
Condenados e Executados Imediatamente

Trabalhista,

Mensagem de NATAL

e de ANO-BOM, do sr.

Governádor , lrineu Bor

nhausen, ao seu povo:

MOSCOU, 26 (U.P.) o famoso marechal da se- Stal.n através de um livro B. Z. Kobulov, ex-minis- cutarlos, incluindo o próprio bunal supremo soviético "Izvestia", o tribunal de

Lavrenti P. Beria, que por funda guerra mundial, Ivan
I
sôbre o partido nesta área' Ll'O auxiliar da Segurança Beria, Dekanazov e Goglid-] julgou-os culpados de alti

I

oito membros, presidido pe-

14 anos foi chefe de polícia !..(�nlev, presidiu a sessão! da União Soviética. Levado do Estado e mais recente- zc, eram da mesma maneira
I
traição.

.

; lo marechal Ivan S. Koniev,
da União Soviética, foi exe- especial da côrte que apro- a Moscou trabalhou direta- ' mente ministro Auxiliar de que Stalin, naturais da Ge- De ia que contava 54 a heroi 9a 2a. guerra mun

cutado, dia 23, por um pe- . vou as sentenças de morte. mente sob as ordens do pi- Assuntos Internos; orgia. E' provável cue Ko- nos dr idade, tinha as altas
I díal, proferiu a sentença di-

lotão de fuzilamento, junta- Também estava presente na tador. S. A. Goglidze, ex-chefe bulcv também s�ja' da Ge-, condecorações soviéticas e
I zendo: "Ficou plenamente

mente com seis de seus an- côrte, Nikolai Shvernik, ex- OS OUTROS $1j:IS dos vastos. campos de CO!l- orgia. Todos os sete, eram tinha sido elevado ao 2° provada a culpa de todos os

tígos colaboradores, acusa-l presidente da URSS. • E�ECUTÁDOS centração do Extremo Ori- veteranos da polícia secre- pôsto do Kremin como pri- acusados, no tribunal, pelas
dos de alta traição contra o I Beria nasceu em 1899, na Foram executados com snte, campos do Ministério ta. meiro vice-primeiro minis- provas e também através de

Estado soviético. � aldeia de Merkeuli, na cos- Beria,: os-seguintes: de Assuntos Internos; :vrOSCOU, 26 (U.F.) tro c ministro -do Interior, confissões, tanto orais como

As sentenças de morte ta do Mar Negro. Como es- Vsevolod Merkulov, ex- P. Y. Meshik, recente- A União Soviética virou �.o- depois qu e Stalin faleceu, escritas".

foram impostas pela Côrte Juclante de engenharia em ministro de Segurança do mente ainda ministro de je, a página do livro sôbre há lJove meses. Entretanto,
Suprema da União Soviéti- Baku, em 1917, uniu-se aos Estado e mais recentemen- Assuntos Internos da Ucru- Lavronty :2. Beria; quando três meses depois, em julho, A nota roficial declarou

ca, que considerou o caso bolcheviques, integrando a te ministro de Controle do nia; o seu govêrno anunciou que o govêrno de Malenkov de- que Beria e os que tinham

no decorrer de cinco dias, polícia secreta. Até 1935 Fstado; L. E.' Vlodzimirsky, ex- 0 detentor, por longo tem- teve-o e o denunciou como I co-participado com êle "ten

a partir de sexta-feira pas-
,

seu trabalho estava circuns- V. G. Dekanazov, ex-mi- chefe do departamento do po, da cheira da PolÍcia S'"- traidor do Estado e do Co- taram colocar o Ministério

sada, , crito à áre-r , do Caucaso, nistro auxiliar de Relações Mín.stério de Assuntos In- creta (; H is de seus homens munismo. \: de .Assuntos Internos acima

O govêrno anunciou que quando chamotl atenção de
.

l�xteriores durante a

guer-I
[l'l'·nc.s, tendo a seu cargo, toram executados por um A SENTENÇA do partido e do govêrno,

ca e mais recentemente mi- .nvestigações clE' importân- pelotão de fuzilamento, de- I'
com o \objetivo de se apos-

O D· J C
.

.

.

.

.iistro de Assuntos Internos da particular. :ois de 11m julgamento se- :UOSCOU, 26· (U.P.) - sar do poder. e visavam a

13 uO. 00nresso �1<;;:;'�.Riiiep�1;'lb.li;;ca_d.a;G.e�or;;(g;iaiii;�_�_·_o_n_1j_n_im_0_tr_ês_d_os_e.xe
.. ereto ele (,DCO dias. O tr}- Segundo o jornal oficial, restauração do capitalismo".
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Elza Soares Ribeiro I sionado e corrupto, na qua-

A homenagem prestada, lidade de coadjutor do Pre

ontem, à noite, ao congres-I sidente da República e por

so Nacional, na pessoa do· ta-voz do povo. Ninguém, a

sr. Nerêu . Ramos fog� a.o I esta altura, pode .mai� con

currículo dos fatos rotineí- testar o poder fiscalizador

putados, não estiveram ape

nas deliciando o paladâr,
nem trocando-brindes tilin-

dos congressistas. Aí está o

Edição de hoje
.maravilhoso trabalho exe-

cutado por diversas comis

iões de inquérito. Aí está a

3érie de denúncias de cará

ter nacional, como que a di

zer ao pais inteiro que, ape

sar de tudo e de todos, o

Parlamento está vigilante.

reis, dêsses que perecem rá

pidamente na esteira do
"-

tempo, para ganhar a con-

sistência de um aconteci

mento histórico.

Reunidos no Copacabana
Pálace, os valores mais re-.
presentativos da impr.ensa
nativa, em tôrno da figura
simpática e lapidarmente
parlamentar do atual Pre
sidente da Câmara dos De-

8 paginas
------------------_._-_ .. __ ._.__._- -

•

interêsses mas o cadinho

purificador da grandeza na

cional, se tem levantado 'úl

timam�nte o clarão meteó

rico a cujo calor a trapaça
ria se derret� e a pólítica
lha reles sucumbe fulmina

da ante o gáudio da Verda

de, da Just�a e d� Direito.

O Congresso Nacional se

tornou a grande válvula por

. ..onde tem e",coado tôda a

podridão subterrânea que

vinh.a grassando nas sub

criptas dêste país em início

de decomposição e cujos
aleijões ora caiam em esta

lactites, ora se erigiam em

estalagmites, na penumbr�
das coisas escabrosas.

A êle cabe o papel de hi-

gienizador do ambiente po- (Do 'Diário
í'�ítico nacional, tão convul- I de 4-12-53).

Fêz o Congresso Nacio

nal o papel formidável de sificacões", no sentido de a· vestigarem. imediatamente,

sarjador dos tumores malig- purnr o 'doêS\'i<: de 421 ml a procedência dessas notas sações am-lamente divulga
nos que estavam carcomen- cruzeiros dos Correios e Te. tão logo :h(:s seja apreseu
do o organismo nacional; legrafos, ccníisdos a d. A- tado d;,,' .n portador, de
correndo em auxílio do Che

envolvido dalg.za Campos, está distri vt.;_ndo, k�o �'!!' seguida, co souraria. R?giúnal dos Cor
tantes, num frenesi de mo- fe do Govêrno,

-�

f
. buindo memorandos a �)- rnunicar-se com a Delega.

mentâneo entusiasmo, mas nas malhas de ôrças perrn-

sim celebrando um culto, ciosas e já quase impossi- dos os estabelecimentos:::ia de Ráuhos e Falsific:!-

não a um homem, mas a bilitado de arcar sozinho bancários e t.agadorías ero

um� fôrça viva que, hoje com tão pesada cruz. O que geral advertindo-os de que Prêmio «Alnert« Einsteio»
mais do que nunca, se tem verificamos é um entrosa- deve S"'l' .�c:Jdc' e apresen·

imposto ao respeito da· co- mento .de esforços, uma con-
tado imediai amente às al'

' cesso sr Ildo Aires de SOL va" cl> S li AI'd C

munidade nacional, qual se-. jugação de labores e, sobre-
.', 1. "ou(erJ"'do a um prol: bras·llel·ro i

za, f�i s�mariamente ex�� ca�� àeo; [Sa�;os, �a��e:,:�
1 'd 1

.' -

d loudaf.,c's pohciais que:, li I
ja, o Parlamento Brasi eiro. tu o, uma 1armomzaçao e RIO,2':: (17, A.) _ A A lho, fa.wndú entrega à Aca· ;·nel'éldo, apesar de eonbr Rib211'o, Hercilio Lima dns
Com efeito, êste' Congres- vistas entre o Executivo e

I quer que d;�)l·I.�sente notas .

I
.

d t d S 1 L
.

1 R'b
. cademia l:d(,::-:ileira de Ci- 'demia, no mesmO' dia em C'M1 o apolO e o a a po· ,_ <ln os, oupva I eira,

so quase ·.sempre acerba- o Leg'islativo... O povo tem o de mil crl..lzE:ÍrOf: com as se� l-I 1 Ih r 1
'

d,.

f'
A' r . .

d pu acao oca, que· ,e h· �al..lro ,oeio e Souza, LOll-
enClllS, con enu o premw que ,f'L ('(/,'acta o com o .• ,

mente profligrado e mesmo direito de confiar nos seus guin�es eal"1( i crísticas: n)
.

E' ." \J�audi;1 o modo correto pe· riva]. 'l,"�es de Lima, João

d t 'lt' t t mbora 'd P d mio ".Alberto Einstein", ao p' I'êmio "4;b�rto mstem" I d' Fironiza o nes es u Imos represen an es e, e anverso a t'!':gie e e:,) ; 10 qua se con UZla nas suns irmino Rib-:iro, Sebastic;o

tempos comoque assumiu o ausente materüilmente da Alvares Cabral e, no ver- pl'Ofessor J. Costa Ribei1'o, de 1W1)a .�onhI71icação sôb7'e : funçÕeS. Todos -q�iseram <l Ribeiro, Elpidio Batista do;

compromisso tácito de sua homenagem tributada ao sr. eni reconnl'cimento aos seus suas recente.!! pesquisas a ,olta de demitido in]·ustr. SanLfJs.
so, a efigie dr. prirneira Mis·

reabilitação para assomar Nerêu Ramos, alí esteve tmbalhas cientificas, com a 7'espeito da "mfluência . do iTIente. Isso lhe foi promp- Também. o SI'. Ildo Aire�
sa do Brasil, dc' côr alara11-

perante o cenário confuso presente em espírito e co-
descoberta, em 1944, do e. compo elétric'o nas multa.n- �ido... mas ficou em pro- de SOUzt: deixou a U, D. N.

do momento nacional!....como I
ração. i"da serie 20:l-A e de ns.

feito "termo�dielétrico", já ças de est(lclo fíS'ico", fenô- :·nessa. Agora, revoltadf}.'; ,�ingres."uu no P. S. D ..

uma legítima expressão de \ Se o povo pudesse levan- OJ 0.579 a 011.000.
1 d I

com 'o embuste, vários e]e- I
"()'!JIIiI&()'_-()_�:1�

, I mundiai'tlHnte conhecido meno a .ql�e (eu o nome e

salvaguarda do regime e de tal' um brinde, em meio as Por (;',ltro lado a mesnn
,

)

I
[:;entos da U. D. N., entroJ 1 '

sobrevivên.cia dos fastos n.a- festividades ,de ontem nu Delegacia estt, se articu-
como "EJeito Costa Ribei· "eletrofu.são': 1\. nova de�. I 0,- qu,üs prestigiosos chefes I �?����NO DOS

cionais que 'o vêm orn
..
amen� Copacabana Pálace, diria 11 d

•

d dA
1'(/' e que consiste na pro- coberta do Ctenttsta brast-. (le Urubicí e Urupema aca.

�I
. an o com )-.),:as epen en· .

"

, I
tando desde os pródromos apenas o seguinte: Mante-

-I du.;Eo de c,ugas elétricas leiro, além, do interêsse cio 0<::,11 de desligar-se des<;l' 1.\10SCU'U,· 26 (U.P.) -

do Império. nha-se o Congresso na sua Dr' Aderbal H.. nas mudanças de es1ado fí- entifico IIp?'esenta grand" Ja.rtiJo, endereçando a'; E' a seguinte 'a versão do

Daqllela Casà, onde a re- trilha mora.lizadora, porque

I f f' F' • PSD g
'.

t d 1 t'
, ,

d d ao

da SI-'va sic.o ..Mas o 'p.ro esso?' Costa signi.J·waçiio t('('ntca, POtS re '. . . a se um e ee ar3- W?S mo que sera a o' s

presentação popular fêz) êste país ]·a.'mais precisou l' ca-o' 'orpos dos fuzl'Iados ]'ullta
- R2bel1'0 é onl111uou o ·traba- ve _(l nono c,)1npo?'tamen'�') ." \.. ,-

não- o seu ninho mas a sua tanto de higiene moral, po- -1-- do:, ...!. 1 t

.

