca, somente se-

rá usado em caso de emer-
,

gência.

Expresso Flori'8nópolis
de "

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis
-

(CJtritiba e São Paulo
'

-o-

��gências ,no Rio, de_ Ja1'l,ei�o e em Belo .Horizonte Com.
"rafego mútuo ate SILO Paulo com a Emprêsa de Trans

p01·tes Minas Gerais S/A)

Cerâmica São· CaetaRo
TIJOLOS PRENSlltiOS, TELHAS, LADRJ.,
LHOS, ,RODAPÉS E MATERIAL REFRA�

,
TARJO

PRONTA ENTREGA

OS"YGama ICia.
JERONIMO COELHO. 14 -- C·:.... P tal- OI,

239. - Florianópolis
.

DISTRIBUIDORES

lJara não incidirmos em

Gma informação duvidosa.
Esperamos pacientemente,
ror uma resposta afirmati
va ao nosso convite, atra
vés do embaixador daquele
país no Brasil, S. excia.· sr.
.1(·an Cech, para que, enião

. pudessemo,; dar a boa' no
va.

Sem maiores comentá�

, l'ias, nos permitiremos, ape-

'.inda; não o anunciamos
De acôrdo COIl1 o que deiiberou a Assembléia Geral

realizada em data de 6 de dezembro do' corrente ano
acha-se à venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65: I
nesta capital. . .

'

!
"" As propostas deverão ser apre�en(adas até às 10 ho- !

ras do dia 27 do corrente mês, em envelope lacrado na
;

Sec!'etaria da Associação ii Averiida Mauro Ramos, onde
serao abertas na presença dos,)nteressados.

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

.

FlorianópoÜs, 7 de dezemb'ro de 1953.

OSNY ORTIGA'

Presidente

--'--_
-_#---------------

CURrnBA
FOlaS"UH na �.'�,HI, (.

l€Uc:JúUIA, PROSUIIAlI ........ �
��:.::;;;--...-.._':-� . .",.;..;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exposição de Pintura !!
Novamente o pintor A- cado, (palavras do autor), I

CARY MARGARIDA, vem com o maior carinho a meu

deliciando o bom gôsto es-! grande amigo, Dr. Aderbal
.

tético do povo catarinense, Ramos da Silva.
.ao efetuar a ,27a exposição O n. 14, "Meu Modêlo",
de seus quadros; que tra- pôsto ao juizado de médicos
zem na perspectiva e fôrma, catarinenses, foi julgado
os mais diversos recantos perfeito quanto a anatomia;
.rlêste formoso aderêço de é verdadeiramente clássico,

Importação do. Japão
BICICLETAS, PEÇAS E ACESSORIOS'
MIYATÁ 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 Sls. 104/105
Fone: 337608 Telg. Keijojima - Caixa Pos
tal, 6844 - 'São Paulo

-

terra:

Este pintor

e nêle há volume e ar, e

grande metria na expressão
do todo..

conterrâneo,

Sindicato do� Impregados DO
Comércio de Florianópolis'

que nunca cursou escolas,
e só teve por mestres seu

estremecido pai e- o pintor
Levino Panzeritz, em mui

tos centros artísticos do

Viagens D lHÉTA
FLORIANÓPOLIS .. - RIO ÁS 3dS,
FPOLlS.-S. PAULO'-RIO '" 4a,.
FPOLlS.!. ÇURITIBIi-RI,O,��S SABS,

SERViÇOS AEREOS "

CRUZEI,RO. DO SUL

E' desnecessário tecer

maiores encômios à perso
nalidade e obra artística
dêste pintor" No relêvo de I C O N V I T E

acham-se O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉR-
suas aquarelas 'CIO DE FLORIANóPOLIS convida os seus, associados e
gravadas em fortes pincela- 'Exmas, Famílias, para asslstirem, amanhã, DOMINGO,

Ilas, a sedimentação da pa- às 16 horas, no Jardim de Infância "MURILO BRAGA",
lheta estética catarinense. Ias comemorações de encerramento do ano Letivo. I

_

Eia, pois, povo barriga-ver- Florianópolis, 19 de Dezembro de 1953.
'

IA Diretoria !de, leva o teu abraço SOlidá-Irio a êste nobre ,filho dfs "-

baías multicores, pois só tu,
na tua terna apreciação, se-

'

,

I
..

'I d
I

ra o enitívo a a ma o ar-
,

, I
tista, que sofrendo os maio-

i

:es' revezes da fortuna e da
'

sorte, espelha para a eterni-
I

�

- !

lade, a orgia pagã da Natu-
I

,·eza.
'

Brasil, onde organizou es

posições, recebeu dos mes

tres o maior aplauso e res

peito.
Em São Paulo, conquis

tou três Mensões Honro

sas; e telas. expostas em

Pôrto Alegre e Curitiba Iô

ram agraciadas pelas visi

tação pública.,
Parece-nos 'até inveros

símil, que um homem que

trabalha cotidianamente

(pois' é empregado públi
co), sempre lutando com as

maiorés dificuldades, produ
za' tantos e tão bons traba-

I' 8ANCOdeGRf�ITO POPULAR

Ii AGRiCOLA e I

, Rv.� ;r�1A?,16,
... ,

, fLORIANOPOLlS - 5ro..e�rõ.rlnõ.. '

Aviso

,F

lhos, deixando sempre pa

tente erri todos os quadros
a beleza do otimismo atá-

vico. ,IHá já dois anos que la-
.

, buta 'incansável na feitura.
de uma grande tela, pre- I

tendendo terminá-la em fe

vereiro de 54. Esta apoteo
se traz o título de: "Os UI-

essencial na educação das

novas gerações: Exercita

os ógãos dos sentidos e fa

vorece" assim, .� evolução
do cerebro; conduz as cri

anças a observar, a pensar,
a expressar suas idéias, a ,

agir e criar.

(Da Ciência e Educação
- ed. espanhola - de De-

,

moor e Jonckhebre)
.

Pilulas
D,EWITT
para os Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pilulas
O grande é mais erenõmko

SÃO PAULO
RIO?

�
C��

ra outro.

O n. 7, "Cabeça de Cabo- Faço público, a quem -interessar possa, que fica pror-
,

-

H
' rogado para 12 de janeiro p.róximo o prazo para apresen-elo" mereceu Mensao on-

I,- tação dos documentos de habi itação à concorrência pú-,

rosa em Pôrto Alegre, 1949. blica para venda de nove (9) lotes ria cidade de São
E' um personagem de rosto Francisco do Sul, Santa Catarina, aos quais se refere o'

tostado e expressão brejei- edital desta Comissão incerto no Diário Oficial de 19 de

ra cigarro amarelinho nos outubro. pretérito, pgs, 17.732�17.733;, e para 15 de [a-
,

'

. f' bl de -lã neiro o prazo para apresentação de propostas, nas mes-
lábios mos" usa , !

mas horas e local indicados no 'edital acima aludido.
chapéu de palha, e princi-

'

,

palmente, aquêle ólhar sim- Rio de Janeiro,' 2 de dezembro, de 1953.
ples do' homem que habita

os nossos Íitorais. E' dedi-

mães que se consagrassem
aos seus trabalhos domés
ticos. ,O segundo, pelo con

trário, é a escola alegre,
onde reinam a animação, a

alegria e o prazer, e onde,
surgem e se desenvolvem as

propriedades de espírito por
f

meio de atividades. O Jar
dim de Infância, atualmen-

'te, desempenha um papel"

Hortêncio de Alcântara Filho

Você já conhece
fi maior novicl.el.

