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Temperatur?.:::;:. Estável. t�abalha�ores de perfu�a-_
Ventós - De Noroeste a' çao, pOIS a lama espeCIal

S'uâoeste, moderados. '"
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Temperaturas - 'Extre- troliferas acabou sofrendo

!lias de ontem: M,áxima I
a ação do sal, prejudican-

;:]5,4, Mínima 18,2, '

/1 do a sondagem.

Além de Petróleo

dos de mais cem unidades je uma, anistia parcial, que

eletricas e a usina eletric8 atingiu a 318 pessoas, das

de Salto Grande de Para- quais 271 estão deti<�as em

napanema, em São, Paulo, território nacional e 47 ou

Montam, ambos, a 22 mi- tras vivem no exilio. Os

lhões e quinhentos mil dó- desterrados poderão regres-
larés. sar livremente ao país.

comércio e dê pagamento.
Durante � ausência do sr.
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pela Sumoc o sr. Nibio Fol-

° Banco do Brasil S. A
comunica que, por motivo
das festas de Natal, na

quinta-feira próxima, dia'
24, dará séu expediente no

horário. de sábado, isto é

das 9,30 às 11 horas, rea,

brindo em horário normal'

�omente' ,no dia 28; segun
da-feira,

Faleceu· aos
130,1008

do do mesmQ em Nova Ior

que, Os contratos referem·

se, aos trens dos suburbio,

da Central,' que, serao, dota-

Anistia Parcial
na ,Bolívia

LAGO RANCO; Chile,
22 (U.P.) - Com a idade
de 130 anos' faleceu, nes!a
cidade, a anciã indigena a-

LA PAZ, 22 (U. P.)
o govêrno determinou ho-

raucana Maria Tomasa,Hue
kelee Ligampan.

Se é certa a asseveração
dos parentes da extinta, Ma
ria Tomasa devia ser a pes
soa mais idosa ex�stente no

Chile.
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O tít'ulo e eVIdente ap'foprtaçao Inde��ta. Sob ele, , I presidente da Assembléia, Compreende-se e justifica-se

surripiado à conhecida folha carioca" alinharei algumas I

� ro � � � r-i � I

'
no ST. Volnei Oliveira a ambição. O que se não compre-

a.notacões a respeito da atuação de dois representantes I ende nem justifica é que quem pretenda carreira polí-
do p;vo catarinense, na Assembléia, cujos trabalhos I I tica,. �ti,r,e pel.a janela não uma, ma.s duas

opm'tunidadeslestão encerrados no corrente ano. de mw�a-Ia com sucesso, No presIde7}te de 51 e 53, a

O primeiro deles é o líder João Estivalet

pi1'es., estampa físicn contrafez a personalidad,e mental, Em ,i

Coube-lhe, na batalha legislativa de 1952, a res_p?ns�bi-, 1951, quando escolheu a oposição, podendo escolher o!
lidade de sopeSa1', o basta0' do comando OpOSICIOnIsta. � ,govêrno, pareceú um homem do momento, disposto an-I
Muito embom a escolha do líder, entre nós, tenha sido, RUBENS DE ARRUDA RAMOS tes às vibr"açães da planície do que às comodidades e

derivada das direções aos partidos para a liv1'e indica-, vantagens da m.ontanha. Estas, no entanto, lhe apetece-
cão das próprias bancadas, nem por isso, ,óbviamente, E, tãd unidos quanto a própria bancada, aplaudimos e mm mais e ziguezagueou no cargo, até entregar-se in

�quelas deixaram de trocàr opiniões a 1"esp,eito. E', con-' festejamos unânimes a bravura, o senso de responsa- glo1"iamente. Em 53, conseguiu vir à tona do naufrágio
fesso, aliás com o prOpósito único de dar a mão à pal- bilidade,;' agilida'de 'mental, a segnrança, a penetrante que lhe ia' sendo fatal a toda e qualquer aspiração de

'matória, que o nome do deputado de Concórdia não con- acuidade política, O' saber eX,igi'r e o saber !ransigir co� futuro. Da lição de 52 nada aproveitou, nem mesmo a

tou com o meu aplauso no Diretório Regional do Par-
que Estivalet Pü'es assinalou a sua atuaçao, nas mOVI- inspiração de dd;r ao pôsto o nível recuperante e salva

tido. Acreditei�o ,tímido demais par� os duros .embat:� mentadas legislaturas de 52 e 53. Na sua habilidade resi- dor,�de uma .magistrat�tra. Prcfer�u, ainda um� .vez, as

(j'lW se prean'uncwvam. O tempo V;I? des�en�Ir-me,]� diu o segredo de magnificos triunfos para a causa pública. factlIdades dIspersonalIzantes de fIgura secundana e 'i'e· ,

às primeiras esc,ilramuças �l� plenan? legIslatIVO. EStI- O seu tirocinio t'l41.Jl,sbordou do julgamento partidário pa� missa no séquito todo poderoso do executivo. Entre a
'

valet Pites, na ve�dade, ,i:HCWU sua lIderança com rara
ra ser proclamado nos campos opostos, onde o seu nome Ilib�rdade

de s,er:hor e a compos�ura de juiz, p1'e.f�?"iu a

e invulgar maestna polttICa. Se ho�ve qu:m se :e�e-I ve1"sária pam ocupar o Ca1'go de Secretário d'Estado dos canga da se1"l,ndao e o papel de Instrumento docIl, Pm'u

lasse, num ímpeto, um ser�mo gladIador, esse fOI ele. Negócios da Agricultura. Ei"a sem dúv'id�, o apoteótico obedecer o executivo traiu o legislativo, obstando-lhe o

Aquele oradm' bisonho, que eu s,ubestimara na primeira reconhecimento dO' seu invulgar espírito público. Era, ! funcionamento cpmo fôrça democ'rática. Sobrepondo-se
convenção, oposicio,nista Ado PAartido, q.u�l mágicO', come- irrecusávelmente, a mais pura expressão, porque a. mais à. maioria, foi à �wlecagem d: :vita: l�is. e eme,nd�s de

çou de eXIbIr�m: St;rp1"eSa sobre surpre�� ;to de�empe- insu'speita, da justiça ao seu labor legislativo que, ape- ngor�sa oporttt�I�ade e exatI�ao ]und'tCa, atraves de
nho da, sua 1ntSSao, ar_dua, t:aba��osa e. d�f1C,Il, mUIto em- sar ,de exe1'cido justamente na chefia oposicionista, fôm combIn��as dectsoes em qu�sto�s de ord�m descabid�s
bora a exempla1" coesao e a Inve]avel dtscIplIna da banca- seinpre consentâneo aos mais caros reclamos do inte- e anedotlCas. O seu desrespeIto a soberanta popular nao
da pessedista. Diante da vitoriosa ,conduta do líder, qtbe rêsse público.

'

,sé?"á pecado i'ln:pune. 'Castjgá-lo�á, em futu1"O já próximo;
se fazia permanente; os companhei1"os da dir.eção parti:- �, quando se vi1: 'por fora, lambendo os vidros e gemendo
dária não se esqtÍ.eceram de cobrar-me o acêrto da sua * * o mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa,

.

indicação. Paguei-lhes jubilosamente essa 'dívida, aC1"eS- O qU,e, quali-quantitativamente sobrou em Estivalet
cida dos jU1'OS expontâneos do meu entusiasmo �elo .co- O segundo 11011'l;e, infeli,zmente, não"" pode figurar en- I Pir.es para se?" astro, faltou em Valnei Oliveira, obr�gad_!
1naTJ.do dfJs 11,08S08 l',epreese,nt,an,tes JW _p_od��" �9l,sZ.atw,o:, ;1"e astros, por decaIdo pam o rol dos ostras. Trata-se do a fICar ostra. ' '

o RISO DA CIDADE· ..

UDENILDA - Você não
acha um tanto perigoso o

Departii1nento de Educa

ção andar espalhando o'

seu retrato? Ainda mais

'ágora quando, depois de
50 anos, perdemos o 1°

lugar no Ensino e passa
mos para o sexto.

GOVERNILDO - Até vo-

cê!? Onde é meu lugar"
I ,então?

1
UDENILDA - Vão

que é no cesto!
dizer
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CAN'IIÇAO ,CHEREM .',
" Conselheiro Mafra, n. 160
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I
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- ADVOGADO - Tel, 3022 - Cx. Postal 139

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
'

ANT
-

NIO DIB
Ca-ixa Postal 150 ,.,-'Itajaí Diretor: RUBENS 'A,

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. O, - Santa Catarina - RAMOS, E

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital ' MUSSl Gerente: DOMINGOS F, DE

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -

ADVOCACIA
AQUINO. -

RINS -' INTESTINO:::) Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:
'I'ratamento moderno da tais. GERAL-PAUTOS· e Representações A. S. La-

SIF.lLIS Impotência Sexual. Se,rviço completo e espe- CONTJ\BILIDADE ra, Ltda.

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'ieadentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9.
'

Consultas das 15 às 1-9 SENHORAS, com modernos
ADVOG.:\DO:

- 5o.,andar:

HORÁ�IO: horas. métodos 'de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapani Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415.

',tratamento.
caus�O�;;�B��;;��I�istas Janeiro.

horas Res.: nua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - RISTE- Reprejor Ltda.

T I C 3 415 R
-

4 E t it
Acácio Garibaldi S. Thiago ------,

e ,: ons. -, - es. D - S rela. RO - SALPINGOGRAFIAA'
Rua Felipe de Oliveira, n. ------

, ssuntos fiscais em zgeral.

=-
2.276 - Florianópolis. f TE�_=_!2-45. - METABOLISMO BASAL Edifício "IP-ASE"-50 andar

21 - 60 andar.

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN� cll�t:���I��:��:�gu�:Çã:ndas Tel.�;;i��TU:!� Paulo

PIRES DHAUSEN - Raios Ultra Violeta e Infra' DR. MÁRIO LAU,.. Na Capital

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDlCA DE Vermelho. RINDO
Ano � Cr$ 170,Oô

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua 'I'rajáno, Semestre Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10'andar - Edif íc lo do e No InterIor

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio.
'

DR- CLÁUDIO IAno,
.

',' i·····
Cr$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho- Sernestr e, .... Cr$ 110,00

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

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

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. ,MUSSI. Fôro em geral; Recursos Os orig inais, mesmo não

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

devol-,.Horárfo i Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS .- powsky, 84. ' Fede,ral e Tribunal Federal vídos, ,

tas-feiras, das 8,30 às 11 N�RIZ.E,�G,A�W�NTA I'DR
-

A-SA'"�NTAELA de Recursos. I A direção não se respon-

horas. i "", ,'tl ,�,i!\� ," ,I ,r' .

_

.

'

ESCRITóRIOS ,sabiliza pelos conceitos' emi-I
Residência -' Lux Hotel -D-R.

' Florianópolis - Edifício

I
tidos nos artigos asaínados. '

I JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade ISão Jorge, rua Trajano, 12
,

\
I

- apt.: 410 Tel.: 2021.

I VIEIRA Nacional de Medicina da �-:- lO. andar - sala 1.
,. -" - - - -

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

DR. WALMOR ZO-'
Universidade do Brasil). Rio de Janeíro - Edifício I"Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- r'armecías

-....,.--------��-------

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas, do nio Carlos 207 - sida 1008, 1
'I p��$

"

0.1ÇAS DOS OLHOS,OUVI- DI;strI'to Federal, d IJ ,. t
-

I
'

C'D�plornado pela Faculdade
a n ao $DOS, NARIZ E GARGANTA Ex-interno do Hospital p'SI'- � (',

,Nacional . de Medicina da v

'

Universidade do Brasil
Ex-Assistente na Policlínica quiátrico e Manicômio Judí- DR. CLARNO' G. MES DE DEZEMBRO I 1'" A.

