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Quando se alonga a vista tilizava a democracia, de
pela desolada e melancólica' elarando-a decadente, 'sobII CrIl... paisagem da vida pública os apláusos frenéticos: de
brasileira; quando se pers- nevrosados.e da inexperien-

O
·

T J cruta o seu horizonte ene- te ju",entiÍde.
. ISSD UUOII' �!�i�i,7c:�i��:;::::e:�� iã��!!I�:��:�E;a7e;

,

I pela corrupçao; quando se po, para que as .erianças e
_ Contá-nos Anatole Fran- mente arrancado, determi- vê que, pela decomposição os jovens não se formem
ce em "A Revolta' dos An- d t' iad d' moral, se vaí decompondo num ambiente de delação e-, , ',.

a t
'

Ao·

d M W -I n� al�en e ,s�rrupla o a

I a 'política; quando se obser- de mentira, de corrução eO 'Ollserv�ato' rio s ronomlco e '. I SOO jos", que o barão Alexandre direção e feição que lhe da- va a inanídade das vozes de escravidão, deformadoslU d'Esparvieu adquirira uma ,va o seu ex-diretor e pro-: que clamam por entre a espíritualmente pela dita-LOS ANGELES, 30 (�' mática mudança do, te��o, Il�do uma chuva fina (�per- biblioteca de treze4�s' e prietárto, que apés a aven- indiferença e a apatia de dura do pensamento centro- ,

P,)- _ As chamas estão com o�ue se salv�Ia, alem ; sistente, que, se aumenta Sessenta mil volumes' _ tura nas lides de imprensa milhões de brasileiros; lado pelo Estado, a mais in-.
"'l�)11,�..... te a 300 metros do fa- do,Observatório, o Hotel 'I' de intensidade, pode contri- t

'

t di , ,

'

quando a demagogia ganha fame forma I de opressão'" ,," ,...
, tan o Impressos como, ma- eve e arcar com senas',

, , 1 QS apláusos de homens es- que mata todas as espon-moso Observatório Astro- ' Monte Wilson e as tôrres de ' huir decisivamente para a nuscritos. r spon b 1 d de sa 1 I a es, p a r a clarecidos que a ela se en- taneidades da alma, tão vilnômíco de Monte Wilson, e, .transmissâo de oito tações extineãe dás .ehamas. Foi lendo essa estupefa- manter ileso seu nome, é de tregam sem resistência' e que os espetáculos sangren-ante 01 perigo de" ser des- dE> 'j;êlé�is�o de Los Ange- O Serviço Florestal assi- ciente revelação sôbre tal se estarrecer ainda mais, quando os democratas hesl- tos dos circos romanos não
truido êstg céntró' de estu- leso nalou qüe havja concentra- biblioteca', que, segundo o diante

-

dos novos' rumos to- i
tam entre, o cumprimento se lhe comparam, porque o

dos e observações; mais ho- O gígaptesco incêndio lã-j do a matoria de seus equi- autor citado é ainda em teo- d I f Ih h 'Ida
dever que se lhes impu- espírito se librava às, altu-_

1 ma o por aque a o .a, 0- nha, se quisessem enobre- ras, iam plena "consciêncialU"'IJ'" e eqw'pamentos foram vra sôbre, urna superficie de

I
pamentas de combate a in- Iozi

" .] A '

iev red íds ,

t r-� �

ogia, jurrspruoencia e em Je� re UZI a a um pan ano crer a vocação, e o desejo do mundo que desejavamohilizados 'para combater l&.OQO,acres e agora está�- f.'�ndios na zona de Monte história uma das ma'is belas de cujas águas lodosas e de auferir vantagens que construir 'para a posterida-o pior' dos incendios de bos- vorando o .terreno monta-, \llilson: onde 600 homen� bibliotecas particulares de putridas, se estila o líquido são pessoais ou de facções, de.
'

ques que a crônica do Es- ..hoso do Parque Nacional _i{ estão tentando paralizar toda a Europa, pelo menos com que se pretende insul- 'Com sacrificiq de convic- Só há um meio de .con-
tado da Califórnia registra de Los 'Angeles, distante' o avanço das chamas. t AtI t t

'

di ções e da consolidação do solidar a democracia brasí-
d

ao empo em que na o e ar um ca armense ngno, regime, que não é de nin-] leira restaurada; é- moralí-nos últimos '30 anos. unW-6 �ol'Jleftos desta ci- Os prejuízos em ma eira publicava "A Revolta dos possuidor de um passado guem mas é de todos e tO'lzá-la. O voto deve varrerFuncionários do Serviço

:hde,
e de Hollywood, pelo

I
e propriedades destruídas "Anjos" - que me ocorreu ilibádo, agora mesmo alvo I do� �or êle. são responsé- o� vend�lhõe� do templo.Florestal assinalaram que .ioroeste. Numa zorra de 80 SE> elevarão a muitos mi-

um desejo estranho: o de das maiores e mais sinceras veis; o sentimento que

dO-1Quem
tiver o seu pecado

o Observatório, onde está :!uilo,metros de r�io está ca- Jhões de dólares, tes nascido e- me criado a- de'mon t 'ac-e da e ti a
mina o observador é de ,in- de compatuar, c�m asSI os, s im
f' it dI' d idé Ii , ,d I ,.

J'

mi o esconso o e e o a i eias tota ítárías em, vogainstalado o segun o te es-

,[' d' -ii AI d Ta o o � 1f o
nalfabeto! oública e dos altos poderes secura e aridez de que fa- no interregno entre a pri-cópio do mundo, em tama- Uooce luO a OD�O e 11", Nasc\do analfabeto: no da Nação e. políticos ainda Iam os mistieos cristãos, pe- meira e a segunda mundialnho,estáden,trodazonape- (PrAmio ",apistraoo de Abreu') I
sentido de ter tido pae� a- não corrompidos pelo inte- lo qual se perde a esperan-' se redima. Não basta o ar-

i igosa dêste grande incên- .:i 11 -

l nalfabetos .. , por que ISSO resse de que se nutre meia ça de outro : periodo que rependimento platônico.
dia que já arrasou 17,000 d

., h' h -

d d d
'

d" , conforte pela restauração Deve ser o penitente deRIO, 30 (V. A) - Ao historiador e sóciologo 'bra- enascer ja sa IC ao' es e uzia e invejosos e inca-
dos autênticas valores mo- pés descalços, cabeça co-ClC]'(":; de valiosos bosques. I o chorar .para mamar até se pazeshistoriador Afonso de Tau- sileiro, Os dois outros pre- . rais. E' como o abandono, berta de \ cinza, a clamar

mias no valor de- 40 , mil tornar "aguia" rra vída é já ,8 tristeza de .

se estar só, sempre e sempre, mais e

cruzeiros p,ara o primeiro, coisa comum...
_ .1 A

Enquanto po�ítico A

dessa! irrem_:diavelmente perdido, mais, até 'que os surdos ou

e trinta mil pata o segun- Aquele desejo que fOI: tempera como e Nereú Ra_IPor llao ter quem o arauque çam, os mudos falem e os

ue I d t d
dos abismos do imenso va cegos vejam.do, serão conferidos aos au- insp�rado ha--leitur� a q.,

t'
�10S, vem sen .0 a aca o por zio espiritual. Nessas pro- ,Por entre essa tristeza etores dos melhores traba- aludI, se tornou maIOr aID- <lln desconhecIdo, que UJI}. fl,mdidades aterradoras de no charco em que se jaz, si

lho� biograficos sobre o es- da, cresceu; chegando a fa- é,ia conseguia varar as fron- 'nada, que destróem a vidé' tuàção cuja responsabilida
zer com que eu tomasse" tBiras de nosso Estado, vin- e carcomem os impulso!; de- não pode ser atribuida a

ogerisa pelos livros e por do em marcha acelerada de
I para a idealidade, para é' um só homem porque frut\)

- tud'o 'quanto -houve'sse na h criacão e para a beleza que de uma mentalidade que seConstituem a comissao o terras vizin as para se é ve'ncer, C,om a palpvra, � caractel'Íza pela decadênciaacadêmico' Barbosa" Lima mi-Hha hu\uilde biblioteca. plantai' llqui, terra que Jo- arte, a ciência e o exemplo, de costumes, onde tudo pa-""','."- • ..", 'Sobrinho, presidente de"Ssa
-

E sabem o motivo? Muito sé B�iteux dizia ser "�i,_ma. as t'i1!.dê� pata 9- g rece�perdido" algumas lu-
AI! 18'StOS' mGrtals do sr 'nstit)liçãQ; e il1_b a ix a d ,. p.!es. � �tlZ�� 1'Ol' 'l}- tlr�sir"""de seus filhos;e..a. �ij.;.� ��ntregy' de si 2leS se vêem ilurp;inando.-asUO

Macedo 'Soares, dl:retól' x:empto� de artigos como a- mãe d".i'ifU'S enteados�, va; ptóprid aos instintos �e- trev.as. As esperanças ,de-Crlstlao'o Ma'cbado -.ue'le de" �m dos diários ed d d riores; qual'lt��� horrol'" { vem renascer. Aí no Can-ela Instituto Histórico, pro- '1. .. a gente aumentan o o ese-
ranger de dentes, á Vist:: gre�� Nacional; }lcolá, naROMA, 30 (U. P.) ._. Vaticàno, Compareceu à fessor Pedro Calmon, rei- quando descara;- jo de não saber ler ,nem es- não vê e os ouvidos não ou_lI Imprensa, surgem, os mar-

Os restos mortais do ex-I cerimonia todo o corpo di- tor de Universidade do Bra- lf.tnt�nj;e procura inverter, Cl"ever. t',. vem? cos da redenção. A imprep-
embaixador brasileiro jun-j plo�ático, e'fo cardeal Be- sil, Marcos de ;alterar, p.ondo em sentido o- A Bibliot�a d'Esparvieu Mas se se percebe, ao sa esclarecida luta. Nesta

d A'l ., M 11 t' d d d f t
'

.. longe, teAnue luzI'nha que. hora decisiva se aliou à de-to à Santa Sé, Cristiano ne etto OISI . a�se a, Mendonça; Americo pos o a ver a e os a os, :::ausou"me mveJa, mas, a ...

I '

tremula, prestes a apagar. mocracia vigilante e apon-Monteiro Machado recebe- ex-núncio apostólico no

I' Lacombe, diretor da Casa as suas invencionices e pa- leitura -desse "cosmbrami-
t B'l 1 d

� " " se, pela tempestade das a ao raSI um exemp o e
ram, ontem, sepU,ltura pro- Rio de Janeiro, oficiou a de R�y Barbosa; José Ho- raleIas que rnqGdnam, c�- CQ pau-de-bugre, an'acar-

pruxoes, reacende-se a es austeridade,- de políticovisória no cemitério princi- "absolvição".

I
nório Rodrigues, da Biblio- rompem e defarmam a lim- drácea muito conhecido no, perapça e o çoração _ ora, que não corteja populari

paI de Roma, após um- ofi- A viúva, ,

do �-er).1baix,a- teca Nacional e o professor I i*dez
e o bril,ho �:tural. da R, G, do Sul, causou nojo� per4idamente, para que c; dade; o antipoda do dema-

d H ld V Ste 1 d d d t P· d ..

1 luz cresça e, como fach,o I' - gago, a firme2:a entre as,cio reliQ'ioso especial reali- ar, sra. i, a bn r

mgj_castro
Rabelo, diretor e 'Ver a ,e que se nao ra,ns,- ar ISSO, eseJ_el ser ana -�

�' menso, espante as trevas e vacilições dos f!"aços, umzado na IgreJ'a de Santa MachaAo, est,eve nresente Faculdade de Direito da U- nlUta a vontade de, escnVi- rabeto!
'1 d PSD

'-\ "'"

ilumine os caminhos da sal, exemp o o .
"

. para oTeresa do Menino Jesus. 'aos oficios o,mesmo àconte- niversidade do Brasil. nhadores e servos da men- Agora, porém é tarde! vação. P. S. D. e para os demais
Com a idade de 60 anos, cendo com o encarre�ado A entrega dos prêmios tira. Já sei juntar as letras dr Os que acompanham a partidos., E' uma das trê-

o diplomata brasileiro fale- dQ� Negócios dq Brasil, AI-I será efetuada logo que o O que se lê hoje em um alfabeto,.. história política universal mulas luzinhas que espan-
,

d M J'ol'nal que fOI' calculada, ATLAS de após a prim,eira guerra tam as trevas da hora pre-ceu de um ataque cardia- tamir e oura, julgamento da comissão se- '

E'· a; d___� ..;...
-

mundial, com os seus re' sente. o senti o e lies-co no $lia 26, pouct;> depois Os despojos do extinto ja homologado pelo minis-

" � 1 A
fl b '1' b t d tauração moral da demo-de ter apresentado suaF embaixador serão traslada- tro Antonio Balbino, titu- r

t", o:��e ��:�:ro:�:�if�:a�o: cracia brasileira. W NE:.,
saudações de Ano Novo ao dos para o Brasil. lar da pasta de Educação, 'ero lOS nos na sua formação, pela des- REU RAMOS. H�mena-

Pa!a I:ii:saX!�nebre foi o'

••..