:... Prático! Econômico I
raça uma leve pressão 'com o custa o mesmo

POlegar e ... zaz I Uma das dez lã- ' Que o pacottnho
de 10 Idminas

minas deslisa suavemente, pronta

J
para o uso. Evita perda de tempo.

Is ;;;�i�VO�;��i�:�"da,
CRIIS�

Perseverança e vontade
,

-

"granítica
-Assím corno naguerra os bons soldados, também os

.grandes homens se distinguem nas dificuldades. Para
vencer,' devemos lutar. Para ser coroados com 9 louro
da glória, devemos, sofrer. Continuamente. Durante toda
a nossa vida, se fôr preciso. O homem que tem a decis�o
de sacudir as montanhas e marchar para a frente, quais
quer que sejam as dificuldades, triunfará. A história nos

fornece inumeráveis exemplos, para confirmação desta
verdade. Daremos um exemplo clássico do que pode con

seguir a perseverança, aliada à vontade granítica. Tra
ta-se do mais-célebre orador do mundo.
l

DEMóSTENES, representa umdos mais belos exem
plos de' triunfo, do, esforço humano e .da decisão contra

as maiores díficuldades. Senão vejamos:
Demóstenes, para tudo podia ser predestinado, me

nos para orador, Porque? :Por infortúnio, era gago! E,
além disso, tinha êle mais outro defeito. Quando falava,
levantava nervosamente os hombros; tornava-se ridí
cul�! Esse homem tornou a decisão de ser ORADOR! E
foi. Foi pela sua perse'Verança, pela sua paciência, pela
sua vontade granítica.

Transcreveu Tucídides, sete vezes, para adquirir fa
cilidade na formulação de idéias com a precisão, e o es

pírito penetrante do maior historiador que o mundo co

nheceu. Com, exercícios severíssimos' e longos, curou os

ieus defeitos físicos e chegou a ser o corifeu, o maior en
tre os oradores de-tôdos os séculos! Incomparável e in
superável, até hoje! E elevou-se à esta grandeza o céle
bre orador de Aténas, e adquiriu glória imortal, .graças
à infatigável, à severíssima perseverança, para superar
a natureza. Demóstenes, representa o triunfo humano na

lutã contra as dificuldades. A vitória do�esforço, da per-
severança e da vontade granítica. ,

.Essa perseverança do grande Orador Ateniense, pa
ra subjugar a natureza, influencioue também, toda a sua

vida/pública posterior. Suas lutas contra o Rei da Ma- ,

cedônia, Felipe lI, foram implacáveis. Insistindo na sua

hostilidade inflexível, ultrapassou' tôdos os limites, su

pondo que Felipe e seu digno filho; Alexandre, fôssem
bárbaros (1) e .inimigos da Grécia. Demóstenes pensava
e agia somente como patriota ateniense, esforçando-se
para manter o pensamento e a fé no restrito Estado de
Aténas. Enquanto isso, os dois ilustres Macedônios pen-"
savall} como pari-helenos, E agiam 'como pan-helenos,
propagando entre 'os outros povos, os ideais da civiliza-
ção da HelàCle.

'

Sirva esse exemplo para tôdos nós, no solução dos
complicados problemas que a vida nos oferece. Não nos

assustem as dificuldades. Não recuemos diante das ad
versídadest Tomemos a decisão de marchar para a fren
te e seremos bem sucedidos. Confirmam esta verdade
axiomática, as palavras do Senhor, .quando Diz: - "Pedi
e vos será dado; buscai e aqh.areis; batei e abrir-se-vos-á.

. , /

Porque todo aquele que pede, receberá; e o que busca,
achará; e ao que bate, abrir-se-á". (S. Mateus: VII-7 e

8 verso "Sermão da' MOl:�tanha"j.,
,NOTAS - (1) "Bárbaros" - Como sabemos, no

começo, esta palavra não teve a significação que nós lhes
damoshoje. Por "nação ,bárbara" e '''língua bárbara", en- ,

tendemos, simplesmente, a "nação não grega" e, a "lín
gua não grega"; quer dizer: os estrangeiros - os que fa
lavam línguas incompreenl'iveis aos helenos - especial
mente os Persas. Daí o provérbio: "Pãs mí héllen, vár
»aros" - "todo o .que não é heleno, (é) bárbaro". Repe
timos: esta palavra não tinha significação injuriosa. Os -

antigos egípciosçtambém, empregavam esta palavra, cha
mando de' "bárbaros" tôdas as nações e tôdas as línguas
estrangeiras, segundo cita Heródoto (II - "Euterpe" _
158) - "ipsis verbis": '- "Varvárus dé pántas oi Eghíp-! tioi kaléussl. tús mí sfíssi homoglóssus" - "E bárbaros

! chamam os Egípcios a tôdos os que não têm a mesma

'I língua que êles",
'

,

'É por' isso que tanto Heródoto, como Pausánias e

,Estrabão, escreveram que os primitivos habitantes da
'Hél�de foram bárbaros, ou seja: não Helenos.
I '

I Clube 15 de. Outubro
I Rua Alvaro de Carvalho.

,Programa do. mês de dezembro.

I/Dia - 25;. Matinada Infantil.
,

Dia 31 - Retumbante Solrée "Noite de Confrater-
nizacão" em Homenagem aos 81'S assr ciados e exrnas,
famílias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviso de·U-l,tima Hora'
�':'I�. ,."
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No objetivo unico e exclusivo de' teste-
,munhar a sua SIncera gratidão e espírito de
camaradagem aosseus milhares e milhares de

fregueses, resolveu A Modelar conceder, a

partir de hoje, uma bonificação extra, um des
conto suplementar e extraordinário de 100/0
sobre esses preços já tão baratos e que consa

graram A Modelar como a casa mais baratei
ra do Estado!

Portanto, exijam 'de hoje até o Natal nas
compras que fizerem na A Modelar"

o desconto de camaradagem
, .

------------------�------------

,
-

Precisam-se Costureiras e auxiliares de - costura
com bastante prática em confecções de crianças.

Serviço permanente. .

Tratar à rua 'Saldanha Marinho, 127.

ParticipaçãoCestareíras e �4uxilJares
- de

Costura Fernando da Silva Milles
\ .