'

"

Ex-interno por concurso da
Geral do Rio de Janeiro, na ciário da Capital Federal. GALLETTI 5 - Sábado (tarde) ,-'/ ,

,

....�',I

Maternidade-Escola Caixa de Aposentadoria e Ex-interno da Santa Casa de'
_ ADVOGADO _

Farmácia Moderna - Rua ,*
'

�lIiulAl7Y!! Ti':ftfttfJ,.,A i
Pensões da Leopoldina Ral- Misericórdia do Rio de

'

-, VVIU4I"(; VII .,.,.

(Serviço rio Prof. Octávio lway e no Hospital São João Rua Vitor Meírelles, 60. João Pinto / "'-
' i '

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa.
Janeiro. FONE: 2.468. 6 -'- Domingo (tarde) -' I � nOS tiAPCJO,S .

,
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica - Doenças FI

. • r '

Cirurgia do Hospital
Curso ��n�?da:�:�:to Na-

GOnSul�;:�sa�;lifíCio A- --=- .._o�'Ia..n�:��__� ��:���toModerna
- Rua

�-MJ',DJ"'-" �ft,'�,---"t'tI. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das '
',.,' õ:..

J
. mélia Neto - Sala 9. ' -2 Sáb d (t d)

aneu,o 10 às 12 horas. 11
- a a o ar e -

-

ia.
" '" -

Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às
'!esidência: Rua Bocaiuva, Informações' Farmác,�a St,o. Antônio

'

�
..

�, !'P ,

..,. � �

Caridade às 18 horas. 13C40'nsultas" Das 1-5' a' s 18 U,f.
'Rua JoãoPmto' , .,j ....../

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital de el ," 13 - Domingo (tarde)
- PARTOS-OPERAÇÕES Caridade, de 8 às lU horas.

horas.

Cons: Rua João Pinto n. 16,
-

Telefone} O..) leitor en_contrad.. nf8' Farmácia Sto. Antônio
Consultório: Rua Vito.r ,

'

1 i .r. -

das 16,,00 às 18,00 Consultório: 2.208. "8 ,'c� una, l}'lormaçoes que Ru J
-

P' t
Meireles, esquina com Sal- ,-. .:J.U· d I

a oao ln o

horas.
Residência: 3.305. 'necesáíta, uudnamente e f

19 Sáb d
danha Marinho. ime<Jlato:'

- a a o (tarde)
Pela manhã atende
d'" .te II

Residência.: Travessa DR. VIDAL JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
iarramen e no os- Urussanga 2. - fi E t d' ii 022 R T

.

pital de Caridade. �

Apt. 102. I CLÍNICA DE CRIANÇAS � GS ato
•.

I
ua rajano

R idê 'â
aze a -. 2.656120 - Domingo (tarde)

esr enci :. DR JOSE' ROSA'RIO I CONSULTóRIO - }!"eli- Diário da Tarde

3.5791 D ,. C t
.

Rua: General Bíttencourt •
. D'" d M h" 2.463

..1.' armacia a armense

-,'I,)e Schmidt, 38. 'IaflO a an II •• ,

n. 101. - ARAÚJO -

CONSULTAS _ Das 4 A Verdade.: ..
'

..... 2.0ltl Rua Trajano '
-

Telefone: 2.692. " '

6 h I
Imprensa OfIciaI .•. , 2.688 25 NATAL - Farmácia

I__

'

_

'

CI íNICA MÉDICA
as oras. HOSPITAIS .Noturna - Rua Trajano

DR-". ARMANDO VA-I • RESID�NCIA - Crispim De Caridade: I
Doenças de eríanças 2.314

' 26 -,S,.ábado (tarde), -I'
LÉRIO DE' ASSIS I

(Tratamento�de Bronquites Mira, 25.
" (Provedor) ••..... I F

FONE -'3.165. (Po�aria) 2.036 armaCla Esperança - Rua'

_ MÉ'DICO _

enl adulttis e crianças). -

. . • . . . . .
1

C Ih' M f
.

I C I" V' M'
Nereu Ramos 3.8311

onse eIro a ra 'I
Dos Serviços de Clínica In-' onsn tono: Ito1', en'e- M'l't

I 18 10 d DR GUERREIRO DA 1 1 ar . . . . . . . . . .. 3.157 27 - Domingo (tarde) -

fàntil da Assistência Muni- es, - an a,r.. S� S b -ã
- I

H
"

D 10 30
'

S A
ao e· astI o (Casa 'Parmácia Esperança - Rua

cipal e Hospital de Caridade orano: as , as
I FON EC d S 'd ) 3 15"

11 "O d 230' 330 h
e au e • ., ConselheI'ro Mafra I

CLINICA MÉDICA DE ,i) e as, as', , 0- ,
�

,

. I • . .

I
Màternidade Doutor

CRIANÇAS E ADULTOS ,ras. EspecIalIsta do HospIt,al C I
.

C
A,

••121
,

,

R 'd'
'

A 'd R' I
II' d A II

Jar os orrea ... v

_ Alurgia _ (esl encla: vem a 10 lho erna pare lagem CHAMADAS UR-
Consultório: Rua Nunes i Bl'anco,-152 � Fone 2640.

'.
Lâmpada de- Fenda - Re-

GENTES"
, .

Machado 7 - Consultas das- I'"
rator - Vertometro etc.

Corpo de Bombeiros -'t3U

10 às 12 � das 15 às 17 horas. DR- ANTÔNIO MO Raio X, (radi?g.rafia da Ca-
Serviço Luz (Recla-

Residência: Rua Marechal
'

,-

: beça) - RetIrada de Cor- �) 2.40'
NIZ DE ARAG-O h d P I

- maçoes......... ..

Guilherme, 5 _ Fone: 3783.
'

,

. A pos Extran os o, u mao e
�olícia (Sala Comis-

Esofago. sário')
Receita para uso de Oculos.

. . . . . . . . .. 2.0311
CIRURGIA TREUMATO- P j' i (G b D I

Consultório _ Visconde
o lC a a. e e-,

�,OGIA gado) 259'
de Oúro Preto n. 2 - Altos

. .
"

Ortopedia
Consultó,rio: João Pirito, da Casa Belo Horizonte).

"
Residência - Felipe Sch- COMPANHIAS DE

Doenças do aparelho respi- 18i)as 15 às 17 diàriamente. midt, 101 __:_ Te!. 1.560.
' TRANSPORTE

ratório All:REO

TUBERCULOSE Menos áos Sábados
DR. ' SAMUEL TAC "... 3.700

RADIOGRAFI
' Res.: Bocaiuva 135. I" •

d
,

• 1 AE RADIOS- ,

FONSECA'
\.l'uzeuo o Sul .' 2.500

COPIA DOS PULMõES Fone: � 2.714. Panair -.. 3.553

F "I"""CaId'l'OurgpiaeldaO TFoarCaU'Xlda'-de -,DR-:-NEWTON-- CIRURGIÃO DENTISTA Varig .........•... 2.325

'" w
Consultório e Re:;idência: ,Lóide Aéreo . . . . . . .. 2.402

Naci�nal de Medicina, Tisio- I D'AVILA Rua Fernando Mach.ado, 5. Real 2.358

logi'sta � Tisio(��r'urgião 'do
I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - CÍl'urg� Scandinavas ••..... 2.500
, HospItal N:ereJ.! Ramos Doencas de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes HOTÉIS

Curso de especialização pela Proct�logia -' Eletricidade Móveis e fixas. 'Lux .. ' . . . . . . . . . .. 2,021

S. N. 'i.'. Ex-interno e 'Ex-as- Médica Raio X e, Infra-vermelho. Mal{estic ' .•..

sistente de Cirurgia do J;lrof. Consultório: Rua Vitoi' HORARIO: De segunda a \fetropol .

Ugo ,Pinheiro Guimarães' Meireles 11. 18 - Telefone: ;;exta-fei,ra das 10 às 12 ho- ,La Porta , '

,
(Rio). 1.507.

'

ras, e das 14 às 18 horas. Cacique .

'.

c.on.s: Felipe Schmidt, 38 Consultas: As 11,30 horas Das 8,30 às 12 horas aos Central ,.

- Fone 3801. e à tarde das Ui ho.ras em sábados. Estrela .

Atende em hora r.Jarcada, diante. CLíNICA NOTURNA as Ideal ..
, -.; .

Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vidal quarta e sexta-feiras das 19 ESTREITO

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

,

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Dezembro de 1953

.----------------------------�.------�----------------
-------�---

'\

Rio de

'l

O serviço noturno será
efetuado pela farmácias
3to. Antônio, Moderna e

\foturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano.
,

-------,_

a c I T EDR I. LOBATO
,

FILHO

Agência
de

Pu bhcidade
2.276
3.147 Caixa Postal, 45
3.321 Florianópolis
3.449 Santa Catarina
2.694, '----------- ..----

3.371 I CASA MISCELANIA dlstri
:'.659' buídou dos Rádios R. C. A.

: V!dor, VáJvulal'l e Discos. I06' Rua Conselheiro MafrL

o ESTADO

ULTRA SONO
TERAPIA'

/

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMIlN.
PARA INFLAMAÇOES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM

_
HORAS MARCADAS.

DR� GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONflE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HOHIZONTE.
RESID�NCIA - FELIPE' SdiMIDT N. 113.

, Negocios' de Ocasião
--

A SUBRAL; com escrltório 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 madeir�
(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 SU:1Ves e sem juros;
.
Dois lotes situados nn Avenida Trompowsky

medindo, cada um, 13 x 50.
'

-----------�------------------�---
,

\

OLHOS - oevmoe - ....AIUZ • 9AJU1JUfTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.� ..'...,...

"

Ree.ita de Oculo.. - Eum'_d. J'uaelo d. Olho para
j�la••ifleqlo da Pr••do Arterial

.

lIoderaa Apáralha.,m.
c......t6rl. - Vi.,oada 4. Oure p,.... a

---_ - ---

I

Expresso ,São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLOIUANÓPOLlS _,_'- BLUMENAU
- A(;ENCIA -

_. ,-'ACIQLE HOTEL' -

I Viagem 'com segurança
e- rap·idez

I S() NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

I' F1.ri��Ó�!!O_ (;!�L�8!!!�1�11�;Uba
-

Agê..ncia: R.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente SHveira:

._, _ .. , ..�--�-----------------
\

Lavando com Sabãó

\iirgeml Especialidade
da Cla. WETIBL INDUSTRIAL-JBlovllle. (marca registrada)

economiza-se 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
ciar Gratifica-se,

PEROEU.SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

ANIVERSARIOS:

lia brasileira, é pessôa mui
t., relacionada nesta cidade,
onde goza de merecido
prestigio pelo seu carater
e pelas qualidades de cida
duo e funcionário.
As muitas felicitações

que receberá juntamos as

de O ESTADO.

SGT. ACELINO A.
CARDOSO

\...

Transcorre, hoje, o ani
versário natalicio do nosso

presado conterrâneo sr.

Acelino Assonípo Cardoso,
10 Sargento do Exercito,
servindo no 14 B. C.
Militar que possue rele

vante folha de serviços à

Nação, o ilustre aniversa
riante goza de muito pres
tigio, pelas' elevadas quali
dades que ornam sua per
sonalidade, não só dos. su
periores, como dos subordi
nados, razão pela qual ver
se-á cercada de justificadas
homenagenes.
{) aniversariante é pes

sôa muito relacionada .no

mundo civil, notadamente
entre esportistas.
A's muitas homenagens O

ESTADO se associa.