"Ilmos. Srs. Presidente to itlE'nte com Beria e o do pró-
'd

" ma.er.ats tSO an e"

Itrincheira; não o seu re- lítica e administrativa o

O PSP Indl·cará demais membros do Sub- r:rio ex-ministro dos Assun-

t 1 t· mas a e t momento quantló su1\metidos a ten D' t" 1 P t'd S
.'

1 I '

manso con emp a IVO que n se. , Ire 0.1'10 c o ar I o OCla tos nl.ernos: em' casos pas-
E isto porque o mesmo Candidato PJ!Ó- siíes détricas elevadas, nl1� Democrático.

.

��idos, de traidores executa-

povo começa a descobrir os ..

S
- vizinhanças da; temperatu1'" dOS, os ('orpos tem sido cre-

seus verdadeiros inimigos. prJO em ao
. Ide ttlsi:o.

Urubicí.
'fiados e lançados, sem no-

Os abaixo assinados' vem
Rá dedos que se enristam Paulo cicia ul1,;I;or.

_por êste intermédio levar
no recesso das Duas Câma-I

- _. ---

.

'''a,'u O 4vl-a-o m"- ao conhecimento de Vs. S8. O RISO DA CIDADE, ..ras apontando à opinião p4- S. PAULO, 26 (V.A.) -I li .

..

d d d \
- que, em virtu e o espre-blica brasileira aquêles que ;) d�putado Lirio de Matos, ·II-lar Brasl�'el·roquiseram transformar o I

'Z'} qúe receberam dos S�5
. do PSP, informou à repot'- .

P d 14 ex-chefes da União Demo-
país numa furna de Ali Ba-

I erecen Ota�em que na próxima crá:iea Nacional de São
bá. E' preciso que os res- '"

_' .

<

_

ponsáveis morais pela cria-, convell�ao do seu partIdo, Pessoas ,Joaqu:�u, no caso da d�-

ção dêss_e ambiente de ódio, l em janeiro, se tratará da e3-
missão do ex-inspetor .Rildo

f I d d d 1 d
. i 6 (r- A. de Souza, resolveram fi·

de a si a e e e a roeIra colha el,) cnndidato pesse- GEOR(�ETOWN, 2 J.
•• 1 lim'-se a0 Partido Social

que nos cercou seJam ar- i
P N

" FÍsta à �,uce'�"âo estadual. IP,) - Quatorze pessoas pe- Démocrático, para, de m:a
rastados ao pelourinho e, ara ova Trento, se- " , d d

. .-

,

h
.

d Ad b 1
Em hipótese aJguma, porem, recerarn na que a e aVlao

avante pErtencerem a essa
moralmente, fuzilados, por. gue 01e o sr. r. er a I

'R d S'l 1
- acrescellt(lU - o PSP militar Ll'af·:�eiro "Catali- �Igremiac.ão tão nobre, quesentenca firmada por ele- amos alva, que a í I

mentos' do quilate moral de! vai inaugurar ·uma praça não abrirá Ir'eo do cargo de
I
na!' o q",al c�iu no Rio Ta- I\:.m com0 figura central um

um Nerêu Ramos que per-
I de esportes a que deram governador on composição katu, q�te l'el'ara a Guiana nome impoluto, que é N�:-

o seu ilustre nome. Icom o. [':.a� fôrças políticas 'Ingl€..:a de, Prasil.
.

"i\l F.3mos, brasileiro cem

Grandes homenagens, 1
'. -

d 195,' N-
\,' b

.

t per cento digno dos cargàs
I para as f� Elçc.€S '= 'to :. 'ao na so reVIven es,

'nessa op01'ttmidade, se1'ão I
-

f q:IC ti'Hj aJtamente tem de·
Nenhum acôrdo fará o meu !:!'ecisam ::'3 in armações tprestadas ao preclaro ca- i

sem', (!TI tado.
. part:do fora rlessa baSE -- chegadas ('im atrazo, d5 Certo!' de sermos recebi.-tco'inense pelo povo neo-

Jtrentino". eor.c�ll ;c1 "
;.!'l'onteir_"."'""".......""""'= (l(\ ·com acatam'ento nas ·fi:·

HI0, 2() (V A.) - "A cias f )h'wis) inclusive dos ções pelos telefones 22-162'J

.' )elegncia de Roubos e Faí Estados, no sentido de in- e 22 ·0870.

das, pertenciam a um maço

,lf: 500' ,".h'l'Uzeiros da -1>

Essas notas; segundo ac.i-

ao- PSD de São -Joaquim
J fi tivemos ocasião de no ·I.leiras desse grande Partid 1

-ticiar '.!:I�" em São Joaquim, Nacional, por intermédio

r�ios e Telegrafas, à rua d.:

Aníandega, 5".

,1 ca}lsa udenista não vai

l'c111. O descontentamento é

�cral. Além das estradas

,
que �,i:ío ;:5 piores do sul d"

1Il1L�1.do, o personalismo do
chefes t' chefetes continúa ;.,

irritar o povo.
Não 1HZ muito, a autori. Lól'io r,eto de Souza, João

d,lde polic::al de Bom Suo Lama de Souza, Valdir Sa-

desse sub-diretório, nos firo
m2.1YJOS gratos".
Essa declaração traz a da

ta (.1.. 22 de outubro e está
assi. ada, entre outros, pe
los srs. Manoel SetemhrinJ
Cama. go de Matos (Lili I,

f sua linha de frente; não. o
velhacouto de subalternos

sonifica, ou melhor, sinteti
za e sublimiza o próprio
Parlamento Brasileiro.
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MaiIl.:>t de elastex da mais

afamada marca NEPTUNIA

c-s 380,00

Capmhas colegial desde

I .

Cr$ 140,00

Calções de banho de

shantung Cr$ 87,00

Tameur,Sp�rt de Alta elegância, com: Sa�a com prega f
atras; mangas japonesas ; com punhos virados, bolsos

embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade

em cores. Apenas Cr$ 560,00

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

-;

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

.

um sortimento caprichosamente

lindo e unta seleção de alto

bom gosto!

/

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

Blúsas de jersei a .CIS �9,00
Blusas bordadas a' c-s 33,00

:e

zz::_ "'
.

Einíssima . calça para linho Cr$ 250,00

Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00

Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00

t

í
I

i
1
I

i
1
1
I

i
!
!
1 COLCHÃO DE MOLAS

1

I PROBEL,
! '

1

I
.

DIVinO . M. Reg. n.o 99.353 I
�_"l"", ................"..- .... _...a�".,,'_ ...... "_'� .......

ri.o""�""'''''''orM_''-'�
, .......... ,...... ...... .._ ......... ...., ....... -.........,,,_, ................... ......, .......

....,. .......�.,?�... �,

1
.

1

I
!

Colchões de molas DIVINO o, colchão de' mola mágica o

mais afamado e o mais vendido colchão do País

Casal: Cr$ 1.750,,00

, Garantido

por 10 anos

e

.
"

''-.!'"

1
"

Pl8COS Que São Um Verdadeiro'
Brinde De Fim' de· 4'óo

da A MODELAR

\
'

)

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,00

Elegante. terno .de finissimo

tropical, corte e acabamento

perfeito:

Pura lã Cr$ 950,00
Meia lã c-s 455,00

Ternos de casimira de meia

lã ótimo acabamento

.Cr$ 225,,00

Finissimos ternos' (conjun
tos) de verão SARAGGSSY

Cr$' 585,00

Sofá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 165,00

SÁO ALGUNS DOS l\HLHARES DE ARTIGOS DA

_;_ A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDA
'

A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A -melhor das colchas de algodão" para easal Cr$ �14.00

-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 de passeio

vestidos de toíllete

Uma variedade belíssima!
\

Poltrona cama Cr$ L200,00

.\LGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA

O LAR:

Jinissima marquísete, largo 1,30 Cr$ 25,00-

..rylon de algodão, lindas, cores para janelas Cr$ 32,00

I'oalhas para côpa, duzia- . .. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 89,00

'1 �retone Linhol, 2,20 metro'............... Cr$ 53,00

'olcha de casal superior.a Cr$ 114,00

I'�'oalhas de rosto felpudas a c-s 15,00'

.! ogos de cretone para casal a Cr$ 149.00

Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas à Cr$ 35,00
�

Calças de brim à ..•........•............ 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

Çamisas de seda Sport -

,

r» Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.

GRANDES OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidinhos bons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 25,00

Ternos de brim para mocinhos ..,. . . . . . . .. Cr$ 89,00

Calças ótimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 35,00

Camisinhas listadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20,00
Camislnhas de Jersei desde Cr$ 43,01) .

Blusões Sporte a Cr$ 47,00

Terninhos com bluslnhas a Cr$ 55,00
.. Etc. Etc. Etc.
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NO LAR E "NA' SOClEDADE

MO.O·A • mUita.s homenagens jas de O ESTADO.

I STA. ELUSA COSTA

noel . da Silva; e

� Snta. Irmgard Schlup, ANGELINA V" FILOMENO participa aos seus parentes que poz têrmo ao tráfico{ Barreto, sitiavam Angus-
d�icada' funcionária dó PIZANI e amigos o contrato de de africanos noBrasil. Fa- turra;
Hospital "Miguel Couto",

'

I
casamento de seu filho leceu no Rio de Janeiro em - e� 1868. Francisco

Participam aos seus paren- ' .

.

de Ibirama, neste Estado; 7 de M�io de 1868; Solano Lopes, depois do
..:..__ Snta. Virgina Maria, tes e amigos o contrato de' GERSON

- em 1819, nas proximi- reves de Lomas Valentinas,
filhlil do sr. Antonio Parai- casamento de sua filha dades de Itaquatiá, 800 0- dirigiu de Cerro León, aos

zo de Barros Silva. ANITA com a Srta. Anita Pizani rientais corrientinos do e- I seus soldados, uma procla-

I - Sn�a.· Carmem Vieira com o Sr: Gerson Milanez xército de José Artigos, fó- mação/ em que não se pe-

Lins;
"./ Florianópolis, 22-12-53. Recife, 22-12-53. ram derrotados fragorosa- jou de declarar que "la

Provocante modelo. para baile, com silhueta espa- :- Snr. Jair Paim; mente pelos Generais José causa de la patria no na
nhola. Executado em setim e tule brancos. Interessante - Snr. Oscar Vieira de l- de Abreu e Bento Correia sufrido";
alça cruzada no pescoço.

(TRANSWORLD) Souza; '. P.,e,'"'O:18�.....De·s•.I·au'anle·
da Câmara; ,-- ep11872, no Rio Gran-

"lxparlemenle bAJae·
- Snr. Elpido do Nasci-. 11. - em 1864, o Forte

de',
de do Sul, faleceu o.Briga-

I) '-I U - Sr. João Pires Macha- mento Valgas. Nova Coimbra, ' em Mato deiro José-da Gama Lobo

do, do comércio local;
,

-' Grossd', defende o"primeiro d'Eça, Barão' de Saican,
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi- .

,

- Menino Ney, filhinho
-.-,

I nlía, ê1C:pósilo e casa ele 1 l( I adia, tendo uma área com
ataque, paraguaio, coman- nascido em Santa Catari-

do. dr. Abel Alve,ares Ca- Lente para o mar para uma churrascaria. dado pelo Coronel Vicente ria;
bral, Auditor da Polícia GIN t\SIO" _ Barrios;

Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de - em 1868, terminou a - em 1877, no Rio de Ja-
Maio 748 . ...,....' Estreito. célebre Batalha de Lemas neiro, faleceu o SenadorAceitam-se propostas. '

Valentinas,
.

entre os Exér- Zacarias de Gois e Vascon-
citos Aliados travada des- celos, um dos mais brilhan

�
de o dia 21; ..'

.

I
tes estadistas e oradores

, - em 1873, foram inau-. parlamentares. Nascera em

guradas as comunicações I Valença no Estado da Bu

telegráficas, por intermé- ía, em 5 de Novembro de
dio de cabos submarinos:' 1815;
entre a Capital Federal e os L - em 1889 ,no Porto,
Estados da Baía, pernam-' Portugal, faleceu D. There�

I. \.!

buco e Pará;
".

I
za Christina Maria' de

- em 1932, um telegra-
.

Bourbon, terceira impera
ma de Cuabá, em Mato: triz do Brasil, esposa do

Grosso, informava que nos I Imperador D. Pedro II,
arredores daquela cidade; nascida em Napoles em 14
havia sido encontrado uma tle Março de 1822. Ao expi-

-

pepita de. ouro pesando 87 I
rar disse: 'Minha terra

gramas; tão bonita... não me dei-
28 DE DEZEMBRO xaram lá voltar ...