,

.

Germano José da Luz

e

Eulína da Silva Milles

participam aos parentes e

_._----�-------------.
---� ..

ECITAL.
, SENAI

o Centro' de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza'
sessões Esotéricas, todas as, se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.

I. ENTRADA FRANCA

.'

Estando a Diretoria da TRANSPORTE AE'REO
CATARINENSE SIA. autorizada a proceder o aumento
ele capital da sociedade, de dez milhões de cruzeiros
(Cr$ 10.000.000,00) para vinte milhões de cruzeiros
(Cr$ 20.000.ÓOO,oo), pela forma sugerida no, parecer do
Conselho Fiscal e "aprovada pela Assembléia Geral Ex
traordinária, realizada em 5' de Outubro de 1953, con

forme atá arquivada na Junta Comercial do Estado e

publicada no Diário Oficial do Estado, estando integra
lizado 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
t:_em (1: 1). O prazo para exercício desse direito foi fixa
do pela assembléia em trinta (30) dias, contados da pu
blicação - do presente edital, podendo o acionista ce

der a sua preferencia a .outro acionista ou a terceiros.
No ato da subscrição deverá- cada acionista realizar .

a

décima parte, no mínimo, do valor nominal de cada ação
subscrita. Findo o prazo de trinta (30) dias as ações não
subscritas no exercício do direito de preferencia dos 'a
cionistas serão subscritas "por terceiros.

,

Florianópolis, 15 de Dezembro de 1953
Luiz Fiuza Lima

Diretor-Superintendente

Marlon Brando - em:

VIVA ZAPATA

cms.

}'lausino Mendes
Diretor Regional

No Programa:
Complemento Nacional

Preços: ,6,20 - 3;50
í Imp. até 14 anos

'�--------- --------------

•

r .

Com êsh, v61011' V.S.
ó.bl"ill'Á umA cont6 que
lhe ..end8N. jur6 com·
pensl>dor'.e

le�A..Á PAI"" su" residin•

.

,
ció. um lindo e útil presente:

um B-ELlSSIMO t!OFREde Â�O aROMADO.

NCOAGR;CbLA
.1lwo .:r�OhIf>. 16 ,

'

_-__
'

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA H O'.

As 2 horas
O TAPETE MAGICO.

,

Dia 25 ele Dezembro (Natal) LlDYA BAILEY, A

'rFeitic�ira do Haití. Filme ela '20th Century Fax,
,

em

I'echnicolor, com Dale Robertson, Anne Francis e Char
les Korvin.

"
,

No programa:
Complemento Nacional.

Cantinflas em:

O MATO SETE

/

Preçost.7,OD - 3,50
As 5, �,15 e 9,15 horas {

Marlen Brando
VIVA ZAPATA

OLHOS - OltVJD()8 - IU,IUZ • GAit9.I\""'''

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"� •••__aI

R..cG!lta de OeuJo. - l!!:u.m. d. PU. lia' d. Olho pAr•.

Clu.fffca�lf} da Pr... \ó .&.rk:riaL
Mod.ru.41i'U'flhuem.
Óiuii.lt'rla - V1UG5cie 'li. Oir1��

f'"

Distribuidor '

C. RAMOS SIA

Comercio - 'I'ransportes
Ruà JoIo Pinto, 9 FpoUa' Direção de JEAN NEGULESCO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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terminação de v. excia. se

dará ciência desta ação, ã

fim ,de que, dentro do prazo

legal, a contar da citação, e:
sob pena de revelia, apre-l
sentem, querendo, a contes-

'

ração que tiverem; VI - I

�ue não sendo contestada a t
ação, deve ser de�de logo Ireconhecido e, declarado, "

por sentença, o domínio do Iautor sôbre as terras des
critas. Dá-se à causa o valor!
ele dois mil e cem cruzeiros, I

para efeito de alçada, Pro
testa-se por todo 'o gênero
de provas admissíveis, in

clusive depoimento pessoal
los interessados, -;istorias,'
perícias, Indicação de novas

I

testemunhas, etc ..
-

Nestes'
termos, A. esta, com os in

clusos documentos, Pede de
ferimento. São José, 9 de I

novembro de 1953. (as.)
Paulo Felipe, Assistente Ju

diciário. Rol de testemu-Inhas:·1- Agostinho Cami
lo dos Passos, lavrador, ca-Isado, brasileiro, residente
em Cubatão, distrito de São IPedro de Alcântara; 2 -

José Ventura Júnior, lavra
dor, casado, brasileiro, resí
lente em Cubatão. dist�ito'
de São -Pedro de Alcântara.
rodos maiores e comparece-' '11111111rão independente de intima- ,

-ão, 3 - Francisco Camilo I'C,QS Passos, lavrador, casa-
,_ -, _..;, _

�::b:;;:�l:;:��i;::�e;:: ;: i Navil-Mator «Carl Hoe,cke» Ninguém Elll 110
dro d� Alcantara. Despa- '\ _

, Da França Paracho: VIstos, etc. Julgo, por RAPIDEZ _ CONFORTO - SEGURANÇA
sentença, a justificação de

_
'

-

fls. e fls. para que a mesma. Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

produza os seus devidos e I Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

I
.

feit Cit Ó neste último apenas para o movimento de passageiros.
egais e erros. 1 e-se o r-

'I
/'

gão do Ministério Público e ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
os atuais confrontantes 'do

'

imóvel, e suas mulheres se I Tabela de saídas prevista para JANÉIRO e FEVE-

casados forem, por mandat I REIRO de 1954:,

--,-- '-'_;�------'---------

Edital- Edital
JUIZO DE DIREITO DA

�I
COMARCA DE SÃO JOSÉ

JUIlZO DE DIERITO DA
t sentença.

Para os 'efeitos
41\ VARA DA COMARCA legais, dá-se à presente o

DE FLORIANÓPOLIS. valor de Cr$ '3.000,00. N.
EDITAL DE CITAÇÃO Têrmos P. Deferimento. Edital com o 'prazo de trinta

COM Q PRAZO DE TRIN- (Sôbre estampilhas esta- (30) dias
TA (30) duais no valor de Cr$ 3,50,

inclusive a respectiva taxa O dr. José Pedro Mendes

de S. 'P. Estadual, devida- de Almeida, Juiz de Direito
mente inutilizados):- 'Flo- da Comarca de São José,

Juiz de Direito da 4a Vara rianópolis, 21 de setembro Estado de Santa Catarina,
de 1953. (assinado) João .ia forma da lei etc.

