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PEDRO DANTAS i positiva, que é mais sim

I ples e clara. Que' indícios,
do na ação do Congresso e nas

reações da opinião pública,
nos autorizam, a prever a

volta do Legislativo ao

EdI�o de LoJr _:.. 8 r ,_"
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Anuncia o ,Diretor Geral do SESC NacionallMicros.cópio IJoroáUSI8 Adão
Na sessãão legislativa

\ Miranda " d

a Construção �do� �Centro "SESC-SENAC" A PRESIDÊNCIA I Depois de vários anos de �:�z::ae��er;���i�:t:z ��� �::::���Otere gO��;O ;::�::
/ atividades nesta folha, de- reu Ramos encontrou mo- o povo que representa, com

FI
· ,

I- Que é a presidência da

em· o rianoPo IS la se afasta o nosso prezado tivos de confiança na re-
I mandato para falar e divi-

'-Câmara? Uma alta magis- -

colega de imprensa Adão conquista,' pelo Congresso, dir por êle? Existem,
.

real
tratura política. Não é a-

"

, Miranda. de uma situação de prestí- mente, êsses indícios, e te-

O· pia"'0"'0 U'8r�1 da a�a-� do SES,C.: ServI-P.O Soçlal ctraibbeUiIÇ1ãaOaldçeadPaardtiodsos'E'sntãaO- '

U v y ,v
_

Distinguido com um pos- gio popular, que nunca' o remos justos motivos de
•

O I d J d d I la to na direção do Sandu., deveria ter abandonado", confiar nessa capacidade de

.íde rapo - mpreSS08S o ar I,m 6 o nela :�:� ::l�P:t���:s :e�::, s!:: o nosso companheiro terá mas, infelizmente, sé dei, recuperação?
<'Murilo BraDa», um dos melhores entre. interesses, ,porque incarna nele aplicado o tempo- dis- xou gastar e destruir, com Pensamos que sim. E o

ponivel que lhe sobravà e grave prejuizo para o re- primeiro dêles, vamos en-.

-I II r
um dos poderes da Repú-,� seus, & m a es blica.

lhe permitia emprestar o

I
gime. Confiança e. presti- centrá-lo imediatamente na

A nossa reportagem teve, trizes, procurando -; sempre I
(10 .meu ilustre antecessor (

A escolha do presidente seu concurso leal, ,eficien- gio, perdem facilmente, conduta do próprio presi-'
ontem, pela manhã, um en- melhorar suas atividades amigo Murilo Braga a quem te e honesto, a este jornal. mas são dificeis, extrema- dente Nereu Ramos. A Câ-da Câmara não pode sujei-
"antro com o dr. Manoel em prol dos comerciarios, a, educação e a assistência

f Reporter hábil e corajoso, mente dificeis, de recon- mara se prestigia com o� tar-se a outra in luência,
Francisco Lopes Meireles, adaptando a cada região os social no Brasil tanto de- L_

d Adão Miranda, desde 1951, I
quistar. Por que os terá prestigio do seu presidente.

que não seja o voto os
.

O
' I . •

Diretor Geral do SESC na- trabalhos determinados pOJ vem. O ambiente propicio i
seus pares, os deputados, deu ao ESTAD

memora-I
perdido o Congresso, no E' um presidente que se

eional, que, tendo assistido, �'eu Conselho Nacional. De recreação, dentro das nor- >
•

b
. veis colunas de palpitante curso da primeira Repúbli- faz respeitar, interna e ex-.. '1 que, para. em cumprirem

domingo último, nesta Ca- 'Hcôrdo con1 os novos planos mas técnicas da nova peda- d atualidade focalizando vá- ca, tão profurídamente a-
I
ternamente, zelando de mo-

') seu dever, hão e votar I Ipital, como representante de cção, para nã'o haver pa- gogía, consagram o dito
como deputados, como

rios assuntos de supecior I tingido pela critica popular, do efetivo e permanente
r"'do dr. Brasilio Machado r alelismo com outras entí- Jardim -de Infância e o co- - interesse popular. que o próprio emudecimen- pelas prerrogativas da Ca=

participes da ínstituição,
Neto, Presidente' dos Con- Iaries destinadas à mesma, locam entre. os melhor�s não como membros de par-

O motivo do seu' afasta- to, depois de 30 e de 37, sa e de seus membros,
selhos Nacionais do SESC classe - como, por exem-I

seus similares. A direção ld 'Ih menta não nos permite la- não conseguiu restaurar ·cumprindo inflexivelmente
• L1 os, grupos" ou corruj os.

e SE.NAC do Brasil, à fes- plo o IAPC - o SESC está prudente e entusiasta do
AI'

-

d ld te d mentar a perda da suá co- completamenteIos alicerces o seu mandato, sem [arriais' ,

" . e elCao o presI en e a

tividade do encerramento se dirigindo para o Serviço, Prof. Luís Trindade de suas
Câ

�, t·· tit laboração, de vez que, es- de sua fôrça moral? E, por consentir que a, Mesa e a"
- amara e um a'o Ins 1 u- -

,

.do presente ano letivo do Social de Grupo, visando a- dedicadas assistentes edu-",
1
-,

t ti timando-o, partilhamos do outro lado, em que se fun- própria Câmara se deixem-

"lOna nao e um a o par 1-

.Iardim de ,Infa"ncia "Murilo branger o maior número de cadoras sociais são fatores
- ,

seu júbilo em ser escolhido da o ilustre e denodado pre- situar em posição condená-dário ,e, ainda menos, con- "
"

Braga", nos reservou suas comerciários", que estão contribuindo para venticular. Da independên- para novo e honroso pos- sidente da Câmara, para

,.
velou duvidosa, por certo

.

impressões sôbre o funcio- - "Dentro dessa política ') brilhantismo
. dêsse pri-

cia, da imparcialidade, da to. vaticinar, com tanta convie- se engrandecerá entre os

narnento daquele Jardim. assistencial, o Conselho Na- meiro Jardim que se insta,
austeridade do' presidente Agradecendo-lhe os ser- ção, a reconquista do pres-I seus pares, mas também

S. sia., que aquí instalou cional aprovou, recenternen leu em Santa Catarina. A
dependerá, em boa parte, o viços que nos prestou, e tigio pelo Legislativo? conquistará para a Câmara

OJ �••ENAC e colaborou na .e, um grande .plano de in iperosídade de Charles Ed
f d aos quais, deu sempre o e o Legislativo o respeito::onceito que se aça a

organização da Federação vr-stimento no sentido de �ar Moritz, auxiliado efici - calor do seu entusiasmo e A PRESIDENCIA DA 'que sua atitude tenha sa-
corporaçao.

',.10 Comércio de' Santa Ca- serem construidos em vá- ntemente pelo dinâmicr
O f

- da sua vibração profissio- CAMARA bido impôr.v,
.ra, ao 'indar a sessac -

tarina, assim se expressou: ';as Capitais os Centros Prof. Flávio Ferrari, dire
legislativa, agita-se o pro-. nal, abraçamo-lo com

vo-I
E' o caso do sr Nereu Ra-

"

- "Revejo Santa Catarí- 3ESC-SENAC e é com sa- ter-regional do SESC, com
blema da presidência da tos muito sinceros de ple� Eis. aí assunto para ser mos como foi. reconhecido

na e, principalmente, sua l:.:fação que informo que auxílio e cooperação, de Câmara dos Deputados. no exito na missão que vai examinado atentamente e por tôda a Nação, na re-

bela Capital, Florianópolis, r'Icrianópolis foi contempla- Conselho Regional e com c
Até aí nada de mais, pois. desempenhar. em mais de 'uma crônica. E ce�te homenagem ,que lhe

corri' prazer, POI'S estou liga- ia com essa construção a- entusiasmo de um pugilo de
d 1

h •

d foi prestada, p'01' iniciativa- sen o ta a 'importância l

A UDN-
'-dó a êste Estado por vários valiada em mais de cinco funcíonários dedicados, faz

,�[lrgo, natural é que todos contra OS' muaícípies
I

da crôni�a parlamel�tar,
motivos, e'ntre os qual's o �"I'I'rl0-es de cI'uzeiros, estan' ('cm que o SESC de Santa

com a malDr 'l"epercussao ev ,..

:se preocupem com _o pro, Do rjornal A Notícia, de jetq; em tela submetido à '.. .,

,de ter instalado o SENAC, do �{n vias de
\

ser doado o Catarina gose do alto con
,

t "" 1 t d
>'

t' 1 ' , _

' o malS SlCero e entusias-
'" . V.llnen o ue e, v os, a e, os Joinvil e,. extramlOS o se- vot"cao. Votaram pela sua '

1,
, ..

d D 1 �erreno para o início das peito em que é tido em to- ,.., 1· tico aplauso de tod'Os osé\ laS' o pnmeIro as e e- que não pertel;lCem ao Con, ':;Uil�tc, ql�e mostra c ara- l�J:'ovação os senhores Ge-
gueias, que se fundou no )bras. O referido Centro de: país. Meus calorÓso!.'

�resso Na6ional. ,- .

-mente que a U. D. N. fOi raldo Wetzel, Gustavo partidos, de todas as clas-

Brpsi'l, cola�orando, 'al'nda, SESC-SENAC congregará I�t:mprimentos a todos e mi.'
O 1

-

t'
.

,-
1
d

'

ses.e pode-se dizer, de to-n ma nao- es a, pOlS, em cOIltrária, a criaçao o mu, Schossland, Henrique Sch-
-'na íundaça-o da Fede'raça-o ,�.m terre,no doa·do pelo' dr. Dhas saudações â laboriosa

t- d do o pal's A consagração do> agitar-se a ques ao, sen o' nicípio de Pirâbeiraba. E, neider Jr., José Américo
do Come'rCI'o de Santa �Ca- ,p.refeito Municipal, os co- cíasse ,com�rciária, ao Co·

. t't ' sr. Nereu Ramos, na belís-Justamen e, em agI ar-se enquanto isso, aqu,l e no Dias Barreto, Mauzirio Mo-
1a.',',··,oa, hOJ'e uma d�s mal·s..J.ler-c'l'a'I·I'oS de Santa Cata- n�érGio e Santá Catarina, b

�
. .

t'
.

SI'ma festa democra'tl'ca em. para su t,Talr o prOVlmen o Oeste" o sr. Bornhausen fa- reira e Eugênio Gilgen:,-

1 1 :untando os melhores votos Ih b' b l'I 1J1'estigiosas das Classes rina· que terao oca apro- - , ,do cargo aos altos requisi, zia a maior campanha con- contra votaram Arno Wal, que e cou e Sim o Izar o

P d t d' " t ' P
.

d dto das II'nhas no sentid'6 de que irmana
11

- . .

d Congresso, nUlna prl'meI'ra
I

'

'..-0 U oras es e paIS. ar ena o - en r tos que 1e sao eSSenCIaIS, tra o P. S. D., apontan 0:'0 demar Doehler, Bernardo
h d

..

d 'do 'los - empregados e empl'e- /

I
.

'f' t' 'f t
-

váóas vezes ten o repre- lia ermSSllnas apre lD em O problema está natural

I como contrário à cr.iação Tank, Arthur Eberbãrdt, e sIgm lCa IV9 mam es açao
dS' b gadores - seja uma contri- .

d
h

'

,. •

sf'rliado associações e an- .1I>reço - para rece erem mente resolvido na atual de novos municípios. Paulo Enhke, Waldemiro
e apreço ao proprlD regl-

C-Ih' lt buição valiosa para a Paz t't
.

1 t'tu C:üarina em ongressos nstruçao e me ona cu u- legislatura.· Desde o seu Eis o trecho esclarecedor : Palha�es e Paulo Scholz, to. lne,. cons I UI, rea men e,
.

dR" 1 d t ':;ocial no Brasil".
um veement� i'ndl'cl'O derealiz�1 os no ia, prmcl- ca, campo' e espo;r es, um primeiro ano. tiveram os do jornal joinvilense: I dos da bancada da UDN

"'"

palmente da classe dos Eco- ,'rande ginásio coberto, pi-
O T :leputados a felicidade de "A pedido de cinco do� Pelo voto de qualidade o

que alguma coisa f;i feita e

no'pistas e das Organiza- ,ina, nlém de salas espe- emp 1)
··.t"eI-tar na escolh,a do seu d d

. - alguma coisa de essencial,.. . verea 0fes a oposlçao, re- senhor Alfredo Soares Pe-
çU{:S, .", Não-Governamentais �'iais para cursos de econo-' 'presidente. Ninguem, tan- uni'u-se a Ca"mara de Ve- reira, como presidente da
do B,rasil e o faço com gran- uia doméstica (para co- Previsão do tempo até,' to COlIlO êl�, soube dar for- readores, em a noite de 14 Câmara,desempatou a vota�
d 1 d h "merciários e seus depen 14 horas do dia 22 d 'd d t'

.
,

e pr�7:er e, e eva a onra. -

�a, ígm a e, pres iglO ao do corrente a fim de deba- ção e assim foi recusada
Prosseguindo: :1f'ntes), art.es aplicadas, bar, Tempo Bom

mais vulnerável dos ramos ter assuntos de marcante aos moradores de Pirabei-
- ."Aqui me encontro a- etc" além de uma parte des- Temperatura Estavel 10 P�d�r públi.co. P�r que I interesse público. Aprovei, raba a sua aspiraçãotendendo ao convite formu- tinada à recreação infantil, Ventos Variaveis mode· subsbtUl-Io? Dlr-se-a que tando a oportuni'dade, o se

de,
rados com os de Garuva, dirigi-

lado pelo operoso Prel'liden- tom "play-grond", para as
por ser própda da demo� :1hor Eugênio Gilgen, do mocrático, cioso do respei-

,

f Ih d Temperaturas extrema"
rem o seu esperançoso e fu- , bl' d fte do Çonselho Regional do crianças, i os ou epen- cracia a rotação dos cargos PSD e lidimo representan- turoso destino".

to pu 'lCO e a con iança
'SESC, sr. Chàrles Edgar ('entes de comerciários". de hoje: Maxima 24,4 Mi- Concedendo que o seja, 'e te ,do distrito de Pirabeira- popular.
MorHz, para participar dos 'Concluindo: nima 16,8

'_
que aos cargos do Legisla- ta, apresentou o proj_eto de

: EM MEMÕRIA-nO�i-FR'ANCESES MORTOSfc-_�t.e.i"<' do encerramento do "Foi-me particular-
ReelelAfo

tivo seJ'a aplicável o critério J-sa aca-o d s d' t
.