A data de hoje l�ecorda-nos I' - em 1893, faleceu o

que:
. I General de Brigada José

- em 1813, no Arroio

I
Clarindo de Queiroz;

Grande, Rio Grande do

Sul, nasceu Irineu Evange-I - em1918, no Rio de Ja
lista de Sousa, mais tarde' neiro, faleceu o poéta Ola
Visconde de Mauá; fale- I

vo Bilac, nascido em 16 de
ceu em 21 de Outubro de Dezembro de 1865';
1889;

o ESTADO 3

ULTIMA
)

"CASQUINHA" AO RUM

INGREDIEN'fESs

'1/3 de xícara de margari-
na Militar;

" 1/2 xícara de açúcar -:-Viúva Ruth Lobato
,

-

.

1/2 xícara de melado Tolentinó de Souza;
1 colher de chá de rum. - Snra. Angelina Rig-
1 xicara de farinha de gembach, esposá do sr. Er-

. trigo nesto Riggembach, do alto
,

1 colher de- chá de gengl- comércio' exportador desta
bre em pó Praça;

1 colher de sopa de casca ........, Sra. Maria de Lourdes
de limão ralada.

ralado.
MANEIRA DE FAZER

1. Ponha a margarina, o

açúcar e o melado numa

frigideira. Esquente em fo

go moderado, até que a

Meira;
- Sr Epamonindas San

tos Filho;
- Snta. Heloisa

Costa;
- Sta, Olindina Souza;
- Sr Capitão de C01've-

margarina se derreta. ta, Máximo Martinelli, nos-

2. Peneire juntos a fari- so presado conterâneo, fi
nha e o gengibre. Junte á gura destacada da Marinha
mistura anterior e

acres-l de Guerra'

�€�:� o �um e a casca de - Sr Paulo CavalcanÍl
Iimâo. MIsture tudo.· I �raglia, funcionário da Li-

3. 'Ponha a massa' numa vraria Cataririense e pes
assadeira untada, os boca- sôa - muito relacionada em

dinhos, .deixando entre um nosa Capital pela lhaneza
montinho e outro cerca de do trato.
10 centímetros ..

4. Asse em forno modera

dg, de 10 a 15 minutos. Ti
re da assadeira ainda quen

te, com uma espátula. En

role cada porção ligeira
mente, num cilindro. Re

cheie com crême de leite.
A receita foi calculada

para 3 dúzias. (APLA)
cionada em nossos

ANIVERSARIOS sociais e, culturais.
Cavalheiro dotado de fina

; educação, personalidadeFAZEM ANOS HOJE:

que lhes ornam'um coração
- Sr. João Costa, dedica- sempre voltado para o bem

d f
. ,.

d B 1'" t
I

o uncionarro o· anco gera, o amversanan e ver-'
I

Nacional do Comércio e se-á homenageado p o r

pessôa muito relacionada· quantos lhe estimam e con-
I

sideraih.

27 DE DEZEMBRO Sergipe, nasceu Pedro de
A data de-hoje recorda-nos I Calazans, poéta e escritor,
que: I Bacharel em Direito, fale-
- em 1519, o célebre na-

I cido no mar, tres dias an

vegador Fernando de Ma- tes de chegar a Lisbôa, em
galhães deixou a baia do Portugal, 'em 24 de Feve
Rio· de Janeiro em pros- reiro de 1874;
seguinmento de sua viagem � em 1-841, Bento Gon-

I de circunaveg�ção do glo- çalves da Silva assinou co-

,
.

,

� bo; chegara ao Rio a 13 do mo. Chefe da Revolução
••0 _ .

'1
ZEFERINO JOSE' DOS

-SANTOS E ESPOSA

I
participam aos parentes �

e

I
trazem ao conhecimento

versariante muitas serão as
amigos, o contrato de ,casa- dos parente e pessoas de

homenagens que serão tri- em Lísbôa; - em 1850, foi instala-
b d 1

. menta de seu filho'

I
suas relações o contrato de -

uta as pe o seu vasto CI'r- ..... .

- em 1775, nasceu Ale- da a Comarca de São José,
_ , ', DIONI'SIO CREMA casamento de sua filha,

culo de relações, as quais h' R th 'o RUTH R DOS SANTOS
xandre Tomaz Cocrane, em Santa Catarina;

O ESTADO
.

I
com a sen oríta u ,no .

, 'C,onde Dundonald e Mar- -. em 1864, o Forte dese aSSOCIa.
dos 'Santos com o sr. Dionisio Crema.

guês do Maranhão.joríundo Nova Coimbra, comandado
FAZEM ANOS f\MANÃ:

\

.

.

' de' uma das mais nobres pelo Tenente-coronel, Por-

famílias\ da Escócia, primo- tocarrero, mantem-se, firme
.- g�nito do no�o Conde" de na defesa contra o ataque

I
Dundonald e de Ana Gil- de. forças paraguaias. Esgo
chist. Este a serviço do Bra- tadas as' munições o Co

sil. Faleceu em Londres' a mandante brasileiro reuniu
31 de Outubro de 1860; um Conselho, <resolvendo
- em 17�7, em Santos de a evacuação do Forte, que

São Paulo, nasceu Domiti- foi exe,cutado durante a

la,de Castro Canto e Melo, noite,' tendo a pequena

Marquesa de Santos; guarnição seguido a bordo
:.__ em 1812, em São Pau- da "Anhambaí" para Co-

Vê passar, amanhã, a da

ta de seu anivers"ário nata

lício a .gentil Sta Elusa Cos

ta, dedicada funcionária _do
Departamento de Educação
deste Estado e elemento

gracioso .da sociedade lo
cal.

,À gentil e prendada ani-

,

- Exma. snra. 'd. Maria
,,-

Ramos de Oliveira, esposa
'do dr. Moahyr Tomé de' 0-'
Iiveira, funcionário do De:'

partamento de Saude PÚ

blica;
- Exma. snra. d. Casto

riria Lobo S Thiago, poeti
sa conterrânea e pessoa,

I'
muito relacionada=neste Es

tado. .

..

.
.

- Menina Lidice Mari�,
"ilhinha do' sr. Antonio Ma-

Souza

----I

EM 1 OU 2 ANOS
-Cursos "José Bonifácio"
Diretor: Prof. Antônio'

R. RoIdo

Praça da Sé, 28 - 'I'elef.
33-9070

Cx. 'Posta( 637_4 � São
Paulo

Caixa"

OS LABORATÓRIOS A. BAIUY, comunica"; aos Sr,. \MédlcOl '. Farma�6vtlco.
que. apesar dai dificuldades de Importação. continuam se!!, alteração o
ritmo da fabricação e'pronta entrega de suos especialidades - Pedidos
• Amllstral , ,.
RAA1AR S. A. • Rua Mal. Deodoro, 528 • CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

Precisa-se de uma môça
para servir de Caixa. Exi- Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

gem-se referências. Tratar BEIRO de '1954:

com o proprietário do Bar

'Bambu, dlariamente no lo

cal.

meios

Casa para
afagar
Aluga-se uma casa de

,
'

material (Nova) sita à r)1a \
Horário de saída: de Fpolís., .às 24 horas

Pedro Demôro 1612, ' (Can- do Rio, às 7 horasSR. ALTINO OLIVEIRA
. Transcorre, amanhã,' o

to -;- Estreito). Para mais inf�màções dirijam-se à
�

,

aniversário natalício" do
Tratar na Rua Saldanha I r�MPR:r;:SA NACIONAL DE ��AVEGAÇÃO IIOEPCKE

nosso conterrâne'o e presa-
Marinho 123. Rua: Deodoro':_ Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

::, a;:!!:�c: A��eOn�lív�i�
<,

AVENTURAS DQ-.·------"Z-E-.--M-U-T-R-E-T-A-••-.__;"'___;_-
Empresa Auto Viação Ca ..

tarinense, nesta capital, e

pessôa grandemente rela-

.'
_.- PULMOSERUM --

,:J Tônico Respiratório •
-OPOBYL_.:;_

Fieado - Prisão de Ventre.

� RRINllMIDB -
Sinusites - Coriza

Participação
JOSE' CREMA e

SENHORA

. Par'icip,açQo �
WALMOR DA SILVA MEDEIROS,

E
CÉLIA AREÃO MEDEIROS

Participam aos parentes e pessôas de sua relação,
) nascimento de sua filha REGINA CÉLIA, ocorrido no

-lia 23 do .corrente, na Casa de Saúd� São Sebastião.
--� .'

.

Participação '

CLODOMIRO NEVES I vva. ALBERTIl'fA ALVES

PIZANI MILANEZ

Navio-Motor «Carl
RAPID'8Z - CONFORTO - SEGURANÇA

f.iagc'1s entre FLORIANóEOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas jntermediárias em ltajaí e Santos, sendo

leste último apenas para o m?vimento de passageiros.

ITINERÁRIO DO NIV1. "CARL HOEPCKE"

IDA YOLTA
-

Itajaí
5/1

16/1
27/1
7/2
ll}l2

Rio

.10/1
21/1
1/2
12/2
23/2

Fpolis
3/1
14/1
25/1
5/2
16/2
27/2

Santos

11/1
22/1
2/2
13/2
24/2

) ),

. �

,Hoje e ,amanhã no passado
. ,�

mesmo mês e ano;
- em 1705, foi celebrado

o' tratado entre Portugal e

Grã-Bretanha, sôbre co

mércio. E conhecido como
o nome de "Tratado de Ma

thuen", nome do ministro

britanico que o negociou

Riograndense, com o Gene-
ral Frutuoso Rivera, Pre

sidente da Republica Ori

ental, uma convenção secre

ta de auxilios de . guerra.
Outra convenção identica
foi assinada em 5 de Julho
de 1841;

lo de Loanda, nasceu Eu- I rumbá;
sébio de Qúeiroz. Coutinho - em 1868, forças alia
Matoso da' Camara, mais das, comandadas pelo Ge
tarde estadista brilhante e neral João 'Manuel Mena

c

- em 1836, em Estância, AndJ'é Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Florianópolis, Domingo, 27 de Dezembro de 1953
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o ETADO

D�U ura-�! �i� u � a iI" f. .!f I ..
-,' COM UM PROGRAMA DE FESTAS ELABORADO COM CAPRICHO, INAUGURA-SE ESTA, TARDE, EM NOV:A TRENTO, O MAGNI'FICO

ESTA'DIO "DR. ADERBAL R. DA SILVA", PERTENCENTE A VALOROSA E SIMPA'TICA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA HUMAITA'.
DO PROGRAMA CONSTAM DUAS O'TIMAS PELEJAS INTERMUNICIPAIS JOGANDO NA PRELI-MINAR TIRADENTES, DE TIJUCAS E HUMAITA'
E NO ENCONTRO PRINCIPAL OS TIMES 1),0 A VAI', DESTA CAPITAL E DO PAYSANDU', DEBRUSQUE.

.

.

"O �E s t· a d o E s P o r t i vo"
����, � �

= m = � 7••••••••••••7••••••�••••••�••••••_�����������������������������_

Contra a selevão . da Capital o scratch éatarinense·
NA TARDE DE HOJE O GIGANTESCO E SENSACIONAL PRE'LIO QUE DARA' A CONHECER AO PU'BLICO, FLORIANOPOLITANO O "ONZE" QUE
REPRESENTARA' O NOSSO ESTADO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL E QUE TEM POR BASE O E�QUADRÃO DO CA�LOS RE

NAUX, CAMPEÃO DO ESTADO - NA PRELIMINAR FIGUEIRENSE X GUARANI' - OS PREÇOS.
... i '

O velho
P. de Fóra

na tarde de

t linho (Paysandú) , Antoni- nessas possibilidàdes? No I O combinado da Capital
I'nho, Adolfinho e outros. entanto aqui desenrolar da I atuará sem os [ogadores do
Mas é certo que outros fi- �rande peleja torcendo pc ! Avaí que irão Inaugurar o

"stadium" 'da I
-

I
estará repleto
hoje,

'

\

jogarão os selecionados da

Capital e do Estado, este

tendo por base o fo�te pelo
tão do Clube _,Atlético Car

los Renaux, -de Brusque
campeão do Estado.
A idéia partida do atual

presidente da F.C.F., sr.