Bonassis. Em anexo: 1)
'na forma Talão da taxa Judícíáría, Faço saber aos que o pre-

2) Uma procuração. 3) sente edital virem, que por

Planta da área usucapien- parte de José Vicente de

da. 4) 8 talões do ímpos- Medeiros me foi apresenta
to territorial p�go ao Esta- da a petição do teor seguin
do. 5) 8 talões do imposto 'te: Petição: Exmo, sr. dr.

predial pago ao Municipio. Juiz de Direito de São Joséo

Fpolis, 21-9-53. (assinado) Por seu assistente Judiciá

ação de usucapião em que João Batista Bonassís. Em rio abaixo assinado, vem

requereu perante êste Juí-
� a dita petição, foi proferido .José Vicente de /Medelros,

zo, lhe foi dirigida a peti- o despacho do teôr seguín- brasileiro, .lavrador, casado,
ção do teôr seguinte: -

te: A. à conclusão. Floria- domiciliado em Cubatão,
Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di- nópolís, 22 de setembro de distrito de São Pedro de Al
reito da 4a �a. CANTIA- 1953. (assinado) Mario Ro-: cântara, município e Co

NILHA ,MORAIS brasi- cha. Subindo os autos à marca de São José, expor e

leira, solteira, maior, resi-, conclusão, receberam o se- requerer a v .excia. a se

dente nésta Capital, @ lu-I guinte despacho: ,_ Desig- guinte: Que desde o ano de

gar Capoeiras, ,2° sub-dís-Í ne o sr. Escrivão dia e ho- 1936, há portanto, 17 anos,

tríto do, Estreito, por seu ra para .a justificação, inti- possui por aquisição, sem

advogado, abaixo assinado, madas as partes o o Doutor .iocumentação, feita a Fran

v�m pela presente, perante -Promotor Público. .Fpolls, cisco Will, uma gleba de

a el�vada autoridade de

Y'125 de setembro de 1953. (as-
terras no lugar Cubatão,

Excia., promover uma açao sinado) Márâo Rocha. SE!N- .Iistrito de São Pedro de AI

de usacapião, com funda- i TENÇA _ Julgo, por sen- cântara, nesta Comarca,
menta nas seguintes razões:" tença a jystifica,ção de fls. com a área aproximada de

1°) - A suplicante, há mais 26, e}1l que é justificante quarenta e cinco mil, tre
de trinta, anos, ininter- Cantianinha. Morais, afin :entos e setenta e, cinco ..

ruptamente, se!TI oposição de que surta os devidos e (45.375) metros quadrados,
de quem quer- que' seia, e' .

di f tendo 25 braças, de f,rente a
,]m';, ICOS e eitos. Expeça-se -

id de t fundos, com estas eonfron-pOSsUI ora e um erreno mandado -de intimação aos

situado no lugar' Capoeiras, conír ontantes do imóvel Q'U tações: frente, a' oeste, em

sub-distrito do Estreito, questão, bem 'como <10 D:- terras de João José Lohn,
t C it1" Iundos, a leste, em ditas dones a api a ',com as se- rs.tor do Serviço do Patri-

g
.

t aracterí ti requerente e de ambos' osum es c_ ,

IS icas e
I mói-io da União e do Dr.

confrontaçoes: Area: ..... '

Promotor Público, na qua-
lados ainda com terras do

7.23;,87 metros quadrados; llidade de Representante do 'requerente; II - Qué Fran
Perímetro: 1.128,65 .merros -Mínístérlo Público e da Fa-

cisco Will, por, sua vez-dá
lineares; frente na Estrada zenda do Estado, para to- -possuia dita gleba há mais

G 1 Ô· S- J ' FI
. dê vinte (20) anos, comoera te ao ose a oria- dos contestarem, si quise-

nópolís, onde
"

mede 13,20 díd 1 herança de seus pais; III -
_ rem, o .pe 1 o no prazo e"

ms ao norte em terras de 'I it d
.

d Que a posse dêsse terreno
. ga , CI an o-se am a, por . . ..

Alberto Russi onde mede dit 1
.

t 1
tem SIdo exercída, primeiro

,

' e 1 a , os Incer os, pe o pra- ,

'

,

553 78ms .

ao sul com terras d tri t (30) di
. por Francisco Will e depois

- , .,

I
zo e rm a, ,las, CI-

'

. I. ,.

'

de Roberto Prudêncio on t
_

d
_, '" pelo petícionárío, mansa e

,

, , -, açao essa que evera ser
. .

de' mede 54317 ms.: e aos f it formid d d pacificamente, sem interrup-
" , o, ei a na con ormi a e o

I
'

fundos com terras de
.

Ma- : art. 455, § lOdo Código de ç�o, c�ntestação ou op0_si-
noel Noronha, onde' mede: Processo Civil, Custas a fi- çao �e alguem, e com � m-

18 50 ms 2°) Como a 1 FI
. , li 16 d tençao de dono - ammus

, , .
--

na . onanopo IS e

OU-I .. .

Suplic;a�te' possua como, tubro de 1953. (assinadof dommI - ,que se mamfesta

seu 'o alúdido terreno, - tal Mario d.e Carvalho Rocha. I
por at�.s con�tantes d� ex-

,

como se, acha desc'rito aci� E
' 'h ploracao agncola e- feItura

, para que c egue ao co- '-

I ma, ha' mais de trinta anos, h' t d t d
de benfeitorias no local; IV

n eClmen o e o os, man-
.

f ' '. .

- Que, assim se acha per-
mansa e paci icamente, sem dou expedIr o presente edF ' , ,

oposÍção ou embargos de tal qlle será afixado no lu- t\êitamente configurado, com

espécie alguma, quer legiti- �ar de costume e publicado
lodos os requisitos legais, e

, tA f dI;;; favor, o usocapião extra- fls. 2, querendo. Intime-se.
mar sua posse, nos ermos" ,ia orma a ei. Dado e

do ,art. 550, do' Código Ci- passado nésta cidade de
ordinário) definido no art. ,São José, 2 de dezembro de

1 N' d'
_ 550 do Código Civil; V - 1953. (as.) José, Ped,ro Men-

,vi. estas con Içoes, re- Florianópolis, aos (2) dias '

Que, pretendendo legitimar
quer a V. Excia. que, na do mês de novembro do

.forma do art. 455 e seguin- ano de mil novecentos e
a sua posse de fato, o supli-

t d C P C
'

l' A . canté,' na 'forma dos arts.
es 0- . . ., se pI:oce a" ::incoenta e tres (1953). Eu, ' '

,

°
'

1 d' I ...'. .
454 usque e 456, do Cod. de

em dIa, hora e ugar eSlg- VmIClUS Gon'zaga, Escn-, . .

'
'

d .A"':' ..
Proc. CIVIl, requer a v.,

na os, ,com clencla preVIa vao, o subscrevI. (assmado) '. . _ .

d M· I 2XCIa. a deslgnaçao de dIa,dos representantes o 1- Manoel Barbosa de Lacer-
.