I·I�8
..

Z·a··r···d·e···�:r�·'·a·..lb·o····O·b··tOe..m··••• ' �i��t�lft:��s��,ib:��n��e :�� �:e� ����Uq��e n�:r:u \II!
dem parar um momento diz salvador; que não cor-

No VO, S Exilo � RIO, 30 (U. P,) O

I to,
se atirou resolutamentelpara refletir, então vêem teja os poderosos, nem adu-

ll-
menoI' Jorge Inacio, de a- uo mar. na praia de Copaca- que nada, sig�ificam' as dis-, la as massas populares. EleCLEVELAND, Ohio, 30

I
Carvalho já seguiu para

penas 7 anos,- filho d,e Be-' bana para salvar a meni-' putas pequenmas, a,s ques-
é o exemplo a ser -seguido.(U,P,) - O maestro brasi- Saint Louis, onde também E'l' b th' d 6 f'

tiúnculas que estimulam (
Se há crise de caráter, hon-nedito Inacio' do Livramen- na Isa e e anos 1- A

'b re se quem t
.leiro Eleazar de Carvalho regerá vários concertos sin- '

'

"

ammo com atente" mas, a-
- o em, para 1-

sin- lh,<} de Helena Part!ng, que cima de tudo, deve preva- mitação dos que despontamregeu dois concertos fonicos com a orquestra FALECEU UM HE- estava sendo arrastada pe-' lecer a paixãoforte, imensa para a vida pública. A aus-fanicas nesta cidade, à fren- dessa cl'dade �:>O-I DA UNIA-O 80 t ·d.]- tr' f
�

"

",

!:" - las ondas trazendo-a de e, porque não, dizer,' ter- erI aUl;! lUn ou c o mNICE, 30 (V,A,) - O te da ,Cleveland Symphony VIÉTICA volta à
'

rivél, pela manutenção da NEREU. - Venca tambéml!rincipe Agn Khan, que vai Orchestra, sendo vivamente praia. Enquanto democracia restaurada, pa-,
com uma demo�cia res-a Karad1� ])ora receber "seu

RAMON MAGSA):- Elisabeth pode retirar-se p "t d' 'd 1
- , aplaudido pelo numeroso ra que' Se não recáia na noi- eI a a e ama a pe o povo,péso em platina", deixou MOSCOU, 30 (U. P.) do Posto de Salvamento, te de uma ditadura, vitimas (Do Diário da Bahia, deontem NI("�, em companhia puhlico que assistiu a am- SAY ASSUME HOJE "I" bl 51253)b ,O diário zvestia pu i- após os cI,lI-.ativos, Jorge te- mais uma vez dos adultos

- -

,da Begum., as as audições, A' PRESIDE�NCIA
l d h f ----------O Aga Khan e a Begum I" O maestro Eleazar

cou hoje a noticia do fale- v� q'le ser removido para
e oje qu.e o:am os ado-

. - ,

C
.

a
de DAS FILIPINAS ";111ellto do tenente gener'al H 't 1 M' 1 C' t

lescentes mfelIzes de on- O RIQODA CIDADE.•.

nao pnmeu c ao ano on e
I -_

,
' .... -

él
,

OSpI a
,

Igue
.' ?U o, tem, quando uma corrente

.. .Jpermam·ceri::o' por algum CAIU AVIÃO DA 'Zemyon A. Kozak, de 51' por ter bebIdo mUlta agua·1 ideológica no mundo hos-tempo. Depois 11'aO ao Pa-
FAB E-MORREU MANILA, Filip,in,as, 30

I anos, Este militar contri- l-I " "':.1 I '1quistão pal'? as festas isma- ( P) A Di'" d d PI'
) ',i

_ e!itas d" �l!bileu do Aga O PILOTO u, .
- ssunura arna- büiu para desalojar os na- O � ,,00 e_D8 OS e 8 e�_y; _

�;nha a presidência da Repú- zist�s de Stalingrado e tam-

&:'::11:
_,Kh:m, A :)f�Eagemsolene ve- RIO, 30 (V,A) - Infor- U t d f

-

AI
,,' �...Pj> :-C'l'ifie::1r-5(;,-�� em 3 de feverei- ma do G�ll�;nete do Ministé- blica o sr, Ramon, Magsay- bém para a libertação da l�Or e e raoclsco ves, __

I,

= ����c _\�:ro em Karaehi, O Aga Khan rio da Aej'Qnáutica: "Aci- say, outrora lídêr de:Wuerri-, Ucrânia, Rumania, Bulgá- RIO, 30 (V,A) - Foram
I
dirigia o caminhão que se a&UZ

�. ��
- �6cokcar-�e-á em um dos pra- o.entou-se, ontem, cêrca de

'

lheiros. Será o terceiro pre-I da e Hungria. K�zak por condenados a 18 e a 20 me: chocou com o "Buick" de � J!;J1.' --1tús da balanca e o contribu- 1730 ho" o
,-

d t' 'd d I
I

ses d,e''detenGão, respectiva- I Chi...o Alves, nas proximida- �_/ I

--
, ,)'"s, aVIa0 e reI- SI ente as Fi ipinas. Mag- I duas vêzes foi condenado - '"

__"'--':",�illte vüle..;'1tÁrio que ofereceu l,amE:nto T·3-1423 nas proxi" . f" "

d Di" ,_ mente, Valter Sebastião e des do quilometro 250 da I)' ��:;,
,

,

h
'

'd d d M
'

O ,'- saysay 01 mInIstro a e-I como herOI da Umao So- F 1 Ab d d
- -; .•a n,a:or, soma tera' a onra mI a es e age. aVIa0 -

"

< e ipe unaman, os ois 1'0 avia Pl'esidente D\,J.tr.av '

" �;;;, _:::,de ('ükcar no outro prato acima. '.Jl'(,cedj.a de Lagos fesa, e ,n�s�e cargo esmagou, viética, r:Jotoristas causadores do a- A colisão foi motivada' Por "'r'" �-.r

os 97 (juUo"" de platina' que Santa e Sê destinava ao os terntoriOS Hukbalahap, c.idente da Rio-São Paulo, inesperada e,ntrada de um'.rep-eseJ1brão a oferenda Campo d03 Afonsos. T..inhu que contavam 10.000 ho- O Tempn em que morreu o cantor carro (o de Abunaman) àdos lS1'3elitas do Paquistão (orno pilo10 o 1° Tenente I mens armados e um 'lh- i Francisco Alves. .frente do eaminhão que, 'ao1 f "1 S d
mI ao

D d " -

d'
'

f
a seu c le e espmtua: ,}\via o.' Durval da Silveira, d"

'

P'
-

d t
' , a a porem a expressa0 eSVIar, penetrou na aixaA R

..

A Kh I ' e SImpatIzantes entre os reVlsao o empo ate as d 'd' -

d .' -:i -

'

d
'. ,o prmClpe ga an Tavares, o qual faleceu no '

.
a pena e a eon Iça0 e CrI- na con,ra-mao, por pn e

III. auder:te, tendo sido seu COl'- I ca,m_yoneses pobres, Nas e,-' 114 horas do dIa 31. I J11inosos prim�r�os, ambos corri� () cano do sere�teirq.l?o recol�_;do ao n�crot.ério IlelçoesA que o levaram a
í Te�po - Bom, Carl) ne- !,�ra�� "be.�eflcI�dos., pelo ChICO A1v�s :(que vlajav.a.d", Magl� p posterIOrmente Presidencia, derrotou o a- bulosldade, i �UlSIS, Ja requeIldo ao em compclnhla de um .amI

I"or uma ambulância da �s- tual presidente Elpídio Qui- j , Temperatura _ Estável. Tribunal de Pindamonhan- go? fói a única vitima do
c�la de At::'l'onáutica do Hos, u� t i Y.:ent s', , 1)0 'ua.1rant �uba., �c:<!7n,tef n�qH,e OCo1'ipe:l 1l�:" -....;;;:;;;..,..{.�����!:,.,..I

SQ- Pltl;i, Cel1ua). da' AerOp'úl1ti-' ri:qo" 9, "

,en-t"
_;,}!,!i º, "

'�\
q
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Edição de hoje - 8 paginas

- "A situação piorou",
disse um dêles, fazendo no- nay foi concedido o "Pre

laI' que as ch.amas ultrapas- � mio Capistrano de ,Abreu",
wrarl1' as ba�reiras contra' pelo conjunto de obras a

ir,cêndios em vários pon-
i presentadas, segundo deci

tos, Toda' espel'ai-lça �e con-
'

são da Comissão Julgadora
centra a",gora numa proble- das obras sobre o grande

critor.

SEPULTaDOS EM. ROMA

ficiada por monsenhor Ca,
rio Grano, representante
do secretário de Estado do
r"'--""'_"''''''_''_''_''��

97K. DE PLATINA
O MAIOR PRESENTE

Tenho �� pla�o pàfa
,,. acabar com_os roubos

'e vigaricés
Capital!
Qual é?

aqui na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..... Radioterapiap or ondas

DR. ROMEU BASTOS DR. MARI� WEN-" eurtas-Eletrocoagulação --

PIRES
�

DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra

_ MÊDICO _ CLíNICA' MÉDICA .DE I Vermelho.Com prática no' Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano,

São Francisco de Assis e na Consultório -- Rua João: n. 1, 10 andar -- Edifício do e

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

CLíNICA GERAL DE raso
ras -- Dr. l\WSSI. BORGES �

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

Consultório: Av. Getúlio, Júnior, 45. Tel. 2.812. ;MU�S�I. .

Fôro em geral, Recursos

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. I
,

' ,IResldencla: Avenida Trom- tJerante o_Su�remo Tribunal

Horário: Segundas e QUin-lloLHOS
- OUVIDOS -

t pow�_84. Federal, e 'I'ribunal Federal

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ' E GARG.A_,NTA

jDR A SANTAELA Ide
Recursos.

-

horas.
'

•
,

• ESCRIToRIOS

Residência _ Lux Hotel '

'Florianópolis - Edifício

. • I DR. JÚLIO DOIN (Fo�mado pela F.a�uldade São Jorge, rua Trajano, 12

- apt.. no Te!.. 2021.
,

I VIEIRA _

Nacional de Medicina da - 1° andar :- sala 1.
, Universidade do Brasil). Rio de Janeíco - Edifício

DR. WALMOR ZO- I 'Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-

MER GARCIA 'çE!�Ei:�;ISJ'tH� ����:' 3istênci� �'Psicopatas do nio Carlos ,207 - sala 1008.

n(plomado pela Faculdade
"', Dístrtto Federal. _/

Nacional de Medicina da
DOS, N.ARIZ E GAR�A��A Ex-interna do Hospital Psi-

Universidade do Brasil Ex-AssIste�te na Poh�hmca quiátrico e Manicômio Judi-

Ex-interno por concurso da Ge�al do RIO de JaneIro: na ciár lo da Capital Federal.

Matemídade-Bscela
Caixa de Aposentadorta e Ex-interno da Santa Casa de
Pensões da Leopoldina Ral- Miserícõrdía do Rio de

(Serviço do Prof. Octávio 1 Hosnlt I S· J.
Rodrigues Lima)

way e n? OSpI a ao oao Janeiro. J

Ex-interno do Serviço -de
Batista da Lagoa. Clínica' Médica - Doenças

Curso n.o Departam,ento Na· Nervosas.
Cirurgia do Hospital I d S d

I A P E T C do Rio de
ciena e au e Consultório: Edifício A� ,..,.".._ ..............�- 3 Domingo - Farmácia

. . . . . . Consultas diàriamente das mélia Neto - Sala 9.
Janeiro 10 às 12 horas. I

Moderna -:- Rua Jeão Pin-

l\I'd' d H ít I d tesidêncía : Rua Bocaíuva, I f
-

'e ICO o OSpI a e 3as. e 5as. feiras de 15 às D orma"oes to.' ,

Caridade ,a's 1'8 horas.
134.

-

Y âb d ( de) F
AS E SENHORAS

Consultas: Das 15 às 18
f Ufe.-s,

9 Sa a o tar e - ar-

DOENÇ D ,Atende no Hospital de
PARTOS OPERAÇAES

horas. t,
,

rnácia Santo Antônio t
v-«

-
- v Caridade,' de Bâs 10 horas.