SRA. DR. LAURO
DAURA

Ocorre, amanhã, o ani
versário natalicio da exma.

d. Natalina Barreta Daura,
esposa do dr. Lauro Daura,
clinico residente nesta ca

pital.
O ESTADO cumprimen

ta a ilustre dama aniversa
. riante, respeitosa é cordial-
mente.

MENINO MARCELO

FAZEM ANOS, HOJE:

- Sr. João Franci[,co

Gonçalves, motorista;
- Sr. Aquilino Tonic·tn,

residente em Campos No

vos;
Snra. Alipia de Sou

za Lúcio;
Menino Nel$on, filho

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Dezembro de 1953
----�--�-------�------- -----, ------ --- .------.----_.

der o seu armazem desta

cidade, situado à Praça dos

��.B\ BSTAn'Q/��IVende-selV,'· _

- -

A E�SO STANDA�D DO
.

' ./, .
�

BRA;jIL INC., deseja ven-,

'NO LAR E' NA SOCIEDADE

SR. NAZARE' Exército residente em Curí-
CAMISÃO I tiba; ,

Transcorre, na data de - Sta. . Ilza Terezinha
hoje, mais um aniversário d'Avíla:
natalício do nosso conterrâ- - Sta. Valda-Inês Lis
lJ€O sr. Nazaré Camisão, a- bôa, filha do sr. Jose Lis
tívo e esforçado Escrivão bôa.
da Delegacia Regional ' de
Policia, nesta Capital.
0, aniversariante, descen

dente de tradicional famí
doso,;

_
- Sra.

O povo de São Joaquim, I go dos seus amigos, em re
reador Joaquim Leão Benpela sua maioria, vem pú- dor de sí sempre se encon-
to de Carvalho, será emblicamente demonstrando I tra ,al�uéln. . '._

_. vão, é êle o candidato do
3. satisfaçao em saber que E tao amigo dos pobres _

.

t

I dos ri
. povo, sem exceçao.terá como seu represen an- �omo os ricos, com a mes-

,

bléi E d 1 li 't' d O povo o quer como re-te à Assem ela sta ua, o na so ICl u e com que

a-I. - presentante - sómente osvereador Joaquim Leao 'ende um atende o outro.. ,
.

. negocistas presunçosos elOS que' Bento de Carvalho (Qum- Sempre prefere estar Juntodo e estimado conterraneo, ' '.

petulantes são contra o can-sr. Filomeno da Costa A- -em 1634 os holandeses, 20). Os chefes dos partidos :lOS pobres a estar junto-

. didato que o povo escolheujá senhores dos fortes da politicas do município, mór- 10S granfinos e coronéis. -rantes, contristou profunda-
V',. .

porque conhece a sua ca-
m.. ente varies círculos de a- barra do Paraiba, se apos- -nente aquêle personalistas - ive mais para os seus se-

POll'tI'ca' Ih 't .

d '

I
pacidade de trabalho e tu-tividades da Capital. O ex- saram da cidade; ou da costumeira '11e an es o que para SI.

J d ' -

it P AI t d -. . do o que verrt fazendo detinto, velho servidor públi-
- em 1821, a unta e , de grupo, estao _em SI ua- ara e e o os sao IgUaIS. .

d R I 1, t I N-' f itc "PUXAI
bem pelo bem da nossaSão Paulo irige uma e- ção perp exa: .- na ura - ao e a ei o ao

presentação ao Príncipe- mente, preferem como sem-. SAQUISMO", tanto assim I
terra, e pela felicidade de

. m .

nossa gente.regente D. Pedro para que I /;!.� Para aqueles que' gostam pre, para candidato - um que, não vive em

macu-Ificasse no Brasil; 1
• ("",,\,,) de estar bem penteados. medalhão, um petulante mancadas com os maiorais. São Joaquim [á tem o

2 R· d I FIXBRIL representa0 ultima
f' coronél E' t t AI' di seu candidato. - É JOA-- em 183 ,no 10 e � ,_ cran mo o,u um por an o e e o can l-I .. I ,,,,��\, palavra em ". _..

. '.

QUIM LEÃO BENTO DEJaneiro, nasceu o teatrolo- fixador ultra. cheio de dinheiro - mas, dato de todos os Joaquinen- "

go Francisco Pinheiro Gui- '7" m o d e r n O. O povo está exáusto de vo- ses bem intencionados, á CARVALHO (QUINZO)
.... ,

blé dI' i "O Jânio Quadros" de Sãomarães, falecendo na mes-
* AGORA-'�M1BEM EM B!SNAGA tal' em presunçósos e pre- Assem ela Esta ua, pOIS,t

5 d O .nl ., • • •

d
-

AI I' Joaquim; o candidato doma cidade em e utu- .

"lenclOSOS seus imrmgos que, apesar e nao estar e e a
-

povo contra os seus inimi-bro de 1877; _ depois de eleito cavam sua na Assembléia, já é, o re-'que o estimavam sobre-
,

maneira. - em 1865, o Exército' de Lima e Silva e Generais I sepultura politica. presentante do povo de: gos
...

Amanhã data aniversia, Daí porque o desapareci- Brasileiro, sob o Comando -Gelly Obes (argentino) e O povo quer um candi- nossa terra.
I (as.) Louriool Bernadinodo galante menino MAR-' mento do velho Arantes co-

do General Manuel Luiz

ii Henrique Castro (ori�n-l dato que seja seu amigo -

.

O povo não mais acredi-' Néto.CELO, o lar do sr. Dornín-
moveu nossa Capital. O se- Osório, acampou em La�u- tal), intimando ao ditador quer um seu legitimo re

gos Fernandes d'Aquino, pultamento dos seus restos na-Brava, nas

pr�xi�ida-I Francisco Sólano Lopes, de-I presen�ante -:-- qu�r um
Gerente de O ESTADO. e mortais tiveram enorme

des do Posso da Pátria;
.. puzesse as armas, tendo I que seja parcela de SI mes-

de sua exma. esposa .:I. r,1a- h t
- em 1866, Curupaiti

I este resDondido que estava, mo um que conheça as suas.

.

.'. i acompan amen o.
- 1"

rIa, de Lurdes Cardoso de O ESTADO. apresenta sofreu forte bomb�rdea- disposto a tratar sobre a necessidades, um que co�oAquino, se engalana festi- 'f '1' enluta- mento por algu.ns.navlOs de_1lJaz com bases igualmente o vereador em apreço saiba. - -

. pezames a aml la , l"vamente. I da. I Esquadra Brasileira; honrosas para os beligeran- lutar pela causa do povo - ó.b .. i..á umÓ. cóntó. que

�1i�;liiIi.�f!::..
lhe ..enderÃ jul'O eem-Marcelo, o inteligente ii-

_
- em 1868, antes das .tes mas não estava dispos- sem interesses inferiores.

dI pens6. OI'
e

lho de nosso colega com .. Na Polícia 6,30 horas, em Lomas Va-
to a ouvir uma intimação JOAQUIM LEÃQ BEN-

§�mIS�siSESESES�.mm�_ leva..';'p&l'&su&"esiÉlên--p]Eta o seu 50 aniV�"sá(':i) lentinas, cessou o
_

tiroteio Je deposição das armas; TO D::<: CA:R,VALHO é o 1.1 I ció. um liooç_ e útil presente:; ·at<tlício, entre as ale�:t ISS Antonio Mussi, queixou- entre as linhas combaten-
_ em 1915, em São FraQ- I

legitimá candidato do po- um BELISfilMO eOFREde AÇO eROMADO.dos gtenitlhores,_ irmãos e de sdeo qcuoer:e:temadpre�ags·a.d2a30deh109 tl��' ufm_partlamentar ��as�- cisco do Sul, Sandta Catari- vO'. simpl:s e modés�o nda �
...._'CO AGP.:Oq'iC'::'JO'e0LNOVAOquan os e sao caros., , ,

-

elro ez en rega ao mlmI-
na, foi inaugura o o Forte maIS estrIta concepçao a, t::J I� .... r\' D-

Por tão grata data M1r- ras, alguém de dentro de go de uma nota assi�ada '''Mar'echal Luz". palavra, inteligênte e co-
I � ,/'tCi-�o-, 16·"

I _-�-_ FLORIANÓPOLIS _f SAr�1'A C;:.TAFlIHAceIo oferecerá, aos sem: um automóvel jogou um pelo Marechal Luiz Alves I And?'é Nilo Tadasco- rajôso, é sincéro e fiél ami- .'

inumeros amiguinhos, uma' tijolo contra a sua janela,
lauta mesa de doces finos inutilizando a vidraça.
e guar·anás. " -0-

Os que trabalham em O
o:.

Osvaldo Paulino Duarte,
ESTADO, prazeirosament�. proprietário do bar Mira-

do sr. Major Nelson de Oli
veira Coelho, 'oficial do

Recifes.
Aceita proposta por es

crito, que deverão ser en-'
viadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal 139,
Itajai.
-,)-;)�().._.()��

Preceito do Ola
ALIMENTOS
ENERGÉTICOS

23 DE DEZEMBRO
- em 1589, os indio? de

Mbapeva, que sitiavam 150
FAZEM ANO$, AMANHÃ brancos e 1.000 indios ali- Além dos alimentos pro-

Car- ados, da Divisão de Alva- tetores (proteínas, sais mi
- Jovem Amaury

1'0 Rodrigues, foram derro- nerais e vitaminas), exis-

Natalina Barreto tados em Sergipe por Chris- tem outros encarregados de I
tovam de Barros; �ornecer o combustível ne-I.Machado, esposa do sr. Flo-
-em 1634, o Forte de cessárío para que o orga-

Santo Antonio, na margem 'nismo possa trabalhar e

esquerda da foz do Pafáí- manter constante a, tempe
ba, capitulou. Os holande- ratura interna. As gorduras
ses só perderam este For- f' os hidratos de carbono
te em 1654, quando então (açucares, farinhas) são- Sra. Helena Simone
voltou a ser brasileiro; os alimentos combustíveis,Ferrari, esposa do sr. dr.
- em 1667 foi condena- também chamados energé-Heitor Ferrari, funcionário '

,

U
- do a morte o Pidre Anto- ticos.� n�; I

Sr. Húlio Nicoláu Herrê- nio Vieira; I
-------------

- em 1822, o Coman-'
;a, Consul do Uruguay ne5-

t C it 1 -lante Botas, entusiasmado'a api a ;
.

_ Sr. Romildo Augusto
-. com o combate do dia 8,

da Silva, comerciante; \ saiu de Itaparica, afim de

S 'S'l' Melo' provocar a esquadra por-r. , 1 VI0 ,

tuguesa, mas cercado, con-

rentino Machado, comer

ciante eh' Henrique Lajes;
- Sta. Zulmira Aguiar,

funcionária da Imprensa
Oficial;

Sr .. Virgilio Dias Ju

nior, residente em. Blume- seguiu escapar-se;
- em 1868, prosseguia onáu;

_ Sr. Airton Silva; "ogo de infantaria nas Mo-

-Sr. Jorge Corino da las Valsntlnas, entre bra-

Luz; rileiros e paraguaios. Pe-

_ Sr. Rui Pereira; Ia tarde as tropas do Gene-

ral catarinense Jacinto Ma
- Sr. Rubens Vieira;

" . -'1
. h d Bittencourt foram

_ Sr. Jaime SI va, ra- c a o 1
_

,1' t 1 f' t t rubstituidas por um contin-J.1O e egra IS a; .