}lOra e lugar, para que, comnistério Públi,co e do Domi- 'da. Juiz de Direito da 4a
as testemunhas abaixo ar

nio dOa União, a justificação Vara: Esta conforme.
"initio litis", com <> depoi- mIadas, se proceda a justi-

mento das testemunhas AI- O Escrivão
ficação do alegado, após o

qual deverão ser pessoal-
mente citados 'os atuais con

frontantes e interessados

da Comarca de Florianópo
lis, Capital do Estado de

O Doutor MANOEL
BARBOSA DE LACERDA,

Santa Catarina,
da lei, etc.
FAZ SABER aos que o

presente edital de citação
com o' prazo dê trinta (30)
dias .'virem, ou dêle conh�ci-
mento tiverem que, por par
te de Cantianilha Morais, na

do, Cite-se, por edital e com

:) prazo de trinta (30) dias,
JS 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

nópolis. Por ofício, cientifi
'lue-se o Domínio da União .

nà pessoa de seú represen

tante, e111 Floria:nópolis, pa
ra, no prazo de dez días

(10) dias, contestar o pedi
do formulado na inicial de

J

Juiz de Direito.

beÍ-to Russi, Roberto Pru

'dencio e Manoel Noronha, Vinicius G�nzaga.

;é, aos 18 dias do m:ês de
dezembro de mil novecen
tos e cinquenta e três. São

José, 18 de �ezembro de
1953. (as.) José Pedro Men�
des de Almeida, Juiz de Di
reito. Confere com 0_ origi
nal. Eu, Arnoldo Souza, Es
cri�ão o fiz dactilografar e

Sl1bscrev.o. ,São José, 18' de
dezembro de 1953. Jose, Pe
dro Mendes de Alm�ida,

,todos brasileiros, casa:dos e -

,certos, e suas mulheres, se

casados forem, bem como o

I' órgão do Ministério Público

e, ainda, editalmente, com o

P
"

.' prazo de 30 dias; os interes
reclsam-se ;ados incertos e desconheci-

residentes em Capoeiras, à'"

pós o que, julgue V. Excia.

a justificação, mandando

(!itar pessoalmente os con

'frontantes, ,résidentes nas

vizinhanças do imóvel, bem
'co�o o Dr. Promotor Públi-

AGENTES

Preparam-se' candidatos.
Início das ãulas a 16 do corrente.
Rua Fernando Machado, 32,

,

Firma conceituada e ido..
los, e o Domínio da União,
I'!a pessoa Ide representante
no Estado, por ofício, a

quem, , igualmente, por �de-

co, o Diretor do Serviço do nea, operando em tecidos

Patrimônio da União e, por há 26 anos, admite pessoas

editais, com o prazo de relaCionadas 'e de responsa

trinta dias, os interessados bilidade, par.!! venda de ,Ca

incertos, para, nQ prazo le- semiras;�Gabardines, Tropi-,
gal, se quiserem, contesta- cais, Brins, Albenes, Linhos,
rem a presente ação usuca- etc., pelo Reembolso Postal:

, pia0 na qual se pede seja Mostruário gratis. Excelen
declarado o dominia da: pe- te comissão.

ticionária, sôbr€ o aludido TECIDOS LASCO

imóvel, prosseguindo-se, I Caixa Postal, 8.305 - São

como de direito, até fin,al ,Paulo '

_
Exames de Admissão aos'

Ginasíos

('
... i

Mantenha o seu equipamento de terraplenagem

CATERPILLAR traba,lhando' com eficiência

/

Há sempre servicos. e obras de urgência

que nQo' podem sei relegados ou ad1àdos
sob peno de graves prejuízos além de en-

traves à ação do prog!e�so,- Por isto os

propnetários de tratores, motoniveladoras

e e q u i pc me n t o s de terraplenagem
CATERPILLAR devem ter 'em alta conta a

monutencóo e conservação de suas má-

qumas e implementas, confiando os seus

reparos, consertos e restauração à uma

olicmo especicilízcrdo em CATERPILLAR

f I G U E R� 5 S.A.
PORíO ALEGRE: Ruo 7 de Setembro. 1094
CACHOEJ.RA DO SUL:_R,Saldanh' Mruino,t33õ FLORIANOPOLlS:fL,iladente"S

FIGUERAS & CIA.LTDA,.

... -: ....

PELOTAS R Aiw:IO Choves .;80 URUGUAIÀNA. R:Oomlngos de Alm'(!ido.1213
sotel

Presidellte
PARIS, 18 (�J.P.) - De-

pois de duas votações su

cessivas, o .Parlamento fran-
.cês, que não conseguiu na

noite de ontem eleger o no

vo, Presidente da Repúbli-

Itajaí,
5/1
16/1
27/1
7/2

18/2

VOLTA ca, sucessor do sr. Vincent

Rio Santos Auriol, decidiu adiar para

10/1 11/1 -, hoje, o terceiro escrutinio,

21/1 22/1 com a esperança de que al-

1/2 2/2 gum dos ' candidatos obte-

12/2 13/2 nha _os 462 votos necessários 1123/2 24/2 para ser eleito.

IDA

Fpolis
3/1
14/1
25/1
5/2
16/2
,27/2 Entrementes, a pugna pe

la alta investidura se con

verteu em um embate entre

os setores da direita e da

esquerda de ambas asCâma
ras Legislativas" cujbS res

peCtivos candidatos ainda
não obtiveram o número de

sufrágios necessanos. Na

verda_de, tudo indica que a

,luta eIeitoral terá como 1

dos s�us ganhadores o can

didato socialista Marcel

Edmond, com 299 votos, ou
o Presidente do Conselho
de Ministros do goyêrno a':'

tua:!, Joseph Laniel, candi
dato independente, que con

quistou-276 sufrágios.

1es de Almeida, Juiz de Di- 30BRINHO E SENHORA
�·eito. Em virtude do que
jllandei expedir o presente
l'ilital que s�rá afixado no

!ugar de costume e publica
do no "Diário Oficial do Es

té,do" e no jornal "O Esta7,
do", para conheci�ento dos
interessados; Dado e passa-

-

do nesta cidade de São Jo-

Horário d� saída: de Fpolis" às 24 horas
do R.io, às 7 horas

Pára mais informaçõ�s dirijam-se à
]\1PRE:SA NACIONAL DE :.JAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2,212

PartiCf(}açãó
lTRANCISCO CAMPOS

Trale das Vias
Respiratórias

AURELIANO STUART

E SENHORA

tem o prazer de participar 'aos parentes é pessoas

de suas relaçõ�s, o contrato de casamente de seus

IRON e OSCARINA

Florianópolis, 11-12-53:

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE
,S. A·

EDITAr:

PREFERENCIA NA SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO
DE- CAPITAL

Estando a Diretoria da TRANSPORTE- AE'REO
CATARINENSE S/A. autorizada a proceder o aumento'
de capital da sociedade, de dez milhões ,de cruzeiros
(Cr$ 10.000.000,00) pàra vinte milhões de cruzeiros
(Cr$ 20.000.000,00), pela forma sugerida no parecer do As Bronqu,ites (Asmáti
Conselh.o Fiscal e aprovada pela Assembléia Geral Ex- cas, Crônicas ou Agudas), e
traotdinária, realizada em 5 de Outubro de 1953 con- as Sl!,aS manifestações (tos
form.e ata arqu�,:,a?a n� �u�ta Comercial 'do Est;do � e iles, rouquidões, resfriados,
publIcada no Dlano Oüclal do Estado estando integra- t ') .