I._ n,
P I: nex; e eu IS r�- NA ALEMANHA NA ÚLTIMA GUERRAH1(,de]ar Jardim de Infância mente grato assistir ,às fes- �stabelecido para os ca,rgos t t

- (; �ara se ornar em mum� I PARIS, 20 (V.Á.) _ A p;,d0 de Paris, e pelo sr. An-tividades do Jardim de In- do E.xecutivo, a substitui- ("PiO' utonomo no qu fo I•

.

«

'.,
e 1 França cultua seus patrio- ('ré Mutter, ministro dosfância "Murilo Braga", pois' RIO, 21 (V., A.) - O ç3.o só põderia fazer-se, se apOlado por maIS ,3 compa- ,Ias mortos. J�x-combatentes Vitimas da

esta assistência recreativa, sr. José Francisco Bias For- o cargo se mantivesse na nheiros do partido, de 1 dol' Nos últimos dias do mês Guer�'c1
'

.

do SESC tem sido recebida I
tes, foi releito para o cargo mesma altura, a que o ele- PTB e de 1 ud,enista dissi- l'assalo, foi inaugura�a e, O emi�énte or�dor .sacro,

com reconhecido entusiás-I de presidente do Conselho vou 6 substituido. Trocar o '

t N
.

ff
- cOllsagrada na Igreja de Padre R:ouete proferiU um-:.en e. a sua JUS 1 icaçao, Saint-Roch, �ma capela de- I �ermão record�ndo o marÚmo por parte de pais co- Superior das Caixas Eco� sr. Nerêu Ramos poder::, 1_ue public,aremos em sepa- cicada aos franceses que' rio dos deport,ados e desta-

merciários, por outro lado, I nômicas Federais, na sés� estar bem, desde que a t1'o- rado em nosso próximo nú- morreram na Alemanha na I C'ando a.s lições que ós viVI)"
verificar suas excelentes I

são que se realizou, ont�m. ca se faça por quem tenhl :is�e o ilustre verea- :::'egunda Guerra Mundial. podem tir'ar do exemplo
instalações e organizações,

!
A reeleição é para o exerci- pelo menos, ás suas já pro- d(.r I Éssedista das razões Urnas- contendó as cinzas

I
,lesses oatriotas sacrificados.

(�(,b deportados foram colu- , ._-_._._'_,,---,- _. -

'

('(mo também ter o nome cio de 1954. vadas virtudes. que o animavam a pleitear l'adas em escaninhos nas. O RISO DA CIDADE...

Será o que se pretende? a providência. -Debatido o paredes da capela. IExposições de Trabalhos Nãd, pois o que se argui I assunto em caracte1- de ur- A cerimônia foi presidi- \ -

',contra o atual presidente gência, medida que foi re- :'la por Monsenhor Lecler, I. do SESI 'I são, justamente, as suas qu(,"ida pelo vereador pes- �I?!.!�;:��-
virtudes. Entre elas, agora, sediJta senho'r Geraldo VINGANÇA INCRI-

Re�lizoud'-se sábado úl�i-I cente Operária, à rua Pe- mais uma: a de ter sabido,' Wetzel e aprovada por VEL ,I
mo, a tar e, a inauguraçao I

dro
I Soares, nesta capital. ! defender 'as imunidades de

I
maio tia de votos, foi o pro- Idas exposições de trabalhos - Ambas as exposições a- um deputado, contra as - ----- ,

V A)
I

I RIO DE JANEIRO NAPOLIS,,20 ( ..

dos cursos profissionais do prese\ntam "grande varieda- violências de �m govêrno I
.

" ,- Certos napolitanos tem uma
SESI (Serviço Social da de- de trabalhos, compro- estadual ,facclDso_ e tru.cu-IGEORGETOWN singular concepção das re-

Indústria). I vando a eficiência daqueles lento. Esta sendo este o seu ,,' lações sociais. Tendo uma I
,

d t f' . d P d' t GEORGETOWN, 20 (V. ;ooça deixadoo de cumpri-,'I cursos, uran e o unClDna- malDr peca o. ecan o que A) N
,.

t.

.

. - aprOXima erca- mental" um Jovem que ço-O ato, que' teve grande menta do seu primeiro ano êle poderá expiar, sepul-, feira, será vealizada a via- nhecia de vista, o pai desse !mede e nos vários setores assistência, ocorreu às 17 de existência. tando a Câmara dos Depu-
'

gem inaugural da compa- rapaz, para vingar a honra
de atividades. E' que o horas, daquele dia, na sede '0 ESTADO felicita, por tados, como ramo de um' nhia brasileira "Cruzeiro da família, esperou dois ir

SESC, criado e mantido pe- do Nucleo Regional ,do &sse fato auspicioso, a dire- dos poderes da República. do .Sul", lig�ndo o Brasil à mãos da -"culpada", ontem I
1c.s empregadores, vem cum- II; SESI, no Estreito e às 17,30 C;ão do Departamento Re- Rio '1?-XII-1953 I

GUiana Inglesa, trazendo a à noite, à saída de um

cine-j_ ; � , • ! bordo altas personalidades ma, matando-os a tiros de
�__prind fielmente suas· dire- '

na sede da União Benefi- gional do SESI. Raul Pilla I oficiais. revolver. '

_1...

.Cr, I... (Cronista parlamentar
D.C.)

no caminho da recuperação
moral e política do Legis-,
lativo e do restabelecimen-
to do seu ,prestigio, çomo

ramo do Govêrno, como

Poder eminentemente de-

/

"Murilo Braga". Deveria

comparecer à solenidade,
cr)mô ÚltittlO ato do ano e

em homenagem a Santa Ca-

tarina, o ilus'tre Presidente

da Confederação Nacional

.do Comércio, dr. Brasilio

1Vlaehado Neto, o qual, por
motivo de doença em pes

soa ue sua família, transfe-

:riu Fua viagem para o pró
ximc mês".
'.
- "Em função do meu

cargo, tenho visitado todos

os Estados do Brasil, obser
vaado os trabalhos desen

volvidos pelo SESC nas di

yersas regiões e é .com pra
zer que constato o entusi

asmo' que causa essa obra

llOS meios da laboriosa

cla� se dos conierciários, a

qua1 se destina precipua- Sinto muito, Enedino,
mas você 'não pode ir

comigo a São Joaquim!
- Porque, Da Udelnildl:!?
- Porque eu vou visitar

o Quinzo!!!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Janeiro.
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n. ,

-----------

21 - 60 anda.r. .,'l'el.: 32-9873 - São Paulo
ASSINATURAS

,.[-Na Capital
Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00

I Semestre ,... Cr$ 90,00
No Interior

,Ano o-s 200,00
Semestre : Cr$ 110,00

I Anúncios mediante con-

tráto. .

Florianópolis, Terça-feira 22 de Dezembro de 1953
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Indlcádor Profissional
M E D I C o S I ADVO�ADOS

I
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i DR. JOSE MEDEI- ADMINISTRAÇÃO

S ,Redação e Oficinas, à rua

CANTIÇÃO ,
CHEREM I W. MUSSI RO

-
VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

_ MÉDICO _

'

I e .

_ ADVOGADO __:.
. ,

! Tel. 3022 � Cx. Postal, l3!)

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE iDR . ANTÔNIO DIB
Caixa Postal 150 -- ItaJa11 Diretor: RUBENS A.-

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
.

- Santa Catarina - RAMOS. E

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI '

. I
Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. '

- MÉDICOS -

' AQUINO.

RINS _ INTESTINO:::; Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLiNICÁ. ADVOCACIA I 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' Tfradentes n. 9. c ial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
I ADVOGADO:

Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos

horas. métodos 'de diagnósticos e

FONE: 3415. tratamento.
Res.: Rua Santos Saraiva, !SULPOSCOPIA

- HISTE-

:>4 - Estreito.
�

!=tO - SALPINGOGRAFIA
,'fEL. ---, 6245. - METABOLISMO BASAL
-- --;---'----. I, Radioterapiap or ondas
DR. MARIO WEN� 1.�urtas-EletroCOagUlaçãO -

BHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR.
CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : :Rua Trajano,

Consultório - Rua João n. 1, 1° -andar - Edifício do

Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio.
Consultas: Das 4 às 6 ho- Horârio : Das 9 às 12 ho-

ras - Dr. MIJSSI.

O

- 50 andar.
Tel.: 22-5924dentes, 9.

HORÁRIO:
Dr. Estêvam Fregapani

Causas cíveis e-trabalhi_stas
Co.NTABILlSTA:

Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos fiscaiS em geral.
Edifício "IP.ASE"-50 andar

Rio de

MÁRIO LAU
RINDO

Das 9 às 11 e das 13 às 16

horas
Tel.: Cons, - 3.415 - Res,
- 2.276 - Florianópolis.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

- M.ÉDICO -

MES DE DEZEMBRO,

Com- prática no Hospital
São Francisco �e

I

Assis e na

Santa Casa do Rio de

e

DR· CLÁUDIO
,BORGESJaneiro

CLíNICA GERAL DE raso

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

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. I
MUSSI.

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. iResidência: Avenida Trom-

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84.

��:.-;:.iras, das 8,30 à� J
11 NARIZ E GARGANTA

IDR. A. SANTAÊLA
de Rec����ITÓRIOS

1
Florianópolis - Edifício

Resi�ência
- »: Hote

1 -DR. JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12

- _apt .. 410 Te!.. 20:21. I VIEIRA Nacional de ,Medicina da - 1° andar _ sala 1.

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

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

MER GARCIA
ESPECIALISTA EM-'DOEN- slstência a Psicopatas, do nio Carlos 207 - sala 1008.

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

" Ex-interna do Hospital Psi-
Nacional de Medicina da Ex-Àssistente na Policlínica DR. CLARNO G
Universidade do Brasil quiátrico e Manicômio Judí- •

Geral do Rio de Janeiro, na ciário da Capjtal Feder�l. GALLETTI 5 - Sábado (tarde)

Ex-i::�:;n�o:d:_�Scc��o da .Caixa de Aposentadoria e Ex-interno da Santa Casa de
,- ADVOGADO _

Farmácia Moderna ---" Rua!
Pensões da. Leopoldina Ral- Misericórdia do Rio de

(Serviço do Prof. Octávio 1 Hosnit I S- J
- Rua Vitor Meirelles, 60. João Pinto

way e no ospr a ao oao Janeiro.
Rodrigues Lima) Batista da Lagoa

FONE: 2.468. -6 Domingo (ta d) 1
. Clínica Médica _ Doenças

- r ,e
_

I
Ex-interno do Serviço. de C D t t N

- Florianópolis _
.

' . urso no epar amen o a- Nervosas. Farmácia Moderna - Rua

Cirurgia do Hospital cional de Saúde "I','I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das
Consultório: Edifício A- � .......... __w"..--- João Pinto

J
. :nélia Neto - Sala 9,.

'

'-2 Sáb de (t d)
anerro 10 às 12 horas.

1 - a a o ar e

M 'd' d H it I d
lesidência: Rua Bocaiuva, I lo

- I
e ICO o ospr a e 3as. e 5as. feiras de 15 às n rm81"OeS Farmácia Sto. Antônio

Caridade às 18 horas.
134.

'U..
•

y -

Rua João Pinto

DO������EO�������� C A.t:n:e dn08 ,Ho:t�al de ho�:�sultas: Das 15 às 18 eis 13 - Domingo (tarde}'"-:
Cons: Rua João Pinto n. 16,

ari a e, � .
as \oras. Telefone: O leitor encentrarã, nes- Farmácia Sto. Antônio

Consultório: Rua Vítor C-onsultório: 2.2-08. ta coluna, lnfermaçêéa que
das 16,.00 às 18,00 Meireles, esquina com Sal-

.

d'"
. Rua João Pinto

Residência � 3.305. necessita, iàrtamente e d�
horas. danha Marinho. ime(Jjato:" 19 - Sábado (tarde)
Pela manhã atende Residência: Travessa DR. VIDAL 'JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
diàriamente no' Hos- Urussanga 2. '_ O Estado ...•.....•
pital 'de Caridade. , E CRIANÇAS

3.022 Rua Trajano

R ídê
.