_;_ Sr. Francisco Tolenti-I gente oriental e pela Bri-

N t dada do Coronél Paranhos;no e o 'i' _

- em 1942, os russos a-
- Sr. Gustavo Silveira;

�uerra.
24 DE DEZEMBRO

vancaram 150 quilometros,
FALECIMENTOS: =ntr'e os rios Don e Donetz, f

.

FIL0MENO DA COSTA durante a segunda grande
ARANTES

O falecimento, no sábado
A data de hoje recorda-último, do nosso veneran-

co aposentado, era um es

pírito sadio, inteligente, de-
votado à leitura, sempre a

par das conquistas do pro

�resso. A sua palestra cati

vante e culta, pontilhada de
finos comentários criticos

que lhe mostravam a acui

dade, atraia admiradores,

j
L. o>

3
---�.��---.--.--..._-- ------

'.f i.,.f
�,.,

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

._

. "

,V. sempre vê alguém fumando
.

-

�
�'

ontinento
Uma n-acionalpreferência

U M P R -o D U T O c.ae.sssC R O ZSOU Z A

---------------��--�----�--���----------�--------

O pOVO de s. Jo�qul·m I-a' -tem
ta em politiqueiros de gru-

U po ou de família, embora

Ca n d i d,a to á' assem b Ié ia :��:jaa�:s C!:���q:e��os�nt::�
ticulando fôrça para impe
direm a candidatura do ve-

..

Com ês�e vafoV' V.S.
.

.

',AVENTURAS •••DO ZE-MUTRETA

·-'-,.1 �

., :._� .'

,( -

" "

mar, apresentou queixa
contra seu empregado He

lio Fontes por ter furtado
de sua casa a importância
de Cr$ 8.200,00. Helio foi

encontrado numa casa de

baile, e em seu poder a

quantia de Cr$ 7.650,00
provenientes do roubo. O

larápio está recolhidb ao

xadrez da D" R.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AO, QUE SE PROPALA, E' BEM PRQVA'VEL A REALIZAÇÃO, NO'DIA 3 DE JANEIRO NESTA CAPITAL, DE UM AMIS
'fOSO ENTRE OS PELOTÕES LOCAL E CLUBE ATLE'TICO CARLOS RENAUX, O FORTI'SSIMO GREMIO BRUSQUENSE
QUE VEM DE LEVANTAR' O TI'TULO NIAXIMO DO EStrADO, CREDENCIANDOaO A REPRESENTAR O FUTEBOL
]jARRIGA-VERDE NO PRO'XIMO CAM PEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL. AGUARDEIyIOS OS ACONTECIMENTQS.

E s p o'r t i vo"
�_�����"�"�"�"��-<���"�"�"�"�""••••••M.M.M•...................M.M.M••••••�UU8•••••••�•••N._.�.� ·�

Regr�ssa h. je a Curitiba
Pelo avião da Cruzeiro

:lo Sul regressoa hoje a

Curitiba o nosso distinto:
conterrâneo José Abílio

I

'.-inchado, à. conhecido San-jIord das canchas Iutebolis- I

. ticas, há vários anos radi- I
cada na Capital parana

ense, onde defende com

grande·brilhantismo as co-
,

..

"
'es do Clube. Atlético Para-I.

naense, tendo sido em 1950

Grandes. festejos estão creativa Humaitá construiu té � po��o relegado a pla-, do T�radent:s �e Tiju:as. I cal' Adelaide.
.

��tutar da seleção arauca� 'fprogramados par� o próxi- havendo por bem dar o no- no inferior, O Jogo principal sera tra-. O dr. Aderbal Ramos da nana. .'

mo domingo, 1)3 bela cida- me do preclarõ homem pú- Dois grandes intermuni- vado entre os conjuntos do Silva comparecerá aos fes- O valoroso player .

que
de de Nova Trento, quando blico e desportista à sua cipais foram =prograrnados. Avaí, desta Capital e Pay-: tejos, devendo ser recep- : veio em visita à sua mãe
será inaugurado o grandiO-1 maior realização que vira Jogarão no novo estádio, sandú de Brusque, em dis-

i
cionado às 11 -horas, Para que se encontra enferma,

so Estádio "Dr. Aderbal beneficiar sobremaneira o como preliminar, os con- puta 'de um rico troféu 0-
I saudar o grande catarinen- tem sido-muito cumprimen

Ramos da· Silva, que a se.] esporte daquela cidade, a-I j,:_ntos do Mumaitá, local e ferecido pela Usina de AÇU-t' se foi, designado o dr. Wal- tado pelo seu vasto

circulo, cordialmente, desejando-
ciedade Esportiva e Re-

.
ter Silva.' . de amigos e admiradores. lhe boa viagem e muitas

A D O L F I N H O • ' •
"O Estado Esportivo" I felicidades

na terra dos

DISPENSADO

On[lnl �� � ! n'[n11-t nnfln fn[nf n I:-=-::�a:::�:::,,_,_,,�.
U II II U � H IIU , U � U � BOLA BRANCA EM JOGOS DIURNOS

WALTER HELFER NA SÃO
SILVESTREO esplendido . saltador Agora, anunciando o seu São Silvestre, o magnífico

conterraneo Silvio .Ney )ropósito de melhorar a fundista Walter Helfer,
Soncini,. do plantel de atlé- .narca, Soncini saltou 3 me- que representará o. Clube
tas do Clube Atlético Cata- L'os e cinquenta centime

rinense, atravessá no mo- .netros, fato que se verifi
menta sua melhor, forma cou domingo passado

,

no

física e técnica. Ainda no estádio do 14° Batalhão de
mês passado, em brilgante Caçadores, perante um I

perfomance que mereceu bom público. I
fartos aplausos, o excelente Parabens, Soncini.

., .
liaram domingo,. pela ma-

Via-aérea segulU ontem i h-
. ,. ,

9 h
'

_ ,; 11 a; com InIClO as oras,
'):\ra Sao Paulo, afim de

d d Abri d'

no grama o o rrgo e
tomar .parte na sensacional·· ..

Menores, as equipes juve- res.
Corrida Internacional de

nis do PALMARES F. C. e Antes do início da pele-i
d AME'RICA F' C .

f t f d
.

ter, mereceu a atencão dos
I tados,

a Federação oficiali-:"04I"Io()oI_IK)o_D!04D..c:»4I-'<><&�)'_()''''''''''''' o . ., em Ja o o ogra o ama 01', JO- _ _

.,' disputa de um troféu, ofe- vem Henrique Wendhau- zará essa medida. �
CAMPEONATO PAULISTA DE ! �'ecido gentilmente pelo des- sem, fez questão que am-

-- .-

FUTEBOL 'portista dr. Ciro Marques bas as equipes posassem
S. PAULO, 22 (V. A) 12° Ipirànga. 30 Nunes. para suq..objetiva.

- Com os resultados dos 13° Nacional 34 O quadro rubro da Praia Os quadros jogaram
'prelios relativos à nona ro- . de Fóra, repetindo sua assim formados:
dada do returno, a posição PROXIMO JOGOS grande atuação do domin-I PALMARES: - Norber-
geral dos concorrentes áo QUARTA..,FEIRA, dia go anterior, abateu espeta-I to, Costa e Apory; Tavares,

Adolfinho, o maior gole i- Campeonato Paulista de 23 -São Paulo X XV de cular a equipe do abenega- i Haroldo e Colombo; bani-
ro catarinense destes ultí- Futebol passou a ser esta Novembro, de Jau. do I-rmão Sabino pela con- lo, Béto, Celso, Adilson e

mos, anos, e o que mais ve- por pontos perdidos: DOMINGO; dia 27 tagem de 4 x O.' I Osmar. .

zes defendeu as cores do 1° - São Paulo 4 Santos F. C. x Guarani F. 'A primeira etapa termi- AME'RICA: - Carlos,
- selecionado catarinense, foi 2° Palmeiras 8 C.; AA' Ponte Preta x A nau com a contagem de 3 Itamar 'e Walmor; Carli�
como divulgamos, 'um dos 3° Corinthians 13 Porto de Desportos; E. C. a O pró AME'RICA, goals nhos (Caréca) , Alberto e
convocados para o treinos 4° Guarani 14 XV de Novembro (Jaú) assinalados por Betinho Hélio; Carlinhos, .Maury,
do Clube Atlético Carlos 5° Santos 19 x C. A Linense; E. C. XV (2) e Maury, respectiva- Ivan, Tonóli e Betinho. �

Renaux, que- na qualidade 5° XV de No�embro de de Novembro (Piracicaba) mente aos 12, 15 e 34 mi- No América todos se PQr-
de campeão do Estado te- Piracicaba 19 x A. A. Portuguesa; S. C. (11UtoS. taram" a altura. Entretanto
rá a incumbencia de ser I 6° Portuguesa de Despor- Corithians Paulista x C. AI Nesse ·periodo o Améri- é justo salientar o trabalho
o primeiro clube a

'repre-j
tos 20 � Ipiranga; S. E. Palmeiras

I
ca foi mais quadro, dando, do trio final que foi o pon-

sentar Santa Catarina no 7° Ponte Preta 21 x C. A -Iuventuns e Co:.. I desde o início, a impressão to alto, seguido por Hélio,
Campeonato Brasileiro de

I
8° Linense 23 mercial F. C. x Nacional de que arrazaria .o esqua- outra grande figura, eb

futebol. 9° Comercial 26 A C.. / drão do Abrigo de Meno- secundado por Tonoli.
O magnífico arqueiro do 9° XV· de Novembro de. NOTA Possivelmente res. No Palmares, Costa teve

Avaí todavia :r_esolveu pe- .Jau 26
.

teremos'um jogo antecipa- Veio a segunda etapa e uma grande atuação, sendo
dir dispensa dos treinos, a- 10° � Juventus 27 do para sabado, já que o novamente o marcador fun- o melhor -do seu time, se-

tendendo a motivos impe- 11° Portuguesa Santista Pacaembu estará livre nes- cionau por intermédio do guido por Norberto, Beta e-
riosos, no que foi atendido 29 se Etta.

. centro-avante Ivan, aos 19 Osmar.

pelo técnico Hélio Olinger, ___"_"""v
� ... -- ........-...,��

minutos, num grande lance Com esta vitória os ra-

de forma que desta vez não ENCIDO EM CURITIBA
que fez vibrar a diminuta pazes Praianos deram um

teremos 'no arco da seleção O vice- Campeão do Chile torcida 'rubra que para lá' passo para a conquista de 2)
catarinense a figura queri- CURITIBA, 22 (V. A) I que

mais predominou du-
se_ transportou. seu primeiro troféu.

do do grande guarda-va-
- Ante-ontem nesta capí- rante o transcorre do en- E assim continuou o rit-

. las. tal, o Everton, vice-cam- contra. Os tentos foram de

I
mo do jogo até o apito fi- .

peão chileno, jogando um autoria de Acinho e Juarez
Derrota do Cruzeiro prelio de confraternização: para os locais, assinalando tIVY'_......_...............-_-_._- -..-_-_�.._.._.._....,.... - -�.....JV"--. -�,

Estambul, 21 (U. P.) - internacional, com o Ferro- o goal de honra dos chile
A equipe de futebol do viário, campeão paranaen- nos. Diaz.

,

Cruzeiro de Porto Alegre se, foi por este batido pelo Na proxíma quarta-feira,
(Brasil), foi batida por 3

. placarde de 3 a 1. o anda- o Everton, deverá defron
a 1, pela selêção turca. No menta do encontro foi dos tar-se com a seleção para-

�'O Estado
Estadio Dr. Aderbal 'Ramos'da·'Silva
DOM]NGO PROXIMO EM NOVA TRENTO A

.