I' d
.

1
.

't' f'
:...' - ca arras , assIm como as

lza o o capIta prlmI IVO, Icam os senhores acionistas .

pelo presente edital, intimados a exercerem o seu di�

I
gr_lpes, são moléstias que

l'eito de preferencia na proporção do núme.ro que possue- atacam o aparelho respirá
rem (1: 1). O prazo para exercício desse direito foi fixa- tório e devem ser tratadas
do pela assembléia, em trinta (30) dias, contadús,da pu- 'com um medicamento enél'-
blicação - do presente edital, podendo o acionista ce- I '

b I' .

d
_' 'f'

.

t
.. . 'I glco que com ata o ma eVI·

er a sua :pre erenCla a ou ro aClOlllsta' ou a terceIros. ' '

. _

'

No ato da subscrição deverá cada acionista realizar atando, comphcaçoes graves.

décima parte,' no minimo, dó valor nominal de cada acão O SA'rOSIN contendo ele
subscrita. Findo o prazo de trinta (3ú) dias as ações �ão mentos antisséticos e p'eito
subscritas n'o exercício do direito de preferencia dos a- rais, é o, remédio indicado.
cionistas serão subscritas por terceiros.

Florianópolis, 15 de Dezembro de 1953
Procure hoje <> seu vidro, de

Lui,z Fiuza Lhna S:ATOSIN nas bOllS farmá-
%

Diretor-Superintendente I das.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SANSÃO SEM CABELOS Milton da Cunha Vieira, como se tivesse ditos pode-
, .

ti t d' f' I <j
.

SOClO quo IS a a 'Irma n- I res. -,

Outra vez no govêrno dústría e Comércio de Ma- Apesar de tudo, é digno
- -- gaúcho o deputado João deiras Catarinense Ltda., de . lástima aquele SOClO,

::::aruso, Presidente da As-
.

traz ao conhecimenta pú- porque lhes falta aptidão
sernbléia, do grande Esta- blico, - revidando . à De- para guiar suas próprias a

do sulino. Porque o titu- claração estampada em "O ções, sempre controladas e

lar, sr. Ernesto Dorneles Estado", edição de ante- dirigidas p o r extranh.os.

foi�à Curitiba (4 dias) as- ôntern - que, se tendo re-I Tanto"assím é, que, após a

sistir os festejos do Cente- tirado da Sociedade, .junta- retirada do que esta subs

nário e participar da reu- mente com outro quotista, zreve, por várias vezes o

nião dos governadores, En- cortfórme carta dirigida à sócio Odilon Maia Martins,

!TIM �_!__(J

Florianópolis, Domingo, 20 de Dezembro de 1953

O' Mundo' Em"Sete��Dlãs
Acy Cabral Teive mento do sr. Sergio Kroeff,

O tempo anda ruím mes

mo. (Não confundir com o

"Tempo" do Barreto). O

Sol brilhou durante a ma-

com a "vedette" Virgínia
Lane.· Foram iniciados os

trabalhos para dragagem
do pôrto de Florianópolis.
R�ceberam espadas .os no

vos oficiais da Polícia Mili

tar do Estado.
A Prefeitura mandou re

parar uma vala aberta pe
los bombeiros, à rua Aracy
Vaz CaIlado, no Estreito.

geado comum grande chur- (Muito bem, sr. Prefeito).
O projeto criando o mu

nicipio de "Hercilio Luz"

(Estreito), foi derrotado na

Assembléia Legislativa, por
cumprimento do. acôrdo ce- 32 votos contra' 3. (Os 3 -------''--------- -----"'-----

lebrado entre mineiros e inimigos da capital: Depu-, Bocerr.i!-Se bojt». o' ano letivo DO
emprêsas mineradoras de tados Clodorico Mor.eira, J d' d I' f" ·

<.,MOI' B gSanta Catarina, em face da Aquiles Balsini e Francisco

I"
ar Im e O, aucla url o ra a»

falta de pagamento das dí- Neves). , I
N

\

d d C R FI. _ .

Está marcada para às 16 horas de hoje, a r�a A-vidas do govêrno. O Car- a se e
.

o
_:_

. a
mirante Alvim, n. 20, nesta Capital, a festividade de en-

deal Câmara desmentiu mengo, realizou-se a home- I cerramento do ano letivo de 1953, no Jardim de 'Infân
uma nota divulgada pela 'nagem (almoço) prestada' cia "Murilo Braga" que, com funcionamento satisfató
"Ultima Hora", segundo a ao General Angelo Mendes

I
rio em poucos meses dêste ano, vem cumprindo, fiel

qual abençoára o presépio de Moraes. 'Saudou o ex-
I
mente, as finalidades para as quais o criou o Serviço

,
.. .

d
I

Social do Comércio.
de Natal daquele vesperti- Prefeito carioca, o sena OI'

I A tarde, será desenvolvido alí interessante progra-
no. catarinense Ivo d'Aquino. O ,ma cívico, dêle participando filhos de' comerciários que
Prestou declarações à comércio florianópolitano frequentam aquele Jardim. de Infância. Além de recita

Comissão Parlamentar de passou a funcionar até às
I
tivos e canções ao microfone da Rádio Guarujá, que ir-

c- I' 2') h radiará todos os atos da festividade, deverá falar, tam-Inquérito, o sr. orio ano .. oras.
bém, o. Sr. dr. Brasilio Machado Neto, Presidente da

Góis. Houve troca de sopa- O sr. Celso Ramos, Pre- Confederação Nacional do Comércio e dos Conselhos
pos entre o depoente e o re- sidente do PSD catarinen- Regionais do SESC no Brasil, o qual chegará no aero

lator Deputado Aliomar .se, esteve de aniversário. porto 'da Base Aérea local, às 12 horas, passageiro de um

Baleeiro. Realizou-se no Es- Chegou à capital paraná- dos aviões da Cruzeiro do Sul.
,

Ontem, aqui chegou o dr. Francisco Meirelles, Pre-ta'dio da FAC, o 2° Festival �nse, às 11,45, o Presidente
;idente do Departamento Nacional do Serviço Social de

de Ballet, promovido pela da República, sr. Getúlio Comércio, especialmente convidado para essa soleni-
Escola de Bailados Clássi- Vargas. ade.