Osní Melo de credenciar o

campeão do Estado como

legítimo representante do

pebol barriga-verde no

. Campeonato Brasileiro de

Futebol não foi bem rece

bida pelos' esportistas, em-
-

hora, se admita menos tem

po e gastos com o treina

mento dos rapazes que en

vergarão a jaqueta alvi-ru
bra. Fora� co�vocados al

guns elementos de outros

clubes para o fortalecimen
to da equipe, como Teixei
rinha Saul, Patrocínio Ju-

caram no esquecimento lo sucesso das cores cata_;'i- imponente Estádio "Dr. A

como Vico, Valéria, 'Bráu- .ienses, derbal R. da Silva". Não

lia, Gaivota, Wanderley Hoje vamos conhecer o' sabemos como será consti

Giovani (Hercílio Luz) e esquadrão que terá a in- tuido. Contra o Avaí ter

Simcni. cumbencia de atuar no cer- ça-feira, a constituição da

I No entanto afirmando tame nacional, Como' for- equipe foi esta: Tatú, Gar
que os brusquenses não me- mará o quadro só o técni- cia (Bonga) e Erasmo; 'I'ri

reçam figurar no scratch. co Hélio Olinger poderá di- lha ilVIorací), Gerson (Va
JS nomes acima apontamo- zero Por certo a equipe 80- ler-io e Jair; Carriço Fer-

los para os treinos, certos frerá modificações
-

durante nando, E'rico, Sombra e

le que o técnico Hélio 0- o jogo. Contra o selecionado Lauro (Oscar).
linger, cuja eficiencia não' de Itajaí, o scratch venceu

1
I .

co acamas em dúvida, ob- por 8 a 3, formando assim:

'ercando-os po d e r á ti- VIosimann (Tíão}, Afonsi
rar melhores conclusões. nho (Antoninho) e Ivo;

. Desejamos um selecionado ,Tesoura, Bolognini e Pe-

I ��ue represente a força má-' quinha; Petruski, Isnel '

I xima de Santa Catarina; O (Patrocínio), Otávio, Tei

tempo bem o sabemos, é xeirinha e Saul (Heinz).
I demai J'[,ar emais escasso. a no

"róximo domingo estare

.nos na bela Vitória enfren-

,

.ando o categorizado scra

I ích capichaba. 'Quais as

O encontro está marcado

para as 16 horas: A parti
da preliminar será iniciada

às, 14 horas e serâo con

frontantes os quadros mis

tos do Figueirense e Gua-

raní., IP;eços: Arquíbahc;da-::_

Cr$ 15,00; Meia Arquiban
ca�a �Cr$ 10;00; Geral -

Cr$ 10,ÕO 'e Meia geral -
Cr$ 5,00.

801810go X Vasco
hojeno 'Maracanã

Pelo certame Cario
.ca jogam hoje Vasco
da 9ama e Botafogo,
peleja que está empol
gando o mundo futebo
listico carioca .

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.

I: Vitor,
Valvulas é Discos.

- Rua Conselheiro Mafra.
-

RIO, 26 (V. A.)_ - De-I,clusãO chegou o médico do Em solenidade que se' Shorts - Desenhos As 2 horas e

veras lamentavel foi O· re- Fluminense, Paes Barreto, efetuou na -Sala de Sessões' Comédias... O Ftf-GITIVO DE SANTA

sultado do choque entre após minucioso exame pro- do Estádio "Santa: Catarí- Preços: 3,50 - 2,00 MARTA

Marinho e Garcia, no FIi'.' cedido no referido atacan-
.

na" ás 20 horas, tornarão Censura: Li�re. O VEIO MISTERIOSO

Flu de domingo. Em S2 te,. vprificand'l também, posse amanhã os novos di- As 2 - 4 e 6,30 horas 'Continuação do Seriado

tratàndo de um jogador, que, uma intervenção (';- rigentes da Fed(:!ração A- CREPUSCULO DOS (13 e 14 episódio) - de -

cuja caracteristica é 'a C')- rúrgíca era o único carm- tlética Catarinense. O dr. DEUSES ADAGA DE SALOMÃO

ragem com que se atira. à nho indicado. . Osmar Cunha,' como ja No programa: Preços: 6,20 - 3,50
luta e, que, por varias Vf:- Ontem pela manhã na I de�os notícia, foi mais Complemento Nac. Censura: 10 anos.

, -,

P 7' 60 3 �O Dale Robertson - em -

zes já foi duramente atingi, Cruz Vermelha Brasileira, uma vez aclamado maioral reço u , -,õJ As 8 horas
- , .

C I LYDIA BAILEY A FEI-
do, mas sem se afastar do Marinho foi operado pelo da entidade "elétrica", ra- ensura: 14 aiJos Dale Robertson .:_ em -

gramado. Por êsse - motivo, dr. Paes Barreto. A inter- zão do brilhantismo que se As 9 horas . LYDIA BAILEY, A FEI-

a saída do centro-avante' venção cirurgíca constou da houve nas gestões anterio- CARLOS RAMIREZ TICEIRA DO HAITI (Technicolor)
- A h d d (T h I No Programa:

Marinho, de maca, causou extração dos ligamentos res. , compan a o e seus gran ec nico ar)
grandes apreensões. cruzados do joelho direito Agradecemos o convite,! des' artistas O FUGITIV ODE SANTA' Comp. Nac.

As primeiras ínrormaçõ-.s do jogador paulista, . cuja I prometendo comparecer ao
I Na Tela: I MÀRTA

I
Preço 7,60 - 3,50

dadas pelo Departamento rutura se dera no choque ato, I CRESPUSCULO DOS No Programa: Censura: 10 anos;

Médico do Fluminense, Io- com o, goleiro Garcia. O tra-: ' ,( ,

, -._ -: _ .."L _.Z' � I
"

'

ram alarmantes, pois o pro-j balho operatório foi co"m-I o quarto n.'16. Til.:> logo foi
_ Transferido para amanha (fJ'1 I ""N Pllltissional tricolor ficaria do de êxito, devendo no eri- conhecida a noticia .da opc-

'

FI' A.
..

�
-

inutilizado para a prática t�nto o profissional do grê- (ação do mencionado joga- amengo x merlca As 2 horas I ATENÇÃO:

do futebol. Felizmente po- n.io das Laranjeiras fiem' dor, inúmeros desportistas .

LYDIA BAILEY A FEI- Em virtude da grande
rem, mais tarde, tais previ- afastado das lides futebo- "correram àquele" nosocô- RIO, 26 (V. A.) - O palas dois' c:ubes entraram TICEIRA J?E HAITI I falta de. �iquel, a EM�RE-
sões sombrias não foram listicas durante seis meSES. mio com o fito de empres- jôgo Flamengo x América em entendimentos para: O FUGITIVO D ESANTA ZA solicita, encarecida-
confirmadas. tar-Ihe solidariedade. Den- estava marcado, na tabela preliar 'na próxima segun-

MARTA mente, a .cooperação de
-OS DIRIGENTES TRICO- tlle os primeiros visitantes. do terceiro turno, .hoje no da-feira, no mesmo local.

- No programa: seus distintos frequentado-'
CONDENADO A INA'!'I- LORES VISITARAM MA- merecem destaque as pro- Maracanã. Ontem à tarde, o clube, Complemento Nacional res, trazendo dinheiro tro-

VIDADE LONGA. RINHO senças dos srs. Antonio Lei- Todavia atendendo a que rubro e o gremio rubro so-
i Preços: 7,00,� 3,50

. I cado .pelo que agradecem,
(
te, e Mem Xavier da Silvei:" 'a Federação Metropolitana- licitaram oficialmente a I Censura: 10 anos antecipadamente. .

Acontusão sofrida por i O jogador Mavmho
.

está ra, presidente e vice-presi- de Futebol dispõe ainda de transferencia do prélío pa-I
�VIarinho foi de natureza

I
internado na Cruz Verme- dente e, representante, ào três 'datas para jogos no- ra o dia 28 do corrente, -------�

bàstante graver a essa COQ- lha Brasileira, oni� ocujJa Fluminense. I turnos, no Estádio Munici- com inicio às 21,15 horas.

DEUSES

Censura: 14 anos.
,

Preço Unico: 25,00

Marinho condenado
,

.

lnatívídade

Toma pos?e boje .......
longa a Dova diretoria ':

I
'

'

da F.A.V. As 10 horas
.

MATINADA

a

Lira Tenis Clube novo campeãu de Voléi
Seg,u�da-feira última, na juntos do �ira Ten!s Cl,U-'j

f'8 no s:nsacio'�al certame, dade de ,Brusque. Ei� os novos Cé( '. 1 eõcs de

magmfIca cancha do Esta- be e do UbIratan. Este ul- consegumdo levar de vell' Tambem o ccr!ame dE: voleibol da cidade:
dia "Santa Catarina", a Fe� timo havia sete lonbos anos

I
cida todos os S2ll:l antago· juveios terminou favorável TITULARES - Nildo,

deração Atlética Catarinen- (iue conservava a corôa.

I
nistas par<� sagral:-se nítida ao Lira Tenis C: ti;· na sa, Dedéco, Hamilton, Lourell-

se.deu encerramento a mais Porém bastou que a efici- e insofismaveln,ente cam- batina, visto n1'i ler co� ço, Vendelino, ,Jackson,
'sensacional Campeonato Ci- encia ,do técnicl) Nilo Sell peão invicto e creâenciar-s ;:.ale(;do o UbiratRL' Balciunas, Aca,:v E' Joãl)

tadino de VoleihJI destes entrasse em ação para qw:, se p'ara disputar o Campeo- Dobs.

últimos anos. Defrontaram- o Lira se 'visse �Ia
'

pouço nato Estadual de _Voleibol; Ná peleja de segunda-
se, decidindo a hegemonia tempo forte e b2'TI organi- cujo início está marcarlo feira a contagem fei de 2 a 'JUVENIS _.- Oládi0, 0";
do esporte da rede floria- zado. O clube da Colina para a segunda quinzena 1 8 x 15) - 15 x f - 1S man, Blasio, .Juc;:y Ivar"

Rópolitáno, os for:'�", < con-I teN'8,ufI1a atuação a;.lspici'j- de j�nei!'o próhl;no, n c;,_ x,LOj-, Lucas; Palaol-ini p Gilson.

Complemento Nacional'

Preço: 6,20 - 3,50
Censura: 14 anos

f3Lt)I2IÁ
E,sire;Uo
'\

As 2 horas

Matinada

Shorts
Desenhos
Comédias.

Preço 3,50 - 2,000
Censura: Livre

As 3 5 - 7,20 - 9,15 hs.

TICEIRA 'DO HAITI

As 7 e 9 horas
CREPUSCULO DOS

DEUSES
No Programa:
Preços: 7,60 '-3·,50
Censura: 14 anos.

As 2 horas
A DEUSA DA FLORESTA
ADAGA DE SALOMÃO

LAÇOS D ESANGUE

Preços: 6,20 - 3,50
Ceusura: 10 anos

As 8 horas
Marlon Brando ,,_ em -

,VIVA ZAPATA
A DEUSA DA FLORESTA
No Programa:
Comp. Nac.

Preços: 6,20 -3,50
Censura 14 anos

xxx

Negocios de, Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

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

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'
,

'

Duas casas de alvenarIa e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

Um conjunto de casas de madeira - Estreito' ,

.' ,

Lotes de terreno situados na Vila Flórida
'

Estreitq, em prestações suaves e sem juros;
Dois ]ótes situados na Avenida Trompowsky,

�edind(); cad'ã um., 13 x 5'0.
t �Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hora 7,51
<, DE PITIGRILI

rato Quando o escritor Marcel Prost saiu "á la re

cherche du temps perdu", não encontrou grandes cou

sa. Os livros que nos prometemos ler depois, não lere
mos nunca mais.

Nos países abençoado pelo sol e pela tranquilidade
política, onde em cada jardim amadurecem os frutos, e

de cada muro descem grinaldas 'de flores, é impruden
te tomar os compromissos para a mesma manhã. Um. trã
mite que se deve cumprir em tres janelas contiguas -

o sêlo sôbre um documento, o pagamento do sêlo e a

�etirada do documento - é feito em oito dias, porque
aquele que devia colocar o sêlo ainda não recebeu au

torização para selar; por isso "volte amanhã" ao caixa

que devia cobrar o dinheiro ainda não recebeu notifi

cação sobre o valor; por isso, "volte amanhã",' ó tercei

ro, que devia entregar o documento e fechar a opera-
·

ção, ainda não chegou ao' escritório. Quando chega, se

chega, com uma hora de trazo, o empregado de outro
escritório, que por vez devia receber o documento sela
do, rubricado e pago, já saiu meia hora antes..
Um dentisty moderno (anestesia total diatermia pro-

_-�6...�i.dQ de ni.J:JogêniQ, última descoberta -da prótese

Banco do Brasil
Êste Banco está autorizando, nesta data, a Bôlsn

Oficial de Valores local a oferecer, nos dias ã seguir
discriminados, as seguintes Promessas de Venda:

28-12-53:

Apenas uma ligeira pres
são do polegar e a lâmi

na deslisa suavemente.

Com o MUNIDOR de

lâminas GILLETTE AZUL

não há perda de tempo!
•

Completa proteção do fio da

lâmina! Prático 'dispositi
vo para as lâminas usadas.