Apt.. 102.
,
CLíNICA D A Gazeta .........• 2.656 20 - Domingo (tarde)

eSI enCla:. DR JOSE' R-OSA'RIO I CONSULTóRIO - }!"eli- Diário da Tarde ... 3.579 li' ,.

C'
Rua: General Bíttencourt ',.

-

'I )e Schm. idt, 38. Diário da ManhA... 2.463
- armacia atarínense.

n. 101. ARAÚJO CONSULTAS _ Das 4 A Verdade.: zni« Rua Trajano

Telefone: 2.692. ,

. 'Im.
prensa Oficial .•• 2.688 25 NATAL - Farmácia

as 6 horas. HOSPITAIS
I

J
_

I CLI'NICA MÉDICA I Noturna
- Rua Tra]ano

DR. ARM·ANDO VA-
' RESID:E:NCIA _ Crísplm De Car'idade:

,., Doenças de crianças 96 - Sábado (tarde)

L,RIO DE ASSIS (T t d B it Mira, 25. I (Provedor) .... ... 2.314
I �

.-.' -I
E I

ra amento e
.

ronqui �s FONE _ 3.165. (Po�aria) . . • • . . .. 2.0361 Farmácia Esperança _ Rua;

_ MÉDICO
/
_

I
em adultos -e crianças). , Nereu Ramos 3.831

"

Conselheiro Mafra ,'.
Dos Serviços de Clínica In-' Consultório : Vitor Meíre- Militar 1

fantil da Assistência Muni- les, 18 - 1° anda.r. DR. GUF;RREIRO DA
São Sebas'tÍÃ�

.

ic;��'
3. 57

:127
- Domingo (tarde) -,

cipal e Hospital de Caridade
I Horário: Das, 10,30 às FONSECA de Saúde)

Farmácia Esperança - Rua '

11 30 d 2 30' 3 30 h
3.153 C Ih' M f I

CLíNICA MÉDICA DE; , e as , as, 0- Maternidade Doutor
.onse erro a ra

CRIANÇAS E ADULTOS 'ras.. .

.

Especialista do Hospital Carlos Corrêa ... 3.121 O serviço noturno será

_ Alergia _

'Residência: Avenida Rio I Moderna Aparelhagem CHAMADAS UR- .

efetuado pela farmácias I

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 _ Fone 2640. Lâmpada de Fenda - Re- GENTES' 'I Sto. Antônio, Moderna e

Machado 7 - ConsultasdaslLfrator
- Vertometro etc.

Corpo de' 'Bombeiros 3.313 '\"oturna situadas às ruas

10 às 12 � das 15 às 17horas. DR- ANT
-

NIO
-

MO- .

Raio X, (radi?g,rafia da Ca-
Serviço Luz (Recla-

'.

Residência: Rua Marechal.
O 1 beça) _ Retirada de Cor-

ões) 2.404
'oão Pinto e Trajano.

Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGÃO pos Extranhos do Pulmão e Po�:f:etSal�'C�;';i��'
. Esofago. :J: •

)
Receita para uso de Oculos. .

SarlO • • • . . • • . .. 2.038
----- CIRURGIA TREUMATO- . Polí (G b D 1

LOGIA Consultório - Visconde
reia a. e e-

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

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

midt, 101 - Tel. 1.560.

ADVOGADOS
Os originais, mesmo não

publicados, não serão

devol-,vídos.
A direção não se respon

sabiliza pelos' conceitos emi-Itidos nos artigos assinados.

Fôro em geral, Recursos

perante o Supremo Tribunal
Federal e Tribunal Federal

farmacias
de Plantão

I C I TEDR I. LOBATO
FILHO -

.

' Ortopedia
Consultório: João

18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .......•.•.... 3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Pu blícidad·e

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA 'E RADIOS
COPIA DOS PULMÕES

Cirurgia do' Torax
Formado pela Faculdade

Nacional de Medicina, Tisio
!ogista e 'I'isioc írurg íão do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de 'Senhoras
Curso de especialização pela Proctologia - Eletricidade

S. N. 'l'. Ex-interno e Ex-as- Médica

sistente de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guima,rães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). 1.507.

Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas
- Fone 3801. e à tarde das Ui horas em

Atende em hora marcada. diante.

Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vidal

Fone 2395. --. Ramos - Telefone 3.422.

Agência
Ide

DR. SAMUEL
FONSECA

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultório e Residência:

Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia

Bucal Dentaduras - Pontes

Móveis e fixas.
Raio X e Infra-vermelho.

HORÁRIO: De segunda a

eexta-feiea das 10 às 12 ho

ras, e das 14 às 18 horas.

Da-s 8,30 às 12 horas aos

sábados.
CLíNICA NOTURNA as

quarta e sexta-feiras das 19

às 21 horas.

,
Cruzeiro do Sul ....
Panair ........•.•.

Varig •......

'

•••...

Lóide Aéreo .. � .•...

Real .

Scandinavas .....•.

HOT&IS
Lux .......•...•..

Magestic ...•. , .

Metropol .

La Porta ,
.

Cacique ..•........

Central .

Estrela .•.........

Ideál .

ESTREITO
Disque .......••..

DR. NE\VTON
D'AVILA

o ESTADO

OLHOS - oÚTm08 - lIIAIUZ • (QAlWAn;
DR. GUERREIRO DA FONSECA

....................... .

lee�tta d. �elllo. - Eum. d. 1'11140 d. 01l'J" ."ara
Jl

GI•••tfJeqlo da Pr...lo :Arterial '

)(oden. Ap.reJha••m.
. Ceutit6r1. - Vi.ao.de •• OilTO P'r.�. Il

ULTRA SONO
TERAPIA

o LUA)S MODERNO E EFICIENTE TRAfAMEN_
TO P.\H� lNFLAMAÇOE::i E DUHt:S.

TltATAMENTO l:iEM OPE'UAf,.:AO DAS

S'INUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEf,.:A E GARGANTA.
l'UA'fAMENTO Ll':H HO�tA.s M.\RCADÃS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONn� DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESmaNCIA - FELIPE SCHMIDT N. ns,

Viagem Icom, segurança
e rapidez -

.

2.276 80 NOS CONFORTAVEIS 'M.ICRO-ONIBUS DO

::!�; C}�:::i!���is45 RIPIOO {(SDL-B,RASILRIRO),
.

3.449 Santa Catarina Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba
2.fj9�, -.-- .. -----__

!.371
I CASA MISCELANIA dl.trl-

A
Ao
-. f.

:'.659 buidal'8 dos Rádios R. C. A. ' gencla:
Victor. VáJvulaA e Dlecos. I

.

06 Rua Conselheiro MafrL '_-:- __,_ , _

"-�--'-,--------------------

2,021

Negocios . de Ocasião
A, SUERAL, .corn escritór-io no Edifício São

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

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

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

Um conjunto' de casas de m;deira - Estreit�tí'
Lotes de terreno situados na Vila FIÓl'ida �

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

medindo, cada um, 13 x 50.
'

- ..__._--.

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

FJ,ORIANúPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- \,'ACIQUE HOTEL _

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

PEROEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR' E NA S'O(;IEDADE�

que determinava fossem - em 1811, por ordem

postos em liberdade os in- de Artigas, que violou o

dios ilegalmente cativos; tratado ajustado poúco an

- em. 1752, uma fràção tes, o Sargento-mór Manu
do Regimento de Linha da el dos Santos Pedrosa com

Provincia de Santa Catari- um destacamento de 150
-

,

na (os barriga-verdes), que homens foi atacado por um
,

.

acompanhava' o Exército destacamento de orientais

de Gomes Freire, iniciou. a I e índios comandados pelo
marcha de Castilhos para. Tenente coronel Manuel

. India Nuerta, local em que. pinto Carneiro, rícgranden-
I

deveria' ser assentado o se que servia no exército
2° marco divisório;

,. I daquele despo�a e que foi
- em 1755, . o Exército degolado rio dia 22 de Fe

portugues comandado pelo vereiro de 1814;
Capitão-general G o m e s - em 1817, na cidade do

Freire de Àndrade, com o Desterro (Florianópolis), I

, � � v,�
fim de fazer junção com o faleceu com � avançada i-, Q.... \��l

.... ',GUA.

.' hespanhol do General An- dade de 80 anos, o Coro- V,._�'

U· !3 r'nS 8'
.

I '8' dona�gui, para forçar os nél Alexandre José de. .� .

.

U·.....
As B bom

��::n:,O�:�i::!:�'m!: Ca�":� 1841, la�eeeu 0'1,. Crdt100,OO �I:·.·� �. ':� ����:���::��!
SESSÃO DAS MOÇAS 1 d

ir Ih2 ..ender'';' jUi"O com,

(Manuel Ferreira de Melo) chou de São Gonça o; as Marechal Sebastião. Bar-Tf
I

.

:;I"J:�'�ii!!���:::: '

I I 'I.;
II pensl>.<loY' e .

:'1!ré'l:;\ . t�opas de Gomes Freire fa-I r.eto Pereira Pinto; I '. -

INó"';' pÓ.1'6 5U .... I'esidên-
Verao. tômago: a liberdade paga Paul Douglas LAS- ziam parte elementos de' - em, 1851, faleceu o I 11,lrció. um lindo e útil presente:
E' a hora' de partir... pela falta de aferição de :;IE - 'em - de várias Provincias, indu- .catarinense Capitâo-tenén- umBEéíS!iIMO eOFf?Ede AÇO CROMADO.

Fazem-se as inalas; lim- se�s pesos; o povo recla- HEROI DAS sive de Santa Catarina; te Francisco Machado, um � , A'
P ....OCW'! hoje" NOVO

pam-se as gavetas; cobrem- ma dos rgovêrnos que êle MONTANHAS
- em 1769, 'o Capitão dos veteranos das guerras t::J NCO \.GRICOLA

se os sofás e os divãs; ar-" mesmo não soube es- (Technicolor) Silveira Peixoto, pros- do Prata;
rumam-se os armários en- colher; a valorização da No programa: seguindo em suas explora- - em '1866, o Vive- Al-

chendo-os de naftalina .. ,

.

mediocridade é um fato; Complemento Nacional cões, deu � nome de Bôa mirante Joaquim José Ig- -----

O lar, o 'dôce lar, ofere- os fornecedores não. saem Preços: 3,50 - 2,00 Vista a um alteroso monte nácio (Visconde de Inha- Per.o.la-R.·eslaur'..a.nle··ce nêsse momento 'um da ·porla; os legislativos 1,50. "a oeste do Salto da Vitó- uma), assumiu o Comando I

aspecto-«" desolador. A 'mãe' vivem fóra da -lei e tudo Imp. até 14 anos ria;
> •

-':'
.. -

-

·em Chefe da Esquadra
(dêles, bem entendido) I Fazem por esquecê-la as - em 1777, um Mí�io da Brasileira em operações de

sái e e n t r a repetidas administrações cochilam - ------.. I Corte ao Vice-rei do Bra- guerra no Paraguai;
I.

v,.e z e s;
.

tudo a preo- ooliticarrdo: o azedume da sil, determinou fosse ex- - em 1868, nesta -então

cupa: a -roupa de cama, os família toma 'proporções cluido do comando da Es- Desterro,. foi levada à cena
·

fatos dos filhos, as corti- assustadoras; o funciona- quadra o Coronel Roberto o drama ·"Raimundo" de

nas para as janelas, os ob- lismo recebe migalhas e
As 8 horas Mac Duall, para ser preces- autoria do catarinense Al-

jetos de toucador, o chitão leva a vida de marisco, de Eric Portmanm Ca- sadopela infeliz entrega da varo de Carvalho;
que há de alegrar a casí- _90i carreiro; os' demagogos melia - em - i Ilha de Santa Catarina; - em 1868, no célebre
nha de campo, enfim, uma e politiqueiros brotam co-

ALERTA NO CAIRO - em 1783, no Rio de Ja- Combate de Lomas Valen-

série de cousas tão comuns mo cogumelos; a confusão No Programa: neiro, faleceu o Tenente- tinas" a coluna do cé,ltari-
nessas ocasiões;.. se gener'aliza;. e.nâo há para Complemento Nacional General João. Henrique nense General Jacinto Ma-

As criadas estão-mal hu-I quem apelar, pois que tu- Preços: 7,60 - 3,�o Bohm, nascido na Almanha chado Bittencourt deferi-

moradas. Terão que inter- do é deserto de homens e Imp. até 14 anos.
- '� que serviu no Brasil co- deu as posições conquista-

,

rompo
er os doces.. arrulhos

I
de idéias.

'

.. rr:odo's precí-],

:
mandando o maior Exército das na lomba de Acosta, re-

noturnos e .impôr um3: pau- sam mudar de ares, de
�
lu' I ,] ;1f:!1

sa forçada às vibrações da I hábitos, e de ambi_:nte.,· � '\

carne, retirando-a do mer: partem. Ummes passa-, YfAJ't. CONf"O"QTAV€LMtNTt:
cado...