E, estamos no penúltimo Estarão presentes, também, comerciantes, paiscoso

Em Belem, uma passeata .ábado do ano de 53. O nos- lunos e exmas. famílias, além de representantes
nprensa .Iocal.

contra a carestia foi díssol- so "amigo" vento sul, ao

vida à cavalo, pela Polícia. que parece, atirou para bem

Em Nova Iorque, às [or- longe, as nuv,ens ca�re�adas I .
.'

;::::�sesco��era:::s;���! �:�ht::�oH;a�:e:��;:I.de I Congresso Pan ,Imerlcan,o In-
lerim de Oftalmologia

Esclarecimento á, Praçã

nhã, mas a chuva começou
a tardinha. Em todo O Bra-

tre nós, essa prática não se firma, apresentou na mes

verifica. Agora mesmo o ma ocasião, balanços, doeu
sr. Bornhausen também mentos, ·livros contábeis e

.rocurou-o para redigir car
tas e efetuar cáculos de ma- .

Ieiras, tendo' procedido da

está em Curitiba, cumprin- fiscais. -nesma maneira, com outro
do um programa idêntico Solertemente, ,tudd recusa- senhor extranho à Socieda-
1.0 de seu ,colega do Rio ram, aproveitando-se de de, mas que, compadecen
Grande do Sul. E mais ain- maioria para êsse fim, com do-se da súa falta de recur-

, ", . da: da Capital paranáen-' ibjetivo único de prêjudi- sos, atendeu-o.
..

Os deputadoscatarinenses JOaqUIm Ra-I se, S. Exa. dará um puli- car moral e cómercialmen- Espero que seja bastante
mos e Wanderley Junior, na solenidade do

I
nho ao Rio, passar as _fes- te, o signatário desta. Não docente para, de viva voz�

dia 13 do corrente, após receberem a comen- tas de fim de ano, longe aceito, principalmente,. pro- comentar os fatos que se

na da Ordem do Merito Naval. dos' amigos, correligioná- iunciamento do sócio Odi- verificam', junto da justiç�
dos e do seu povo. Pois íon Maria Martins, que está Relativamente, a r.ecusa

nem assim, o governante itualmente na gerência, não de pagamento de títulos
catarinense passou o Go- possuindo para isso, poderes emitidos, na minha gestão
vêrno ao seu substituto le- legais, por força do contra- de gerente, a atual gerên
gal. Mais uma vez, de- to social, negando-se a pa- cia só poderá .deixar de pa-

-

monstra o sr. Bornhausen, gar titulos'emitido� pelo ex- gá-los, se lhe faltar idonei-
a formal repulsa que lhe gerente,"ê outros de seu dade moral e comercial,. e

causa o sr. Volnei Oliveira. próprio aceite. quizer comprometer Q eré

Sim, porque essa história Assim esta' agindo insu- dito de que sempre gozou a

de convidar o jovem e trê- .flado por. pessôa que está, firma, -sob a minha gerên
{ego filho do sr. João de por todos os meios em di-' cia.
Oliveira, a,participar das reito, proibido e de comer- I

.

Florianópolis, 18 de De
comitivas oficiais, nada ciar (Código Comercial

I
zembro de1953.

mais é que uma vingança- _ Art. 2° Nr. 1) que agin-
.

,

zinha dó sr. Irineu. Que sáí do junto do atual gerente, I Mc:ton da Cunha Vieira
pelo Estado, em pregaç�o
polítiea, levando (docil
nente) ,o espadaúdo espe

cimen, como prêsa de guer
ra. Como um Sansão- de ca

beleira cortada a máquina

Nova Iorque, 19 (U. P.) no Extremo' Oriente: O
� O arcebispo de Nova cardeal SpeIlmann leva
'{ork, cardeal Jfrancis Spe- consigo muitos presentes
íman, viajou hoje de avião para os soldados na, Coréia,ba e raríssimas vezes como

I dif oara Anchorage, Alasca, inclusive 500 mil cigarros e
'nero .comparsa. n 1 eren-

\
..

-
.

ti M com o propósito de passar 25 mil medalhas e estam-
te ao lpO que encarna. e- "

..

o Natal com as tropas nor- pas religiosas, além de rou-
na teatralidade:

te-a,mericanas acantonadas pas.'"iquidado como artista. , '
,

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

Sem a coragem de um Cha- LOTERIA DO E�TADO DE S. CATARINA
plin, em Luzes da Ribalta.

A Comissão da Prevenção da Cegueira no Brasil, '\0' sadismo capitalista do

DStO.l"S .'I'§sslcos la Associação Pan Americana de Oftalmologia, acaba
sr. Bornhausen eorrespon-DOU" O te receber do Academia de Chicago U. S. A. o progra- -

d 1 b
-,

1 C 'r de o masoquismo ansioso

Perseve.rança' e vontade l:allaaSl�ad�Oj�n��a�:ol���enea ci�:�I�e�; S�:�a�f:-� lo sr. Volnei. Mas o lata-
eferido programa' consta: '5ão Oliveira, vai levando a

'1- a) Plano para conservação da visão - Mrs. Grau- sua carreira política em

uraOllCa le - Consultant on prevention of Blindness.
ritmo de montanha russa,� b) Legislação básica para prevenção da cegueira

Rê». Monsenhor João Chryssakis - Mrs. Ben Gray of the' Illinois Society for Prevention (julgando-se) infenso ao

Podemos observar que a,maior parte dos homens )f Blindness.
'

que, serenamente, conta-
dinâmicos, que no decorrer dos séculos sobressaíram em c) Como o ser.viço social na América do Sul pode,

.

rão os historiadores, da
diversas nações comecaram na obscuridade. Do náda. E auxiliar o prog'rama da Prevenção da Cegueira 1 d d"' •

nossa atua.!; qua ra emo-'conseguiram projetar-se, porque estavam munidos cÇlm - Miss Josephine Albano of the Pan Ame::;.
d E t d d crática. 'O seu retrato, uma decisão de lutar contra as tempesta es;.- s u an o suas rican Union.

biografias, percebemos que ,eles lutaram continuamente d) Acidentes oculares na indústria - Either Rus- zig-zag. Sua trajetória no O Presidente do Conselho Regional do Serviço So-
contra as duras dificuldades da vida. Muitos dêles, pas- seI Curtis Vice Presidente da Dow Chemical , cenário catarinense, o de cial do Comércio de Santa Catarina tem o' prazer de
saram durante longos anos por dificuldades contínuas. C?m?�nhy 01' Dr. F..alph Mc Laughlin of West 111.1111a estrela cadente. Sua convidar as autoridades, ao Comércio em geral, pais de
Descobriram diante dêles montanhas. As montanhas das Vlrglnla. .