•

BUENOS - AIRES - (APLA) - O relógio.jelé-
'oP9lP:>sa :Ialoq '?Je:> 'ese:> epe:> rua aredsrp anb '0:>!.I1 Moeda

eneruzilhade, teatro, estação, e cujo ponteiro gra�de US$ s/Fínlãndia
'

Pronta
não avança ímperceptjvelmente como nosd,velhos re-

US$ s/Yugoslávia : ,. Pronta
lógios, mas-que dá um salto a cada minuto, a a impres-
são de admoestar-nos _ ':recorda-te de que morresrás", 1JS$ s/Tchecoeslováquia '. Pronta

como se saudam, a cada quarto de hora. os monges de US$ s/Uruguaí <
••• Pronta

certa ordem religiosa. Simbólicamente é belo para a 29-12-53:
vista, é. estética, filosófica e programaticamente é um

instrumento interessante, pois simboliza as aspirações
de nossos' valores atuais. Seu inventor entreviu, em 'seus

sonhos,
.

uma sérle de quadrantes luminosos e discipli
nados, constelando aquí e alí as grandes cidades, e deve
ter tido a ilusão de coordenar os movimentos dos cida

dãos, de eliminar os atrasos, ou pelo menos, torná-los Coroas Dinamarquesas ... Pronta
ínjustificávelis.

Mas, fez os seus cálculos sem levar em conta os

consumidores, como o fabricante de balanças automáti
cas de precisão não levou em conta a psicologia modifi-
cadora do comerciante.

.

A exatidão não existe no relógio, mas' no sangue.
Um apaixonado é pontual no primeiro encontro. Não se S8S
sabe porque, mas o ônibus latato ainda se detem para �

recolhê-lo e o incontravel taxi brota de sob a batuta I
· mágica de seu entusiasmo. O amor não se desenha nos

seus lábios, não centelha em seus olhos, não canta em I
suas palavras, não ressôa em suas rimas, porém é pro
clamado por aquele relógio que assinada tres horas, no

momento em que, tendo uma entrevista ás tres, 'ele co

meça a falar com seu amor. A declaração de amor trans

forma o relógio num voltímetro que denunciá a queda
de tensão, em um amperímetro que deriuncia a queda
da intensidade da corrente.

Antes que o relógio elétrico se propusessea obrigar
a passo militar todos os cidadãos, este ideal já tinha si-

.

do imposto, a si mesmo pelo modesto, "doméstico, here
ditário relógio de bolso, aquele que, sem a consagração
do Observatório de Neuchutel, obdecendo a uma cha
vezinha pendente de uma corrente, obrigava á discipli
na da hora os seus usurários, escravos voluntários do
tempo.

Vitor Emanoel II era de uma escrupulosa exatidão
na observação das horas estabelecidas. Jamais se fazia
esperar, e se .inquietava se o faziam esperar.' Uma vez I
mandou chamar'para as sete da noite um engenheiro,
porém este se apresentou ás 7 elO.

- Pensei que tivesse morrido - disse o rei.
O engenheiro não sabia como desculpar-se, e o rei,

para diminuir o efeito humilhante de suas palavras, a

crescentou:
- No entanto, compreendo que a culpa não é sua,

e vou providenciar.
Entrou no quarto contíguo e regressou com'elegan- i

te caixinha de veludo. I
-Tome - disse sorrindo - é um cronômetro que:

anda exatamente com o meu: assim, não teremos que!
lamentar a divergência de horário.

Mais racional, mais categórico, mais prático, em

uma palavra mais germanico do que ele, Guilherme I,
que trez vezes por semana recebia, ás 10 da manhã, o

seu barbeiro, cansado de vê-lo chegar atrasado, ofere
ceu-lhe um relógio' de ouro, que o barbeiro ostentava
como uma condecoração, mostrando-o orgulh.osamente
a toda cidade. No entanto, como apesar da homenagem
do cronômetro, os atrasos se repetissem, o imperador pe
diu para ver o relógio de ouro, e quarido o teve nas

mãos'colocou-o tranquilamente no bolso.
- Este tambem não funciona direito - disse. Ex-

perimentemos outro. E lhe ofereceu um relógio de ni- COM MENSALIDADE TÃO ECONÔMICA

quel, sem valor. PARIS, 24 (U.P.) - Em; lações francesas com am- V. PODERÂ ESTUDAR,EMSUAPRÓPRIA
f di d êdít b t CASA, UMA PROFISSÃO LUCRATIVA.As mulheres belas, elegantes, espirituais, . solicita- antes ignas e cre 1 o, as as par es.

. (OotlClO - 1U0Am - 'AOIO - (OSIUU

das, julgam mukíplicar seus encantos apresentando-se soube-se hoje que o gover- As concessões que Bida- JORNAlIlMO - OUTÓIII_ RIOIESlESI'

• UH(AIIO. nc ,

•

com atraso. No mais das vezes isto sucede, e é preciso no francês pretende notifi- ult procurava obter da Ita-. - 6<:'
PECA FOlHEIOS GUIIS �

Prazo xsua
30.000

60.000

30.000

60.000

••••

eis' uma GIL(ETT� AZUL
pronto para ser usada ...

com o NOVO
prático e

Ao •

e ee n emre e

MUNIDOA
DE LÀMINAS

'Gi IIette AZUL
1iA·0II

SÃO o COMÊÇO DE BOAS
. COLHEITAS

Plantar boas ou más sementes, dá O·

mesmo trabalho. Mas os resultados são
muito diferentes, porque sementes selecio-

• . nadas proporcionam melhores colheitas e

maiores lucros,
Qualquer que seja a variedade de que o sr. precisa,

procure-a nas Lojas Dierberger, que só vendem sémen
tc:s puras, de germinação garantida.

Informações sem compromisso

-nençâo o ministro das Re

lações Exteriores da Colôm�

Ibia à OEA.
.

.

a França 'vai retirar-se
- __o

•

--

Moeda Prazo

US$ Amer. . 120 dias

US$ s/Chile ,. Pronta

1J8.$ s/Grécia : Pronta

US$ s/Polônia Pronta

Total
180.000

30.000

9.000

15.000

301.000

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

Superinledencia das Empre
incorporadas ao Pa
trimônio da União

AVIS(O
Faço público, a quem interessar possa, que fica pror

rogado para 12 de janeiro próximo o prazp para apresen
tação dos documentos de habilitação à concorrência pú
blica para ven:la de nove (9) lotes na cidade de São
Francisco do Sul, Santa Catarina, aos quais se refere o

edital desta Comissão incerto no Diário Oficial de 19 de
outubro pretérito, pgs, 17.732/17.733; e para 15 de ja
neiro o praz<{ para apresentação de propostas, nas mes
mas horas e local indicados no edital acima aludido.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1953.

Hortêncio de Alcântara Filho

.....--_...:_ ............-w .....c..,."",..",.�.....,..��..",.

��� PRISAO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

" PILULAS DO ABBADE MOSS

I

Agem directamente sôbre
-o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão de ventre. Pro

porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções dlgestí-.
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTESTI
NOS.

_ _ a.'- -
-

-.-. , _-•••• _ _ a% --.. u _%?_ u'ill .

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

TECIDOS LASCO'

_"---

dentártaj ; no consutorio cintilante de metais como a

sala de 'máquinas de .submarino, fixa a hora aos cli
Entes num memorandum, no qual está estampado: "O
tempo perdido pelo atrazo do cliente ·lhe· será cumpu
tado".

'.- E com esta ameaça - perguntei-lhe - eliminou
os atrasos?

-

_: Não, senho� - respondeu-me com um tom e

nérgico como uma extração.
, - E, realmente, põe ,na conta o atrazo?
O doutor sorriu, me enfiou a broca na boca, para

tirar-me a vontade de insistir.
O relógio elétrico funciona nos .países da neblina,

porém suas agulhas giram desportivamente nos países
sbsnçoados pelo sol.

cUlta o mesmo

que o pacotinho
d•. 10 laminas_

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

:o;��:��ua;��:::�J
ter declinado do processo
tentado pelo govêrno co

lombiano diante do Comité

Interarnericano de
bre a questão do

Hayde La Torre,

Paz, sô

asilo de
e infor-

nau que apresantará a Co
'ômbia uma formula a fim
1e terminar com a situação.
Acretita-se que o govêrno
oeruano aceita a realização
10s incidantes de que. fez

Rua Líbero Badaró, 499 - Av. Anhangabaú,
,

392/394.
Tel. 36-5471 - Cx. 458 - São Paulo

$ 50 POR
MÊS

por parentes que residem

Resfripu-se 1-
I.

O "Satosin" é exc..elente
.

para combater as conse

quências dos resfríados :
\

irritações. dos bronquios,
tosses, catarros. Peça-ao seu

farmacêutico "Satosin', in- Idicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta-I
cões. Sedativo da tosse '�Jexpectorante,

\

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.

Federação
Rurais de

das Associações
Santa Catarina

recer da�Comissão Fiscal
sôbre o balanço e contas da

reconheçê-Io, por ter-se entregue ao cuidado de uma
car ,formalmente, aos go- 'lia e da Iugoslávia consti- AS. EDUCACIONAL

589Particularidade de sua beleza, que é uma homenagem S PAULO CAIXA
vêrno N. Americanos e bri- tuiram a base de negocia- .': De acôrdo com o que de-rendida a quem a espera, e, mais ainda a todos· os ou- NOOE

..

tros que não têm mérito algum, ao admirador deseonhe- tânico
'

que a França deseja .ções para uma
..

Conferencia RU :................................... termina o artigo 27 dos Es- sidente e aprová-lo ou 'não.
cido, á multidão. retirar-se da- situação de de cinco Potências, entre ���::�O.O.E :•.: :••: �:::: : ::::::::. tatutos desta Federação fi- c) Eleger os membros da

Por um plebiscito que já tem a consagração da cou- mediadora, na disputa sô- as duas nações em disputa cam convocados os compo- Diretoria para o trienio de'
sa julgada, nínguem exige pontualidade das mulheres.

bre. Trieste entre a Iugoslá- e mais os Estados Unidos, nentes da Assembléia Geral 1954-1957 bem como os, deMas dos homens, sim. Na Suíça, Alemanha, Ingla-
terra, nas nações escandinavas, conheci homens de ne- via ê a Italia, por se não ter a. Inglaterra e a França. para se reunirem ordinária- cada comissão.

gócios que marcavam entrevistas para os tres minutos chegado a uma solução até ,
. Japoneses mente em la. convocação d) Eleger um terço do

de parada numa estação intermediária; em suas agen- o momento e porque os es-

.

AGENTES 110 dia 15 de Janeiro de 1954 Conselho Deliberativo.
· das anotavam compromissos com indicações deste gene- forços do ministro do Ex-

P
li ra oBraS lill nesta Capital em sua sede e) Discutir e deliberar

1'0; hora 7,39, horas 8,1, hora 8,52 ... Vi personagens im- P' O'portantes reconduzidos, gentilmente, á porta por uma. terior, Georgeh Bidault se- re c I.S am· s e a Rua Nunes Machado, 17
I
sôbre qualquer assunto .-' de

secretária, com uma frase deste tipo: gundo sete além de inuteis,

I
sobrado, às 14 horas, e, não I interesse da .entídade e da

- O encontro era para as 10,55. São 10,56. Meu

I estão prejudicando as re- Firma conceituada e ido- KOBE, 24 (U.P.) _ Em- havendo número, no dia 20 classe.
chefe foi embora. -, •

I 'h FI
.

'1' 15 d d
nea, operando em tecidos barcou hoje, no "Africa Ma-I

as mesmas oras e mesmo . orianopo IS,
.

e e-
Um maníaco? Não. Um homem que tem um encon-

I,.� 26 anos, admite pessoas ru", o último grupo de emi- local, para a seguinte 01'- zembro de 1953.
tro para as 11,3, e que, tendo-se comprometido com ou- , ,

Itro para as 11,7, calculava estar, a cinquenta quilome-
'

relacionadas e. de responsa- grantes japoneses a partir,
dem do dia: Lauro Fortes Bustamante

t d t 1 t
.

t t d
.

di d a) Discutir e votar o pa- - Presidente.
· ��� :a%7i;�r:e ho;::�od�l��g��i:� �=uafmr::;� po�� �!��:::,' b:�:;�:::, �r�:� �::t�la:o��:r:bra:;�:o24; I �_ _._.-.� -.-.-.*_ _ _._.•._•..._.._._ __ �

Somente co._m este sistema poderemos utilizar nossa cais, Brins, Albenes, Linhos, pessoas, reunidas em 26 fa-

única riqueza real, o tempo, este tesouro estupidamente etc., pelo' Reembolso Postal. milias.

desperdiçado, que nenhuma inteligência pode recupe- Mostruário grátis. Excelen- Oitenta dêsses viajantes
te comissão. foram chamados ao Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA.

la. E 2a. CONVOCAÇ'ÕES
gestão do exercício anterior.

�
b) Tomar conhecimento

do relatório anual do Pre-

IATE·.CLUBE
CONSELHO

CONVOCAÇÃO

DELIBERATIVO

Na ausencia do respectivo Presidente, convido a to-,
dos os Srs. membros do Conselho Deliberativo dêste
Clube para a. reunião extraordinária a realizar-se do-,
mingo, dia 27 do corrente, ás 9 horas, em sua sede so

cial.
Florianópolis, 23 de Dezembro de 1953

--_._--_.