. 'I se; o calor abraza a chuva
I

As 8 horas -e: CONJ.It:CA O �Ul1)O "BRA�J L
Não é sem razão que elas. não' tem dia; o mau humor. Marlon Brando - em -

� lO 9. Ú"·',;,QCO,.".,.....

U
..

:

12LA � "DA 7�i"l"'Ã.detestam ir para o ,interio�,1 fica; os ares co�tinuam,car-I. VIVA ZA�At�
_

'-1 "
E maldizem a falta do VII regados o ambiente e o Complemento Nacional.
metal e da vergonhosa con- mesmo; os hábitos antigos

I
Preços: 7,60 - 3,50

· corrência que hoje em dia, voltam; a vida continua Censura: 10 anos.

pelo sassaríco das privíle- insuportável e os glândios Censura: 14 anos:'

giadas, numa afirmação de nem sempre desaparecem!
.

que lé com lé, cré
.

com E viva a república dos

cré. '. , t)olichinel� e das mario-

O patrão, o chefe da tro- netes ...

pa, o pé-de boi, e porque

não /existe, na verdade,
não ousa dizer nada, não

tuge nem muge, pois já P,"celto do Ola
. conhece de sobra a sua

· incomparável cara metade,
doná de ares retalhistas.

.
"

Para êle a vilegiatura é o

cansaç(); a troca de horas

nas refeições; a supressão Na espécie humana, o oxi

das conversas nas. mesas de

café; a fálta· de liberdade

de movimentos; 'a perda de

um sem nún'!ero de rega

lias; a esta balbúrdia diá

ria .. .: mas como não há

outro remédio, porque' é

duro roer um ôsso, con

forma-se.

E' preciso. Os glândios
dos filhos têm' maior volu-

o HOMEM'
O homem nasce - vergôntea' em floração fecunda;
Surgem em seiva ativa os-brotos verdejantes,
Equanto mais se expõe ao isolmais lhe transunda
Airosa a vida entregue a várias cambiantes.

Depois de entrar na liça em plena barafunda,
Pontifica em ciência e devassa os quadrantes,
'E de esplendor a luz o mundo todo inunda,
Mas a sombra do mal abrange os horizontes,

ó homem vaidoso em tua pequenez!
TEU coraeão tem ódio e estravasa em horror!
Desprezaste a razão que o egoismo desfez.

Grandioso é o destino a firmar-se na cruz.

Difunde a perdição quem não exalta o amor,
êsse amor sempiterno em que reina Jesús.;

Antônio Orige

ANIVERSARIaS'
FAZEM ANOS HOJE:

cionada em nossos meios

sociais e esportivos.
'

- Sr. Cap. Romeu De

Iayte, oficial
. da

-

Reserva

da Policia Militar e que

SRA. ILZA TERESINHA

.BORGES

prestou as�inálados servi-

ços, não só à Corporação e Faz anos hoje a exma,

ao' 'Éstado, como à Pátria. Sra. D. Ilza Teresinha Bor-
- Snra. Artur Souza e . ges, digna esposa dp Sr,

Silva, pessôa muito rela- Walcir Borges,

INDISPENSAVEL A
- SAUDE

Os sêres vivos têm ne

cessidade do oxigênio, Sem:
êle não pode haver vida.

gênio é levado aos pulmões
pelo ar que se respira.

me; a moeda está desvalo

rii'a,da;. a ganância 'anda
solta; a subserviência pro

lifera; 'as "comidas" no bol

'so aunrêntam na razão di

reta das que faltam no es-

;��:

o ,

jJ
ESCÔVATek

..... I
I

I•••'
,

,\

As 5 - 7,15 - 8,45.hs.

SESSÃO DA SMOÇAS

Paul Douglas
SIE - em -'

H R'R O I DAS

MONTANHAS

(Technicolor)
No programa:

Complemento Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
1,50..
"Censura Livre

As 7 - 9 horas

SESSÃO DAS MOÇAS

.»:

Bring Crosby - em

O BOM PASTOR

No Programa:
Comp. Nac.
Peços: 3,50 - 2,0 e 1,50
Censura: .14 anos.

_._--,--:-._---------...:------�--

LaS-

ca de Aguiar, nomeado Go

vernador-geral do Brasil;
tomou posse a 26;
- €m 1652, .

em Belem

do Pará, o Povo e a Cama-

Santo Amaro, na Bahia,
nasceu Miguel talmon du l

Prim e Almeida, 'Marquez I
de Abrantes, falecendo no'

Rio. de Janeiro em ;5 de Ou

tubro de 1865;

. __; em 1796, ,na Vila de

rã, opôem-se
ela ordem da

à execução
Metropole,

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua Joio Pinto, 9 FpoUa

•

� c7' 'QM.O- 16
FLORIANÓPOLIS r::t SA,.'.TA CATARIN....

Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi

nha, depósito e casa ele ) \( I adia, tendo uma área com

frente para o mar para uma churrascaria,
Funcionando à mais de quatro' anos à Rua, 27 de

Maio 748. - Estreito.

fQ.l:CIi' ... .w .. FROSEBjI'''.
I
-- -- ----------,�.----_.

pelindo todos os ataques' na, foi elevado a categoria
inimigos; de séde . distrital;
- em 1917, Xapecó,

-

nes

te Estado de Santa Catari- André Nilo Tadasco

. I

'

....

':IJE 5TE': "O CAV.LlLO E'
t1,.1L)IS NOf3I2E AMIGO

oo I-IOMEM II

I

i

I.
I

MIPÓDROM
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/

Superado· o Hercilio Luz

•

na tarde de domingo
I:ij���,��r� � - I> à

NA SABATINA OS TUBARO'NENSES 'ABATERAM o BOCAIUVA
POR 4 X 3 -.- DESTITUIDO DE BRILHO OS DOIS COTEJOS

seus diversos setores, buas
penalidades máximas fo-

"'" .�� - �_ - _ -. ..."

1::70:�!ii:�I�::,as c::V::ti::: VI-for,·� d'o' "'F"la'me-OU'ocom perícia por Amorim, u'; ,

.

30S 6 e Giovani, aos 43, ANTOFAGASTA, 21 do .Torneio de Campeões
\
-,,' 'f

No periodo complemen- P,) -O Flamengo, do Rio f de Basket-ball,
re apertado: 4 x 3 para os .nterêsse incomum, ainda Nao gostamos em hipó- t

'

iti A'
, ..

'

'",
'

I
' ar, mais pOSI IVO o vai de Janeiro derrotou ante- Ao fim do primeiro tem-visitantes, mais que estariam na liça tese alguma. do jogo que I 'A

. "

, 'consegulU tres tentos mar-: ontem a Liga Universitária, po, o Flamengo vencia aNiqueI inaugurou o esco- dois lídimos representantes como o do dia antenal', te-, d P' t ( t)I
' ca o por m o con ra , pela contagem de 55 a 45 Liga Universitaria por 29

,'e aos 7 minutos, recebeu- do foot-ball de Tubarão e ve um desenrolar falho, _ "

la praça desportiva com a '

,
Bolão e Ari Mala, enquan- ao terminar esta noite o 25. O F'lamengo e o

fisionomia carrancuda. A Io de Ernani. i Florianópolis, buscando a sem nenhum colando, me- , : '

, , " , I to por mtermedlO de

Rena-I ioga que ambas as equipes campeão do Brasil e a Li-
temporada do Hercílío Luz 4 minutos após Giovani, hegemônia do esporte-rei diocre do pr:nclpe ,ao fIm: to, ' disputavam na 7a rodada ga Universitária possui o

lt "d' com um pelotaço rasteiro do sul do Estado já que se

"

O esquadrão avaiano nao
F' I A

'

4 H 'I' I
'

resu ou, por aSSIm izer, .' ,
, ma: VaI x erci 10 'mesmo titulo no Equador.'

t d f I
de fóra da área elevou a apresentaram como tri-- r .ogou o que sabe.;, desfalca-

I

Luz 2,num remen o racasso _ I

té
. contagem para 2 x O, N,esse campeões regionais, cio como .estava ,de vár,ios j N'" ,; 1 1

- I
ecmco. '

;
,

' ,,"' o onze oca os que
P'

-

d
-

di lance falhou o guardião 10- '
.

Ih d f I C ' A- I dorem nao po emas
. �-'lcal. w- ., elíO •• ,.."" iII• ., me or se con uZ,iram', ,0- estareíras:e UXI' tares ,

e'zer que o esquadrão VISI- ram Danda, Waldir, Brálio, '

tante é fraco, Vimos be� Aos 21 minutos o extre- OPINE LEITOR' E .. � Bolão-Amorim e Arí'Maia,
'

,Coslu'ra
"

ma Walmir, numa autênti-
que atuou mal. Possui o 'i" Este último resolveu desis-

ca "bicicleta" aumentou a M di I d B t P' C turei 'I dcampeão da Liga Tubaro- un la e asque e tir do foteboL interiorano, recisam-se os ureiras e aUXI iares . e costura

nerise valores individuais, diferênça, que foi diminui-
preferindo retornar ao alvi-

�I)m bastante prática em confecções de crianças,
da aos 31

-

minutos pelo No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato Serviço permanente, .

todos capacitados a brilhar VIundial de Basquete a realizar-sé no Brasil, em Outu- celeste, No quadro visitan- Tratar à rua Saldanha Marinho, 127,
, "center" Rodrigues, bemintensamente num futuro 'iro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé-

'.-

bem próximo, ,0 novato
servido por Carriço. 'lca do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, -,-��.��,t>4I"'04"IIoO"'IIM:)4"04 ___

Aos 33'minutos os visi- .:::anadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
I

Giovani, revelou-se um ex- ,

I
·

t E C·tantes movimentaram o .ampeonato prevê a realização de partidas em São nVlc O na uropa o ruzelro Iplêndido "wing" direito, �

I••••marcador com a conquista ?aulo e RiJ, além de um torneio de classificação em

Alto, rápido,. inteligente e \ três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau- ISTAMBUL 20 (U P) A X V 1
-

::�Ci::O�o:;:::��:�, �� �éd��a;�o�:�!��,p:��nct:�� ���&SO����i;:���i:\���efl�a�::t�r::t�il��f ;�d:r�sa���� Estreando ant�-ontem �e�-'I Lae�:,ur�eo iS� epau�i::::
tro de Ernani. ir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" ta cidade o Cruzeiro de Ferraz, Rubimar.: Nardo,

parando nunca na cancha,
.Os dois tentos da se- )Fereça condições, isto é, esteja coberto, Porto Alegre, empatou Hugo e Jerico.

qualidades- reveladas por N int it d d d
' ,

bi t f'gunda fase ambos do Bo- o m Ul o e preparar es e ja um am ien e a- com o quadro do Bechikta-
poucos em sua posição. O

caiuva não tiveram nenhu-
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es-

:;e, atualleader do campeo- �()""()-aa.()�_-;:;"'()""() ()"'<l"'()"'()""(O
meia Ernani é um elemen- te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciarI - , , .. nato de íoot-ball da 1a: di-
to corajoso e lutador e seu

ma expressao, mas VIeram espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda, I . -

V·t
·

d C I R
-

8 3companheiro de ala fazer justiça ao maior =: destacar nosso Estado no ce,nário desportivo mun�ial. I visao, pela contagem de I Orl8 ,O, ar OS', enaux-,' x
I
'. , , ,. lume de [ogo, dos locais Nossa quadra como esta tem .recebído os maiores : 2 x 2, .

Wa mir - e perrgosissimo .'

l d t d 'd "

t
' '-t FI' I

'

,

O" d Cl be Atlé B '1' d F t b 1
nesses 45 minutos, Tivesse o:JVo�es e o os os

'

;SpOl'US as que VISI aram or!a- A exibição do team bra-, team o u e e- rasi erro e u e o, pros-
nas escapadas pelo seu se-

t B'
,. nópolis; coberta - sera o palco seguro de competições sileiro-foi feita sob um tico Carlos Renaux, cam-

toro Cativo, na linha mé-I
sor e o ocaruva e o Jogo, de singular importância , Semanalmente ás 5a, feiras

di 't
-

t 'd teria terminado sem ven- publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas tempo' glacial, e o Cruzeiro"
la e ex remamen e CUI a- i d

d M b ' d' t 'b
. cidos e vencedores, FOl;'am en1 resposta aos três quesitos formulados, concorrendo pisou o grama o, assim

aso, arca em e IS rI UI " I A' ,',

t't 'd f' d t C 't I t't 'd
' -

Campeonato
ótimamente, O arqueiro é autores dos dois pontos Ra- éI premlOS ]a ms 1 Ul os por .lrmas es a -apl a, cons 1 Ul o, no proxlmo

to, contr� seu próprio qua-

O esquadrão do Hercílio
Luz, o famoso "Leão do
Sul" que tantas glorias tem

conquistado para o foot
ball tubaronense e catari-

nense, brindou os aficiona

dos florianópolitanos com

duas pelejas, efetuadas nas
tardes de sábado e domin

go, no velho estádio da

Praia de Fóra, frente 'ao.
Bocaiuva e Avaí, respectl-v
vamente. IEstivemos presentes aos

dois encontros. Ambos fra-

quissimos, não ofereceram

as emoções que se espera
va, Quantos acompanharam
lance por lance o desfecho
das lutas retiram-se daque-.

seguro nas intervenções,
mas atira-se mal nos "mer

gulhos".