'

Cons: Rua João Pinto n, 16, -

Consultório: Ru'a� Vítor
Telefone:

' O, I9Itor enfontrará. �� Rua João Pinto.' 1

da 16 00 às 1800
Consultório: 2.208. ta coiuna" inrormaçõdl_'1� I 10 D' 'F'�

,

s" 'Meireles, esquina com Sal- Residência: 3.305. 'necessita, diàriamente e de I ,ommgo - armacia i
horas. danha Marinho. 'S t A tôni R J

- -�,-----------"",-----

mediatut
,

I an o n orno -' ua oao

P�la. manhã atende R.esidência: Travessa DR. VIDAL JORNAIS :rel�fon' Pinto. p�_$ ..'

eOJdíàríamente no Hos- Urussanga 2. - O E f d (O
• I

S. I!ita� de Caridade. Apt. 102. CLíNICA DE

CRlANÇAS1
A G:z�t: :::::: .:; �:6�� 16 Sábado (tarde)

I ,Resídêncía:
, CONSULTóRIO - Feli- Oiário da Tarde ... 3.579 Farmácia� Catarinense -

I ARua: General Bittencourt DR. JOSE RO�ARIQ_. pe Schmidt, 38.
.

Diário �a ManhA .. , 2.463 Rua Trajano. I\../ f '''.;
n. 101.

' ARAÚJO CONSULTAS _ Das 4 A Verdade.; 2.0111 I 17 Domingo - Farmácia �- DUIIAIITE TOD' DIA
Telefone: 2.692. , I

Imprensa Oficial 2.68� Catarinense - Rua Traja- /ffi", .I

as 6 horas. '

HOSPlTAIS
�

, nO'� II /I""FJ�O I:.
'

DR. ARMANDO VA- I CLíNICA MÉDICA RESID�NC1A - Críspím
-

De Caridade: ,no. ,I '

J �ftl<L J ']

Doenças de crianças 2,8141 23 Sábado (tarde) --;_, �,

II '*LÉRIO DE / ASSIS I (Tratamento
de �ronquites Mira, 25. ,'����;::i��) .::::::: 2.036! Farmácia Noturna - Rua � -�'.�'�D',�� �,::,

\

_ MÉDICO - I eCm ad�l!(j� e ;�:un�s�. FONE - 3.165.
Nerêu Ramos 3.831 ! Trajano. �-

Dos Serviços de Clínica In- onsu torl():' 1 or erre- M'l't 311:7 J '

� __;; _

iIl.
"" � � � "...

-

I 18 10 d DR GUERREIRO DA II ar ..,
I

24 Domingo - Farmácia z lP �

fantil da Assistência Muni.. esH, , -: Dan aor1·O 30 'I
'
.

..,_ , São'Sebastião (Casa I T
'/ ,/1 � "

cipal e Hospital de Caridade orano: as, ',as ,FONSECA de Saúde) 3 5:1
Noturna -. Rua rajano. -,.j

CLíNICA MÉDICA, DE ,11,30 e das 2,30 as 3,30 hO"j
,

M t �'d d D 't
.1 •

30 Sábado (tarde) --

E
.

l' t d H 't I
a erm a e ou or

CR-IANÇAS E ADULTOS raso specla IS a o OSpl a .... I' C A

".1"] Farmácia Es'perança - Rua 1
R 'd�

.

A 'd R' I M d A Ih
'tJar os orrea ... v � -

.

_ AI�rgia _ I eSI encla: vem a 10 1 �o erna pare agem CHAMADAS UR· I
Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640. Lampada de Fenda - Re..

GENTES I
Conselheiro Mafra.

Machado' 7 _ Consu ltas das
' ,frator - Vertometro etc.

Corpo de, Bombe.i:ros
' 31 Domingo - Farmácia,

10 �s 12 � das 15 às 17 horas.
. ANT

A

NIO MO- I Raio X, (radi�g,rafià da Ca-, Serviço Luz (Reela. 3.3Iil_1 Esperança - Rua Conse- �
Residência: Rua Marechal DR O beça) - RetIrada de Cor-

�) 2.40.1 lheiro Mafra. I
Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGÃO pos Extranhos dOo Pulmão e po�:�:etsal�'ê��i��' O serviço noturno será

Esofago., sário) f d 1 f
Receita para uso' de Oculos.

. '.. 2.0311 e etua, o pe as armácias
--_._, CIRURGIA TREUMATO· Polícia' (Gab. Dele..

LOGIA Consuftório - Visconde Santo Antônio, Moderna e

de Ouro Preto n. 2 - Altos gado) . . . . . . . . .. 2.594 Nõturna, situadas às rual;)

Pinto, da Casa Belo Horizonte). João Pinto e Trajano.
,Residência - Felipe Sch.. COMPANHIAS DE

midt, 101 - Te!. 1.560. TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.700

.
Cruzeiro do Sul ...• 2.500

I [lanair 3.553
\' arig 2.3;5
Lóide Aéreo 2.402'
Real 2.3ii'B
"cllndinavas '...... 2.500

HOTeIS

M E D I C ,'O 5 I.AI}VOGADOS
DRA.WLADYSLAVA i DR., JOSÉ MEDEI-

\V. MUSSI ROS VIEIRA
/

'

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO

CANTIÇÃO I CH�REM
.

- 'MÉDICO -

I I
C,LINICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

'DR
A D U L TOS POENÇAS MENTAIS

I
.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLíNICA
GERAL-PARTOS

e

ANTÔNIO
MUSSI

DIB

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaí

- Santa Catarina -

, ADVOCACIA
e

CONTABILIDADE
tais.Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Tira

dentes, 9.
HORÁRIO:

Das 9 às 11 e das 13 às 16
horas

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

Impotência Sexual. Serviço completo e espe-'
.Rua Ti,radentes n. 9. cialiãado das DOENÇAS DE
Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos

horas. métodos de diagnósticos e

FONE: 3415. tratamento.
Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULl'OSCOPIA . ..,.-- HISTE·

;ii -- Estreito. ,- I' RO - SALPlNGOGRAFIA
'fEL. - 6245. ,- METABOLISMO BASAL

ADVOGADO:>
Dr. Estêvam Fregapani

Causas cíveis e trabalhistas
CONTABILISTA:

Acácio Garibaldi S. Thiago
Assuntos f iscais em geral.
E,difício "IPASE"-50 andar

DR. MÁRIO LAU
RINDO

DR. CLARNO
GALLÉTTI

G�

-::: ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.468.

- Florianópolis ....:..

DR- I. LOBATO
FILHO

Ortopedia
Consultório: João

l8.
Doenças do aparelho respi

ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADioS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax CIRURGIÃO DENTISTA

Formado pela Faculdade
DR. NEWTON Consultório e Residência:

Nacional de Medichia, Tisio- D'ÁVILA Rua Fernando Machado, 5.

logista e Tisiocirurgião do
I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia

Hospital Nerêu Ràmos Doenças de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes

Curso de especialização pela Proctologia -'- Eletricidad'e �,I{óveis e fixas.

S. N. 'l'. Ex-interno e Ex�as- Médica Raio X e Infra-vermelho.

sisterrte de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a

Ugo' Pinheiro Guimarães ,Meireles n. 18 - Telefone: ;;exta·feiora das 10 às 12 ho-

(Rio). 1.507. ' l'as, e das 14 às 18 horas.

Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 horas aos

-' Fone 3801.
-

e à tarde das Ui hõ,ras em sábados.
,

Atende em hora marcada. diante. CLíNICA NOTURNA as

, Res: Rua São Jorge 30 - Res'idência: Rua Vidal quarta e s.exta .. feiras das 19

Fone 2395. Ramos - Telefone 3.422. its 21 horas.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR. SAMUEL
FONSECA

Lux .

\', a It"estic .....' .••.

\1t>lropol ...•.....

\,11 P"rhl '

Cadqut> '1" •••••

\eIltral' .

I':lóIt reltl •....•.... ,

Idt'sl , ..... ' .... , .

R�TREJTO

2,021
2.276
3.147
It321
8.449
2 #'9 � ,

,

- I3.3;1 ,

:1.6i)!:l

Disque

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

Estreito, em prestações suaves 'e sem [uros..
Dois lotes situados na Avenida Trompowsky

medindo. cada um, 13 x 50.
'

Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado:

farmacias Uma Casa de alvenaría na' rua Fernando Machad�'
Oito casas de alvenaria na Avenida Mauro Ramos

de PLln tão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);

10 D' S- F'
" I

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo
la anto - armacia ]3,20 x 22,80;

,

da Fé - Rua Felipe Sch-I Um magnifico terreno no Sub-Distrito do, Estreito
rr.ídt.

'_ Jmedindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.
'

2 Sábado (tarde) - Far-

O ESTADO

ADl\HNISTRAÇÃO
i Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n. 160

Tel. 3022 - Cx, Postal, 139

Di'rctor: RUBEN3 .A.
RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. La

ra, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40

- 5° andar.
Tel.: 22-5p2>i - "Rio de

Janeiro.
'

Reprejor Ltda,
Rua FeÚpe de Ol iveira.rn.

21 -- 6° andar.
"l'e!.: 32-9873 - São Paulo

ASSINATURAS "

I'Na Capital
Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00
Semestre .... Cr$ 90,00

No Interior, I

I�no .::......
Cr$ 200,00.

Semestr e .... Cr$ 110,00
Anúncios mediante con-

trá to.
.

Os 'originais, mesmo não

publicados, não serão devol- 'Ivído s

A direção não se' respon
sabiliza pelos conceitos em i .. Itidos n os artigos ass inados.

mácia Moderna - Ru� João

Pinto.

06 -

o ESTADO
-

I

ULTRA SONO
TERAPIA ..

o MAIS lIODERNO E EFICIENTE TR.A'fAMEN
ro PARA INFLAM...-\ÇOES E DOl{ES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇ.\O DAS
/

SINUSITES
I!: IN FLAl\lAÇOES DA CA BEc.:A E GARGANTA.

THATAMENTO Cl'Jl HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
,::()Nsn.TOIUO - \'lSCONf'f: DE OURO' PRETO

-- ALTOS DA CAS.-\ 'EELü lWltlZONTE
HE�W1l:NCIA - "i'ELII'E SCHl\IIDT N. 113.,

. 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 alvenaria, situados á rua Presidente Coutinho;

Duas casas de alvenaria e uma de madeira

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

,

/

or�B08 - OUVID08 - IU,IUZ • QAJIO.AlftA
DR. GUERREIRO DA -FONSECA <,

.....1a11et......,...
Lulta d. Oca'lo. - Bum. d. J'udo •• Olho,pu

1&••1fle�'o da PruaIQ Arterial.
)lod.n, Aparelha••m.
C....lt6r1. - VI.coad. •• OUI! Pl'.\o, I.

Lavan.do com Sabão

\iirgem Especialidade
da Cla. "EIZEL INODSTBIAL-Jsluville. (marca registrada)

e(9n()mi�8.se tempo' e dinheiro
. _�--.<;-:-_._.;-_

.._--:.._.-----�:..,�_._ ....-._-- -....__:...<� �)

Ve ...de-se
CASA com _seis quartos,

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua ,Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA ,distri-

1,
buidora dos ,Rádios R.C.A.

Vitor, ValvulÍls e Discos.

;;;;;;;;;;;;:;;::;--;;==��-::- -:-__
Rua Conselheiro Mafra .

'�

-

Viagem com, s'egurilnça
,

e ,rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS l\1IC'RO-ONIBUS DO

RAPIOO �(SDL-B,RASILEIBO»)·
Florianópolis - Itajai - Joinvllle - Curitiba

...... "11 f-�:.,

Agência: Kua Deodoro esquina' da
Rua Tenent� Silveira:

s�\\Ã� ylRCfAt
'O 4. ...

[SP :::C!Ai.IOI DE

..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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boa
•

viagem,
amigo!
Estamos na reta final do ano de 53.

E um novo trecho de estrada estende-se à

nos que:
- em 1753, em Lisbôa,

faleceu o estadista Alexan
dre de Gusmão, doutor em

direito pelas Universidades
de Paris e Coimbra, nasci
do em Santos, São Paulo,
em 1695;
- em 17,54, uma Provi

são - Régia determinou a

demarcação das Sesmarias;"
- em 1825, orientais co

mandados pelo Coronel

Leona.rdo de Oliveira, sur

preenderam a guarda bra
sileira de Santa Tereza co

,mandada pelo Alferes Joa

quim de Oliveira e o desta
camento de Chui comanda
do pelo Major Inácio José

Cabral da Costa;
- em 1843, na picada de

São 'Xavier, o Major Agos
tinha Gomes "Jardim, da
Guarda Nacional, travou

combate e repeliu os, revo-
-

.

lucionários riograndenses
comandados pelo General
João Antonio da Silveira,
O Major Jardim foi morto

nesta ação;
- em 1864, teve inicio o

\

ataque de Paisandú, que

viu a se render em 2 de

Janeiro de 1865. Os ata

cantes brasileiros eram co

mandados pelo- General
João Propicio Mena Bar

reto e Venancio Flôres e a
I
praça estava defendida por

,Irmandade do Se-, tropas paraguaias 'coman-

,. ,

.

bo Je IOS do's i dadas' ,pelo General Lean-
na D· r � dro Gomez'

I
'

Ca- Passos ., Bos-- - em 1868, os paraguaios
tarinense os seguintes Fo- .

se rênderam com a capitu-
nogramas: pital de Carínade lação de Assunção;

" Osmar Ribeiro, Amador ___:em 1897,' o Brasil e o

Gonçalves, Francisco Rosa, FUNDADA EM 1765 - Chile celebraram um trata-

'I'ranscorre, hoje, o ani- Kurt Becker, Bento Borja, do de extradição;
vebsário natalicio do nosso I Jane Brito, João Souz�, An- ANIVERSÁRIO DE FUN-

•

presado conterrâneo dr, tônio Gomes Miranda, De- DAÇÃO -em 1913, em Blume-

Odilon Gallotti," atuafmen-
.'