Alcenor Melchiades
Comodoro

_ ...__._--

Postal, 8.305 - São nesse país.
Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimo dla-das
explicações aos

. prlsioDelros
PAN MUN JOM, 24

P.) - o último dia

"explicações" comunistas

começou' hoje pela entre

vista de 250 prisioneiros
de guerra chineses anti-

nos, e 9 comunistas chine-

Florianópolis, Domingo, 27 de Dezembro de 1953

)

ALDO ROCHA - Diretor Presidenteses.

Dois deles pediram para ser

admitidos em u mpaís neu

tro. Pela primeira v� os ofi
ciais comunistas incluíram

2 mulheres para darem

"explicações. Dos 20 chine-
ses até agora entrevistados, _

De acôrdo com o que deliberou a Assembléia Geral

, _ di
-

- -ealizada em data- de 6 de dezembro do corrente ano,
somente um pe lU para ser acha-se à venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65,
repatriado. . .iesta capital. '

As, propostas deverão ser apresentadas até às 10 ho
, 'as do dia 27 do corrente mês, em envelope lacrado na

3ecretaria da Associação à Avenida Mauro Ramos, onde
erão abertas na presença dos interessados.

.

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

·IEmpresa Florianopolis S. A·l
J Admipistra�ão e rraU8Pol'te

-

I

A Diretoria agradece.ide publico a todos aqueles
(U. que com ela cooperaram durante o ano de 1953. Es

das pecialmente., ao Sr. Prefeito Municipal. à Inspetoria de

Transito, aos ,srs. gerentes de bancos, às casas de Pe-

ças e acessorios, aos seus clientes, e em particular a

cada um de seus empregados.
Espera contar .com o mesmo apoio e cooperação, no

ano de 1954, para o bem do Transporte Coletivo em

nossa cidade.
..

comunistas; 30 norte-corea
Florianópolis, Dezembro de 1954.

Morreram 5�
.

-

crlanças-
MARINETTE, Wisconsin,

24, (V.A.) - Hoje, de ma

nhã, morreram cinco crian

ças, nos quartos q'fe ocupa
vam no primeiro. andar de

uma vivenda, quando esta

foi totalmente incendiada.

O pai dos pequenos tinha
ido procurar auxilio, logo
que o incendio se manifes

tou, longe de pensar que
êle se generalizaria tão rá

pidamente aos andares su-

periores.

SÃO PAULO
RIO?

�

de

.;!lt�""::'
Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do mês de dezembro.
Dia - 25. Matinada Infantil. -

'

Dia 31 -:- Retumbante Soirée "Noite de confrater-I.tiza.��o" em Homenagem aos Srs.. associados e exmas.

Iamilias. .

'I
I' �. ,�-'

'i

� -Expresso Florian6polis
�� de

E'C I T-A L
ASSOCIAÇÃO IRl\1:ÃO JOAQUIM

Florianópolis, 7 de dezembro de 1953'.

OSNY ORTIGA

Presidente
-,--- -----'------ ------ -

Costureiras ,e Auxilíares
Costura

Precisam-se Costureiras e auxiliares de

com bastante prática em confecções, de crianças.
Serviço permanente.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

costura

Clube 15 dt Outubro

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral e'!Ltre Florianóp,olis,
Curitiba -e São Paul!,

Com viar�ens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

I nua Conselheiro Mafra, 135
---------....

Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

I Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24D. ,S. P.

EDITAL

Faço público, de ordem

do sr. Diretor, que, a partir
desta data, e pelo prazo de

30 dias, achá-se aberta, na

Secretaria dêste Departa
mento, a inscrição ao Cur

so de Enfermeiro Visitador,
instituido pelo . Decreto-lei
D. 1.311, de 19 de, abril de

1945, e regulamentado pelo
r lecreto ri. 3.175, de IOde

junho dõ mesmo
/

ano.

Os requerimentos de ins

criçâo, dirigidos ao diretor
dêste Departamento, deve,
1 ão ser instruídos com os

seguintes documentos:

a) prova de identidade,
da qual se infira também a

idade da candidata, 'que se

Ir1 entre 18 a 30 anós;·
b) atestado de sanidade

física e mental;

c) atestado de vacina.

As candidatas inscritas
ficarão sujeitas a uma pro

va' de seleção, constante de

elementos de português e

aritmética. As portadoras
de diploma do cursb com

pletar ou secundário fica-

rão isentas da prova acima

referida.

Florianópolis, 23 de

zembro de 1953.
CastroArí Ramos

Secretário.

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTJDRA

Agência: . - SÃO' PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

OESPACHE SUAS

-

l

/

o Centro de Irradiação l

I
Mental "Amor e Luz" realiza ,-,

I
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
-

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
li ENTRADA FRANCA

Vende-se
A ESSO STANDARD DO

BRASiL INC., deseja ven

der o seu armazem desta

cidade, situado à Praça dos

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte eon, Recifes.

tráfego m,úhlo atá São Paulo corr{a Emprêsa de Tvtuis- Aceita, proposta por· es-

portes Minas Gerais SIA.) crlto, que deverão ser en

viadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal. 139,
Itajai,

Fone: '9-3 L-9G � Atende Rápido RI�MAR
End. Tulegr.: SANUTIADE

-o--

........................r- �.

-

Exames de Adm�ssão / ,aos
Ginasíos

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

-------------------�--------------

Cerâmica São Caetano
T[JOLOS PRENSl\l)OS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERL4.L l,tEFRA

.

TARJO

PRONTA ENTREGA.

OsnyGama aeia.
de-

-�,·-:�r
_

.

J IERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,
-"- t

' 239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

• Com êste VAlo� V. S.
ó.b ... i ...ó. umÓ. é'ontA que.
lhe ..enderó. jul"ó com·

I'eatro Coliseu um dos pens�dol"
e

O�G}\N ISADO naiore,s desta capital, foi §E1II1t5����§§�.� lev4ró- pó.l'ó. suó. residin.

t _ :eduzido a escombros por 'I'
cie, um lindo e Iltil presente:

EDITADO
um BEUS$/MO§OFREde 14Ç?O aROMADO.

.im voraz incêndio que -ir-

POF'l ." NC''O AGPY'O�I�ChOOI·eoLNOvAOK :ompeu anteontem e durou I::J.
-

rt"

- :J

V(JIIÁLr(?/(] {j(]4!?[g rté altas hor�s da noite
.
� c7�, 16

gE/X/I81til;TTO leosse mesmo- dia.

sido I'"
---- FL.ORIANOPOLIS - SANTA CATARINA HD'A

Coliseu havia ;, J

construído em 1902. ............_...........

,
,

J

Um 'incendio
destruiu· o
Coliseu· •

•

SANTIAGO DO CHI
I'
-JE, 24 (U.P.) - O velho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ProfissionalIndica-dor
M E D I,C O, S "' I ADVOGA·DOS I o E�TADO

MARI.O DE L_'ARMO I DR. ALFREDO 'DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i ADl\UNI�TRAÇÃO
I

.'

ROS E RA IRedação e Oficinas, à rua

CANTIÇAO., CHEREM I
W. MUSSI

�

VI I
, Conselheiro Mafra, n. 160

_ MÉDICO - II _ e
- ADVOGADO - i 'fel. 3'022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA DE. CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
;DR ANTÔNIO" DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.
A D U L TOS

.

DOENÇAS MENTAIS

I
". - Santa Catarina - 'RAMOS.

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

CORAÇÃO - FIGADO - Colôn ia Sant'Ana.
.

- MÉDICPS -

ADVOCACIA AQUtNO.
RINS _..:_ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRÜRGIA-CLíNICA Representa,ntes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e .Representações A. S. La-

su'urs Impotência Sexual. . Serviço completo e espe-
<:>

CONT.(\BILIDADE ra, Ltda.
Consultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. cializad� das DOENÇÁS DE

ADVOGADO: Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 'SENHORAS,-com modernos - 5° andar.Dr. Estêvam FregapaniHORARIO -: horas. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 - Rio de
Das 9 a,s 11 e das 1'3 a's 16 FONE'. 3415. Causas cíveis e trabalhistas

tratamento. CONTABILISTA:
SULPOSCOPIA ""'<'" HISTE-
RO '- SALPINGOGRAFIA
- METABOL�SMO BASAL

horas Res.: Rua Santos Saraiva,
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito.
_ 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245.

Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos fiscais em geral.
Edifício "IPASE"-5° andar

Radioterapiap 01' ondas
curtas-Eletrocoagulação -

Raios Ultra Violeta e Infra

Janeiro.
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n.
21 - 6° andar..
TeI.: 32-9873 - São Paulo

- ASSINATURAS -

.

Na Capital"
Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00
Semestre .... Cr$ 90,00

No' Interior

IAno
o-s 200,00

. Semestre Cr$ 110,00
Anúncios .mediante con

tráto.
Os originais, mesmo não

publicados, não serão devol-
vides.

--

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos emi
tidos nos artigos assinados,

·DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN�
PIRES . DHAUSEN DR. MARIO LAU

RINDO_ MÉDICO _
_
CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano,

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio.
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho-

. CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. -MUSSI.

ADULTOS E ÇRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 �ras - Dra. ADVOGADOS

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. I MUSSI. Fõro em geral, Recursos

Vargas, 2 _ 'BIGUAÇÚ, IResidência: Avenida Trom- neran te o Supremo Tribunal

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

Federal e Tribunal Federal
l..

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GA.RGANTA ·lIDR.--A. SANTÃELA lide Rec��s��'ITÓRIOShoras'.
.

1 ': Florianópolis __:_ Edifício
Residência - Lux Hote

I DR JÚLIO DOIN•
., '(Formado pela Faculdade )São Jorge, rua Trajano, 12

- apt.: 410 Tel.:. 2021." ,. \ VIEIRA Nacional de Medicina da \- 1° andar - sala 1.
Universidade 40 Brasil). Rio de Janeiro - Edifício

DR. WALMOR· zo- i .

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

MER GARCIA· ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008.
ÇAS DOS OLHOS, OUVI-

. Distrito Federal.D�plomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA, . Ex-interno do Hospital Psi-Nacional de Medicina. da E A P I' I'
.

v

'x- ssistente na o IC 100ca, qUI' a'tríco e Man' icômio Judí-Universidade do Brasil J
.

Geral do Rio de anerro, na ciário da Capital Federal.Ex-interno por concurso da C· d A t d
.

Maternidade-Escola
arxa e posen a 01'18 e Ex-interno da Santa Casa de

Pensões da Leopoldina Ral- Misericórdia do Rio de(Serviço do Prof. Octávio I Hosnít 1 S� j
�

way e no ospi a ao' oao Janeiro.Rodrigues Lima) B t' t d La IS a a agoa. Clínica Médica _ DoençasEx-interno do Serviço de C D t t Nurso no epar amen o a- Nervosas;Cirurgia do Hospital cional de Saúde
I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das méCI'?an�!ttoo'rio: Sa�adi�í.Cio A- �""'J''- .......-.....-...� Ioão Pinto

Janeiro O' 2 h

.

12 - Sábado (tarde)1 as 1 oras. Residência: Rua Bocaiuva, I f
- IMédico do Hospital de' 3as. e 5as. feiras de 15 às n ormaçoes Farmác�a St.o. Antônio

Caridade 134.
,

às 18 horas. Consultas: Das 15 às 18 U'el-s
3.ua Joao Pinto

DOENÇAS DE SENHORAS At d Hosnit I den e no ospi a e horas. l3 - Domingo (tarde)
- PARTOS-OPERAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas. O I' ít t,,;;

.

"
'

Cons: Rua' João Pinto n. 16,. Telefone: er or encon rara, nes- Farmácia Sto. Antônio
Consultório: Rua Vitor .

t
.

das 16,.00 às 18,00" . Consultório: 2.208. ta co una, mformações que Rua João PintoMeireles, esquina c·om Sal- Residência: 3.305. necessita, diàriamente e d.
horas. danha Marinho. rnt'c1iato: L9 -. Sábado- (tarde)
Pela manhã atende Reaidênc la r, Travessa DR. VIDAL JORNAIS � Teldon. i Farmácia Catarinense
diàriamente no Hos- 2
pítal de Caridade.

Urussanga.-. O Estado ...•••.••• 3.022 Rua Trajano·
Apt, 102. CLíNICA DE CRIANÇAS

I
A Gazeta 2 656 �·O D' (d )R ídê

.
. . . • . . •• • .• '- omlngo tal' eesi enciat

,

OS
'

10 CONSULTóRIO - Feli- Diário da Tarde ••• '3.579 �
.

, .

Rua: General Bittencourt DR. JOSE R AR -

hmid 38 Diário da ManhA '... 2.463 �'arqlaCla Catarinense

ARAÚJO pe Sc mi t, .'