PREMIOS

NA SABATINA

_/ QUESITOS
dro e_ Oscar, cobrando uma t) _ Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente
falta máxima. para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?

(Máximo: - 5 (cinco) linhas da tilografadas) ,

2) -- Deverão os Governos do Estado.e Município con

clüirem o Estádio "Santa Catarina", operando'
conjugadamente? .._

(Máximo:. - 5 (cinco) linhas datilogl'afadas),
1) -- Deverão os 'Governos do Estado, Município e Di

.

retoria da'FAC conjugar e<;for�os, para obterem
,') apóio,'"mais uma vez, dó povo catarinense, no sentido
de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais' so
herbos Ginásios de esporte da América do Sul?

(M.:íximo: 5 (cinco) _linhas datilografadas).

Tourinho arbitrou o em

batê, Sua atuação póde ser

c�msiderada regular.

Na sabatina quando der-lOs quadros fo-..am·êstes:
,

'

I 4 HERCI'LIO LUZ - Má-
rotou o aUrI-ce este por

,

3 ' "h' 'I' t I
rio,' Didi e Rato; Cativo

x ,o onze ercI IS a a-

t 1 'b' A newton e Walmor; Giova-
presen ou a guma COlsa oa '

.

t
., .

d ni, Lili (Pinto) , Miguel,IS o no prImeIrO perlO o
, ,Ernani e Walmir.

que termmou com 4 x 1 no '

, BOCAIUVA Renato
marcador, Nesse período o

(Tatú), Bonga e Erasmo;esquadrão boquense esteve
Adão, Jacy (Início e Mi

completamente nulo" dei-
,

1 rim (Sebastião); Carriço,xando-se envo ver pelas
Oscar, Rodrig�es, China e

Cobra (Miri�).
tramas dos visitantes que

I

desta forma puderam cons-

truir a vitória lógo de saí

da, Mas no segundo ha]f�

Renda fraquissima:
2,920,00,

'

elementos' como Adolfinho,. te os melhores foram New-I' HECI'LIO LUZ:; - Má
i Pedro, Jair, Saul e Nenem, ton, Cativo, Pinto, Ernani rio, Pinto e' Ra-to;

.

Cativo,
I Mas atuou melhor e a vi- e Giovani.

. Newton e Walm�r; Giova-
tória -The pertenceu por Os conjuntos estavam as- ni (Renato), Lili (Giova-
quatro a dois, sim organizados: ni), Miguel, Ernan:i e Wal-

I
N0- primeiro tempo os AVAI' - Brognolí.: Bar- miro

dois esquadrões nada apre- bato e Danda; Waldir,
sentaram que pudesse a- Braulio e Guida (Manara};
:t:radar ao público, tama- Duarte, Amorim, 'Balão,
nhas foram as falhas nos Ari Maia e Lisbôa,

A'rbitro: Manoel Touri

nho, com boa atuação.
.

Renda: Cr$ 10,735,00�

Viagens DIRÉTAS
FLOflIANÓPOllS. - RIO ÁS 3d',
FPOllS.-$. PAULO·-RiO " 4d',
FPOLIS.!. CURITIBti-RIO AOS SA8S,

SERViÇOS �ÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

..

Heinz e Pequinha, O "onze

fqrmou com Mosimarm

(Tião), Afonsinho (Anto
ninho) e Ivo; Tesoura, Bo
lognini e Pequinha; Petrus
ki, Isnel (Patrocínio), Otá
vio, Teixeirinha e Saul

(Heinz).

peão do Estado e repre

sc:ntante de Santa Catarina

segue nos seus preparati
vos para enfrenta� os ca

pichabas. Domingo os pupi
los ?e Helio Olinger en-

......................" ,....•..

frentaram, e venceram um

combinado de Itajai pela
contagem' de 8 x 3, golos

Sanford nesta Capital assinalados por

Isnel, Teixeirinha,
Petruski,
Otávio,

Passageiro de- um dos

possantes aviões da Cruzei

ro' do Sul, chegou, domin

go, a esta Capital proceden
te de Curitiba, o "playr"
conterrâneo Sanford, anti

go defensor do Caravanã
do Ar,

./

bicionado Prêmio "Belfort

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Terça-feira 22 de Dezembro de 1D53

do. Há contos como "Espe- se narrativa vivaz das peri

rança" e outros. satíricos )écias de um garimpeiro

como "Compradre Balei- com exemplos para a ju

zão". Em "Travessia" o ventude, pois em vez de

conto ,que batiza' o volume dinheiro e riquesa e apren

observa-se estilo a caracter liz do garimpo-chega á CQI1-

em que embora não enten- clusão do que a instrução

Expresso Florian6polis
de/

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

'

, Com Via,(enS diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
,

.Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435

End. Teleg)'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: -- SÃO PAULO
Rua Rio Bonilo n. 1241

Fone: 9-3 L-96 --;' Atende Rápido RIOMAR
End. TI!legr.:' SANDRADE

-o-

(Açj'hicias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com I '

tráfego mút'uo ati São �aulo co� a Emptêsa de Trans·
I'

,

�...... ...,._...Eort2s .M1.nas Gera1s S/A)
,

"

esta marca na ou-

rela, para com

prar o melhor"

linho fabrica-

do nó Brasil.

to - Estreito).'
Tratar na Rua

Marinho 123.

Saldanho

Robinson, "o poeta da t�r
nura", Alvaro Delfina

Maio 1953 - Rio Grande

Interessante, talvez seja c

poeta gaúcho Walter Ro-

-

ffltA V8e pela

�5(4Z
digladiam na busca da po

pularidade, quando se 01'-

fora, ainda há' quem com

isenção de ânimo, procure
divulgar, e tornar conheci

lo companheiro de ideiais

e de sonhos com

mereci-Imentos sem .dúvida para a

consagração. Abramos aqui I
lugar nas nossos colunas I
para registrar "Meu Cigar-"
1'0" um formoso e senti

mental soneto' de Walter

Robinson.

Entre os meus dedos morre, lentamente,
o meu cigarro - amigo dedicado -

Que me acompanha quando estou contente
e não me deixa quando amargurado.

Companheiro fiel e confidente,
está sempre comigo, do meu lado,
encantando-me as horas do presente,
com lembrança amenas do passado!

E ao vêlo se extinguir humildemente,
bate-me o coração descompassado,
porque sei que, na vida, fatalmente,

como nuvem que 'passa em céu silente,
igual ao, meu cigarro estou fadado,
a ir morrendo vagarosamente!

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

Sífilis
"

,Ataca todo o organismo
EM SIFILIS OU REUMA-'
TISMO DA MESMA· OH.I·

_

GEMT
USE O PUPULAR PREPA

RADO

.

,Proposto o Reajustamento do, o Prtceito do dia

Salario Mínimo em S. Catarina- EVITA���;R�S "DO

agradecendo tôda a atenção dispensada,' assim'
como os trabalhos que lhe foram confiados du

rante 1953, sente-se reconhecidamente agrade-
cido aos Srs. Odontólogos e deseja-lhes um

FELIZ NATAL E PRÓSPER�ANO
NOVO

_ 'Fiscalização
Navio-Mltor «Carl Hoepcke» Bantária

_', PULMOSERUM
Tônico Respiratório

OPOBYL
Fieàdo - Prisão de Ventre

_. RHINAMIDB -
Sinusites - Coriza

Os LABORATORIOS A. BAIUY. comunicam aos Srs. Médicos e Farmacêuticos

que, apesar das dificuldades de Importação. continuam sem' alierllção o

ritmo de fabricação e pronta entrega de suaI' especialidade. - Pedidos
• Amostras,

, �
RAMAR S. A. Rua Mal. Deodoro, 528 • CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

. Espelho Literário·
A DEUSA DE JADE -' damos bem pelos ditos e que adquiriu na sua traje
TRAVESSIA EM TÔRNO I pela gíria: local, encontra- tória, é lhe muito mais va

DE LA OBRA .DE HUGO I se certo atrativo pelo que liosa que qualquer tesouro.
D. pARBACELATA PAR- de pintoresco apresenta. Dois belos livros da Melho-

QUES NACIONAIS DO EM TORNO DE LA 0- ramentos.

BRASIL, - LEGORNE BRA DE HUGO D. BAR- O PA'TIO � (Contos)
. BRAVO'- ,E MINHA'VIDA BACELATA - Santiago Saldanha Coelho: Edição

NO? GA!YIPOS - O PA'-, astaldi Impressora da "Revista Branca". De-

TIO - ENSAIO IJGU - Montividéu Uru- pois do êxito de "Mural",
guai. Trata-se de estudo sô- amplamente aceito pela

(Alvarus de, Oliveira) bre a obra e a vida do es- crítica rnais destacada do

critor e histeriógrafo Uru- Brasil, após os encômios

A DEUSA DE JADE - guaio. E' um opúsculo em da organização de ."Antolo

e outros contos chi�eses fa- que o autor de "Vida e gia de Contos de Escrito

mosos -:- Lin Yutang. - Obra de Balzac" traça bom res Novos do Brasil", reter

Pongetti, O moderno filó- perfil de ilustre filho do nau o inteligente e dinâmi

safo chinês, Lin Yutang, Uruguai internacionalmen- co diretor da "Revista

cujas obras vêm contínua-! te famoso. Com aquêle es- Branca" que . se anuncia I

damente sendo esgotadas e I til� todo seu, de quem es- p�ssar ,a ser :ditada em I CaS'a Paraeditadas, é atualmente dos I creve bem, Santiago Gas- cmco línguas, a luz da pu-

escritores mais lidos' do taldi merece encômios pelo blícidade cO,m mais uma a ludar
mundo, pelo seu estilo do- novo trabalho, embora re- coletânea de esplêndidos ,6
ce, pela filosofia pitoresca sumido. contos sob o título de "O Aluga-se urna casa de.

que 86 ,ê!e sabe escrever. PARQUES NACIONAIS Pátio'L.Histórlas humanas material (Nova) sita
à

rua

O Confúsio hodierno foi DO BRASIL - Wander- traçadas com arte e senti- Pedro Demôro 1612, (Can

buscar os mais belos contos bilt Duarte de Barros menta como. a vida estuan

chineses e trouxe-os ao Edição Ministério de Agrí- do na tristesa e na alegria
mundo ocidental. Lin Yu- cultura - Serviço de Infor-

I
de seu personagens. "Ra�

tang, porém, não traduziu mação. Agríeula. Do ilustre
I
quel" e "O Encontro" são

apenas os contos da litera- diretor do Parque Nacio- dois formosos contos pelo
tura chinesa, mas adaptou, nal, aliás entusiasta pelo estilo, pela alma que pal
refundiu dando-lhes mais exuberante Parque de Ita- pita nas suas páginas pre

propriedade, colocé:pdo-os tiaia, recebemos o seu li- nhes de vida e realismo.

ao sabor do seu estilo. Por vro de-utilidade grande pa- "ENSAIO" sôbre Walter

isso o livro ganhou no inte- ra quem deseje conhecer o

rêsse e na formosura das nosso belo Parque, tão des

suas histórias, porque não conhecido como dissemos

,são apenas OS belos contos I outro dia, da maioria dos

chineses, mas os contos brasileiros, o que é legíti
chineses ao estilo de Lin mo crime de lesa pátria.
Yutang. E' o grande pen- Bem ilustrado com mapas

sador chino, com sua filo- e roteiros dos diversos pas

sofia, que nos narra a his- seios do Parque, é volume

tória do legendário país 0- que se constitui a maior
�

se

riental. Um' esplêndido li- oropaganda do Parque Na- \ podia afirmar que começa

vro êste "A Deusa de Ja- cional, No seu traçado no- ria pela consagração por

de" em feição gráfica das ta-se o conhecimento . da que a julgar-se pelo que

melhores, provando que os causa do autor que escre- escreve Alvaro Delfina, in

.
Irmãos Pongetti estão edi- I ve com clareza, com corre- telectual do Rio Grande do

i) tando pouco, mas selecio- ção, atingindo o objetivo: I,Sul de nome familiar aos

nando os meus 'lançamen- Divulgar! intelectuais brasileiros, a

tos e se esmerando na a- LEGORNE BRAVO, - julgar-se também pelas

presentação dos seus volu- Glória Regi e MINHA VI- poesias de Walter Robin

mes. ,
DA NOS CAMPOS de Ah-, son divulgadas no livro sô-

TRAVESSIA - A. Vi- tania de Padua Morse duas I bre sua' vida, um poeta ver

eente Campinas - Edito- obras da Melhoramentos dadeiro não precisará pu

rial de além-mar que nos como sempre, bem apre- blicar livros para consa

trás a sua obra dentro da sentadas gráficamente e o-I grar-se. Bastará a sua obra,

nossa política de confrater- timamente ilustradas. O I embora preciso �aparecer
-nízação e aproximação. en- primeiro com desenhos dei pelo menos na imprensa pa

tre os povos, sobret�do la� Osvaldo Storni e o segundo ra que fique imortalizado

tinos. Autor de vários li- de J. G. Villin. No primei- em letras de forma. Alvaro

vros bem recebidos pela 1'0 é volume' para crianças, Delfina está de parabens

crítica portuguesa, A. 'Vi- '1 autora conta com graça pelo estudo feito do poeta

cente Campinas �euniu em conseguindo prender o do Rio Grande e pela [usti

"Travessia" uma série de, inundo infantil, a vida a ça que seu espírito inde

contos onde demonstra seu história da Legorne. No pendente perpetrou. Hoje

estilo claro e desembaraça- .egundo volume encontra- quando. os intelectuais .

se

1.3 !!fj [iA:;]� I .