.

lealdade 'd'
. alunos e exmas. famílias para as festividades do encer-,

d d parti arla: umamaiores dificuldades. Como, porem, estavam muni os a e) Valor do serviço social na clínica do glaucoma ramento, hoje, às 16 horas, do" ano letivo no Jardim de
perseverança e da vontade granítica, atravessaram as

_ Dr. IsabeIle Me Garry Chicago.
. porta de tinturaria. Côres, Infância "Mutilo Braga", nesta Capital, à rua Almirante

montanhas. E avançaram. Eis, porém, que outras mon- f) Co�servação da visão na Escola Pública - Dr, cúres �e mais côres. De to- Alvim, n. 20.
tanhas, mais altas, aparecem diante dêles. Atravessaram Foote of American Blindness. dos os partidos! , Florianópoli�,' 20 de --aezembro de 1953.
estas? também. E .as atravessaram, com a coragem que Toda. informação será dada pela Comissão da Pre�

'" BUM. I ',', Charles Edgar'MQritz - Presidente
lhes deram as primeiras vitórias e, também, com a ex- venção da Cegueira no Brasil, da Associação Pan Ame-

_

...0....0--.0... ::'�!�()....()....()�)._.().....(.operiência que adquiriram, lutando continuamente contra I cicana de Oftalmologia, à AveI?-ida 13 de Maio n. 13 -

camb·lo para e""as dificuldades. 17� andar - sala 1.707 - Rio de Janeiro _ Brasil. O IComtin1l1a na 5.a Pago A Comissão: Drs. Cesál'io de Andrade, Lineu Sil- todantes e-·�'··7-"'-"""'''"'-·----'''_·'''''''''_-''''--'·''''·_''''··".._ _ _ -_ -...y
va, Joaquim Vidal, Joaquim Gomes de Campos, Nata- I '

I A P C lício Lopes de Farias, Carlos Alberto Corrêa, Pedro de bolsl·stas..
• •• Almeida Magalhães.

DELEGAqA, EM SANTA CATARINA "'

VARSOVIA, 19 (U. P.)

Aviso· / Declaração à Praça 1iCi�ui::::;S:::1�:pe:a.I���são comercial da o onia
PAGAMENTO DOS SEGUROS INVALIDEZ, -.....

c:oncluiu com a Argentina
MORTE E VELHICE A Indústria e Comércio de Madeiras Catarinense

I td f· d t 't I t 'bl' ,Jm tratado para o inter-
O Delegado do Instituto de Aposentadoria, e Pen- ' a., Irma com se e. nes a capl a, orna pu lCO que,

sões dos Comerciários, no Estado de Santa Catarina, le- tendo c_?nstituído advogado e promovendo Uma açã? dü câmbio de carvão, cimento,
.

h' t d
.

teressados que as m l'd _ prestaçaç> de contas contra seu ex-Gerente Geral, MIlton ':idro e outros produtosva ao con eClme? o
.

os 111
•

ensa 1 a
da Cunha Vieira não se responsabiliza por títulos mali- ..,

des dos seguros tnvaltdez, morte e velhtCe, referentes ao.
(t

<> '. "

•

) d d manufaturados, por couros
A d d b d

.

-
. 1 ClOSOS no as promlssonas ou outros', ante- ata os ou

Imes e ezem 1'0 o corrente ano, serao ,pagas antecI- ..
-

"h e. lãs da Argentina no va-
Padamente obedecendo a tabela seguinte: nao, .que possam aparecer na praça, como c egou ao co-

,

-,

,, . nheclmento da declarante. 101' de 20.000.000 de dolares.
Dia 21/12/1953 - das 8 às 11 horas e SegurQ Esta declaração é feita por lhe constar; com segu- : __--.-.-.--__.;___

,
das 13 às 18 horas invalidez rança, que certo individu?,.cujo no�e se r�sguarda, por RatIficadoora, anda a oferecer negoclOs, descontos ou pagamentos .

das 8 às 11 horas e Seguro com nota'; promissórias emitidas por aquele ex-Gerente
das 13 às 18 horas morte Geral, que abandonou a direção da emprêsa sem prévia

prestação de cqntas.
Florianópolis, 17 de dezembro de 1953..

-

Indústria e Comércio de Madeiras Catarinense Ltda.. do. Açucar anunciou hoje
Odilon. Maia Martins - Sócio-Gerente.
Tabelio:rrato H. LUZ FILHO - Rua Deodoro, n. 5.
Reconheço a firma supra Odilon Maia Martins.
Florianópolis, 17 de dezembro de 1953.

-

.

�l��C�tI�LL��.verda�le.

sil, diversas solenidades as

sinalaram a passagem do

"Dia do Marinheiro". ' Em

Pôrto Alegre, o Ministro

João Goulart foi homena-

rasco.

Na Câmara dos Deputa-
dos, o sr. Saulo Ramos pro
testou contra a falta de

1. O, sem olhos em Gaza.

E nesses shows bornhau
de

I seanos, o domesticado poli ..
da

tico sulino, tem aparecido
I
(quasi )

.

quasi sempre como guar

lancólico

Elizabeth, como a "mulher E, fiquemos por aqui, tro-
do ano", pela 3a. vez. cando abraços e votos de

E houve, afinal, o casa- 'Boas Festas" ...

Dia 22/12/1953

que o .Convenio Internacio
nal do Açucar de 1952 foi

LONDRES, 19 (U�P.) -
O Con�elhoDia 23/12/1953 '_ das 8 às 11 hor�s e Seguro velhice

das 13 às 18 horas e atrazados
Internacional

Outrossim, solicita aos seus associados a fiel obser- i
v$'u;_cia da tabela a:ima, tendo e,m ,vista o seu próprio in- Iteresse.'

IFlorianópolis, 19 de �zembrAo de 1953
...Franc1sc@ ..camara �eto - Delegado,--_. .

'

-ratificado e entrará em' vi

gor a primeiro de janeiro
próximo.

o Cardeal Spellman
vai passar o Najal

Extremo -Oriente
no

Cumprimenta seus clientes e Agentes, desejando
-,

um FELIZ NATAL e ANO NOVO.
DIA 24 - Cr$ 400.000,00

Bilhete Cr$ 150,00
SÕMENTE 10 MIL BILHETES

PLANO-EXTRA - LOTERIA DE NATAL

S,erviço Social do' COlércio
.

(SESC)
CONVITE

A direção do P. S. P. delegou ao deputado Enorí
Teixeira Pinto a incumbência de transmitir-me a

sua for�al condenação �os métodos de imprensa do
sr. -Volnei Oliveira, condenando a inclusão de ata
ques pes,soais na página de propaganda que o Par- '

tido mantem no Diário da Tarde e que sairá, de _

agora por frente, escoimada dos insultos do .já jul
gado presidente da Assembléia.

Posto me confesse grato ao gesto nobre da di
reção do P. S. P.,. devo ad,iantar que .ao sr. Volnei
Oliveira falta competência moral para. insultar
quem quer que' seja .. Escrevendo ou pensando, êle
se está sempre auto-definindo, porque precisa da
mentira canalha para atribuir oos outros as atitudes
que nele são_ verdadeiras, pública e notoriamente.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