INAUG·UR.ACÃO 'DA MONUMENTAL PRACA
'DE ESPORTES DO HUMAITA
-4vai x'Pays8ndú o cotejo anunciado

Náutico Fracisco Martinel

li; desta Capital.
Nossos votos de felicida

de.
-.,---_--

'GRANDE TRIUNFO DO. AMERICA
REGRESSA HOJE A CURITIBA

Sôb uni. sol ardente, pre- nal do árbitro Irmão

bino, vencendo aquele que
melhor se desicumbiu nos

---

90 minutos regulamenta-

atléta
'

conseguiu superar
seu próprio recorde de
salto cOJIl vara, assinalando
.3 metros e 40 centímetros.

M. BORGES

PENTA-CAETANO FELIPE
'CAMPEÃO

GERALDO

Sa-

jas diurnas levadas a efei
to nesta capital. A inicia

siva dó sr. Abelard França,
.omo não podia deixar de

RIO, 22 (V.A) -De re- representantes das agre-
torno de sua viagem á Eu- m i a ç õ es metropolitanas,
repa, o 'presidente da Fe- que acordaram em

.
reali- .»

deração Metropolinana'�àe zar algumas experiencias,
Foo-ball sugeriu, numa das tal como vem sendo reali
ultimas assembléias da en- zado na' Europa. Nestas
:;idade especializada, uma

experiencia com a adoção
:12 bolas brancas em pele-

condições, o jogo amistoso'

que será levado à efeito
nesta capital, entre a Por

tuguesa e um cambinado'

mineiro, domingo á tarde,
será disputado com bola

branca. Conforme c:s resul-

OPINE LEITOR E ...

Mundial de Basquete
No ano de 1954 tomarão parte 'no II Campeonato

Mundial 'de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amh
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
campeonato prevê a realização de partidas em São
Paulo e Rio, alérri de um torneio de classificação' em

três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau
lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela.
sua organização e aparelhamento material poderá assis
tir internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"
ofereça condições, isto é, esteja coberto.

.

No intuito de preparar desde já ium ambiente fa
vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
espetáculos desportivos de tanta 'relevância, é ainda,
destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial.

Nossa quadra como está tem recebido os maiores
louvores de todos os desportistas que VIsitaram Floria
nópolis; coberta � será- ri palco seguro de competições
de singular· importância . Semanalmente ás 5a. feiras
publicaremos uma das' cartas que nos forem dirigidas,
em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo
a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

- _1'__ QUESITOS--
1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente

para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?
(Máximo: - � (cinco) linhas datilografadas).

-- Deverão os Governos do Estado e Município con
cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando
conjugadamente?

(Máximo: - 5 (cinco) linhas datílograíadas) .

3) -- Deverão os Governos do Estado, Município e Di-
retoria da FAC conjugar esforços, para obterem

o apóio: mais uma vez, do povo catarinense no sentido
de tornar o Estádio "Santa Catarina" um dos mais so

berl?os Ginásios de esporte da América do Sul?
(M,iximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas ) .

.'

primeiro tempo, o� turcos mais'movimentados, sain
estavam vencendo por dois do-se veneedora a equipe
a zero.

Pela quinta vez

consecu-I
de São Silvestre, devendo PREMIOS

tiva, o corr�dor Geraldo ser mais �ma ;ez. represen-o. T�das as cartas recebidas ser?o_ numel'ad�s, PU?Ü-Caetano Fehpe, agora no' t::mte 'carlOca a grande cor-
cando se um� �e�as em nossas edIçoes de qumta-felra,

Flamengo, sagrou-se cam-I rida internacional' de 31 do I déV�n'?O o mlsslvl�t�, para i,dentificação, juntar à carta,
_ . ..' _

. e dlShco desta crOlllca, envIando-a para o seguinte. en-.peao da prehmmar canoea . corrente em Sao Paulo. .deréço:.
..

_

.

' ... :

naense.

A renda alcançou a cifra
de Cr$ 67.885,00,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

Diplomatas Agraciados. Pelo I

Govê·rn.o Argentino _

.

BUENOS AIRES, 20 (V. I' do Cérimonial; Aguinald.i
A) - O presidente da Al-, Bcvlitreau Fragoso, chore

gentina conferiu a Ordem 10 Der artamento de Ad.ni

do Mérito, no grau de Grâ Il.istrê'ção do Ministério das

Cruz, às' seguintes peno�a-I Roiações Exteriores; J JiL>

']idndes .brasllelras: embai- ·\lb,�rto Lin-s de Barros e

}:ndores' Mário Pimentel' Edmundo da Luz Pinto; :.10

Brandão e Lou�ival Fontes, I
grau de Grande Oficial ao

êste chefe da Casa Civil da Mmisvro Martins Francisco

Fresldêncía da Repúbl (CrJ. Laíayette de Andrade
JGão Coelho Lisboa, chefe

·····i-·��--'

'I KM DE LAMPADAS FLUORESCENnS

Para a iluminação da Sede Cenfral do Banco do Brasil SA .

São Paulo - a General Electric forneceu 7.000 lâmpadas'

'fW:�%\'t
fluorescentes, HOO reatores, 7,000 "starters"·

e 14.000 receptáculos.
Colocadas, somente as lâmpadas, em linha reta,

atingiriam uma extensão de 7 quilômetros]
Essa preferência pelos produtos da

organização que produziu e aperfeiçoou
a primeira lâmpada el�trica reafirma

a confiança depositada pelos altos

. - _.__._---------�------
� . '"

.

CRIMINOSO DE GUERRA CANDIDATO A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

semanário dos israelitas na

Alemanha.
O antigo comandante su

rremo alemão na Itália, que
fora condenado como cri
rr.ínoso de guerra e respon
sável pelos massacres

- da
Via Apia, foi libertado há
deis anos.

BERLIM,20 (V.A.) - O
general Kesselring, antigo
criminoso de guerra, será
candidato à presidência da
República Federal no ano

próximo - anuncia em cor

respondência de Bonn o

"Berlinér Allgemeine Zei-
- tung", edição berlinense do

I

dirigentes brasileiros nos imensos
:lrecursos" técnicos e na longa experiência,

patrimônios ganhos pela G.a
UNI CONDOR IA
RAPTANDO A

CRIANÇA
BOGOTA, 20 (V.A.)

Um jovem condor extravia
du e faminto esteve a ponto
de levar em suas garras urna

criança, Jorge Eliecer ça·
r abal. Se não fosse a rápi
da intervenção do pai do ga
roto, que de espingarda ao

ombro alvejou e matou a

ave de rapina, o menino te- ..

ria sido conduzido pelas
garras da mesma.

O condor era de côr mar
ron, de grande ta�nho c

quase dois metros de UH,

extremo ao outro das asas,
com garras muito desenvol
vidas. A sua morte se deu
no momento em que a ave,
desesperada pela fome, pro
tendia transportar o menor.

O fato constituiu um ver-

!LANÇADA UMA'

IBOMBA NUM CI
- NEMA ROMANO

através. de 75 anos de

pesquisas e. atividades no

campo' da eletricidade. ::ii.·.ROMA, 20 (V.A,) - Foi
lançada uma bomba de .fa
brícação rudimentar num

cinema romano que proje
tava "Anní Facili", filme de
Luigi Zampa, Essa produ
ção já havia provocado vio
lentos incidentes, Trata-se
em parte de uma sátira da
Itália fascista.

I
v. pode confiar na

SíMBOLO DE

E<xe EltN elA
dadeiro acontecimento. N·)
momento em que O condor
h ser embalsamado, um a

companhante do improvisa
do caçador depenou com

pletamente a ave, para uti
lizar as penas em sua fábri
ca de chapeus, em Monte
ria, capital do Departamen
to de Cordoba, onde se VI',

rificou o fato.

NA INDÚSTRIA
E 'NO LAR

Icademia ·da Icord.eon
Exames de execuçlo

Da exma. sra. Profa. Ce- zar-se-âo
-

no próximo dia

�ilia Di Bernardi, Diretoi..ll26 do corrente, às �5 horas,
da Academia de Acordeon 110 Instituto de Educação.
"Santa Cecilia", recebemos Manifestando-nós muito

amável convite para assis- gratos pela atenção' do con-

'1irmos o exame de execu- vite,formulamosplenoêxi- Reprovou Toda a .Turma de Farmace
.:
laó,1(J�

ção, 'do Preliminar e Ad- to nos exames a realiza-

missão, dos alunos daquela rem-se' e desejamos felicí- por 010 ter' sido escolhido p�raDlofo
Academia. dades na conquista de seu" ; ..rr.,LO HORIZONTE, 20 todos os anos é escolhido Pais�ue. através de um seu I-Referldas 'provas reali- objetivo. (V.f\} _ Noticia um ór o dos farmacolandos, a pon- parente que conclui o cur

gão desta capital que, [un- to de ter-se 'habituado à so, ameaçou reprovar toda
to com os adontolandos, só. distinção. Desta vez, porém, a turma. caso a mesma não

se formara um farmacolan- -os novos' farmacêuticos re- o e.scolhesse para paranin
do, pois é praxe a formatu- solveram escolher "o prof. Iar a formatura. Os farma
ta conjunta dos dois cursos. Jorge Viana Martins, igual- colandos não se Intimídarar-,

.

/'

A razão disto, segundo mente merecedor da distin- e em consequência foram

cão. todos rara a segunda época,
a sole- Com isto não concordou meHOS o parente do cate-

os para- c prof. Alberto Teixeira drático.·
ô prof,

�: ..
""

Exames de Admissão 8,OS
Ginasíos _

..

Preparam-se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.
REa Fernando Machado, 32.VIVER! MORRER

.

D�Dende do J:M 195�1 A REFORMA DA.CONS'fITUIÇÃO
BAIANA

extraordinárioríodo deSALVADOR,20 (V. A.)
- Em caráter extraordiná
rio, voltou a funcionar a

Assembléia baiana sob a
-..._.".,..._....-

, presidência do deputado
. : '-:," • , II:'. • llAugusto Publio. _?àmente a

i\IiIi;iiillil"'�,.
FONE" Uu .aJ. c.u. r...." lU' � 30 de março a Camala vol-

..... "0,"1..1 O_PdAlIJ.a 341. J.- •• ,:III' -:... ...
".

- � , , d d
. .

....D.�. _I. tara as sua.s ativi a es nor-
ltuCIIA.JU, PROSEBR"

7-.
"-�'lna

mais, figurando, todavia, na
pauta de trabalhos do pe-

funcionamento, importantes
projetos de. leis, inclusive a

reform:a da Constituição do
Estado para a criação do
cargo de vice-governador,
do Estatuto dos Funcioná
rios Públicos, do Ensino e

reforma do decreto criando'
as Secretaria de Saúde (�

de...._Polícia.

�1 ,'éf!!!!3 criam, magros e crianças ra-1----------
• � iff!!i!f!i quitiças tonííícar-se-ão com LI\.CABARAM COM

A REUNIÃO
.
DE "PAZ"

CURITIO"

INESPERADO REGRESSO DO SR. JOÃO'
GOULART'

Hoepcke»Navio-Motar
. «Carl

, �
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

"

.

j
Paris, 20 (U.P.) Uns

,. vinte veteranos da guerra
da Indochina romperam on

; tem à noite um- cordão de

policiais e tentaram dissol
ver a cacete. e cano' de

chumbo uma" reunião de

"paz" dos bolchevistas:
Outro grupo de 180 ex

combatentes, não tendo po
dido vencer a' resistência
dos policiais, arremessaram
pedras e tijolos contra o

edifício onde se realizava a

reunião dos bolchevistas

quebrando numerosas vi

draças.
Quando os bolchevistas

deixaram o edifício, os ex

soldados os atacaram es

talando um conflito que os

policiais conseguiram do
minar com dificuldade.
Muitos dos bolchevistas e

o «Duque de
Caxlas') na'
Italia·
ROMA, 21 (U. P.)