PRONTA ENTREGA

Aprovado p,,�, J).N. S; P.• e�mo "••Hia, no IOsnyGama aeia.
tratamento du :::;litlJs e Heumatisrpo da mesma

JERONIMO COELH{). 14, � Caixa Postal, I
origem.
fnofensivo ao organismo. agradável corr-o li, 239 - Florianópolis IIcor. UISTIO.Bl' [DORB�

A Comissão de Salário Mínimo Estadual, sob a

presidência do ,s,r. Telmo Vieira Ribeira, e com a pre

sença dos srs. Charles Edgar Moritz, Alvaro Soares de
Oliveira e Altair Rodrigues, representantes dos empre

gadores e Olice Pedra de Caldas, Arnaldo da Costa Sa
hino e João. Cândido Rodrigues, representantes dos
empregados, 'após uma semana de prolongados estudos
e debates, chegou a uma conclusão unânima para o

reajustamento do Salário Mínimo no Estado.
Em reunião :realizada a 18 do corrente, foram fixa

dos os seguintes níveis de Salário-Mínimo: na la sub
região, formada pelos municípios. de Florianópolis, Blu
menau, Brusque, Criciuma, Gaspar; Itajai, Joinville,
Orleães, Tubarão � Urussanga - Cr$ 1.050,000; na 2a
S11bl região, formada pelos municipios de Caçador, Ca-

DALVY S/A noinhas, Indaial, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Laguna, La-
Matriz: Rio _ C. P. 1850 jes, Mafra, Porto União, Rio do Sul, São Bento do Sul,

INDUSTRIALIZAÇÃO - S. Paulo São Francisco do Sul, Timbó e Videira -'- C:F$ 960,00;
roo02 na 3a sub-região, formada pelos demais municípios, �

I
Cr$ 840,00.

Ao que estamos informados, o resultado do traba
lho da Comissão já foi encaminhado ao Ministério do

i Trabalho, esperando-se que os novos níveis de Salário I
Mínimo, entrem a vigorar a partir de IOde janeiro de
1954.

ganisam em igrejas o cate- Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

REIRO de 1954:
drais para combater os de

Senhores Dentistas'
O LABORATóRIO DENTARIO KIEPER

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos. sendo
neste último apenas' para o movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA

Fpolis \. Itajaí Rio Santos

3/1 5/1 10/1 11/1
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2,
5/2 7/2 12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

""\
Horário de saída: de' Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
r<�MPR.t;:SA NA.CIONAL DE :-TAVEGAÇAO HOEPCIU
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.21?

-----------------�

Exames de, admissão· aos
,

,Ginasíos
Preparam-se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.
RL'a Fernando Machado, 32.

TUOLOS PRENSAL)OS, TELilAS, LADRI
uros, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO

I
BANCO deGRfL\ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I I

RM.a: �'W.�, 16 ..,
,

fLORlANúPOLIS - 51.d:)àlt.rln�
-�

./

----------�----------�,�-------

Cerâmica São Caetano

É muito pernicioso, para'
as crianços, o c�ntacto com

indivíduos que sistemàti
camente, se manifestam

contra tudo e contra todos.

Forrna-se ínelas um senti

mento falso em relação às

pessoas e coisas, pois se a

costumam 'a ver somente

defeitos e má fé nos que

as cercam': Tornam-se des

confiadas, maldizentes e

candidatas a várias pertur

bações mentais.

$f5DJfRI�O

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

IConselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
ENTRADA FRANCA

A Fiscalízçâo Bancaria
local está avisando aos in

teressados que o Conselho
da Superitendencia da Moe
da e do Crédito, em sessão

de 24 de novembro findo,
resolveu não só , prorrogar
até 30 de junho de 1954, o

prazo para atendimento no

mercado de taxa oficial dos

pedidos de cambio em fa
vor de estudantes de grau

superior, bolsistas e médicos
I
em curso de

-

especialização
no exterior, como tambem
autorizou novas inscrições
até 31 de corrente, dentro
dos limites e condições

.....

em

vigor. Tais -remessas estão

sujeitas ao pagamento da
sobretaxa de Cr$ 7,000 por
dólar ou ser aquivalente em

outras moedas.

INGLESA
[fi ;Ii'�'i' II']
TÔNICA·APERITIVA

. ;'0 MELHOR JURO"

�!:(5'%·
z. ;.'."

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

''':', _', :.,' -' .:-;'", .

.� DEPOSITOS .OPUI;.ARES

'BANCO, �,AGRICOLA
'. RUÃ<)RAJÀNO:' 'iI6'···

<

,.
, •• ;,':.' '.

"� ,LORIAN6pÓLlS··

;
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1-

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega
atras; mangas' japonesas; com punhos virados, bolsos
embutidos,

.

e cinto de couro debruado. Linda variedade
em cores. Apenas Cr$ 560,00

I

I
I.

alllet de elastex da mais

Iamada marca NEPTUNIA
Cr$ 380,00 .

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de banho de
shantung c-s 87,00

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortimento caprichosamente -,

lindo e uma seleção de alto.
bom gosto!

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

Milhares de camisinhas de algodão e [erseí, para
meninos, desde Cr$ 20,00

Blusas de jéi'seÍ ra Cr$ �9,OO
Blusas bordadas a Cr$ 33,00

','"".

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

/'

t

,
,

!
,

i
1

1
1

i
!
t
!
! COLCHÃO DE MO_L.AS!

lPROBEL
I
1

t DIVInO _' .

M. Reg. n.o 99.353 I
),oi "",�"""""" rw"",,,._,� �.,... , • ......,� ,,,,,",,�-'- "_ ,,.. .._ , �� � �ç � , .••

I .,

I
I I

Garantido

por 10 anos

e

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

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

Ple�os Que São Um' Verdadeiro
Brinde .De Fim de A DO

.

da A MODELAR'

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,00

Elegante terno de' finíssimo
tropical, corte e acabamento

perfeito:
Pura lá Cr$ 950,00
Meia lá o-s 455,00

. I

Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

Cr$ 225,00
.

Finíssimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00

.-

J

Sofá cama para casal PROBEL c-s 3.900,00

Jogo de eretone bordado Casal Cr$ 165,00

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGúS DA
_:_ A' MODELAR -

.

A CASA MAIS SORTIDA '

A CASA l\tAIS BARATEIRA DO ESTADO!

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

Saías desde Cr$ 43,00

1.000- lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,00.

Vestidos para ·casa desde Cr$ 68,00

vestidos de praia

vestidos doe passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!

,

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

.\LGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:'

Finlssima marquísete, largo 1,30 Cr$ 25,00
. .J'ylon de algodão, lindas cores' para janelas Cr$ 32,00

Cr$ �9,00'
Cr$ 53,00
Ci$ 114,00
Cr$ 15,00'
Cr$ 149,00

I
Coalhas para cópa duzia .

Cretone Linho�,' 2,20 metro .: .

.olcha de casal superior 'a .

I Toalhas de rosto felpudas a .

II
íogos �e cretone para cas�l �. �

.

. Etc. Etc. Etc. .

OFERTAS ESPECIAIS·

Artigos pa_ra homens.

Camisas boas a Cr$ 35,00
Calças de brim a ,Ci'$ 5i,OO
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 OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidinhes 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�OO
Terninhos com bluslnhas a Cr$ 55,00

Etc. Etc. Etc.
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Aviso 'de Ultima Hora
a

. No objetivo unico e exclusivo de teste
munhar a sua sincera gratidão e espirito de,
camaradagem aos seus milhares e milhares de
fregueses, resolveu A Modelar conceder, a

partir de hoje, uma bonificação extra, um des
conto .suplementar e extraordinário de 10'0/0
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,

() deseonto dt\ camaradagem de
/'

----_._- - .-_. ---

;AGENTES
Precisam-se ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM

. Missa de 7· Dia EEdital

7

OITAL.
. �

VVA. LUIZA DEMETRI JABôR
Firma conceituada e ido-

. Filhos, genros, netos e sobrinhos ainda consternados

nea, operando em tecidos com o falecimento de sua mãe, sogra, avó e tia, ocorrido
:10 dia 14 do corrente, convidam aos parentes e pessoashá 26 anos, admite pessoas .�e suas relações para a�:--!�,ti, em à missa de 7° dia que, em

sufrágio de sua alma, mandam celebrar na Igreja Matriz
.Ie São José, às 7 horas do dia 27 dêste mês (segunda-
'eira}.

-

Desde já antecipam agradecimentos a todos que
comparecerem a êste ato de fé cristã, assim como sensi
bilizados agradecem a todos os que acompanharam até
�l sua última morada.

.'

De acôrdo com o que deliberou a Assembléia Geral
realizada em data de 6 de dezembro do corrente ano
h '

'

ic _a-se a venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65,,,,
nesta capital.

As propostas deverão ser apresentadas até às ro hoe.,
ras do dia 27 do corrente mês, em envelope lacrado na

Secretaria da Associação à Avenida Mauro Ramos, onde
serão abertas na presença dos interessados.

.

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

.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1953.

condições,JUIIZO DE DIERITO DA vil. Néstas re-

4a VARA DA COMARCA
DE FLORIANÓPOLIS..
EDITAL DE CITAÇÃO

COM O PRAZO DE TRIN
TA (30)

quer a V. Excia. que, na

forma do art. 455 e seguin
tes do'C. P. C., se procela! relacionadas e de responsa
em dia, hora e lugar desig- bilidade, para venda de Ca
nados, com ciência . prévia semiras, Gabardines, Tropidos representantes do Mi-

O Doutor M A N O E L cais, Brins, Albenes, Linhos,
nistério Público e do Domi-

BARBOSA DE LACERDA, etc., pelo Reembolso Postal.
nio da União, a justificaçãoJuiz de Direito da 4a Vara Mostruário gratis. Excelen
"initio litis", com o depoi te comissão.
menta das testemunhas Al-

da Comarca de Florianópo
lis, Capital do Estado de
Santa Catarina, na/forma
da lei, etc.
FAZ SABER aos que o

residentes em Capoeiras, a-o
presente edital de citação pós o que, julgue V. Excia.
com o prazo de trinta (30)

a justificação,. mandando • PLACAS 8JPILITICA8.
dias virem ou dêle conheci-

citar pesso�lm.ente os con-I UII·xlr,da I100081·r8menta tiverem que, por par- n t tí l'
te de Cantianilha Morais, na

frontantes, residentes nas ."'ea. 1t'8SÜlu DO ira-
vizinhanças do imóvel, bem t....t. d. .ItUl•.ação de usucapião em que
como o Dr. Promotor Públi-

requereu perante êste_ Jui-
co, o Diretor do Serviço do

zo, lhe foi dirigida a peti- Patrimônio da União e, por
'ção do teôr seguinte: TENÇA - Julgo, por sen-

- . editais, com o prazo de
Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di- tença a justificação de fls.

.

d -4a V CANTIA
trinta dias; os interessados

"6 ' ,

tifi treíto a ara. -

.
� , em que e JUS i ican e

MORAIS b
.

I
mcertos, para, no prazo le-

NILHA rasi Cantianinha
. Morais, afim

-. . . �
.

gal, se quiserem, contesta- .

leira, solteira, maior, resl-' t
_

1e que surta os devidos e
, ..

.. rem a presen e açao usuca-
fdente nesta Capital, no lu-._ .

1 d
. [uv.dicos e eitos. Expeça-�e_

. o di pia0 ·na qua .
se pe e seJa d d d

.. -
.

gar Capoeiras, 2 sub- lS-
d 1 d d .Ó.r:

d
man a o e intimação ::jOS

ec ara o o ommia a pe- ,

trito do Estreito, por seu
.

cornr ontantes do imóvel cm
ticionária, sôbre o aludido

advogado, abaixo assinado, questão, bem como <10 D;-

vêm pela presente, perante imóvel, prosseguindo-se, rr.tor do Serviço do ?atl'�
"a elevada autoridade de V. como de 'direito, até final mór-lo da. União e do Dr.

Excia., promover uma ação sentença. Para os efeitos Promotor Público; na qua
de usacapião, com: funda- legais, dá-se à presente o lidade de Representante do

vaiar de Cr$ 3.000,00. N. Ministério Público e da Fa
Têrmos P. Deferimento. zenda do Estado, para to-
(Sôbre estampilhas esta-

duais no valor de Cr$ 3,50,

OSNYORTIGATECIDOS LASCO
berto Russi, Roberto Pru-

Caixa Postal, 8.305 _ São
dencio e Manoel Noronha, Paulo
todos brasileiros, casados e

-ESCfila Prática de Comércio� . -- - -, -.-

Senna Pereira ---_.-.---

Presidente

Clube 15 -de OutubroEXAMES DE ADMISSÃO
la E'POCA

•

INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro
Para inscrição e informações a Secr�taria atenderá

liàriamente das 17 às 19 horas.
;ede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX

.- ESTREITO -

Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do mês de dezembro.
Dia - 25. Matinada Infantil.
Dia 31 - Retumbante Soirée "Noite de Confrater

nização" em Homenagem aos Srs, associados e exmas.
familias.