. jalrna Silva, Luiz Fernan- De ordem do Snr. Irmão náu, Santa Catarina, foi

te na Capital Federal, onde, João Frederico Ha- Provedor desta Irmandade, I inaugurado COIr1 182 alunos

exerce as arduas
.

funções w,.- _-.- -.w.-.- -.. cker, João Paulo Andrade convido l'S Irmãos e Irmãs, matriculados, o Grupo Es-

de Diretor do Hospital Na- pos, filho do sr. Prof. Cus- Eugênio Dutra, Alfredo I

para, revestidos de suas in- colar "Luiz Delfina".'
cional de Alienados. .! tódio Campos. ' Von Knoblauch, Marcos signeas (balandraus e fi-
Às muitas homenagens Monkarsel, Vanda Zaguini tas), assistirem as solenida-

I
que lhes. serã� tributadas NOIVADO:

,

Pereira, . Tomaz Ca�valho des com' que esta Irmanda-

I
nesta opo�tumd�de, _

teste- M�yer e Loja Maçomca 14 de comemorará o seu 1890

I
�

munhando a satisfação de Com a gentil Sta. Léa de Julho. aniversário de sua funda- I .

'

"-

tão grata efeméride O

I
VIaria Heckis, filha do sr.

I cão.I ESTADO se associa, com J-osé Matias Heckis, e Cambio Livre DO.' DIA 10 DE JANEIRO Isatisfação enviando ao dis- exma. es�osa d. Maria AI-
I 8'·0 .do Jano-Iro Às 7 h,Ol'a!' -'- Comunhão'

I tinto conterrâneo os mais ves Heckis, contratou, ca-
I

'iJ U Geral dos Irmãos e Irmãs.
significativos votos dê mui- sarnento, a 26 do corrente, RIO, 29 (V.A.) - O mer-

Às 8 horas _ Missa com

I tas felicidades. o jovem Joceli Silveira, fi- cada de câmbio livre vígo-, sermão ao Evangelho.
lho do sr. Hermínio Berto FOU hoje com as seguintes Consistório, 28 de dezem-
la Silveira. e exma. esposa taxas nesta capital: com-

bro de 1953.
L Maria A. Silveira. ,pras - doIar-papel, 54.00;
Com a gentil senhorita libra-papel, 148,00; peso ar

- Secretário.

.
-

r"
- __ ,,,, '. - , ..

/

,I

nossa frente. Aproveitemos êstes dias 1-

festivos para nos estreitarmos as mãos num ím-

pulso sincero de amizade ... na certeza de que
,

.

as cordíaís relnções que temos mantido até agora-e-

sólidas .pelo tempo afora. Que a próxima

sob o emblema Shell - continuarão cada vez mais

jornada abastecida de felicidade .Ihe corra

fácil e tranquila, é o que ardentemente

lhe desejam, cliente e amigo,

--- ,OS POSTOS DE StRVIÇO E REVENDEDORES DA SHELL BRftZIL LlMITEO

\'�e
NO LAR' E NA SOCIEDADE

• PLA(;A[S tUFILlTIC.AtJ." 11
.

! Elilir�d8 NODUeira : ro�ogramas
'__UcaçlQ_. a:'UIlt.r ,a. ira.j re IIdos

'

.. _J�.ent. da IlrUliI.
.

Acharp-se retidos

Companhia Telefonica

- Sr. Euclides Perrone,
I

I alto funcionário do Banco

,
do Brasil, no Rio de Janei-

Iro;
.

I-Sra. Lea Carvalho,
e'sp�sa do nosso coléga-de

I imprensa Prof. Almiro Cal-

d 'h- f
' deira de Andrada;

cau a ate o c ao, em ta eta S'N' C
-

h .

dAI A
.

d
1 - ta. oemi un a,

e cor c ara. sala,o ves-
C _

I
- Jovem Agnes am-

tido é justa. (APLA)

ULTIMA- MODA

YJm vestido de noite preto
com mangas compridas e

corpo tipo, blusão. Bem

atrás forma um tufo com

. ANIVERSA'RIOS: sr. Ministro João Cleófas.
I Dama de méritos . invul-

SRA. ARMANDO D. F.

LIMA ..

provas de quanto é estima

da e apreciada.

gares a distinta aniversa

riante receberá in-equivocas
I

provas de apreço pelo ele-
vado 'número de pessôas Ide suas" amizades, as quais,
nesta oportunidade, darão'

Vê transcorrer, na data

de hoje, a do seu aniversá
rio natalício, a exma.' snra.

d. Zelia Sayão Ferreira

Lima, es_rosa. do dr. Ar

mando Ferreira Lima, alto

Ministério O ESTADO, respeitosa-IAgricultura, atualmente mente, se associa às muitas

GàEinete do" 'Jjomenç;,gens."

DR: ODILON GALLOTTIc

?ny Martins, filha do sr. gentino, 2,80; franco fran

Vlarciano Martins e Maria cês, 0,145; lira italiana, ----- - -_.-

Martins, contratou casa- 0,087; escudo, 1,88. Caixa
nento o sr. Ivan Carlos Vendas: - dolgr-papel, Precisa-se de uma môça
Schmidt, funcionário dos (55,00; libra-papel, 153,00; para servir de Caixa. Exi
Correios e Telegrafas e

fi-, peso argentino, 2,70; peso gem-se referências. Tratar
lho do sr. Carlos Schmidt, uruguaio, '18,20; franco I com o proprietário do Bar,
funcionário dos Correios e I francês, 0,150; lira italiana, Bambú, diariamente

-

no 10- "

Telegrafas.
\ 0,091; escudo, 1,92. cal.

FAZEM ANOS, HOJE:
José Tolentino de Souza

31 DE DEZEMBRO

A data de hoje recorda-

André Nilo Taaasco

--

DOAVENTU�AS ZE-MUTRETA •••

\
'

," ....\ \
\,' ,,\,
'.' _I,. _
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"O o rt
•

I
,

DISPUTA-SE HOJE EM SÃO PAULO; A CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE, CONSIDERAD.\ A MAIOR PROVA DE FUNDO DO MUN
.oo - WALDEMAR THIAGO, 0- REPRESENTANTE CATARINENSE

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

Com a gracipsa senhori
ta Maria I da Glória - Salomé
Silva, fino ornamento da
nossa sociedade e filha da
exma. vva. professora Car
mélia Pereira da Silva, a

justou nupcias, dia 24- úl

timo, o jovem João Arcê
nio Alves Filho, talentoso
funcionário do Instituto dos
Comerciários e filho do
no'sso distinto conterrâneo
sr. João Árcênio Alves e

boI, a realizar-se na Suiça, exma. esposa d. Noêmia
no próximo ano. O Plimei- I Arcênia Alves.

- , I·'
1'0 tempo do prelio, termi-; _

nou com o resultado de: Ao jovem,�par as felicita
dois a 'zel;o, favoravel aos" "ões do "O' ESTADO;"

- I'" .

28 _pellejas no

_

' pulará+� 0_
RIO, 30 (V. A) - O tro em breve voltará à ati-

exterior dís
Vasco,

este ano a sensacional

pra-I olímpico que é o grande no, cinco argentinos, tres
. va de fundo, são em núrne- favorito), Um espanhol" I chilenos-' (entre eles Raul
1'0 de 27, a saber: _ I um alemão, um francês, Mostrosa, vencedor da São
- Um Checoslovaco (Emir L1m iuguslávo (Franjo'Mi- Silvestre de 1948)·, um aus
Zatopek o famoso campeão halic, vencedor da São Sil- triaco e três paraguaios.

_

e rec_ordista mundial e vestre do ano passado), um Com a realização da São

-N.'
.

; suéco, um finlandês, um
I Silvestre o popular jorn�l

Ivaido Gouvea
-

belga (Lucien Theis�- ven-I dispenderá perto de dois
.

; ceder da São Silvestre de milhões de- cruzeiros, Nada

.

Em visita � seus proge- i 1950),' um japonês, um por- me�os de 400 medalhas e

n�tores, acha-se nesta, ACa-I, tuguês, três uruguaios, um 111 troféus estarão em dis-

pI:al, o crackA conte.rraneo italiano, um norte-america-] puta. .

Nivaldo Gouveá, antigo va-

�o�,::��:�:a�:��: �:m�� Adiados p_ara março de 1955
i��eo v���:�Ove!: �::::�� as semi-finais e finais do
I ;��r�::���o � �,:l�al��e�:_ i-C-ampeonalo B., �e Futebol

., i ritiba, tendo SIdo no ultimo I '.

;� i

Campeonato BrasHefro de. RIO, 29 (V. A ) - Fl- ra a l.a quinzena de março

Fut b I t't' I dI' Inalmente foi atendida a C. rle 1954, Ressalvaram, dês-
. e o, 1 u ar o se eclO- _

IB. D. nas suas 'pretensões se modo, as d�as Federa-

quanto- à convocação defini- -

ções pelo menos em parte
tiva dos jogadores para o o convênio firmado com a

Selecionado Brasileiro. Re- C. B. D. a 30 d� setembro
unidos

.

no escritório. do de 1952.

presidente da entidade má- Ressalvaram e mpàrte,
xima, sr� Rivadávia Correia de vez que, o convênio ga- -

Méler, os presidentes das rantiria à C.B.D. todo o

Federações Paulistas de te�po necessário ao prepa
Futebol, respectivamente
31'S. Abellard França eRa
t erto Gomes Pedrosa, a-

tenderam as ponderações
I ela Confederação, feitas pe
lo sr. Castelo Branco e con

.1 cardaram c_om o adiámento

I das semi-finais e finais do

campeonato Brasileiro pa-

A exemplo dos anos

ante-I pelos
vencedores das pre

riores, o jornal "A Gazeta liminar�s da grande corri

Esportiva", de São Paulo,

I
da. Santa- Catarina mais

fará realizar, hoje, á' meia uma vez estará bem re

noite, a sua famosa Corrida

I presentada pelo valente e

Internacional de' São Síl- simpático corredor. mignon
vcstre, na distância de 7.3QO Waldemar Thiago de Sou
metros, '-

•

-

:Ga,
do Olimpico de Blume-

Milhares . de fundistas nau. 'I

disputarão a- maior prov Os atletas extrangeiros,:
rústica do mundo. Cada I autênticos campeões inter

Estado . será representado nacionais, que disputarão

tecnico Flavio Costa 'apro
vou o plano de excursões
do Vasco "da Gama, .a co

meçar pela América -Cen-
- tral, onde serão disputadas
dez partidas, tendo micro

a temporada em Costa Ri

ca, estendendo-se ao Mexi
co e Peru. Após a mesma,
rumarão os vascainos para
a Europa onde farão uma

serie de 18 partidas sendo
a, primeira em 28 de março.
A excursão do Vasco da
Gama na Europa abrange
rá a Russía, onde' serão
realizadas duas partidas.
Tambem a Inglaterra está
incluida no roteiro já apro
vado pela direção do clube
de São �anuário. ,

'

BARBOSA ACOMPA:.
NHARA' O V-ASC0
Podemos informar que o

goleiro Barbosa, que den-

vidade, acompanhará a de-

legação do Vasco da Gama I
.

:
I te > i

:
,

I Waldernar Thiago (calcão negro), que, pela 5a vez
e possive men e' Jogara a-

tará Esta'do
.

. .

-

_p1'esen ara o nosso na grande prova de hoje
gumas partidas nfi,Euro- São Paulo

-

I
_

1·
..

·····:·····,········fII..,.""B.�."�o�r;',;::��""�'
����::EE UM

. Cruzeiro do Sul3x8o�af8Uo O
O' grande atacante nacio-I _ Domingo último, à tarde, Golearam Dica e Calimé-

nal Ademir, Marques de
na Colônia Santana, em dis- rio (2). Na arbitragem fun-

Menezes -recébeu um aten- puta da
.

'" taça "Delamar danou o sr, Ivo Rosa, com
cioso convite para visitar Vieira", realizou-se o en- bom desempenho.
Lima cidade de Portugal -

contro entre o Botafogo, Na preliminar, também,
.nde será homenageado I local, e o - Cruzeiro do Sul, venceu a equipe visitante,
::omo legitimo representan- da rua Delminda Silveira pelo escore de três tentos
'e do futebol brasileiro. por saindo vencedor,' �,-Club� a um,
ocasião dos- festejos em ho-: ,,' _.

de
-

visitante, pel0i' e:;;Fbre �Os diretores do Cruzeiro
menagem de um veterano '

. ,. _

três tentos ;!l, �éro'l,'<#:,qua- • do Sul agradecem ao sr. 1Jogador daquele pars l-rmao. ,,�"',
b

••

� b
/

,

'

'r dro

.

venoedór; �OgOu.,:i't:om
a I Delama�' Vieira pela cola.