Encabeçados pelo seu co

mandante, capitão-de-fraga
ta Francisco Vicente Bul

cão, 126 tripulante do na

vio-escola brasileiro "Du- ta-feira, em uma 'visita de

que de Caxias" colocaram, oito dias à Itália,
hoje, uma coroa sôbre o Os cadetes e marinheiros

túmulo do Soldado Desco- foram homenageados' com

nhecido Italiano. um almôço no refeitório do
'

.:A cerimônia realizou-se Ministério da Marinha, en

diante do �onumento à Vi- quanto os oficiais o foram

tor
-

Emanuel, na histórica I no palácio Barbirini.

Praça Veneza, Os- 40 ..

cade-I
Na sede da Embaixada

tes, 6 oficiais' e 8 marinhe�� do Bra��l, no palácio. Doria
ros do Duque de Caxias Panphili, o embaixador

chegaram a esta capital, de Carlos Alves de Sousa ofe

ô_ni�us, procedente de Ná- recerá uma recepção em

poles, em cujo pôrto o na- honra do' pessoal do Duque

via-escola entrou na quin- de C=txias".

RIO, 20 (V.A.) - O sr. I antecipando ontem que há

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO .loão 'Goulart regressou três dias se acha demíssio
Escalas intermediarias em Itajaí e Santos, 'sendo inesperadamente esta ma- nário o ministro do -Traba

neste último apenas para o movimento de passageiros. nhã de Curitiba onde se en- lho.
centrava em companhia do O sr. João Goulart que"

I presidente da República. O visitou à tarde sua noiva, na
lfato está sendo tomado co- casa-do sr. Spartaco Vargas,

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE· mo tendente a confirmar "a foi por volta das 18 horas.
REIRO de 1954: notícia. dada" pelo comenta- ao cinema, furtando-se' ao

rista político das FOLHAS, contacto da reportagem.

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

2,5/1 27/1 1;.'2 2/2
5/2 7/2 12/2 13/2
16/2 1.18/2 23/2 24/2
27/2

'.

ESTUDANTES AGREDIDOS PELA
POLICIA EM VIÇOSA

BELO HORIZONTE, 20. contra a autoridade; tendo
(V.A.) - Sem nenhum! o juiz ele Direito, tomado
motivo [ustificável para vio- todas as providências cabí

lências, o delegado de Vi- veis.·

IÇOSf
e sete soldados espan

caram um grupo de estu-

dantes do colégio daquela
cidade, saindo feridos va
rios dêles..
A diretoria do colégio a

presentou queixa-crime

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

r ,

Fraqueza. em 8é,al
Vlnbo Creolotado

(SUv.e'ra)
seus adversários
ram ferimentos.

Para mais informações dirijam-se à _

recebe- EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVFX1AÇ):() nnF:prT-CE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AUMENTO NA PRODUÇÃO NACIONAL I
DE AÇO' I

S, PAULO, 20 (V,A.) - toneladas de aço em língo-
'

; Segundo dados fornecidos tes, no valor de ;
I

pelo' Servico de Estatistica Cr$ 1.504.359.000,00.. Em I

Georgetown, Guiana Bri- da Produção do Ministério igual período de 1952, o país i
tânica, 20 (U.P.) - A Sra. Ida Agricultura, de janeiro íproduziu 662,325 toneladas I

Janet Jagan, prestou decla- la setembro do ano em cu1'- Ide aço, no valor de ,

'

-

t
,- 'so, o país produziu 746.274 Cr$ 1.270.526.000,00,

raçoes �n em, por o�aslao I _' _, __ ..

.

-

de seu .julgamento, Junta-:Cestureíras e AUX1'I,'ares demente com nove outros a-, I '. .'Iicusados todos detidos por- 'Costura
'

;:a�iz:�a!om��!: 1����:00 Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura I,
não autorizada. com bastante prática em confecções de crianças.

:

Serviço permanente.
.

.

A acusada negou haver Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.
falado durante a reunião,
alegando ainda que os fo
lhetos 'bolchevistas apreen-.I
didos não se destinavam a Idistribuição entre os pre-

PRESTOU DECLA
RAÇÕES A BOL
CHEVISTA JANET
JAGAN

T,- -: -.-",
.. --------------

I'

. Escola Prática de Comércio i

Senna Pereira
sentes.

EXAMES DF. ADMISSÃO
la E'POCA 4Respondendo a Uma per

gunta, disse' que. o livro
'''Rumo à Liberdade", es

crito pelo primeiro minis
tro indiano em inglês, é
uma de suas melhores o

bras, e que o lê constante

mente, Declarou também
ser judia e que tem tanta

fé nas doutrinas de Karl
Marx como em sua própria
religião, e nas doutrinas
de Hehru e Gandhi.

Filhos, genros, 'netos e sobrinhos ainda consternados
Ao lhe ser perguntado I com o falecimento de sua mãe, sogra, 'avó e tia, ocorrido

se a Rumênia, está sob \ o. no dia 14 do corrente, convidam aos .parentes e pessoas
dominio bolchevista a sra.: de suas relações para a��!�,ti· em à missa rlp 7° dia que, em

Jagan respondeu: "A Ru-I sufrágio
de sua alma, mandam celebrar na Igreja Matriz

A.'

d
. de São José, às 7 horas do dia 27 dêste mês (segunda ..

menta _e uma emocracia feira).
popular, assim como o es-I Desde já antecipam agradecimentos a todos que
tado do povo chinês. comparecerem a êste ato de fé cristã, assim Fomo sensi-

bilizados agradecem a todos os que acomp�nharam até
a sua última morada.

-

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

diariamente das 17 às 19 horas.
Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX

.- ESTREITO'-

" Missa de r· Dia
VVA. LUIZA DEMETRI JABôR

.------�--------------------------------------------------- ----------�--.--------

C'í nema sFlorianópolis
de

Expresso�_.1

Pavoroso' Incên
dio em' Campos

Novos ANDR ADE &. KOERICH

,IPI' iiISegundo informes tele-
Transporte de cargas em geral entre Florianó;:olis,
'i' Cli1'itiLa e São Paulo

gráficos, grande incendio

irrompeu, na madrugada do As 5 e 8 horas
Evelin Kayes -:._ em
CIDADE

.

APAVORADA
No programa:

Complemento Nac.

Preçó 7,60 - 3,50
Censura: 14 anos

As 8 horas
John Agar - em-

TAPETE MAGICO

No Programa:
Comp. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Censura: 14 anos.

- Com v,ial�etlS dirpÍ<ls e permanentes
Matriz: - ;'�LORIA NÓPOLIS

�n'a Cnnselhl'il'n 1ITafrn,-i.1S
Fone: 25:14 _. Caixa Postal, 435
End, Teleg',: SANDIL\DE

Agência: - CURITIBA
-tvenida 7 'de Setembro 332() /24

•

.zr"> �... Fone: 847 (Linha Paralela)
.....

- -;;;::..�
d .......anll 00 ef -_ End. Telegr.: SANTIDRA

r f\ns c _..

d num
- .: Agência: .- SÃO PAULO

'(;;se- "Passe tCUSL "cio da ode c,
. I Rua Rio Bonito n, 1247

\ do oUU j _ ltef6 CfJIIfI
\Me, onge

to de onoc VOo � �«:"'�," Fone: 9-3 t-96 - Afende Rápido RIOMAR
razlvd rccan . ',_ '

..'". I End. T,'legr.: SANDTIADEoP
OS ener9\� \ 89fodáve\ COI" I '

s-:
f\OV

\s \he -,erã \Ad e
otor, '\'" I

'�..;oo.utiMsOM
I

JD . HORIE �

SE A �
.�aflBD(' .�

'De 2,5 a 22 H.P.

�-P
,t

bes, cujo prédio, de 8 a 12.
metros, era de propriedade
do sr. Manoel Antunes de

Souza, sendo sua constru

ção de madeira.

Poucas foram as merca

dorias que -puderam ser

salvas, pois o prédio ardeu

completamente, apezar dos

esforços do Tenente Dele

gado de.Policiacom os ele
mentos de seu destacamen-,
to e concurso de alguns po

pulares.
A loja sinistrada achava

se no seguro em muitas

companhias e os prejuizos
são calculados em mais de

Cr$ 600.000,00, tendo sido

aberto o competente inqué
dto.

I

, I

As 8 horas
Marlon Brando 2.. em -

VIVA ZAPATA", .

-o-

I

Complemento Nacional.

Preços: 6,20 ---: 3,50
Censura: 10 anos.

Censura: 14 anos.

(Agências no Rio de Lameiro e em Belo Horizonte com

',-áfego tmitu o até São Paulo com a Emprêsa de Trans
,po1'tes Minas Gerais _S/A )

ORGAHISADO
L-

EDITADO
POR

1)(J/)ÁLR/(Jf g(J4J([g
gE/XAg"NKTTO

Cerâmica São CaetanoDistribuidor

As'8' horas
. Ida Lupino -em_-

LAÇOS DE SANGUE

C. RAMOS S/A
FLORIANÓPOI\13 _3MITA (I,ft.HINA

Comercio - Transportea
Rua João Pinto, 9 FpoliaI

-'-'oU, ' ;

'Casa para
alugar
Aluga-se uma casa' de

material (Nova) sita à rua

Pedro Demôro 1612, (Can
to - Estreito).
Tratar na Rua Saldanho

Marinho 123.

No Programa:
Complemento Nacional.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

,
.

.: O MELHOR JURO -

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

\ ,

·····.····5,%·18AHCOdeGRf�ITO POYUlARI� AGRíCOLA' .

I I

� d'''..cJ,flM-<', 16
-

. ,

..
'

f"L.ORlANOPOUS - 5ro.,e�r6.rlno.

(;11 B·i:XII!JERONIMO COELHO. 14 � Caixa
239 - FlorÍãn6polh
DISTRISmnORES

Postal,
"As 8 horas

Gino Cervi -em
VENENO DO PECADO

., .

.

. DE"5ITO$ POPULARES
'. i,� .

'.'" ,r. .

BANCO AGRICOl,A
'RUA lRAJAlf';,j l4.8'"

,

'

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

I
-

----'\

EC'ITAL. Senhores Dentistas
o LABORATóRIO DENTÁRIO KIEPER

agradecendo tôda a atenção dispensada, assim

çomo os trabalhos que lhe foram confiados du
rante' Ul53, sente-se reeonhecidamente agrade
cido aos Srs. Odontólogos e deseja-lhes um

FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO

No programa:
'

Complemento Nacional

Preços: 7,00)- 3,50
Imp. até 14 anos

fLORIAN6pOLts' ,

ASSQCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM

De acôrdo com o que 'deliberou 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,
nesta capital.

'

As propostas deverão ser apresentadas até às 10 ho
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. "

n
RIiJO Mar.c"aJ D.Horo, 3"', 1,-0,.11., "'":0\' :,.,..0'

CURITIBA rurt;Ju.IIII; PROSJ;BRU------- ----_._..>.-'----------

PerDia-RestauranteClube 15 de Outubro
Rua Alvaro de Carvalho. Salão de bar e sorveteria; salão de refeições, cozi-

Programa do mês de dezembro. nha, depósito e casa ele 1 1( radia, tendo uma área com

I Dia - 25. Matinada Inf�ntil. Lente para o mar para uma churrascaria.