R T'
n. 101. \, CONSULTAS _ Das 4 A Verdade .... _. . . .. 2.010 ua rajano

Telefone: 2.692. - Imprensa Oficial ••• 2.688 25 NATAL - Farmácia

CLíNICA MÉDICA
às 6 horas. HOSPITAIS' i Noturna - Rua Trajano

DR. ARMANDO VA_I. Doenças de crianças
.

RESID��CIA - Crispím De Caridade: 196 SOb d ( d)
.

(Provedor) ••....•. 2.314
.

�
- a.a o tal' e -

LÉRIO DE ASSIS j(Tratamento
de Bronquites Mira, 25.

(Portaria) ...•..•. 2.036 Farmácia Esperança - Rua
,_ MÉDICO -

. .em adul�6.s e c�lanças�. FONE - 3.165.
Nerêu Ramos ....•. 3.831 Conselheiro Mafra

Dos Serviços de .Clíníca In- I Consultório: VItor Meire- ---------
M'l' 1

I 18 10 d DR GUERREIRO'DA Ilítar 3. 57 27 - Domingo (tarde)
fantil da Assistência Muni- es..

. _..
an a.r.

'I' "

H' D 1030 S
São Sebastião (Casa Farmácia Esperança - Rua

cipal e Hospital de Caridade .Ç>rarlO.. as
,

' as FON ECA. d S
'

d ) 3 15
11 30 d 230 as 3 30 ho e, au e • 3

Conselheiro MafraCLíNICA MÉDICA DE ,.e as, ,
. -I .. . Maternidade Doutor

CRIANÇAS E ADULTOS raso / .',

I
EspeCIalIsta do Hospital Carlos Corrêa' ••• 3.121

_ Alergla - i Residência: Avenida Rio M_?derna Aparelhagem CUAMADAS UR-
Consultório: Rua Nunes Branco, 152 � Fone 2640. Lampada de Fenda - Re-

GENTES
Machado 7 - Consultas das

.

.

I
trator - Vertometro etc.

Corpo de Bombeiros
·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-
ões)

'Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGÃO pos Extranhos do Pulmão te po�:f:etsal�'ê�;';i��'
Esofago.
Receit d O I sârlo) .

._________ CIRURGIA TREUMATO· ecei a para uso e cu os.
Polícia (Gab; Dele-

LOGIA Consultório - Visconde
de Ouro Preto n. 2 - Altos gado) .

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

midt, 101 - TeI. 1.560.

e

DR· CLAUDIO
BORGES

t'armadas
de, Plantão

DR. CLARNO G.
GALLETTI

MES DE DEZEMBRO
5 - Sábado (tarde)
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto

6 - Domingo (tarde) -

Farmácia Moderna - Rua

- ADVOGADO
Rua Vitor Meirelles, 60.

FONE: 2.468.
- Florianópolis -

O serviço noturno será
efetuado pela farmácias
Sto, Antônio, Moderna

2.03F

ftCITEDR I. LOBATO
FILHO

Ortopedia
Consultório: João

18.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC ..........•..

Ciuzeiro do Sul ....
Panair· ••....•...•.

Varig ......•...•...

Lóide Aéreo ..•..••.
Real .......•••.....
Scandinavas ••.....

HOTÊlS'-
Lux .•..••.•...•..

Ma�estie .••••..••..

Metropol .........

La Porta' ..••..•..
Cacique .

Central •••.•..•....

Estrela ••.•. : .

Ideal ••...........

ESTRE1TO

Caixa Postal. 45

i-'lor_ianópolis
Santa Catarina

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio-'
legista e 'I'Isiocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras
Curso de especializ:íção pela Proctologia - Eletricidade
S. N. T. Ex-interno e Ex-as- Médica.
sistente de Cirurgia do Prof. Consultório : Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles' n. 18 -.- Telefone:
(Rio). 1.507.

Cons: Felipe Schmidt, 38. Consultas: As 11,30 horas
_ Fone 3801. e à tarde das 15 horas em

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

Fone 2395. Ramos - Telefone 3.422.

Agência
de'

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
3.700
2.500
3.553
2.325
2.4.02
2.m
2.500

DR. SAMUEL
FONSECA

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultôrío e Residência:
Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia

Bucal Dentaduras - Pontes
Móveis e fixas.
Raio X e Infra-vermelho.
HdRÁRIO: De segunda a

sexta-febra das 10 às 12 ho

ras, e das 14 às 18 horas.
Das 8,30 às 12 horas aos

sábados.
CLíNICA NOTURNX as

quarta e sexta-feiras das 19
às 21 horas.

Fone: - 2.J14.
--------

DR. NEWTON
D'ÃVILA-

Pu blícidade·

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFiCIENTE TRA'fAMKN.
TO PARA INFLA)'tAÇOES E DORES.

TUATA l\1ENTO SEM OPERAÇA'O DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGAN�.

TRATAMENTO C031 HORAS MARCADAS.

..;úNSUI,TóRIO - VISCONn� DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA. BELO HORIZONTE.
RESID�NCIA __;, FELIPE SCHl\UDT N. 113.

,� _.li.. __ •

-.:i!.Id !. !L,7"t,� :

NeÓDcios de- Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

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

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

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

_

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

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

medindo, cada um, 13 x 50.
.

--,--------------'----

OLBOB - OUVJD08 - NAIUZ • GAJU:JJUIfTA

DR. GUERREIRO DA, FONSECA
. .' .,.laIIIIta •• B.......
Iêê.ita ".. Oculo. - E:nme"de rúai!ó Ae ou•., i'&U

C1auifl.atlo da Pr."1o A.rW1al.
Moiena Apar.lha••m.
C......t6rl.· - Vluoad. to!) Otll'b I"�. a,

Expresso São �orge.

- DIARIAMENTE -

. FLORIANÓPOLIS'-- BLUlUENAU
-'AGENCIA -

- ,\.�ACTQUE· HOTEL -

Viagem com segurança.
e ·.rapidez

.

so NOS CONFORTAVEIS MI'CRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL-8·RASILEIRO))
Florianópolis - Itajal - Joinville - Curitiba,

2.021
2.276
3.147
3.321
3.449 _

2.fi9�
i CASA 'MISCELANIA dístrí

&.371 , buidora dos Rádios R.C.A.
:'.659

Vitor, Valvulas e Piscoso :
Rua Conselheiro Mafra. 1 .

.

.

,Agência:
06Disque

Perdeu-se uma c�neta
PARKER 51 - contendo ó

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. Quem a

eE-controu é favor entrega
la na Delegacia O.P. e So-

. "" ........ ....,.."..
cial. Gratifiça-se.

Lavando com Sabão
,

\iirgen1 . Especialidade
da Cla. illZEL INDUSTRIAL-J8Invllle.· (mareá registrada)

economiza-se tempo. e dinheiro/ I

-
,

nua DeodoJ'o esquina- da
Rua Tenente Silveira:

PERDEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comunicaçao' '�o in�resso dos �arcelistas
SÃO PAULO, 26 (V.A.) "Tenho a honra de comu-' Fal11 a integrar nossas bau- gcn.Ia partidária. Ao

- Da secretaria do Diretó- nicar 0.0 querido amigo que, cadas 1105 respectivos corpos
rio Regional pessedista, re- em reunião realizada hoje, legrslativos, servindo com o

eebemos o seguinte comu- em nossa casa, às 9,30 ho- paulotismo habitual a 1,�
nicado: '�O sr. Cyrilo Jú- ras, foram recebidos .nas Ii

niorv-presidente do P. S. D, loiras do PSD de São Pau .. -Crisma na
secção de São Paulo, enviou 10 vinte deputados esta

o seguinte telegrama ao sr, duais, quatro deputados fe- Catedral
AIll"iral. Peixoto, pres�de�te II derais e o senador César
uacionaí da agrermaçao: 'V i'l'g�IPlro, que assim, p'1S-

• no ,PI SI OI
ato, c' sustentáculo do govêrno de pela direção política .)()

esteve presente o eminente pois o PSD acaba de se �stéJdo. Congratulo-me CO"D

f' lrnrado governador L'.1- tr f ti 1
.

1
-

, ,
T

" •
a�1� �rmal em par �: (). ma- ,

o i ustre amigo e presidente
c.is Nogueira Garcez, .que jOrItarlO, sendo em Sao Pau- do nosso partido pelo aus-

em resposta ao meu di :cur-I ]0, como em outras unjJa-! picioso acrntecimentoz
..

·

1 c�_·
so, declarou que aqt.e ies des da Federação, a maln dindo-lhe c favor de cornu-

elementos que o acampa·
"

ti f A • " -,

,.__ �. �naIs pres rgiosa o r',..a pO-1
mcar Uli eminente e honra-

nha:-am na cisao do P.S.P., Iítica. Acrescentou que ao '[10 presidente Getúlio Var-
integrando o P. S. D., com PSD cabe de hoje em c.ian 'as C·· ." .

d
- 'J

. '"
'

.c' ur<.llaIS sau acoe;, .

Como r.os anos anterío- êste constituirão doravante te, a intc.,» responsa ,ili:Ja- .....,._.,- - ..........._.........._._._._.....:.........

res,. no próximo dia 1°, às •••••••••••••••••••••�••••e••••�•••••••••••• 4 Extracão de
��r:or�;i,:aca����;r:;;

I
I.C.M. «Marech�1 GUilherme» Natal Para s.

p�: s. E�a:_Revma., D. �9�'1 Nafal dos Fllhus dos Cafarina
qur.n Domingues de Olivei-

AssoctedOSra, Arcebispo Metropolita-
norOs interessados deverão A Associação Civico Mi- litar de FIorianópolis, fun-

Iitar "Marechal Guilher- dada em 16 de Agôsto de
me", dos Sub-tenentes e 1946, e que tantas solenida

Sargentos da GuarniçãoMi-
o prêmio maior de 30 mi-

des civicas patrocinou nes-
-

lhões de cruzeiros. Na Va dta cidade, comemorou, no ua O sr.
dia 24" '. Segundo foi apurado êste

,o. Natal dos FIlho.s
I !-iH t f' d' '�'d 111008.1 Couto1 A

.

d "
'. ae e OI istribuí o por lU( os SSOCIa os . A"

uma agencia loterica de RIO 26 (v' A ) DAs 15 horas, presentes os
..

' , . .

;. :
- eve-

srs. Major Domingos da
Curitiba e vendido na cída- rá assumir uma cadeira na
de de Caçador, neste Esta- ('A 'CO d 1Costa Lino Sobrinho, 1° Te- . .amara .1: e ei a na vaga do
do, ,_.

'.
,

nente Ivan Lassance de 011'- SI' Mígu 1 C t Fílh
I f, - .

1
.. .. (:-. ·ou o I - o, no-

,

d
n ormaçoes partícu ares

verra, representante o .sr..
di t

A d
vc mm.s« , da Saúde, o Si'

Coronel Virginio Cordeiro
111 icam re� mo est�s ope-I . .

.

d M 1
.

rários como felizardos pos-
Lisandro. Marfins, usineiro

e e o, Comandante do i •
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.

t André
"suidores do bilhete. em Campos.

. ., e enen e n l'�.

1:'.l)o Natividade da Costa,'
idealizador, fundador e pri.1I

meil'O Presidente, teve inl-
.

cio, entre a alegria dos As-
'

• •

Florianópolis, Domingo, 27 de Dezembro de 1953 orocurar na Sacristia, os

-espectivos cartões, das 11

15 12 e das 15 às 16 horas,
diàríamente,

o Vereador Osmar Cunha
x x

TIMna defesa dos. mterêsses
colenvos- •

O "Diário da Manhã" es- sen" os governistas estrila· Sr. Irineu Bornhausen
-

as rolais variadas atividades,

creve mentiras sôbre men- ram e passaram a atacar r.- Rio de Janeiro. \ O c omércio grita contra a

tiras. quele que não �·e deixave Excelência,
'

fabulosa e indiscriminada
Ainda há dias, pela ata da' enganar e não de íxava tam Nós, míseros catarinenses, i.'l�\'ação dos impostos. l�CS

sessão da Câmara Municí- bóm o no.sso povo ser ludi- órfãos do afeto governamen- laces, o prato. do dia, é a fi

paI o vereador OSMAR Lriado, tal, pela presente, exorta- la da carne e do leite, às

CUNHA most.LU as menti- Tanto tudo is�(\ é vcrdR mos à primeir.'l autoridade três horas da madrugada. A
ras veiculadas por aquele de que apeJar dE existir b do Estado, 'um po.uquinho taxa dágua astronomica.