Soubernos.i entretaritoç.i que erÓ, -, •••. _J: .-'�cCh ., _".0 �

.�-Ad .' -

â'
<-.
, • "segl:ll�te. c0!JS1-1tUlÇ

ao.
.

. o- ooraçao prestada, e ao di
, em�r nao P9 'er-a compa--- _

-;, -

r-:- "--. "": '--, . .,
-

'

d
--

-

:-
d

.

� Tao; (�odoto e Adércío; retores e Jogadores do Bo-
recer, ten o ,enVla o. um .

_

'
,

1
,

'

-

1
�

d
--

-

deci
:' '-

Pep.Ito, Zeca e 'Cazuza;

DO-I
tafogo, pela maneira que 0:0

te egrama e. agra eClmen-. _ .- , ': _', -. , .

mmgos, Calinérlc; Dico, �'eceberam e trataram. -

te. pelo honroso 'convite re

I
.

cebido.
-

_

Bazínho e 'Nicanor.
- ":

,

pa.

ro e treinamento da sele

ção, o que não ocorrerá pois
os jogadores só poderão ser

requisitados nos primeiros
dias de fevereiro.
Enfim, passou 'a ameaça

que pairava, de uma inter
rupção nos trabalhos da se

lecão brasileira,

,A.mgn-ha- O·· emba--rque
-, da de·legaç-a-o cata- rl·n'eQse 1_

3JB�����n, Ma�a��:;:!�! ��;x:::a-:�:::_fe�:�k�f::RlltU
/ I

peso�pesado Rocky Mar- i de assinar o contrato para

,

Amanhã, pela manhã, se-, foot-ball barriga-verde.' luiu bastante nestes últi- ardor e. da combatividade,
I

ciano declarou que, em 24 aquela pugna.
guirá com destino a Vitó... Com o quadro que- vimos mos anos. Os nossos, com- a ponto de merecer aplau-

' de fe�ereiro,., defenderá o I Merciano acaba de reali-

ria, por, via-aérea,_ a dele- domingo frente ao selecio- penetrados dos seus deveres sos até mesll}o dos adversá- seu titulo, dIsputando uma zar uma excursão de exibi-

gação catarinense que do- nado da Capital,' difici1- esportivos, precisam dar o l'10S.
, I p�gna contra Danny. Nar,- ! ções, que aproveitou. para

mingo próximo fará sua -es- 'r.1ente conseguimos um re- máximo de suas reais pos- Precisamos vencer os ca- - - (hco, de Tampa, FlorIda. melhorar Seu aspecto fi�
tréia no Campeonato Bra- -sultado positiv6� Talvez ve- sibilidades, tanto técnicas pichabas. nado araucariano. Atual- A pugna será travada no sic9, pesando agora, -cerca
sileiro de Futebol, enfren-I nha a sofrer -modificações, como físicàs, para que d-�i- Luta, pois ardorõsa e va- >:'YiEnte defende as cores do Estadia de Miami. Numa de 193 libras, ou seja 6 'ou

tando o forté e categoriza- I
sendo possível o aproveita- xem o Espírito San:to como lente até o último minutó, Clube Atlético Monte Ale- entrevista concedida nesta 7 libras mais do ,que o peso

do 'scratch capichaba. menta de Gaivota na linha au-tentico heróis. Nós aqui crack catarinense, que' fa- gre, onde,além de guardião cidade, 'MarciClno declarou registrado antes de sua uI-
Até o momento em que de fiente-e Valério no cen-? estaremos torcendo pelo su- rás jús aos aplausos de mi- exerce as árduas funções tima luta.

redigimos esta nota, o téc- tro da intermediária. cesso das cores alvi-rubras:llhares de barrigà-ve!:d�s de preparador técnico.
nico Helio Olinger nada A responsabilidade do A fibra do cràck barriga- I

que domingo. acompanha- O "Estado Esportivo" a-,
••,;.'!'-.--..-- ---..A.-_•••_-_-_-_� -. •.,. .._._._.-.�

1 •
. I -

�:;aÇ�:-;;::l�e�::s:ae:� �: Mexico.4xBaiti OIPilrfícipôção

------- -------------------------------
,

Rocky Marciano e sua

.xlma luta
p"o.

havia ainda informado sô- "elecionado é enorme fren- verde nunca esteve em dúvÍ. rão pelo rádio o desenrolar
, bre a constituição do con- te aos rappzes do Espírito da. Em toda,s as disput�, ::1a grande batalha!

junto que representará (} Santo, cujo "soceer" eva- val.emo-nos da cor,agem, do

..

BU �rm�n�[�rí mai� um
.

an� no / vaí
seú torão natal.

Porto Principe, 30 (U:P.)
- Foi, em presença do pre-
3idente da República do

lIaití, do embqixador do
,\tlexico nesse país e peran
te uma assistencia de quin
ze mil pessoas, que a equi
[.2 mexic§lna de' futebol
venceu 'dor�1Íngo a do Hai
ti, por quatro tentos ,a ze

ro, em partida valida para
]�� �linlÍnatorias do Cam

peonato Mundial de Fute-

.

I
torcedores avaianos que I

nccer nas�:fileiras do qUeri-! trema esq_uerda catarinen-

Saul, o veterano e sempre conseguiram fazer perma;: do clube o maÍ8 perfeito ex- se de todos os tempos.
valoroso e querido atacan-

'I

te do Avaí permanecerá' AP808S dOIS
mais um ano no tri-cam- •

Ptpeão da �idade. 'Tendo re- InSeri OS
cuperadq sua antiga forma RIO, 30 (V. A) A

apesar de seus 34 anos de C.B.D. r.ecebeu comunica-

I f Vqsco está vivamente inte- que somente será
idade, Saul vem �reinando ção te egrá ica da Federa-

-

U g
.

d V'l'b I ressado no concurso do za- pela avultada- importância
h

- cao ru Ua! e o eI o,
-

com empen o e \icerto -

no
'

. , gueiro Anísio do Vila Nova de 700 mil cruzeiros
. . aVIsando que o Campeona-I

' '.
.

::��,c�o�a��ra::�:g::e;::� I to Sul �níe�ican�,�e Vo.le,�-
....

F·g·l·a··.'Im····e·��D-·g·-·O·.p·
...

X··-·;t··,··e··rl:C
....

·O.-,.P···
...

a··r
...

a.w·o···a·
......

e··uJ"·s·pl".Ie·
........·

d·
. ,. boI fDl adlado sme-d18,·1 fi

,

senca ommgo proxlmo
--

CUR-ITIBA 30 (V A \ d' '. t d FI'

. tendo 'em vista que .só se I ,. '7
_ -los lngen es o amengo,

---, contra os capiChabas na
. j R d R' d . 'I'

-

-

d
. ..

. mscreveram o Brasil e a' egressou o 10,. o r. I paI a a I ea lzaçao . e
_

um

pnmelra dlsputa do Cam-
. . 'N b ,'d __

- "
.

entIdade prómotora, que
estar Bar asa pIeSl ente

i
encontro amlstoso, em prm-

peonato Brasileiro -de Fu- d CI bAtI 'tO P
"

d
.. .

é o Uruguai. I
o u e � ICO' arana-

I ClplOS .

e JaneIro na capl-
tebol.

ense, que foi a capital da' tal Federal. O dirigente a-

O novõ contrato de Saul
, ,:ç>ê�se !Dado,. o Conselho I Republica, com a missão dd tleticano . voltou animado

com o clube "azzurra" já leClllCO da C.B.D., deter- entabolar negociações, com com os entendimentos pro
se encontra na secretaria minará a suspensão dos .....---.� --""-----=---- ... - cess§.\dos, ficando o clube
da F.C.F. trabalhos de organização primeira parte foi encerra- carioca de responder den-

e das equipes bràsileiras, cuja dá quiÍité\:feiÍ'a iJltíina�' tro dê alguns dÚls.

, Salã� de bar e sorveteria: .salão de refeiç�es, c9zi-
nha, dcpo"lto e casa ele 1 l( radIa, tendo .

uma area com
Lente para o mar para uma churrascaria.

1·
"

Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de
Maio 748. - Estreíto.

Anisio do Vila
.

Nova- pre
tendido pelo Vasco

RIO, 30· (V. A.) - O Segundo se noticia, o cra

cedido

mexicanos.

-Perola-ResTaurante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. I

MEU CORAÇÃO
- CANT� (With a Song in My

Heart
'

UIVI TECNICOLOR maravilhoso da 20 TH Centu

ry Fox. Um puhado de melodias favoritas do público,
como BLUE MOON e WITH A SONG IN MY HEART,
fazem desta pelicula que é uma biografia da grande .)telo - Fada Santóro -

'cantora norte americana JANE FROMANN, um gran-. Adelaide Chiozzo -'._ CyL
de espetaculo da temporada, em materia de entrete- Farney - em -

nimento, BARNABE' TU ts MEU
No papel principal aparece a excelente SUSAN

HAYWARD, em destacada atuação, ao lado de'
Rory Calhoun e David Wayne.

---,-,---,---��------

..e.,MANHÃ ----,. IOde Janeiro de 1954

'.SABADO

Mamãe, Ele e Eu (IVIother is a Freshaman)
Uma deliciosa comedia da, Fox, em TECHINICO

LOR, com Loreta Young e, Van Johnson, nos. papeis
. . .

I

principais.

DOMINGO

Androcles e o Leão - Filme da R.K.O. Radio, com
Vitor Mature, Jean Símmons, Allan Young e um elen
co fabuloso, num espetaculo de proporções inusitadas.

Grtmio . Cruzeiro do Sul
(Ftliado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
Dia 2 - Sábado - GRITO DE CARNAVAL- Re

serva de mesas com- o sr. Lidio Silva - Preço -
- .....

c-s 30,00
------�-----------------------------------

Terrenos na YilalFlorida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM -FINANCIAMENTO, A
LONGO PRAZO ;;EM JUROS

1 ••JtJ
As 5 - 8 horas

OSCARITO - Grande

No programa:

'Complemento Nac.

Preço 7,60 - 3,50
Censura: LIVRE

.
'-

,.-'� '4) X ."
As 8 horas

Bíng Crosby - em -

O BOM PASTOR
No programa:
Complemento Naciona' IPreço: 6,20 - 3,50
Censura: 14 anos.

As 8 horas
Willian Holden - em

CRESPUSCULO DOS
DEUSES

No Programa:
Comp. Nac.

�

Preços: 7,60 -3�'50
Censura: 14 anos

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um osplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e t�da facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas'\PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO J�ODEM OFERECEU AS MESMAS VANTA
GENS.

Peça hoje' mesmo informaçôes a

SOCIEDADE IlVIOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

E�critól:io: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone-: 2-1-9�2.1
•__�'I!N�"" I

�����Plil!�1ií

Clube 15 de Outubro
Rt,W Alvaro de Carvalho.
Programa do mês de dezembro.
Dia 31 - Retumbante Soirée "Noite de Confrater

nlzacão" em Homenagem aos Srs. associados e exmas.
-'

-

familias.
'

..(l_(l....(l_ � _(l..... (I....O...O_O_O (Q

Sociedade dos
-

Atiradores de
Flsríanenelis\

SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,Pelo presente edital, convoco todos os associados,

de acordo com o artigo -32 letra b, para a reunião da
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar dia 3 de
.Janeiro de- 1954, às 9,30 horas, em primeira convocação,
com a seguinte ordem do dia:
I

'

Aumento do número de sócios, com consequente
- alteracão dos Estatutos.

"Florianópolis, 22 de Dezembro de 1953.
.

CARLOS' GASSENFERTH NETO
Presidente

Dr. Alvaro de. Carvalho
.

Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica

que tendo seguido para o Rio de Janeiro· onde perma
necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es

pecialização, está ao inteiro díspôr no que permitam os

seus limitados prestimoso -

Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme
- Rio - Tel. 37-0528,
_--- ��--�----------------���

-Vende-se
Dormitório de casa,,�aranda,' copa etc. Motivo

transferencia Preço de ocas ião -- Estação ,Hadio VARIG
Coqueiros
---

Costureiras e Auxilíares'
Costura

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura

com bastante prática em confecções de crianças,
Serviço permanente.