.

menta nas seguintes razões:
1°)

-

- A suplicante, há mais
de trinta, anos, ininter

ruptamente, sem oposiçao
de quem quer que seja, é

possuidora de um terreno

situado no lugar Capoeiras, mente inutilizados): Flo
sub-distrito do Estreito, I rianópolis, 21 de setembro
nesta Capital, com

-

as se-! de 1953. (assinado) João

guintes caracteristicas e
I Bonassis. Em anexo: 1)

confrontações: Area: ..... Talão da taxa Judiciária.
7.239,87 metros quadrados; 2) Uma procuração. 3)
Perímetrc: 1.128,65 metros Planta da área usucapien
lineares; frente na Estrada da. 4) 8 talões do impos
Geral de São José a Floria- to territorial pago ao Esta

nópolis, onde mede 13;20 do. 5), 8 talões do imposto
ms. ao norte em terras de' predial pago ao Municipio.
Alberto Russi, onde mede Fpolis, 21-9-53. (assinado)
:553,78ms.; ao sul com terras

I
João Batista Bonassis. Em

de Roberto Prudêncio,

on-I
a dita petição foi proferido

de mede 543,17 ms.; e aos o despacho do teôr seguín
fundos com terras de Ma- te: A. à conclusão. Floria

noel Noronha, onde mede nópolis, 22 de setembro de

18,50 ms. 2°) -- Como a 1953. (assinado) Mario Ro

Suplicante possua como cha, Subindo os autos à

seu o aludido terreno, tal conclusão, receberam o se

camo se. acha descrito aci- guinte despacho: - Desíg-

dos contestarem, si quise
rem, o pedido no prazo le

inclusive a respectiva taxa
gal, citando-se ainda, por

de S. P. Estadual, devida- edital, os incertos, pelo pra
zo de trinta (30) dias, ci-,
tação essa que deverá ser I'feita na conformidade do
art. 455, § lOdo Código de

Processo, Civil, Custas a fi-:
nal. Florianópolis 16 de ou-I
tubro de 1953. (assinado)!
Mario .de Carvalho Rocha. I,E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man-I
dou expedir o presente edi-IItal' que será afixado no lu

gar de costume e publicado I .

na formá da lei. Dado e

passado nésta cidade de

Florianópolis, aos (2) dias
do mês. d� novembro do
ano de mil

.

novecentos e'
cincoenta e três (1953). Eu,
Vinicius Gonzaga, Escri
vão, ofsubscrevi. (assinado)
Manoel Barbosa de Lacer
da. Juiz de Direito da 4a
Vara. Esta conforme.

ne '0 sr. Escrivão dia e ho-

OESPt\CHE. &JAS

._ .J

ma, há mais de trinta anos,

mansa e pacificamente, sem ra para a justificação, intí-:
oposição ou embargos de madas as partes o o Doutor

espécie alguma, quer legiti- Promotor
/

Público. Fpolis,
mar sua pósse, nos têrmos 25 de setembro de 1953. (as
do art. 550, do Código Ci-. sinado) Mário Rocha. SEN-

I!<l",,,,,,,,...:;::;.,.,.-

O Escrivão

Vinicius Gonzaga.

1

I .

!

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

n1:.a,sr. Celso. Ramps,
, sidente da Federação

Um espetacqlo contristador enipaóa a festa dos jovens' ginasia'nos do m�·:�����l�=�
n· V' Ih

'.
.

Pt'
, · " calques e ferir [ustamentee

«Ias e o» - ro eslos e_ valas reprovam a atilude do sr, Fernando ii�,����:::\i:F.::
Melo' .a Rplausos dell·ran'te·s ao Patrono ��t��a����� c�:n�a:�o��an,-l�:�ob !��::���i��t��:��: !�,�O'��:':Úi;:�:�ri;�:: :e��;J.I '

, Basta isso para se, aquila- niíestações de aplauso. Vá- um deles, deu melancólico
._.,__ ,__� '"__ .,_"":"__.__. _

I'
O fa_to sensacional da se- tmha a presidi-la o sr. Fer_ltm� da faltá de ,senso do s:. rias �utras.pessoas e ex�as. sinal da sua mentalidade

mana ultima teve por palco nando Melo, Secretário da Fernando Melo,' S. S'. esti-. faJníJ:as deixaram o recmto, mórbida, chegando a pro-
10 Palácio da Assembléia, Educação, Saúde e Assis- vera. presente a solenidade e� s�?-al .de protesto",Os vccar suspeitas de que o fa

i onde se realizava a festa de tência Social. Depois de dís- do dia anterI?r e se lhe de, propnos. diplomados quise- tia enciumado por não sei

I formatura dos ginasianos cursarem o orador da tur- sagradóu o discurso do pa- ram retirar-se, revoltados o patrono dos ginasianos.

I
de 1953, do Colégio Dias Ima e o paraninfo} Prof. Jo- raninfo e se_lhe parece. de c0nh'� o Secretário que não Enouanto isso ocorre, COIl'
Felho. N'o. meio do júbilo' S2 Martins, é de feita a eu. boa �ducaçao; copt:-adItar respeitou a sua grande f��- I) Secretário a repetir gafes,
geral, dos Jovens 'estudantes trega dos diplomas, os as- paraninfos, ca�la faze-lo na t�, trazendo para ela a ecro- o ensino catarinense, infos
'e de suas exmas, famílias, I sistentes esperavam fôsse hora e nun�a ir empan.ar a sao. dos s�us rancores peso tado de politicagem e on-

Florianópolis, Terça-feira 22 de Dezembro de 1953' I decorria a bela festa, que: executado o hino nacional fe�ta posterlO� com ?rengas S?als.?s Jovens estuda�tes, trc '."Le à incompetência pro
--------------------------------�----,pm� �mo��nam�� rmv�� e rmpff4n��� w.aw�o,funm�ntld� "�e�p�:v�a,v�c�n.

, C-,UEO-OU O" NATAL ·Ida solenidade, os pfesentes o:P'(':'�O'ES apenas dos SSl:; p:;�,S srsv Professores, e�l- ào c;e ano para ano. Santa
__ }->é,ÍS e parentes dos díplo- (;on�ecId?s re;alques. Mas, ?Jla nestes fosse também Catarina, desde muitos a,

jnados _.- abraçarem e Ieli- o pior, mnda. e qUE; S. S., a Justa a cer;s�ra ao desastra nos, ccnquistára o príme.r..
citarem os jovens ginasia_.lcerta. �ltura, mvestm. co�tra do S:�retarlo, que,., i�te:.."-' Liga e�t�e os E.,stados, no
nos. Acontece, porém, que o lOS militares, para �erIr cure_- rompido, procurou, pálido e· tocante a instrução. Com os

sr. Secretário da Educaçã�, Ita.mer:te o sr. �ajor Jaldir �aguejante, explicar ,:!ue ac; irê.s an_os.?o govêrno Bo�-endedores e colaboradores. nessa hora, passa a Presi-J Faustino da Silva, que se :,u.as �alavras nao tinham r.hausen ja descemos par II
SHOW dência dê ato ao represen-!"ch:wa presente, Patrono tnter.çao _ alguma ... apesar o 60 (sexto} lugar. Em es-

"
Terminada �essa primeira tante do Governador e .se I�ue era dos dipJom?�dos; O ::e n:€,ditada� e escritas p�- tradas tambe.m- ,já fpmos, _:;

parte do programa ,teve i- dirige para a tribuna, afim' ilustre e correto militar re- ra !�f.!1 e�peclaL S. S. ao ;.11- prmuiro. HOJe somos o ui

de dizer algumas palavras.IP0liU de. imediato 'a inepta, 'l-e
..
r "P�,�, num. recu_.o que. l.hc timo.' p

.;
ara êsse lug_ar, de

V d dei f t d

'I
dú t

.

I G d I nicio um interessante show f' f f Ier a eira es a e en- n us Tias, sr. vo an o -

Esse número extra PI'o-le agressiva a ronta, levan- p:�ravé;(. a sltuaç�?, 01 ln-' C�lJ a 1 a �a Instruçao, es

cantamento, assinalando' fi, Presidente da Federa- em que tomaram parte, com grama, causou espécie, pois tando-se, protestando com t?, ( m�)ldo por valas da a�· tamos. cammhando a passos
dois acontecimentos festi- ção dos Empregadosdo 00-' recitativos e� cantos, os alu- o discurso do titular da ,v.eemência contra ela e se I::l5t.a')ela, que continuava � largos. O doloroso episódio
vos no .Iardim de Infância mércio, sr.Smàncio Pereira nos do Jardim, bem como Educação, já de início, es .. i etirando do recinto.'

"

-abandonar I) recinto. � mui- de ,,1,ábado úJtimo teve re-

elemelltos da Hora I' f cJarect'u a, sua intencão� I O seu g.esto foi - recebido to (usto S,, S. continuoll a· fer.( u!'são tristissima. Ele-
"Murilo Braga" realizou Filho, Presidente do Sindi- n an-

.
'

'

f'
.

l' d f Jn' dA' I' b'
,

-

.. Irpspollner discurso ante- com renetlcos ap ausos O sua ," a, co� �,pru enClal exp.lcr.t, aos que sa em ana-

se domingo último: O Natal' cato dos Empregados do tll daquela emlssora local. rior� oue o sr. Major Jaldir i·público, que o aclamou de- por todbs observada; de su- 11.:.a1', porque estamos per�
dos filhos dos cómerciários Comércio, sr. Severo Si- O programa, foi cump'rido Félil�,tino da Silva, ex-dire- i'InOradarnente.

O jovem ora,-
primir ,tr�s páginãs do dis- dt.n'lo tôdas....as colocaçõe�

que frequentam aquela es� mões, e exma. sra; sr. AI- na seguinte ordem: ,"Che- tal.' co Instituto de Educa- dor da turma, também jus- curso que preparara à noi,- que destaca\'am Santa C,,-

do gou o Natal", canto pelo cao. V"oferira na véspera, tamente indignado, abando- te. -

.

tarlna, poi� revela a menta-
cola e o encerramento varo Soares d� O,liveira,da' Quando, afinal, o ato foi li.::lade dos homens da situa-
ano letivo de 1953 . Irmandade do Senhor Je- eôro d;;i. Sala Rosa; "Bôas

T I MI'
('l1(urado, os comentario.s

Icão.
'

'

Não_ há negar, constituiu sus dos Passos e Hospital Festas", canto pelos alu-
'

re,!r'Aoesceram, unânimes f' ,- xxx"
acontecimento marcante, no de Caridade; !3r. Rodolfo nos; "Papai No�l", -recita- f01'!71ais na condenação a,) Em nossa edição de Na-

"carnet" social de domingo, Scheidmentel, da f i rma tivo pelas alunas da Sala
e e e goto infeliz do Secretário, tal publicaremos a integra

,

Carl'os Hoepcke ,Comercl'o Azul, Lidio C.alla,do, Alci- A PRESENÇA DO centrais da Capital. Um, (t�ue ":dera toldfarto brilhan- '�c (�'_l(!ur:o dOd'sr. Maj. Jal-que a imprensa agora re-

I
_. A' lsmo e uma es a que ,na.. dlr ,h ustm9 a Silva, ao

gista com prazer. Com a e �ndustria'; sr. Antenal' cides Gonçalves, Marilene ' AUSENTE
-

contudo,. nao respeIta, esse da C'evia ao irritado e �x. }::ártninfar a turll1a do CUl'o:
presença de altas autorida� Moraes, Inspetor do Çolegio' Vieira, Milton Andriani olho bornhauseano (as ve� I cusado orador. ' :'0, Cientifico d" ColégiO
des, pais de alunos, exmas, Catarinense; sr. Domingos '" Marcia Andriani; "Can- Quando o sr. Bornhausen

I
zes

estrábicoo).
E' o sr; J. J.

f
Os ?inasianos todos d�· Días Velho '

.

- .

--�- g- ••�
faIllílias, representantes de de Aquino, de O ESTADO to", pelos alunos da S.ala está na cidade, não ,aparece de Souza Cabral. Não dá a

F' �'-' ii
-

imprensa e convidados, a e outras, pessoas, cujos no- Verde: Tânia Malty,' Paulo pinguem. Os pontos cen- mínima, para êsses censores'

�eG an
<

�
festa se transformou em 0- mes nos escaparam. Malty, Vera "Lúcia e côro; trais da Capitalí ficam d�- al�viteiros. Fala com quem I I.•

• ' •

V
-porhmidade feliz de con- A FESTADE NATAL 'Papai Noel", recitativo sertos de udenistas oficiais, quer e de quem gosta. Mas ,

.