I
Dia 31 - Retumbante Soirée "Noite de

confrater-l
Funcionando à mais -de quatro anos à Rua 27 de

nizaçâo" em Homenagem aos Srs. associados e exmas. Maio 748. - Est�eito.
.

famílias. . Aceitam-se propostas.
. .' -

--.- , , .

Florianópolis, 7 de dezembro de 1953.

OSNY ORTIGA
.,"""��.,,,.,.,��.

r"'iili!!�"!"",,,�:3_�.. _ ". ;'
-

�!��:-T:-' :

,\i', ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- 'v,

0,- í.

l\1diIJilt de elastex da mais
afamada marca NEPTUNIA

CI'S 380,00

f

Capinhas colegial desde
_ Cr$ 140,00

..

Calções de banho de
shantung Cr$ 87,00

....1"'

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com' prega
�tl'as; mangas japonesas; com.. punhos virados, bolsos.
embutidos, e cinto de couro debruado. Linda - variedade

em cores. Apenas Cr$ 560,00

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

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortimento caprichosamente
lindo e uma seleção de alto
bom gostnl

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

_j

Finíssima calça para linho Cr$ 2;;0,00
Calças de brim para trabalho CrS 57,00
Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00

.c,

!
1
!
1

.

�
1
I

i
í
!
1 COLCHÃO DE MOLAS
I
!
1
!
!
1
i

, ,.u"" .. ��•• t""""_'''''''.'''rN''_''''�'_ ••.,,,,,,,.,,,,,,�,,,,,,,,,,,��","-,-

i

'Ga r a ui i d II

por10anos
PR(�BEL

e

DIVllfO
• -M. Re-g. 0.0 99.353 ;
--�-'�'�'---"-'-""-'-"'�"- __ "H·_ .. • ..•••• ..

·t·
1

Colchões de molas-DIVINO o colchão de mola mágica o

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

Preços Que São uni Verdadeiro
Brinde De Fim - de

-

A DO"

'da A- M.ODELA-R
-,

, .

I

"

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,00

Elegante terno de finissimo
tropical, corte e acabamento

perfeito:
/

Pura lã c-s 950,00
Meia lã c-s 455,OQ

Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

c-s 225,00

Finissimos ternos (conjun
tos') de verão SARAGOSSY

c-s 585,00

7

SoJá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00

Jogo de cretnne bordado Casal Cr$ 165,00

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

-

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS EARATEIRA DO ESTADO!

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

Saias desde Cr$ 43,00

1.000 lindíssimos vestirias de verão CrS 118,00
Vestidos para casa desde Cr$ 68,00

'vestidos_de praia _)

vestidos de passeio

vestidos 'de toillete

Uma variedade belíssima!
I-

-r

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

ALGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

Finíssima marquisete, larg. 1,30 Cr$ 25,00
Nylon de algodão, lindas COl'<!S para janelas Cr$ 32,00

I
Toalhas para cópa duzia Cr$ 89,00
Cretone Linhol, 2,20 metro ,......... Cr$ 53,00
Colcha de casal superior a "............. Cr$ 114,00

I Toalhas de rosto felpudas a " " Cr$ 15,00
[Jugos de cretone para casal _a .' . , , . , . : .. ,. Cr$ 149,00

,Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas a ,., , ,... Cr$ 35,00
Calças de brim a ." .. '",." ,......... Cr$ 57,00
Calças de tropical : Cr$- 95,00
Calças de puro linho a ' " ,...... Cr$ 225,00
Pijamas superiores -

.;.................... Cr$ 129,00
Ternos de meia lã ,......... Cr$ 225,00
Guardas chuvas a , ,.,.,' , , Cr$ 75,.00
Camisas de seda Sport .. , .. , , , .. , . . .. Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.

GRANDES OFERTAS PARA CRIANÇÁS
Vestidinhos bons Cr$ 25,00

c-s 89,00
Cr$ 35,00
Cr$ 20,00
ér$ 43,00
o-s 47,00
@r$- 55;00

Ternos de brim para mocinhos . ,
.

Calças õtímas .. , . , , , .

Camisinhas listadas , .. , , , , , .

Camisinhas de Jersei desde ' , , .

Blusões Sporte a
..

'I'erninhos _com blusínhas a '. -: . ;.':,� .. r.",

'Etc. Etc. Etc.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de E<nsa�o a Ca�di-'N�o m��!��:s��rea:e �;I�::DO

datu ra Cordel ro' Fa rias RIO,22 (V.A.) - O mi- nha que o mercado livre

••e!!!llil nistro da Fazenda declarou não interessa ao país, pois
RIO, 22 (V�Á.) Com

'I
também o general Cordei-

I
rias estavam alguns [orna- sem fundamento as noticias nele, só há operações cam-

absoluta segurança, pode- 1'0 de Farias não entrou nas
I
listas militantes na impren- procedentes de Londres, se- biais de pouca significação

mos informar que o nome
I cogitações do presidente da sa desta capital e da de São gundo as quais o Banco do ,da economia brasileira.

do general Cordeiro de Fa- República, como se divul-' Paulo. Daí sua divulgação Brasil está intervindo no - Não expressa, portan
rias como possível candida- gou, com esta ou aquela in-

I
mais 'ampla em todo o País. mercado livre de moedas to, a paridade do "cruzeiro"

tenção. Colhemos mais que Foi como uma semente lan- estrangeiras para melhorar nem sua relação com as de
entre aquele grupos de ami-

I

çada à terra que talvez' pu
foi inspirado por grupo de gos do gal. Cordeiro de Fa-

'

desse germinar .....-

..

lTnTsiõTaõüiiensi
..··

-Formandos de' 1953
uistro da Guerra, general memorativas do centenário

Realizou-se, em Laguna, Mattos - João Macuco da
Ciro Cardoso, regressou, do Paraná, das quais parti

no dia 19 do corrente, a Fonseca - Julio Carlos de
. .mtern, pela manhã, via aé- cipou o presidente da Re-

solenidade de colação de Oliveira - Ji.!lio Raulino '- '

rea, de sua viagem aos Es- pública. O ministro Ciro
gráu da Turma Ruy Bar- Bez Horn _ Liane Rollin

.ndos de São Paulo e Para- Cardoso dirigiu-se do aéro-
Laranjeira _ Luiz Ernesto J>, d t

' .-'

d
'

bna, on e eve ocaSI80 e pa- porto ao seu ga inete de
Schiefler - Marcia Zamel- I .

f t d',

ranm ar urmas e norma- trabalho, no Palácio da
A solenidade realizou-se la 'Fal'ac M' T Io - arra eresa l' t id d d P' t G d d.

" 'S as na CI a e e Ique e 'uerra, on e ,passou a es-
as 20 horas, no Cine Tea- Pedone - OswaldoRollin.. .

, .

e Lajes, respectivamente. pachar numeroso expedien-
tro Mussi, tendo como Pa- Rogério Carlos B R-

. e-
Em Curitiba, a convite do te até às últimas horas da

trono o grande brasileiro mor - Sérgio Martins Na- h " ,I
vam-se coisas de fazer

vi'-I
mais invejadas. rado, um rosário de desven- cognominado "A Aguia de

governo local, assistiu a tarde de ontem.
- ,:::if _ Wanderley Carvalho"

__.____

.

brar uma pedra! Um Estado onde a Ins- turas. E o rictus que lhe Haia", ,-ParanI'nfo, 0 Prof.
'

da Rosa - Zolândi Macuco
Um estadista! trucâo Pública era citaida 1 lábi t d

" .

su cava os a lOS, o ravo e Tairo _Ulisséa Baião, sendc da Fonseca.
Um homem de larga vi- como organização perfeita e

uma desilusão. Encosta1:Íc �lomenageados os Prof.T
são e insensivel a qualquer representativa da - cultura na porta do café, olhos per- Germano Donner (Dire-
influência alheia, isto por de um Govêrno e de seu dídos não-sei-em-que, con- tor), Prefeito Dr. Paulo

Ique tinha cerebro para se pOUvom' Estado tava e recontava o que se Carneiro, .Inspetor. Haroldo I Cnede nado a'
-

governar a si mesmo e um onde 'impera- passára. Ainda não podia Born da Silva, Aniela Wan- ,�

tirocinio da vida prática va a 'ordem e a lei, dando acreditar que um Secretá- da Labanowsky, Prof. Eli- MO r te' o Ba r-Icomo muito poucos nesta DOUCO trabalho a Justiça, rio de Estado fosse capaz b h UI'
, P f H 1za et issea, ro. e e-

ba-Azulterra. .que não tinha "casos" ca- .laquilo: "O homem pare- na S. da Silva, Prof. Her-
beludos para resolver. cia um possésso. Suas mãos minio Hensi da Silva', Prof.
A lenda, que havia co- tremiam e seus olhos fais- Maria Cabral Mendonça,

lhido em suas malhas im- cavam. Sua voz, um arre- Prof. Maria Carmen Bessa
'rOQUIO, 22 (U.P,)

I

piedosamente o "homem", mêdo caricato de um teno- Pinho, Prof. Romen Ulys-
O tribunal de Utsunomiya

'

ti b V' condenou à 'morte, hoje, de
con muou a o ra. leram rino esforçado. Sua palidez séa e Prof. Rubens Ulys-
novas promessas. O que ha- xí'nfundia-se com a bran- ,

sea.

prometeram mundos e fun- via não prestava. Agora é rura da camisa. O homem Formaram-se os seguín-
dos, faltando apenas pro- que o povo veria com seus' era um espectro. Logo que tes jovens, a quem O Es
meter-nos apenas o parai- proprios olhos, o que era êle se levantou para galgar tado apresenta felicitações:

res.

só; mas. .. nada cumpri- governo, fartura, justiça, tu 'I tribuna, mostrava-se tão Orador Arão Luiz
d t d f té sI' d d A polícia suspeitava de

ramo o, u o, en im, a e me -

,1 tera o, que to os nota- Schimtz·- Cineyd Soccas
M ti d t

- b dânci g' neros h E que Kurita, que circulava
as o mo IVO es a !!-ao mo a un ancia em e -ram que ia ave r. coisa. Ribeiro _ Cirilo Augusto
"t'

. f 'do babescos '1 'S b em t odo o Japão como tra-
e CrI icar, mas SIm azer

I
e em pre lOS na , o impossíve aconteceu. o, V. de Castro Faria - Ed-

AI 1 t f I

b 1 1 Iícante do mercado negro,um pequeno ape o. ' agua corren e e agua res- uma forma ruta, inqua i- son Gomes de Mattos
A vila do Lageado da ca e sombra, para descan- Iicável mesmo. Estávamos Elisabeth Daux Mussi _

fosse o' autor de uns quin-

eh 'd d C
' 'd' 'd

.