��""""':r'irall.\a'il'''': Saldanha Mal"inho, 127.""··'""""'--·'�'---

·,�;i:M

�F'��i:������::��:f.� Calendario Agricola do Brasil'
'lente, a cooperação de

RIO - Já está lançado o com a colaboração do esta- Escole de AprendlzeqemI eus distintos frequentado- "uPrimeiro caderno do "Ca- rístico Dulce- de Mattos
res, trazendo dinheiro tro

lendário Agrícola do 13ra- .\10urer, chefe da Secção de!?a:do pelo que agradecer-i, "sil , contendo tôdas as refe-- '\gropecuária do Serviço de janeiro do corrente' ano, na
,

-- ! rências sôbre culturas, re- Estatistica da Produção. Escola de' Aprendizagem

A tenr--ão ! banhos, épocade plantios e ::,'oi revisto pelo Instituto do "SENAI", à'Rua Gene-
. �' I

colheitas no Estado de São :\gronômico de Campinas e ral Bittencourt .102, das.B
.
Casa de famil�a, al_uga-se Paulo, além de mapas de 1 cartografia esteve a cargo 3S 11 e das 14 às 17 horas,

quarto com cafe pela ma- localização das principais .ie Tomé Gonçalves, trazen- '

1
nhã 'a rua Conselheiro Ma- 1

"
- a matrícu a para os cursos - •

!
avouras.: do o volume vinhetas de de Mecânicos em geral, CongreS80 de So-fra n. 93 I
Com êsse trabalho o ser-I Fercy Lau. Marceneiros, Alfaiates e

I I
.

C� I t d
'iço de Informação Agríco- - Costureiras, a todos que sa- C O OOla DO

O e � e !�l do Minist�l:io da Agri-'. PU (t.'.l.:s:".f;'ol_·�:esr:em as seguintes con- araná
Preços �Ua_oltudrOa"cirialieC�odua'ral'op:gb;!Cc:�-Lotarl'a-do Estado' ... r

= ti a) Ter 14 anos no mini-
RIO, 2.9 (V.A.) - Reali-

la" reclamado pelo interês- mo e 16 no máximo.
zar-se-á de 15 a 22 de [a-

A Escola de Aprendizes se dos homens do campo. Na Administração da Lo- neiro próximo, em Curiti-
Marinheiros de Santa Cata� Os próximos cadernos re- teria do Estado foram pa- ba, corno parte integrante
rina aceita propostas para o "erem-se ao Estado do Pa- gos

-

os" seguintes prêmios Iate Clube 'Io� dos-festejos do, primeiro
fornecimento de generos e raná e ao Distrito Federal. maiores: 1 décimo do bílhe- centenário da-,.,:�!llancipação
melhorias durante o pri- Seguir-se-ão outros, dedica- te 4.179 com 200 mil cru-' flanopolis' do Paraná, o to Congresso
meiro trimestre do ano vin- dos a cada unidade da Fe- zeiros ao sr. Ary Romolo _ Baseado nos artigos 40, de Sociologia do Paraná, de

-

douro, e de acôrdo com a deração, completando a Sandrini, Estudante, resi- 36, 34 letra b dos Estatutos, caráter exclusivatpente na-

dassificação abaixo: "bra capaz d� oferecer uma dente em Tubarão; 1

déCi-1
convoco o Conselho Delibe-

a) generos; orientação metódica as ati- mo do mesmo bilhete ao sr. rativo do IATE CLUBE pa-
b) verduras e .melhorias; vidades rurais, baseada' na Irineu S�ndrini, comercian-,

ra a reunião extr3.?rdinária
c) carne e derivados, e observação de técnicos, cor- te na _g1esma localidade; a realizar-se na sua séde, no
d) pão. rigindo�se, assim, as consul- dois décimos, do mesmo, ao dia 2 de janeiro de 1954 às

- As propostas deverão se- tas que eram feitas a alma� sr. Cândido Antônio Gar- 15 horas, afim de ser esco':
r'cm entregu�s até o dia 2 ..naques e folhinhas.' -

, cia, ferroviário, residente lhido o Comodoro para o

de j-aneiro, às 11 horas, na O primeiro caderno, apre- em Sertão dos Corrêas, mu- periodo' a terminar em ju
sede da Escola, ao] Capitão- sentado pelo sr. José Irineu nidpio de Tubarão; 1 déci- nho de 1955.

T�nente Har�ld� Castelo

I
Cabral, dire:or do, Serviço mo do mesmo a sra. Nocali- Florianópolis, 29 de de-

Branco de Ohven'a. de Infon;naçao Agl'lcola, te- na Cabral Nascimento, em zembro de 1953.
Frede1'ico Giannini - Ca-, ',e a coordenação do enge- Tubarão; e cinco décimos ao João 'Edttm'do M01'itz -

pítão de Corveta - Coman-, Dheiro-agrônomo Alcione sr. Antônio C.' Bitten�ourt, Presidente do Conselho De-
clante.' ,

.
-

I José Ostã"e--Eurico Santos,'1 comerciante" a'ubarão.
_

' liberativo:

de

As 8,30 horas,

OSCARITO. -' Grande
Otelo � Fada Santoro -

Adelaide Chiozzo - CyL
Farney - em -

BARNABE' TU ÉS MEU

No Programa:
..
Comp. Ná�:,
Preço 7,60 - 3,50
Censura: 14 anos

I
I

I",
"

I

I NÃO HAVERA' SES-

SÃO CINEMATOCRAFI
CA

xxx

I .A:'J'ENÇÃO:

•

durante a temporada balneária, em
homenagem aos craques brasileiros!

� ..' �".'-.".

I I

f./ ./
,:' "

..........

�. ,
.....

. ,:".:.:�:::�;�<.-
"

...... : ....

w_.....

, \

Assista ao

Campeonato
Mundial de

Golfe em

=Punta dei Este"

e participe
'do belo

EStádio "Centenarto'

o interêsse pelo futebol, existente nos setores espor
tivos do Uruguay, só encontra semelhança na torcida
brasileira, vibrante. de entusiasmo nas grandes pugnas.

Ao ensejo dos sensacionais torneios que se realizarão
�

"\
em Momevidéo, nesta temporada, entre o Fluminense

,.; F. c., o Palmeiras F. C. e quadros uruguaios, os fãs bra-

�:
sileiros se ,movimentarp em caravanas esportivas que se

�

�
dirige.m ao. Uruguay,. animando as. estradas com o seu

�--:.J? . I, (f'v ,-
.

entusl�s�o .e. � drapejar da.s bandeiras d/e seus clubes.

�-�y� II
"

•
G E e justificável tal alegna, porque alem de memorá-

.��.--r?---'" �

�
f.rtG Ór ,

/-<) veis espetáculos futebolísticos terão a oportunidade de
� <, /L)-f: ,-':I� ,,-:J &/

di Ih d
.

h' d________
�

� � ,_::- '.
W

�� u�a esta Ia em terra aco
.

e ,ora e arruga, c ela e �t�a-
,

� ..
'

'çoes tunsncas, em Montevideo e nos famosos balneários

�)ff./"
-

- .

da costa atlântica.

Viaje esta

Carnaval
Mont�2-deano.

- ,

-:/

PASSAGENS, nas Agências de,
Turismo II na, Companhias dll Nave-

_

liíaçóo.
INFORMAÇOES • folhetos nlls e�- <,

critórios da R.pr.,ei)taçõo Turísti
�Ci Uruauoia para o Drasil:

�
RIO DE JANEIRO - Av, Rio Branco, 20-18·
SAO PAULO - Av. Ípirorrqc, 795 - l' ando
CURITIBA - Rua Carlos Corvolho; 414-1° ando

R, CeI. Menna Barreto Mondo,o,"461
PORTO ALEGRE - Ruo dos Androdcs, 1290-1·
BELO HORIZONTE - Ruo Santa Catarina,

335 opto. 62
ESTUDlÓ R. RUGIlIEIlO•

•

SElAI
Acha-se aberta, até 23 de h) Não apresentar con

Ira .ndícaçõss médicas.
c) Possuir eonhecimen-

tos €ssenciais ao ingresso
Escol;;,: .ler, escrever e con

tar ..sufiéientemente.

cional, no qual tomarão

parte sociologos de todo o

Brasil, para discutir temas
de ,interesse do país.

Vende-se
--

Vende-se uma cadeira de

dentista, com 2 pistões, 'd10-
toro etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

Maillolt de elastex da mais
afamada marca _NEPTUNIA I

Cr$ 380,00

Capinhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de. banho de
.

shantung Cr$ 87,00

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega Iatras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos
Iembutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade I

.

em cores. Apenas Cr$ 560,00

Cretone Línhol larg. 2,20 metro Cr$' 53,00

..

.

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

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

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

�__........"'" Blusas de [ersel a Cd 29,00,.
. Blusas bordadas' a Cr$ 33,00

Elnlssima calça para linho Cr$ 250,00
Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00
Calças meio linho bem boas Cr$ i25,00

i

� i �

i i
i 1
1 1
! t
: 1

l j
i 1

I !
1 _ Garanlid o i
1 COLCHÃO DE MOLAS 1
! por 10 anos 1

_I PROBEL ��� 1
I e O� i
1 DIVInO M. Reg. n.o 99.353 i

��i��r.� .... , ..�f"Nr..... � • .., ..... , .... ""',..� �.......��t'OóI&"W� ..... � -'.' t'o-> "..,.0-....... ' - ,., ..- .. , .....,._,.,....... , • ..., .o_ .......,. ....... ro.;,......-·�i ....... ,

I 'I
_.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

P{e�os Que São Um Verdadriro.
Brim de 'De Fim de, Ano

da A MODELAR

Camisa de seda Sport
Cr$ 89,00

Elegante terno de í'inissimo
tropical, corte e acabamento.

perfeito:

/

Pura lã c-s 950,00
Meia lã c-s 455,00

Ternos de c�simira de meia
lã ótimo acabamento

�.. Cr$ 225,00

Píníssimos ternos (conjugo
tos) de verão SARAGOSSY

Cr$ 585,00"

(

o ESTADO

Sofá ca-ma para ,cjlsal PROBEL c-s 3.900,00

Jogo de cretone bordado Casal CIoS 165,00

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

A CASA MAIS SORTIDA I

A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão para easal Cr$ 114;00
\

Saias desde Cr$ 4'3,00

1.000 lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,00
Vestidos para casa 'desde Cr$ 68,00

vestidos de praia

vestidos de passeio

vestidos de toillete
.:

Uma variedade belíssima!

Poltrona cama CiOS 1.200,00

ALGUMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
.

O LAR:

Ffnisslma marquisete, larg.. 1.30 Cr$ 25,00
_\fylon de algodão, lindas cores para janelas Cr$ 32,00

. I'oalhas para cópa duzia .. o ••••••••••• o • o Cr$ 89,00

I Cretone Linhol, 2,20 metro o • • •• Cr$ 53,00
Colcha de. casal superior a: ..•...........• Cr$ 114,00

i I'oalhas
de rosto felpudas a .;............ Cr$ 15�00

Jogos de cretone para casal a o Cr$ 149.00

Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Arttgus para homens.

Camisas boas a o o o o o o o o o • o o •• o o o o o o ••• o o. Cr$ 35.00
Calças de brim a o o. o o o. o o o o o o .. o o o o o o o o o Cr$ 57,00
Calças de tropical o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Cr$ 95,00
Calças. de puro linho a o o o o o 0'-0 o • o o o o o o o o o o Cr$ 225,00
Pijamas superiores o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o Cr$ 129,00
Ternos de meia lã o .. o o o o o o o o o o • o o • � o o o o .10 Cr$ 225,00_
Guardas chuvas a o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o Cr$ 75,.00
Camisas de seda Sport o o o •• o o o o o o o o o o • o o Cr$ 89,00

Etc. Et . Etc.

GRANpES OFERTAS PARA _CRIANÇAS
Vestidinhos bons o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Cr$ 25,00
Ternos de brim para mocinhos .. o o •• o o o o o Cr$ 89,00
C I • -. I

a ças obmas o •••••••• ; ••••••••••••• o • •• Cr$ 3ã,00
Camisinhas listadas o •• o •••• " Cr$ 20,00
Camisinhas de Jersei desde Cr$ 43,00
Blusões Sporte a ..... o ••••••• o ••• o ••••••• Cr$ 47,00
Terninhos com blusinhas a.' o o o •• o o •• o o o o •• Cr$; 55,00
--...............-Ets.. Etc. Ete., ...."'--......_ .....,......_.........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. PARTICIPACÃO
HERMINIO BERTO DA JOSÉ MATIAS HECKIS'

SILVEIRA

Participam aos parentes e

pessôas de suas relações; o

contrato de' casaluento de

sua filha LÉA, com o sr.

Joceli ' Si!veira.

-,e-

MARIA A. SILVEIRA

-e-

MARIA ALVES HECKIS

Participam aos parentes e

pessôas de sua� relações, o

contrato � de " casamento de

seu ,filho '.TOGEBI, com a

srta. Léa Maria Heckis.

JOCELI e LÉA
Confirmam

•

. Florianó.polis, 26-12-53.
----------------------

PARTICI-RACÃO
MARCIANO MARTINS

MARIA MARTINS
CARLOS, SCHMIDT
AUREA FURTADQ·

SCHMIDT
parti<;ipam- aos parentes e pessoas de suas relações,

o contrato de casamento de seus filhos, Ivan Carlos e

Eny.
.

IVAN CARLOS e ENY
noivos

Florian6polis, 25 de dezembro de 1953.

PARTICIPACÃO
FRANCISCO GOUV:€A

I
JOÃO DA SILVA NEVES

,E E,

EUTALIA SIRYDACKIS I
LEONOR DE SOUZA

-

,

.