'- I '

fraternização entre comer- Iniciando' o programa )e}os alunos da Sala Ver- digo credenciados. Deputa- os outros, somente apare- "BECO SEM SAlDA
ClarlOS e autoridades. Foi,,' que abaixo transcrevemos, liz; "Papai Noel" pela me- dos, vereadores, Secretários cem quando o sr. Bornhau-! Dolorosamente esfarrapadas as desculp�s que

também, manifestação elo-I desénvolvido ao miprofono 1.ina Teresinha Checheto, le Estado, fornecedores etc., sen viaja (para longe). 'Aí o ór�ão �o �<;!pitalisIl\.o reacionarlO e escravocrata

'Ólha a NOITE, pelo' aluno ligados ao s,r. Bornhausen, vemos o Clodorico, Masca:� fd.o SltuaCtlOnlstemo barnga-ver:d: arrf?�jou para justi-
quente de uma .obra social na Rádio Guarujá, no pá-

,
lcar, an e-on m, a persegmçao o lCIaI a uma enti-

que-o Serviço Social do Cn-I teo de reCreio ,do Jardim, Vitoria Checheto; "Os Treis ,00uem, desaparecem. Imi- :'enhas, . Coelho de Sduza, dade que vem trabalhando ativamente em beneficio
mércio - SESC� vem ex�- usou da palavra o Prof: :vIagos", pela' aluna Rose- tanda o chefe. Que até o Enedino (êsse, sempre de dos operários. Bastará, 'para,marcar a atitude ím-

cutando em terras catari- Luiz Trindade que, em rá- 'uery Pereira; "Os Sinin- Natal, passa longe de seu raspão) Olillto CalJlpos, piedosa e ilegal do sr. Irineu Bornhausen, no ,caso,

nenses, 'atravéz mais 'ê�sf' pido improviso, agradeceu a 110S de Nata,l"! pelas alunas povo. Dizem
-

alguns; (des- Luiz Souza, Fernando' Me-
a circunstância de ser o seu governo o unico 'no

T ' Brasil, a querer lançar tributos sôbre o SESI.' Se�l-'
setor de trabalho e de edu� presença das autorid,ades E' Eliete Teixeira, Maria Re- LJeitados)' filiados ao ude- lo, Nerêu Corrêa e outros d

'

- o esses impostos proibidQs pela Constituicão', os:
cação. Foi rica festa de ale-

' exmas.' familias, seguindo- gina Barreto Rosemel'Y Pe- aismo local, que a ausência que tais. Perambulam pela's go�êrn'os estaduais agiram de du,as forma� para
gres manifestações. de tôda! se o sr. Prof. Flávio Fer- reira; "Aos Pais", recitati- Jessa gente se justifica pe- ruas, como desàjustados. deIxar expressa a intributabilidade, do SESI; ou de-
a garotada q�e, naquêle

I
rari, D i r e t � ;�Geral do vo pela aluna Rosemery lo fato de semprt (noite

I
Destreinados e temerosQs terminarem a simples obediência ao preceito,' cons-,

Jardim, recebe a assistên-, SESC que se referiu à de- Souza; "Sinos de Natal" dpÓS noite) estar alguem, Jo contato' com o .... povo..
titucional ou providenciaram uma lei estadual de-

I c1arando essa imunidade tributária. O Paraná pre-cia que o SESC lhe deve, dícação de quantos, no Jàr- por, todos os alunos. Siegui- informando o sr. Governa- Nervosos, rindo sem moti- feriu a primeira fórmula e o Rio Grande do Sul, a
procurando ser-lhe útil em dim de Infância, levam à:' ram-se' números

'

por ele- dor, as ocorrências diárias. voo Como estreantes da ri- segunda, através da �ei nO 228, de 28 de julho de
,ment�s da Hora Infantil da E os relatórios apresentados balta: que não sabem onde 1948, no Govêrno do pessedista Walter Jobim. São
Rádio Guarujá: Ione

SOÚ-j
a. S. Exa.

con,têm
detalhes II pôr as mão1>. Assim são êles, '

Pau:lo nunc.a �xigiu impostos. desse serviço, Social.
1 d mas, em lei que transita na Assembléia, menci.o-enc�ntamento, que trans- comerciarios, ressaltando'3 za, A donete Silva e a du- ião minuciosos, que escapa- i quan o recebem o ar ensb- nando expressamente 'o SESI e o SESC, reafirma-

correu em ambiente es- confortante colaboração pIa de acordeons Elizabeth: riam à .uma experimentada' jarado da Praça 15. Como rá as garantias consütucionais da imunidade de tri-
plêndido de harmonia e que o dr. Manoel Fran, Silv� e Afredo Sardá. pros-I me�iriqueira .

profissional. tímidos alunos de interna- � butação.
'

confraternização, contou cisco Lopes Meireles, Dire· segumdo no programa: Re-: Dal PQrque nmguem quer tos, que saem uma vez por Somente Santa Catarina bornhaüseana pão
com a presença de exmas. tor-Geral do SESÇ Nacio· citativo pelos alunos Gar-' sêr visto pelos olheir�s 'pa- ano. E dessa inexperiência; qu.er que os operários gozem de _vantagens de pos-

f I E'I An A I b l 'l
SUlrem armazens com. preços especiais e muito re-

;
amílias, pais de alunos, e; na, tem emprestado para

_

cy i�ni: ' ,tonio. J�sé. Sil-I __acian�s, acompanhados de i o a, nas�e�, então as ga- duzidos. .

entre as autoridades, desta- que seja essa,obra uma rea- '"a e Sllvla Ferrm:I; Mmha" pessedlstas. Todos fogem 'es, os treJeItos, as aventu- No empenho de fechar esses al:mazens e aca-
camas a sra. Maria Konder lidade a serviçb �os comer- Enxadinha",

�
por Marcos, da .

gestapeana marcação, j ias e os escândalos. Acon-I bar cani. essa assistência, o govêrno deu ordens ,à
Bornhatlsen, Presidente da ciários de Santa Catarina. Acacio Dutra; "Canto" pe-I E.vitando os pontos mais j-ecem as coisas mais incrí- • fiscàlização da Fazenda: cobrar os impostos e mul-)
L B A d M I T b' f A f A 'I 1 -d SIR' I ' 1 tal' no máximo. esses an-nazen,s. Veio, então, a lel"

. .'., r. anoe Lopes am elU ez r,e _.er.encia
.

a, "as a unas a a a

"

Qsa;
.

-

........._ ....__ ..... " ve.is, como es.sa. inCrive '.-

-
_W_W�_W' - --- ---- I estadual p.ara coibir a gana do sr, BorlJ-hausen con-de Meireles, Diretor Geral açao do dr. BrasIllO Macha- 1 A Doença do Bebe , pela COlsa de que fOI triste per-I'

"
,

I tra os operariDs. Na Assembléia apenas a U.D.N. e
do SESC Nacional, e repre- do Neto, Presidente ·dos aluna Sônia Silva; "Não tado. Os alunos, em segui- :>onagem, � sr. Fernando,' o lidet· (sic) .trabalhista Paulo Marques _ p.u'ece
!,entante do dr. Brasilio

I
Conselhos Nacionais do

I
vou Brincar", pela aluna da, fizer;lm entrega ao Prof. Melo. Estragando uma fes-I incrivel, mas é verdade - votaram contra os' tra-

Machado Neto, Presidente SESC.e SENAC-que não I
Vânia Mirania; "Soldadi-, Luiz Trindade, diretor do la escolar com uma atitude balhadores e a Constituição Federal.

dos ConselhosN,acion.a,is do i tem faltad.o .com o seu apôio
, n.h.o", pe"lo aluno ,Nivaldo,' Jardim de Infância. "Muri- insólita, extemporânea e '

Depois, o sr. Bornhausen vetou o projeto. E o
veto foi derrotado pelQ� mesmos deputados quSESC, no Brasll, cUJa au- a essas atIVIdades. I Silva; A�Pata Engraça- lo Braga" de uma rica .cesta descabida. Evidenciando ab-
aprovaram a lei.

.

e

sêricia se verificou em vir- i Falou, ainda, o sr. Cha;- da" pelos alunos da· Sala I de Natal e às educadoras soluta falta de auto-érmê�: A situação do sr. Bonrhausen tornou-se insUs-
tude de, à última hora, não' les Edgar Moritz, que se' AZul; "Lindo Presente" Dihna Vilela Luz, Adir De . tato. De respeito às tentável perante os operários. O seu procedimento'
ser possivel ausentar-se da � referiu à ação do Jardim

I
canto pelas alunas da Sala Beck, Laureta Schare�, dasses armadas. E o que é de bui'guês rea,cionário não tem defesa; Para des-

Capital da República;
.

dr. I de Inf�ncia "Murilo, Bra-j Azul; "Jacaré Vae ao Mer- J Cléia Bo!elho A,maral,' San� I pior de tudo, da,ndo um pe-
pistar é enganar os inocentes, o seu jornal como

"d
'

I
-. sempre, recorrem à mentira, afirmando, semprePall'�o Fontes, Prefeito da ga e ao trabalho dos fun- ca o"", pela aluna Maria' ta Picole, Bernadete Maria ,10S0 exemplo a de indigên- sem provas, que os armazens dd SESI chegam 'atéCapItal I'! exma.sra., sr. cionários, rememorando a Andriani. E, finalizando, da Luz Fontes, EH Luz, da cÍv-,ca e educaciona:, à a vender mais caro qqe o éomércio comUm! Linhas

Charles Edgar Moritz, Pre- obra de Murilo Braga, à por tod�.s os alunos "Noite Zélia' Moritz,' Dulcemar I,.lu ventllde. alí reunida. Fé- adiante, esquecido da mentira" sustenta que .esses

sidente do Conselho Regio-_ testa do SESC nacional. Feliz". Andrade, qe mimosa, lem-,. lizlU2nte não assistimos a
armazens prejl,ldicam o comércio comum, pela con-

I d SESC F I d M HOMENAGENS
,\ carência privilegiada! Basta essa espetacular' con- .na o em Santa Ca- ina mente, o r. anoel 1; brança. ' odiosa manifestação ,(explo- d

Antes de I
tra ição para mostrar a penúria, da defesa do sr.tarina, Prof. Flavio Ferrari, Francisco Lopes r Meireles, receberem os -Assim; a festa "Che�ou si'ío) dos, recalqlles do sr. Bornhausen - o grande protetor dos colonos! S.

Dlretor-iGeral do SESC- que agradeceu as homena- alunos pres'entes de Natal, o Natal", com o encerramen 'Secretário Fernando 'Melo. Exa. os protege tanto, que lhes aumentou os impos-SENAC, sr. Ten. Pauló gens prestadas e louvou o entregues pelas Educado- to das atividades do ano le ... E dizemos felizmente, por- tos e está acabando c.om as (:!stradas' que os serviám.
C d t 't d t b Ih d P f L-' T' dad I •

•

d J d d I f A
.' Que voltem aos car'l'Os de bois - disse S. Exa. aar oso, represen an e o ra a o que vem sen o ras e 1'0. UIZ rm e, I üvo o ar im e n ancl� '::_tu e, ontem, vimos um pai '

C d G 1 d '1 1 d
uma comissão de UrUssanga, que aqui esteve pe-oman o ,era a Po icia rea'izado no Jardim de In- c.on.stantes d.e brin e.s paraJ"

"Múrilo Braga", inegavel.- rcntar, a tristeza e a revol- d' d d' 111 o provi _encias para as rodOVias e que, aludin-.'
.

}VIilitar, Major Ruy Porti- fância, O dr. Paulo Font�s, cl'lanças, fOI ofereCIdo ao mente ficou na lembrança ta, q'ue se apossára de seu do aos governos anteriores, quando essas estradas
ho de Moraes, diretor do Prefeito da Capital, 'ao mi- Dr. Manoel Francisco de de todos c;omo esplê�dida i pobre filho, ·ante o exdrú- eram ótimas; fez S. Exa. ficar fulo d� raiva.
Hospital Militar, -dr. J. J. crofone, disse da sua im- Meireles Uma linda cor�í- manifestação de inte.rêsse I xulo, acontecim�nto, que

- Mas, não ha de ser nada. Depois que os pa'lá-
Barreto, diretor de O TEM- pressão dêssa festa � do le, '0 qual, em segmda, do SESC em proporClOnar toldara a beleza de um

cios' encantados estiverem concluidos, S. Exa. 'tal-
, I vez é-oncorde em olhar para as estradas e se confor-Cu- iJardim, não so,louvimdo, a transferiu-a a exma. sra. d. aos iilnos dos comerciários, <;rande dia. Ansiosamente me em não cobrar impostos e multas escorchartes

Pre- inicintiva com á, também, M:Hih
. K�nder �ornhau"l üm Natal feii� em confra-: �sp.erado. /' dos armazens dos operários ...

,

das fe])_citando os seus" empr-e, sen, PrImeira Dama do Es- tel'niza,ção com os pais.' ... BUM ,GUILHERME

-.

FESTA DE ENCANTO E CONFRATERNIZAÇÃO A
REALISADA DOMINGO U'LTIMO, NO JARDIM DE
INFANCIA "MURILO BRAGA", 'ASSINALANDO O
ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 1953

tôdas as ocasiões. vante esse empreendimen-
Essa magnífica festa de to criado para os filho§ do�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