it I ze assassinios.
apa a o aete, no IS- so o espm o. todos boquiabertos, temen-I Fernando Marcondes de

trito de Catuira, município' O povo encheu-se de es- do pelo que/viesse, face à
'

de Bom Retiro, fica locali- peranças novas e comeu do estranha conduta do Dr. De DeI e'm de, J'ud a'zada nos altos 'da Serra Ge- reparto de um monstruoso Fernando Melo. Quando êle

ral e contornada pelo rio bolo, preparado com os insultou as classes arma-

Caeté. Este é sinuoso, de mais sutis e esmerados do- das, senti um arrepio de in

muitas correrias e tem mais tes da arte técnica dos dignação. Mas as palmas es

ou menos uns' 8 metros de grandes mestres em culiná- trondosas, que saudaram e

largura e sôbre o mesmo ria, Um portento. Uma coi- dignificaram a atitude más-

não existem pontes. 'ia nunca vista. cuIa do patrôno da turma,
Moram nesta vila 18 fa- Os "gulosos" e até os sr, Major Jaldir Faustino

mílias, com umas trinta cri-, que estavam em dieta por da Silva, retirando-se do

anças na idade escolar, e causa da diabete se farta- recinto, foi um desabafo.

não existe aqui nem esc0- ram, lambusando-se, lim- Meu e de todos os presen

la, igreja ou mesmo cerni- pando os labios assucara- teso E creia o
-

sr. que até

tério. Porém, estas crian- dos com a lingua. agora nessôam nos meus AVISO AO POVO ,do na Mangedoura de Je·
I

ças, achando-se incapacita- Depois, a trrstissima re- ouvidos, aquele caloroso a- A Irmandade de N. S. do sus.

das de assistir as aulas, pois velação! plauso, aquela repulsa cole- I Parto comemorá solene-I' 4 - Ramos de Oliveira,

...Jl e�cola mais perto fica a Só lenda. Pura lenda. So- tiva,' traduzidos em mãos mente, como todos os anos, colhidos pelo sr. Osmar

distância de 10 quilôme- mente lenda e nada mais. contra mãos. Confesso que a passagem da data em que Cunha no proprio Monte

tros, e tem que atravessar As decepções foram e tinha os olhos razos dágua, Jesus Nasceu. das Oliveiras e depositadas
o rio 8 (vezes), e em tem- são tremendas. quando vi meus dois filhos, Este. ano, porém, a festa sobre a marca do pé de

pos de chuva êle fácilmen-, Choro, Iágcírnas e la- de pé, saudando o gesto ad- daquela Igreja atrairá a po- Cristo, lugar santo que

te enche e para as crianças ma... mirável : .do seu patrôno .. pulação desta capital. marca o local onde Cristo

passarem arriscam a vida, Injustiças, calamidades Eles ganharam, naquela I É que, no presépio, será Subiu, ao Céu.

todos sabem que o verão é de tod� a espécie em, terra noite, dois diplomas. Um de exposto o MENINO JESUS 5 _ Outras r.eliquias da

muito chuvoso e o rio está I
e no ar. ginasianos, outro, de nobre- DOS MILAGRES, 'imagem 'I'erra Santa.

•

constantemente cheio; Gritos, pragas, invejas, za. Como pai, fiquei orgu- miniatura que o irmão sr. N a sacristia da Igreja
Apelo pois, em nome de ciúmes, tristesas, secas, én- lhoso. Por outro lado, con-. OSMAR CUNHA, trouxe de N. S. Parto ficará um

.

todos os habitantes, direta- eh tes
,.

t d tudo,' sentia a tristeza an de BELEM DE JUDÁ, livro onde todos os que ob-en es, penúria, u o... .i

mente ao sr. governador, já Qualquer semelhança gustiosa de vêr o meu Es- quando de sua recente pas- tiverem graça por intermé

que o prefeito não nos a- com o governo atual é pu- tado entregue a irresponsá- sagem pela terra onde nes- dido do Menino Jesus de

,verão registro-la.
AFIM DE MANTER

,

O homem .meneou a ca

beça tristemente. Suas mão.
encardidas atestavam uma

vida difícil. Seu terno sur-

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Dezembro de 1953

a Lenda e, a Opinião Pública
Eduardo Zamocois numa Um homem de acordo

vóga- to de conciliação ao govêr-
-no do Rio Grande do Sul

excelente obra romanceá- com o adjetivo em

da, escreveu "A Opinião' din'âmico!
I

Pública". Em sintese, o li- i Uni homem com capaci-
vro defende uma tese que dade de governar e fazer

expõe com clareza e lim-l feliz um povo..

pidez de conceitos o se- A lenda crescia com a

guinte: a formação da opi- quele desembaraço de vôo

nião pública através da len- que não encontra inpecilho
da. como' afirma Zàmacois.

Ele mesmo o afirma na E, de tal fórma foi cres-
- ,

última frase do livro: "A- cendo e envolvendo o "ho-

amigos do ex-interventor,
sem audiência de qualquer
corrente partidária do nos

so Estado. Dêsse modo,

TIM
go-trás do cadáver triunfante mem", que o Tizeram

imortal, como poeira de ou- vernador do Estado. BEAU-GESTE
,

"

ro, voava a lenda". : . Um Estado feliz, com seu

Faz tempo, criou-se em povo feliz, com as suas.

nosso Estado uma dessas finanças equilibradas e sô

lendas em torno de-um ho- bre tudo como uma das

mem e' de um nome. Conta- unidades da Federação

�pêlo
Como todos sabem, o

nosso estado está por de-

mais abandonado. Nossos

Governos, antes de eleitos,

veis, provocadores, e por
que não dizê-lo, portadore�
de complexos de culpa, de

mágua e de inferioridade.
Mas a advertência que o sr.

Fernando Melo' quís impin
gir à mocidade, serviu-lhe
de lição. As pahnas ào Pa-

tende; que crie apenas uma ra coincidência
escola, pois as crianças es- pura lenda!
tão sendo criadas como ver-

dadeiros selvagens, seus

pais pouca ou nenhuma cul
tura possuem que possam

legar-lhes.

ou então,

A. F. S.
----------

Supremacia da
4vi2Cão Yaokee

Como o sr. deve estar

bem ciente, na Suiça, na 10- WASHINGTON, 22 (U. hôno, e vaia ao provocador
calidade em que existir três P.) _ O general Nathan histérico e a empolgante
criapças na idade escolar o 'l'wining, chefe do estado- nação do Major Jaldir,
govêrno cria uma escola. maior do exército do ar, de- constituiram, "sem dúvida

Fica meu apelo, que espe- darou em entrevista publi- alguma, um belo gesto de

ro ser atendido. I cada pelo semanário "U. S, civismo, digno de um gran-

Atenciosamente subscre- News and World .Report"" de povo. 'Que �abe reagir
vo-me. que a superioridade, da a- à altura", E o homem, mal

,.

(Ass.) Horácio Alano viação norte-americana des- tHminava o relato, repetia-o
Borges. truiria qualquer. vantagem para outros, como que do-

Lageado da Chapada do que a Uniã.o. Spvi:tica pu- minado pela revolta, para
Caeté - Catuira - Bom desse tirar do poderio das que tod�s �oubess�m ...

j
,

SUqS for,ças terrestres. . .. BUM'

bosa,' curso ginasial, daque
le modelar educandário.

manhã, o "barba azul" ja�
ponês Zenzo Kurita, pelo
assassinato de três 'mulhe-

veiu O Menino Jesus dos
Milagres

-

Exposi�ão na Igreja do Parto
'pelo Natal

ceu o Deus menino.

Essa imagem trouxe uma

benção especial, tendo sido

benta e colocada na man

gedoura da gruta de Jesus,
na cidade santa de Judá.

Serão ainda exp�stos no

presepio da Igreja do Par

to os seguintes objetos:-
1 - Cruz de Oliveira,

tocada na pedra do Calva

rio

2 - Incenso colhido
bre a gruta de Belem
Judá.

BOA ORDEM, podendo
todos ver o Santo Menino,
serao ��'ganizadas filas,
após a Missa do N�tal, no

dia 25 do corrente.

Os fieis que queiram
contribuir 'com esportuléls
destinadas é reconstrução
.da Igreja do Parto e do Me

nino Jesus poderão deposi-
sô- tá-las, na ocasião, no· lugar
d· ) .

de a ISSO apropna o.

,Irmãos da Igreja forma-
(

tão guarda de honra per:
manente durante todo o

exposição,

3 - Certificados de san-
I

tidade, por onde se veri-

fica que aqueles que toca

ram o Menino Jesus dos
, Milagres t!2l:ão todas as' gra
I
ças como se' tivessem toca-

tempo que o Menino Jesus

dos Milagres e as religuias
santas permãnen'cerem

\

a posição do "cruzeiro". A- mais moedas concluiu o mi"
diantou o sr. Osvaldo Ara- nistro da Fazenda.

·_.,......-"...w· ... • - _,..--,......
\
__ -

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

'Regressou, Diretamente ao

Serviço
-

RIQ, 22 (V.A.) _ O mi- parte das festividades co-

"

T UR I S M O

.Falar em turismo, na atualidade catarinense, é
deboche, senão cinismo. Com dois dias de sol, ir
a São José é aventura que, para os seres humanos,
exige compleição de atleta afim de evitar desloca
mentos de rins e fraturas de costelas; para Os veí
culos, só com molas reforcadas e velocidade máxi
ma de 5 Kms. horários. C�m um só dia de chuva,
aqui 'mesmo, no perímetro urbano, se levantam
obstáculos intransponíveis. Nem defunto chega ao

termo final de seu descanso!
Ainda há dias, o nosso ilustre conterraneo, sr: Ge
nésio Lins, alí na Praça, ao desembarcar do seu

carro para cumprimentar varios amigos da oposi
ção, sentindo umas pontadas, esqueceu-se do meio
ambiente e gemeu:

- "Safa! Mais uma viagem
seria a última para mim! Não
aguente!"

Observamos que êle se estava imitindo nas

nossas atribuições, isto é, falando mal do' goVê1'1lO.
O cavalheiresco banqueiro itajaiense riu a va

ler. Más confirmou:
- Só de aviâol '

A noite, mais tarde, topamos com o deputado
Caruso Mac Donald, também arreado. Desculpan
do-se por haver falhado à promessa de algumas gar
rafas de ,Lagrirt�a Cristi, das de uso domiciliar ex-

plicou:
' " '

- Levei 16 horas de Urussanga até aqui. A
promessa está valendo! Vamos esperar que as es

- tradas .permitam!
No dia seguinte, o sr. Zapelini comunicava ha

ver suspenso a viagem da sua linha de onibus pa
ra Lages.

E depois houve, aquele monte de ehapas-bran
cas enterrados no atoleiro, ali na Agronômica, à
vista do palácio das mil maravilhas à custa dos
milhões de cruzeiros .. _

Falar em turismo, diante disso e depois dis-'

de Itajai para cá
ha cristão que

so ..•

JA' VINHA VINDO

O castigo, neste século, já começou a andar de
avião a jato. O caso dos municipios é tipico. O go
vernador, alguns dos seus deputados e toda sua

imprensa, atacaram rijamente o P. S . D. que se

opôs à criação de municipois sem base econômica
contando apenas com 'o recebimento das cotas fe�
derais. A aplicação dessas cotas acaba de ser re

gulamentada, por lei federal - Lei Aliomar Ba
leiro. Se houvessemos criados municipios com base
economica apenas nessas cotas, teriamos cometido
erro dos mais graves e ao re�és de propugnarmos
o progresso do Estado, teriamos atirado um casti
go impiedoso sôbre muitas zonas emancipadas.

Os tres mais futurosos distritos, que poderiam
-

ser municipios e viver com indepêndencia - Co
rupá, Rio do Testo e, Pirabeiraba - não puderam
emancipar-se porque a isso se opuzeram os udenis
t�s .de Jaraguá, de Blumenau e de Joinville. O epi
sodIO revela que a demagogia palaciana o que que
ria era a divisão política do Estado! Prdeu a pa
radada e está agora soluçando no muro das lamEm-
tações!.

.
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