GOUV�A NEVES

participam aos seus amigos e parentes o noivado de
seus filhos

RISOLETA e JOÃO LUIZ

o o o 0- 'o o o o Q o o o

o RISOLETA e JOÃO LUIZ o

o o

o confirmam . o

o o o o o o o o o o o �

Florianópolis, 24 de dezembro de 1953.

.
.

'Participação_
CLODOMIRO NEVES

PIZANI
Vva. ALBERTINA ALVES

MILANEZ

e

ANGELINA FILOMENO
PIZANI

participa aos seus parentes'
e amigos' o contrato de
casame"n� de seu filho

participam aos seus paren-
tes e amigos o contrato de GERSON

casamento de sua filha
ANITA com a Srta. Anita Pizani

com o Sr. Gerson Milanez

Florianópolis, 22-12-53. Recife, 22-12-53.

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

Pa,ticipação
MANOEL GONÇALVES e VVA. GASPARINO SIL·;

SENHORA
-

VA
participam o contrato de ca- participa Q contrato. de ca

samento de sua' filh�
.

IVO- samento de seu filho IVO
NÉTE com o sr. Ivo Gas- com a Srta. Ivonete Gon-

parino da Silva.

fpolis, 26-12-1953.
I

çalves,
Fpolis, 26-12-1953.

.....................� �

Perttcrpàçao
JOSE' CREMA e ZEFERINO JOSE' DOS

,SENHORA ,. SAN'rOS E ESPOSA

I
,participam aos p,arentes, e trazem ao conhecimento

amigos, o contrato de casa-I. dos parente e pessoas de

menta de seu filho suas relações o contrato de

DIONI'SIO CREMA I casamento de �ua filha�
com a senhorita Ruth R. RUTH R. DOS SANTOS

dos Santos com o sr. Dionisio Crema.

Parlicipação
WAL.MOR DA SILVA MEDEIROS

E
CÉLIA ARE�O MEDEIROS

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

dia 23 do corrente, na �sa de Saúde São Sebastião.

.

. -'articipaçio .

PAULO VIEIRA DA ROSA E SENHORA
TH.4LES DE ULYSSÉA E SENHORA

Têm o prazer de participar aos parentes e amigos
o contrato de casamento de seus filhos.

CECI e ISAIAS

Participação CONDENADA POR
ASSISTIR A UMA
REUNIÃO ILE
GAL DISFAR
ÇADA DE
INDIA

-NESTOR CARREIRÃO e

JOÃO HENRIQlJE' .
MARIA A. CARREIRÃO I

I

participam a9S parentes e as pessoas de suas relações o Icontrato de casamento de seus filhos Jacíra Henrique e

Armando Carreirão. GEORGETOWN, GUIA
NA BRITANICA, 29 (U.
P.) � Janet .Jangan, secre
taria do Partido Progressis
ta do Povo e esposa do ex-

Parlicipação
.

primeiro ministrá' Jagan,
foi condenada a pagar uma

Oscar Meira e Senhora participam a seus paren-
te e conhecidos o nascimento de sua filhinha que rece-

multa -de 52 libras esterli
bcrá na pia batismal o nome de Maria de Fatima Meira, nas, por assistir a uma reu-

occ,rritlo' na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia"
-, níão legal, disfarçada de,

Data 28-12-53. india.
, "Janet Jagan, norte-ame

rícana de nascimento, que
casou com o primeiro

.

mi

ni�tro deposto, quando êste

est�dava odontologia, foi
'condenada com outras nove

JACIRA e ARMANDO
noivos

Florianópolis, 24 de dezembro de 1953

PatliclpaçÇjo
JOSE' MAYKOT e CATARINA MAYKOT

participam aos parentes e pessoas de suas relações o pessoa� que assistiam à

contrato de casamento de seu filho ALVINO, com 'a J
reunião ilegal. Se ela não

senhorita Carmen Cardoso
, ,

. pagqr a multa, terá que se
LIDIO FIRMINO CARDOSO e MARIA AMf\LIA f submeter a. decisão do tri-

WENDHAUSEN CARDOSO

<,
Distribuidor

(

C. RAMOS S/A
bunal. O magistrado decla-

o �,

o
rou ter ficado provado que

.1 a sra. Jagan violou delibe
rradamente os regulamentos
do partido.

participam aos parentes e pessoas de suas relações
contrato de casamento, de sua filha CARMEM, com

. ;1'. Alvino Maykot
ALVINO e CARMEN-

. confirmam'

Florianópolis, 25 de Dezembro de 1953
,�--_._---

I

�,..!
Comercio -- Transportes
Rua. João Pinto. 9 Fpolia

__�-------- 7. .. ,

D; S. P. Cerâmica São Caetano'
,

\

Participação
JOAQUIM ÁVILA E SE!fHORA
VVA. ADA BICOCCHI RAMOS

Têm o prazer de participar ao parentes e pessoas
Je suas relações o contrato de casamento de seus filhos

LEDA
-

e JOÃO
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1953.

EDITAL

TIJOLOS PRENSll"bs, TELiV\S, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E l\1A'l'ERIAL lU.:FR.\ .. -

TARJO

Faço público, de ordem

do sr. Diretor, que, a partir
desta data, e pelo prazo de
30 dias, acha-se aberta, na

Secretaria dêste Departa
mento, a inscrição ao Cur

so de Enfermeiro Visitador,
lnstituído pelo Decreto-lei
D. 1,311, de 19 de abril de

1945, e regulamentado pelo
Decreto n. 3.175,' de 10 de

junho do mesmo ano.

Os requerimentos de ins

crição, dirigidos ao diretor
dêste Departamento, deve
ião, ser instruídos com os

seguintes docu�entos:
a) prova de identidade,

da qual se infira também a

idade da. candidata, que se

re'! entre 18 a 30 anos;

b) atestado de sanidade

'<,

'Transporte deJ cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

PRONTA ENTREGL\

OsnyGama aeia.Partdcípaçào
OSVALDO.MELO E SENHORA

ENEDINO BATISTA RIBEIRO B SENHORA
Têm 'o prazer de participar aos parentes e pessoas

de suis relacões o contrato de casamento de seus filhos
VANDA

'

e JOÃO
,

Florianópolis, 24/12/53.

Postal tJERONIMO COELHO. 14 .-N CaL�8
239 - Florianópolis _-

. DIsTRmumORES
fIUP_--_·_·_·_·_-........_·_· .._·_._y_·_·_-....·_·_·_·_-.-_- ....-_'!f.w,..-.-..-.-.:-.��

Federação das' Asso.c_iaçõe�·
Rurais de Santa Catarina

Expresso F-lpriaDÓp.Olis
- de

"

Fone: 9-3L-96 - Atende Rápido RIOMAR

. 'End. Ttllegr.: SANDRADE

ASSEMBLÉIA GERAL recer da 'Comissão Fiscal
.

sôbre o lLaianço e contas da

gestão do exercício. anterior.

la. E' 2a. CONVOCAÇõES' b) Tomar conhecimento
do relatório anual do Pre-

ANDRADE
\
&. KOERICH

'ORDINARIA

Iísíca e mental;De acôrdo com o que de

termina o artigo 27 dos Es

tatutos desta Federação fi

cam convocados os compo
nentes da Assembléia Geral

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: -. FLORIANÓPOLIS

F!ua Conselheiro Mafra, 1}J5
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITISA
Avenida 7 de Setembro" 3320/24

, ...

sidente e aprová-lo ou não.

c) Eleger os membros da
Diretoria para o trienio de
1954-1957 bem como. os de

c) .atestado de vacina.

As candidatas inscritas

ficarão suf.mas a uma pro-

para se reunirem ordinária- cada comissão. va de' seleção, constante de
mente em la. convocação d) Eleger um terço do elementos ,de português e

no dia 15 de Janeiro de 19541 Conselho Deliberativo. . aritmética. As portadoras
nesta Capital em sua sede e) Discutir e deliberar de diploma do curso com

a Rua Nunes Machado, 17' sôbre qualquer assunto de oletar ou secundário fica

sobrado, às 14 horas, e, não . nteresse da entidade e da rão isentas da prova acima
havendo número, no dia ,20 classe. referida.

, .

às mesmas horas e mesmo Florianópolis, 15 de de- .�

local, para a "seguinte or- zembro de 1953. Florianópolis, 23 de de-
dem do dia: Lauro Fortes Bustamante zembro de 1953.

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

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

_.

.
� -;-a.-

.:_ I (Agências no Rio de Jafl,e'iro e· �� Be�o Horizonte com

Empresa Flerianopolis S. A•. secretár_i_o_.
tráfego mútllo�;�!t�:�fi:sI���:::s��AjP__re_As_a.,_d_e_T_r_a_n3.

..
4dministra�ão e Transporte .

IV d--
.

A Diretoria agradece de publicá a todos aqueles, i
en e se

lue com ela cooperaram durante o ano de 1953. Es- A ESSa STANDARD DO
oecialmente' ao Sr. Prefeito Municipal, à Inspetoria de !

BRASIL INC., deseja ven-
Transito, aos sr�. gerentes de bancos, às casas de P�- 'I der o seu a d t
'. ll t ti I

rmazem es a

ças e acessorros, aos seus C ierr es, e em par lCU ar a
id d' .

do:
' dcada um de seus empregados. - .ci a e, situa o a Praça os

Espera contar com o mesmo apoio e cooperação, no.l Recifes, '

.

ano de 1954, para o bem dó Transporte Coletivo em "Aceita "proposta por es

nossa cidade.

a) Discutir e votar o pa- - Presidente.
Arí lil(l1no� Castro

•

.crito, que deverão ser en

viadas -para a mesma Com-.
panhía, Caixa Postal 139,
Itajai,

Floríanópolís, Dezembro de' 19'54�

ALDO ROCHA - Diretor Presidente

-- Irt. 9lCasa para Perola-Reslaurante
- alugar. Saião de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi-

Aluga-se uma casa' de -nha, depósito e casa ele 1 \( J adia, tendo uma área com

I material (Nova) sita à rua' Lente para o mar para uma churrascaria ..

I
Pedro Demôro 1612, (Can- ., .

MATRíÇULA: Durante o mês de janeiro, na Li- to _ Estreito) .

Funcionando a mais de quatro anos à Rua 27 de
vrarla Líder - Rua Tenente Silveira. .

" r r r MalO 748. - Estreito.
Tratar na Rua Saldanho

! Marinho �2�·

Human!dades
CURSO BOSCO

(Reg. no Departamento de Éducação) 1

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661. Aceitam-se, propostas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 31 de Dezembro de 1953

Ordenado em São Paulo,
no dia 8 do corrente, can

tará sua primeira missa
solene, na Catedral Metro
politana desta Capital, - no

próximo dia 3 de Janeiro,
às 10 horas, o nosso con

terrâneo Pe. IVO ALBER

TO JUNKES, S.D.B ..

E' padrinho do novo Sa

cerdote o exmo. snr. Nerêu

il13l1l10 se verificou o ata
:::1', José Seára, "sr, Marco'!ue.

h Aurélio do Vale .Pereira eSegundo as notícias c e-

:';1'. Adão Miranda.radas a Belém noticiando c

ataque dos caiapós, nenhumçâo que a força cresce; mas
índio teria sido n10rto por

Catarina, aos 10 de Julho quem acredita que o ho-
ocasião do seu

,

assalto ao
de 1924, é filho de José mem e a sociedade possam_

Bertolina viver sem fé? Quem se re- posto de Serviço de Pro te-
Luiz Junkes e

dcardará das afirmações. �ão aos ln ios.
Junkes, que depois se tran-

feriram para Luiz Alves, tantas vezes lidas, de que

T M
,,-
_'-_._.. -

I para ter- uma familia, uma
_ I . .. "onde o pequeno vo entrou

.. •

na escola, dirigida então pe- sociedade, uma patria, é

preciso antes de tudo pos-lo seu próprio pai.
Foi no ambiente profun

damente cristão desta famí

lia que Deus se dignou
Ramos. lançar uma pequena se-

Nascido em Itajaí, ,Santa mente que depois foi gero
---- minando até no ano de

Menll·ra P·I·loc� 1935, quando o menino Ivo
U Alberto' Junkes fez sua

I Santa Primeira Comunhão,
Um dos pistoleiros da

(inda logo para o Aspíran
folha »=. veio o?tem tado Selesiano de Ascurra,
querendo aplicar a nos o conduzido pelo saudoso Pe
que temos registrado neles, Stanislau

.

Baniz. Comple
citando-os ipsis litteris: o tou seus- estudos ginasiais

as suas capacidades inte·
ma própria fortuna. Pan,

formar um estado, para
Ingressou em 1950.no Es- �Ol;feri;r ao floder adhesão e

tudantado Teologico Pio estabilidade, é preciso uma

XI na Lapa - São Paulo fé política, sem à qual os

Não escrevemos absolu- I\í recebeu tôdas as orderi" �idadões, entregues ás pu
tamer.te isso. E' deslavada ,;nenores e as maiores. ras attrações do individua.
mentira. O que publicamos. No dia 8 de dezembro de Iismo, nada mais seriam do
foi o seguinte: "Com abso-

.