Órgão do govêrno, que so- ]ei 160, r1esc!f� h,-veeriro.:k mai� de atenção. Porque, m;'ute aumentada. Nos 0ni

mente tem sabido colocar- correnb, nã:J foi aberta ó:: Exa., abandonado.s já esta- bus, os protestos à bura

se él0 lado dos poderosos e cvncurrên.::ia r.;ura o forne mos desde 31 de janeirQ.. de queira foram substituLbs sociados, exmas, famílias I'

atacar pessoalmente cida- dmenb da 'cal'lW verde, co· 1951. Largados por aí, cada 90r xmgamentos, mais das crianças, a belíssima festi

dãos de reputação ilibada. mo era taxaLva, I11n para seu canto, comO' Tiezes, impronunciáveis. E' nh'a, nos salões do Clube "6
d J ." '1m

í

Vencidos pelos argumentos O povo precisa ir à CâmH- :;l.:q1.1estra sem maestro. De- ti cúos, Excelência. 'Fruto fi", e· anell'O, genb ente

:.;érios do veréador Osmar o ra,Muni.cipal p:ira vêr quais ;afinados. Ninguem se en· inl'inceridade de propósitos cedido po.r sua Diretoria. I
"Diário Oficial d,a Manhã" silo os s:: '" veràadeiros ini tend(' e nós) o povo, senti- e inc-?pacidade de adminis- Sendo a primeira vez que

t d d··
, . -

IReI d d' tal festinha era levada a e-
vem a acan o a pessoa o �mgos, pCIS -�UE: as ·merlt,· mos que a COIsa nao vai na- t.rar, sú tante a vai ade

, .

líder do PSD, homem que� tas do "Diário da Manhã" da bem. Falta-nos tudo. As lTIt.Srbida que ensombrece os feIto, remava grande espec

não se subordina a concha- querem fm'.er demago.gié bi(:ba� continuan, cada 'vez t.omens, degenerando-lhes tativa em torno da mesma.

vos e tem desmascarado pu- oarata, inv�rtendo papeis ( l��aiores e mais irritadas. as idciativas) entorpecendo-I Na oportu�idade s: a:�a
pl'camente todas as mut:re- <:pontando os t'Jbarões cc Sem o CeI. Trogilo, não há 1:lCS 0[: movimentos, proje- vam reumdas as famIhas

tas governaillentais. mo ·ani,:-., aO' pa"so que at<l b!chó.s e sim, pandemônio, t8.ndll-o�, finalmente, no a-
dos Associados onde o pra-

Assim foi, também, no cam os líoeres po.pulare: al!uaças, ,sofreguidão, gri- I'ismo do nada. Rompi, z�r das cr�anças era inau-(
caso da carne que não apa- que se j'atem c0ntra o au tos, roupas em frangalho, .l!:xa.\ as cadeias que o cr�r-

dIto .. As crIanças sonhavam

rece a Dão ser nos cabeça- menta da CéU·lh'. nomes feios (em. profusão). c>nL Pense no seu povo, an-
com o "Papai Noel" e eis

lhos dos jornaL; governis·. Ainda bem que o Povo E I::jO, Exa" acontece com tes de pensar nas suas in- que surgiu, para maior sa-

ias. ,;abe que Í(-;'" no vereado.r él melhor gente do mundo. dú�,l1:jas. Afaste os devola 1isfação o "Velhinho" bom

Enquanto isso o v;ereado,� CSMAH. CUNHA um líder De índole pacíficá e bom I dores do seu govêrno, tl'é'� e genero.so,

OSMAR CUNHA vem tra- rapaz de np')!ltal as verda- f!gado. Mafl a'ten:ão é.gran-I vestidos em angelica�s. ap.'l'- Iniciando a festinha o

1 alhando da tribuna da Cã- ces e d(;:i('ohl'it o::: mistérios c.e e o povo esta prestes a go.s, Desça d� vert1gm(l�il Sub-tenente Raul Dias da

.naa Municipal defendendo que es�avam f,s'.:!ondendo. ue estourar. Rente à saturação. alturé4 que o voto popular o Silva, dinâmico e esforçado
os reais interesses da popa ';erdad(.' I'êo� l27.GPS dos ae! Nos hotéis, o assunto obl'l- cokcou e venha conver��al' Presidente disse dos moti

lação. 'mentos do custo da vida en. gatório é o péssimo estad') com o povo. Sentir as suas vos da mesma, que congre-

I) Pre[p.ito Municipal que- Santa Catarma das estradas
.. Nos púlpitos a r:l.Jiculdades, compartilhar gava uma· classe militar,

ri", atré1v�s uma lei dar o Eis p,'rqne o povo ven pregação (sistemática) é 8 de SE'US sofrimentos. S'�l;1 partilhando desse conforto,

F,rivil�gio puro e simplp.s c1]Joiar.íIJ a nr;ãn salvado,:,,, ,:!om'bate fro.ntal à licencio-, comitivas. Sozinho. Seri& desse contentamento, como

r-os exr,lorador�s da ca;w:. ch líder dél P':::D na Câmara üdade, à crise de caráter um bom Papai-Noel. Volte St! fo.ssem uma só família,
Contra isso se revolto� II ;VlunicipaL ,/ ao dt'svio do poder,' à intn�- cio Rjo, quanto antes, a tem- no Natal dos filhos dos só�

�)f1er pessedista, com o de- iice. Na cátedra, é a formal po de passar as festas ue cios. Ó ilustre Presidente

Sêlssomb.·o e a c;rage� qUf' O Najal condenação ao desleixo pro- fim-de-ano com o seu po.vo. (Ião .deixou de manifestar a

lhe são peculiares, porissl entra OS traba.. ptJsi.tai, implicando na q;te- Volte, Excelência, à estaca gratidão da classe ao sr. Co-

que' os interes"'4'S do POV) V � bra dlO disciplina, na injus- I zero! Quando o catarinemp. ronel Virginio Cordeiro de

estariam feridos. dores d2 Pr8fei.. tiça; no proteco.nismo inde- �'iu o seu governante, nos !\1elo, Co.mandante do 14°

E iss) disse �quele par- Co.rcJSlI (pilrtidário), nas te· tahla0'o.'s da Praça 15. lVrrs- B, C., pelo auxílio eficaz dE:

lamentar que emendou 'J tura . MuniCipal moções absurdas e desurnR' turado com a multidão anô· �ua colaboração prestimosa,

projeto estabele�endo que �, Os operários da Prefeitu· .t.1as. E' a insuficiência ::1fi- nima: Quando os pequei10S q\fe muito os estimulava,
l'oncurréncia e' o privi1é�1o ra Municipal desta Capital- cial pontifidando .

com ares c�ub,s dos mo.rros falam terminando por agradecer a

,jão poilprão ser concedidos também tiveram o seu feliz doutourais. Tripudiando in- oomado.s com 'a sua presen· Iodos os que, compreenden.
s""m qUE. o edital estabeleç2, Natal. fanle!TIente sôbre os capã- ça �ímples. Volte a pat'tici- 30 o alcance social da mo

evpress.lmente, que não se. O dr. PavIo Fontes fez zes. F' a subestimação de par \-12S procissões, para-que desta mas significativa fes

rão acei.:2� proufJstas que 'hstribuir, no dia 24 do cor- vakles, com a prevalê�ci::l I'(SSan:os' vê-lo, respeitoso linha, favoreceram com a

niio se E-.'1quadrem dentro .ente, entr� seus operários, dos medíocres. E a juventu- :t'Jào pense em vaias, Ex\�e liresença, com a colaboração
dos preços da catoe, atuDI-1 um cartão com o qual ti· de ouviu, nesse fim de ano, lf'nela. Porque os torradi· (' o apoio expontâneo..
mente em vigor, e estabele- lliham direito a receber, co' de acatados mestres, frases I �Ihós e o seu bravo coman- Um bem elaborado

(ido.s p;:;la.COAP.
.

mo receber'am, para uma como esta: "Não vos será, dante, também não corml'1 "schow" foi apresentado,
Foi aí que os udenistas festinha intima· entre os �s�l'anho, por conseguinte, gam co.m o povo. São mel' pnquanto 137 crianças, fi-

..�trilarn'X'. �elJS familiares, o seguinte: '.'êr ou ouvir com os ouvi- '��n<.::.:ios contratados, co!'!:! ihas de associados, eram

O vel'eagor Osmar Cunha 2 quilos de batatas, 1 quill') co.s e o.S olhos da inteligên- ex,.!tl�ividade, pelo partido C'hamadas à presença do

cescobrira a lebe. de arroz, 2 quilos de feijão, da, o horror à honestidadi\ de 5, Exa .. Pense no sofri- "Papai Noel" para recebe-

Queriam dar previlégios 1 quilo de assucar branco, o elogio do vício, o cuhiv0 1:1ento do povo e venha, com rem presentes e bombons.

deixand ... uma porta aberta 1 quilo de massas, 1% quilo generó.lizado do furto, o· ele, redimir-se e redimÍ .. !,),
.

Reconhecendo o elevado

Cllle iria permitir. 'preços le carn,� verde e 1 garrafa an1Gr do supérfluo e do lu-I Excelência, tome o primei· fim da festinha O ESTADO

mais elevados p&ra a carne. de vinho. xo, e o que é mais lameu- 1'0 fyião e vo.lte para o selA se congratula com a no.bre

F.ntretat:to. o líder pessedis- Com I) altruismo do sr, távd, o endeusamento da pr.wo. Chega de Rio' de Ja- ('Jasse dos
r
Sub-tenentes e

ta estdva atento e entro'..! i-refeito tiveram os operá- ifiP(ll'ân�ia e da medio.c':i- ::lCiro, de lazeres infindáveis Sargentos do' Exército, en

com a emenda salvado.ra l'!OS o.p;J� tunidade de feste- dadr/. O clamor continúa e r.'me, Excelência, a sua vianda à Diretoria de sua

dos ínteresses v;tf!is da po- jar o "Diá de Natal", o qUE I i'.lC€SSante, num crescendo <lh'rgja para com o povo ca- Associaçã� os mais caloro-

11pulação. foi le�lml'nte feitQ entre ge· ! vertigino.so, espraiando-se
I
tarinfllse. . .

'-Os cumprimentos pelo êxito
Descoberta a I\narmelau- rais alegrias.' {por toda a parte. Atingindo

. . ... " _

... BU'.!.V[ alcançado.
.

/

Assina o telegrama o Si� Cy
rilo Júnior.

HonrO'S8 Visita
s. Exa. Revma., D. Joa

quim Domingues de Olivei
ra, eminente Arcebispo. Me
tropolírano,

.

por intermédio
do Revmo. Mons. Frederico

Hohold, Vigário Geral, vi
sitou ontem nossa redação,
trazendo-nos os seus esti
mados votos de Boas-Festas
a. nosso jornal. Honrados
c-un a gentileza de S. Exa.
R.e'Vma., retríbuimos-lhe,

o bilhete: n. 19.223, da
Loteria Federal, extraçãó
de Natal, foi sorteado com

respeitosamente, a homens

gem desvanecedora .

'1

BLEFE

O jornal palaciano, no caso da' emancipação de
Pirabeiraba, negada pelos municipalistas da UD.N.,

- argumentam com á falta de base economica. O ble
fe. é evidente. O distrito joinvilense tem renda �ui
to superior ai d� vários dos municípios r�cem cria
dos.

DESMENTIDO

Tanto o governador Bornhausen, como o seu lí
der na Assembléia e o. ,seu pasquinete nesta Capital,

,
viviam. a falar nas' cotas federais como leit motiv
para a multiplicação dos municípios. Agora, depo.is
que a aplicação das cotas foi regulamentada - como

, avisaramos que ia ser - 'pela Lei federal, (projeto
do deputado.Aliomar Baleeiro), todos negam de pés
juntos e mãos postas o que haviam dito e repetido.
Mas as suas palavras ficaram registradas. Qualquer
dia reproduzi-Ias-emos para 'confirmar que todo.s es

tão arrependidos e que o jornal continúa no seu le
ma de mentir, rementir e desmentir-se!

BRAVOS

S. Exa., o nosso Govrnador, no problema suces

sório, não é zero à esquerda. S. Exa., no Rio, falou.
E disse: "Um candidato. lançado agora será' 'nexo
rávelmente trucidado". Muito bem! Bravos! E' isso.
mesmo! Certissimo! Toque! Uns mil e tantos polí
ticos, ou'Q'idos a respeito, disseram a mesma cois�,
com as mesmas palavras ...

CONVITE

O sr. Prefeito destruiu e reconstruiu um dos vá
rios parques infantís que encontrou na cidade. Será
que para a inauguração o dr. Tolentino de Carvalho
vai ser convidado? ..:.

MENSIIl.CEM

A mensagem de Natal, do sr. Iriaeu Bornhau
sen, ausente no Rio, ao povo catarinense, foi esque-
cida... .

S. Exa., desta ve�; não levou o seu Secretário
o ilustre jornalista Nerêu Corrêa: Ainda assim po�
deria mandar a mensagem. Nos Telegráfos há, para
essas emergências, fórmülas impressas... ,

�
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