1953
.

teve a grande dita qe que_agregado. de existen
luta certeza, estamos infor- receber a 'Ordenação Sà- cias incoherentes e repul
mados -de que, o sr. lrineu cerdotal, de S. Excia.' D. sivas, que dispersará come
Bornhaits{út, na sua estada João Resende Costa - DD poeira ao primeiro sopro.

. em Curitiba, deixou' de vi- Bispo de Ilhéus. Sem fé a virtude, não pódf
sitar, na Gmnde. ExposiçãQ, Agora ü Pe. irá expan- ser galardoada, o méritc
o stand de Santa Catarina. dir, nas casas salesianas on- reconhecido; e a justiça doe
S. Exa. na hora livre para de irá trabalhar, todos os minar todos os poderes a-

� ,

��sa �is.ita, .

preferiu ir a� bens que Deus lhe

outor-I té a p'r6pr�a ma�istratu�a:'10quet, mfarmar-se do mo
, gou. Entre nos a fe se enhbla;

vimento turfístico e, dlls I Muito agradecemos o, a sociedade descrê e o' ho
condições dos seus cava;' gentil coi1Vite com que fo- .

�em duvida; porque a au

los". mos distinguidos e deseja· toridade tem sido mais-for-
Acrescenta â gazeta pa- mos inúmeras felicidades

ça do que idéa, mais licen-
laciana que, -à' época, só o eclesiasticas.

ça do que ordem, mais in-
.nosso st"a

nd estava

conclui-, teresse do que lei", -:-
do I\j1:ai�t razões, pois, para

"
, (Discurso proferido pelo

'0 nosso 'govêrnador ir visi- JURAC!'VEM ASSU- Deputadó José Bonifácio,
tá-lo.

MIR A PETROBRÁS: na Camara dos Deputados,
E, a par disso, a pr6pria em 1879) ..

prova de que, sabendo dis- DIA 3

'so, como sabiamos, não po
deriamos àfirmar que S.

Exa. visitára' stands de ou

tros Estados, �i�dà mexis-

seanos do Di(Írio mentem.
muito, rementem mais ain- dar ainda no próximo mês,
da e se desmentem sem- 1.,."umindo êle o pôsto ime-.

diatamente.

vêzes de mentir, rementir e
desmintir-se.

O patranheiro de ontem

quís confundir-nos no co

mentário que, na edição de
25 do corrente, fizemos a

respeito de o sr. governa
dor lrineu Bornhausen, na
sua estada em Curitiba, não
ter ido visitar o stand ca

tarinense, na granàe expo

sição comemorativa do cen

tenário do Paraná.
Mentindo e remetindo, o

potoqueiro assevera: "A

cont-ece que, no mesmo lu

ga,r, eles diziam que o go
vernador havia visitado os

(stands) de outros Esta-

dos".

•

'.'

tentes.

Como se vê, os munkhau-

pre.

ein Lavinhas no Ginásio

3ão Manoel, Estado de São

Paulo. Seu Noviciado fez,
»arte no Ipiranga e parte
m Pindamonhangaba ,

Recebeu o hábito talar no

lia 19 de março de 1943 no

,antuário do Sagrado Co

'ação de Jesus.

Completou seus estudos
"ilosóficos em Lorena. E

�erceu seu ürocír,io prátic'
1urante rês anos no Gihá

>io São raula de Ascurra

onde deu mostra de tôda�

lectuais· e morais.

RIO, 30 (V.A) - O co

:onel Jurací Magalhães es

tá sendo esperado no pró
<.imo dia 3 de janeiro. Sua
designação para a presidên
cia da Petrobrás deverá se

tos. Tens. - 'Paulo S. Fe'
nandes e Ramon 50
o sr. Presidente da Repú- 'tar, os promovidos :e"j'

F d
-

de'
· blica, por decretos de 25 do impondo pela maneira

e
'

e eraçao o ....erelo torrente, promoveu, na Pas-' lharda com que se CO.I
.

"V"II ta da Guerra, ao pôsto ·d
...
e

I
zem, à estima geral, p

C f
- di" #. lOs. Tenentes, na Arma de geando amigos e admi.

00 raternlzaçãe OS, UOCIOnarlOS !nfantar.ia, os nossos preza- res, não só nos meios,
Os funcionários do SESC, Comércio e do Conselh.o nesses serviços, o almoço dos conterrâneos, 20s. Te- tares como no civiL

3ENAC e Federação do Co- Regional do SESC-SENAC, realizado na mais franca ca- nentes Paulo S. Tiago Fer- desfrutam de destaqu
nércio de Santa Catarina,! ofereceu aos que servem maradagem e no mais sadio

.

nandes e -Ramon Marques O ESTADO felicita-c
reunem-se, fim de ano, pa-I _-- ambiente de cordialidade. de Souza, ambos servindo la justa promoção e se
ra se confraternizarem. Em IOS INDIO,S ATACAM Estiveram presentes 08 no 140 B. C.. gratula com o 14° B. C.
3anta Catarina, é de tradi-

C
.

srs. Charles Edgar Moritz, Mocas dedicados de cor- .que os mesmos Ofíci.
cão o almoço .em que, che- RIO, 30 (V.A.) - om sr. Alb'erto Gonçalves, dr,

'
, ,

. '1' I f I 'f' d' v
•

po e alma à. carrell'a nu 1- úram c a8Sl lca os.um ataque de surpresa, a
Roberto Lacerda, Prof. Fláíes e funcionários, IWlam a

noite, os indios caiapós vol-feito confraternizando-se.

Banco 'do Brasil
primeiro 'de janeiro, sexta- ção de Homero Marques -

feira, po;': ser feriado nacio- Artista da Rádio Nacional
nal e dia santificado, não de São Paulo com sua no"

.

dará expediente. Dia 2 de táve 1 interpretação de mú

janeiro, sábado, por' ser fe- dcns populares nacionais �

dado bancário, ;não abrirá 'I estrangeiras. Traje a rigor,
pura .o público. inclusive branco.

�������,���,�.�-

•

via Ferrari, Prof. Luiz Trin
dade, sr. Arnoldo S. Cúneo,
dr. José Felipe Boabaíd, dr
Lídia - Martinho Callado

Prof. João Batista Luft, sr.

Demcrval Amaral, sr. Hil
ton Prazel'es, sr. SÜvio Ma

':!hado, sr. Otávio Fraga, sr.

Hernani .Ferrari, sr. Djal.
ma Perrarí, sr. Jair Fontão

Ontem, na Churrascaria
"Saudades", em Coqueiros,
o sr. Charles Edgar Moritz,
Presidente da Federação de

taram ontem a atacar os se

ringueiros da região do :Xin
gú, matando dois homens e

ateando fogo no posto do
Serviço de Proteção aos In
.lios.
A guarda do pôsto do S.

P. L, que é composta de oi

Co a dez homens, dormia

Necessidade de
fé
- "Neste paíz a anal'

I chia do pensamento vae la
.

vrando, ao lado da Ira

queza do elemento popu

lar; a fé' mingua na propor- "'----'--

Senador Francl�
co 68110111

suir uma crença viva, cuja
origem está na consciência
individual ou social? Que-

..------

ASPIRAÇÕES PARA í951
Aqui, pela pacata Floria-

,

·/tópolis, já se estão mexen- :

do os candidatos a deputa- !

cã� estadual, pela UDN.
Puxando a fila o sr.'Waldi?'
Bush, alto usufrutuá1'io da
LBA e consagrado ,distri
buído.j· de sementes de ce

bolas. O Fernando Faria
diz que e,..sÚ no páreo e que

.. I o. cartó1'io é pouco para o
Para formar uma família, muito que fêz. O »ereador

iluminada pela alegria e Gercino Silva vive (há
pela calma, é preciso uma fé anos) sonhando com a p1'O'

conjugal, assentada sôbre a mpção do Municipal para
';" id d .

t lan a estadual. Barrado todas as-
Olgm a e mu ua e reve -

-

d
.

.

. »ezes, contudo, nao eStS'
-Io-se pela comunidade fe-

�e. Outros há (em penca)
iunda da religião e da jus- mas estão Tta moita. Eun:

,·iça. Para formar uma so- lindo que não querem. Mab

-iedade, para dar aos inte- ta hora H, vai qDr1'er san

iue (dos outros] sob o fa
'esses das pessôas e das

tiio do' sr, Bayer.
'

'arnilias=a segurança que é No Rio do Sul, a coisu
1 sua primeira necessida- iá está saindo faisca. O

Ie, sem a qual o trabalho prefeito W. Bornhcusem

captiveiro, a troca dos quer o genro Vavico como

candidato único. Liquuiom- ilustre filho de Santa Cata-
rrodutos - estelionato e a

Bdo com os s�s. Nelson ra-

riqueza - emboscada de si I, Vânib Oliveira, e o su-

pl'ente Fernando 'Melo. A
contece que o Vavico é o

37'. Alvaro Lobo de Te1'1'as
e consagrado volante ele
uma linda camionete chapa
branca, muito passeadeinf
e espm·tiva, por sinal. Por E' ésta a pergunta que
essas e outras é que o depu- muitos fazem e ninguém sa-
tado Brasil �stá com a ca- .

, Ibe respônder - Esta em
oeça branquinha e o su-

plente "Fernando Melo com Urubicí, o 3° Sargênto Teo·

os ne1'VOS em pandaréco. .. cloro Manoél Martins, da
a cria1' casos e mais ca- Policia Militar do Estado
sos. . .

e pe la maneira de como
Em Joinville, um filho '

\72m ae-indo, servindo' dedo S1·. hineu B01'nhause11 �

funCioná1'io da Emprestt, �haufer p"lrticular do ex

(com a ajuda paterna) es m::sidênte do Sub-diretóric
tá minando o prestígio e- da U.D.N. do distrito dé
Leitoral do .S1·. Colin, que Urubicí, tem aausado ex-,'
diga-se de .passagem, dorme
de olhos abertos mas não tranhêza ao povo da locali·

dorme de touca. A luta já dade em' aprêço, extrenhê
está declarada. E sr. Bayer .la ésta, que me fórça diri
não esconde suas simpati- gir às autoridades respon.
as pelo jovem funcionário
da conhecida empreza J0- saveis, a seguinte pergun-

:nvilense. De uma cajada- ta: E' o aludido sargênto,
:la matará dois coêlhos... o Sub-delegado de Policia
Outra aspiração para do distríto ou � chaufer

1954, é a do sr. B01'1thau- particular do S111'.
-

Atilio
sen que espera (ardente- M t' h ' ?'

ar'm ago.menté) mudar-se com ar-l
mas e bagagens, para o Pa- Qual é a especialidadr
lácio Agronômico,' afas- d'aquêle militar?
tando-se cada vêz mais do E' motorista, ou policia?
povo. Gozar de uma eterna (as) ROSETA DA SÉRRA
pausa para meditação. Ré-

. .

����of����Cido para quem Lira Tenis Clube
...BUM

ro, neste momento recorda

las, repetindo alheias idéia,

mas cunhadas pela verda
de da tb.eoria e pela verda
de dos fatos.

Procedente da Capital
Federal, encontra-se nesta

Capital, afim de passar as

festas de Ano Bom, o ilus
tre conterrâneo sr. dr

Francisco Gallotti, preclarc
:; digno representante de

Santa Catarina no Senado.
.

O ESTADO formula ao

rina uma estada feliz em

nossa Capital.
wivilé&io, é precizo um8

cé juridica que, elevado a!"

tlmas ácima dos apetites e

goi�tas, as 10rne mais feli
zes servas do respeito e do

direito de ontrem que d,

Sub·Delegado OU'
.Cbaolfer ?

Dia 31 de Dezembro '

Grandioso Baile de SÃO
SILVESTRE. - Apresenta-

O Banco do Brasil $. A.
c o m u 11 i c a que hoje,
dia 31, .quinta-feira, o expe
diente para o público será
dado na parte da manhã,
elas 9,30 às'n horas. No dia

Somos, por azar, a terra dos casos 'i'aros;

mos por azar, porque, o apelido nasceú de um-er
gío empastelado. Um poeta, certa vez, contempl
do aqui o pôr do sol ficou deslumbrado com o

petáculo. E descreveu-o, pondo beleza literária
1

beleza natural. Pronto o artigo, mandou-o à te,'
ção, com o título de Terra dos ocasos rnros, No e

seguinte lá estava, impresso, o seguinte: Terra (ú

casos raros! A fama ficou e 'aos poucos certos fat
excepcionais cqmeçaram a justificá-la. E veio
cristalizacão. Se ainda não vendemos duzia de 1,
como no;�amorável céspede de Carlos da Costa P
reira, contamos com outros episódios pitoresco
que marcam a Capital de singularidade.

xx

, x

A Bolsa de Valores é a nossa última e mai
novidade. No comêço não lhe' deram a grande i
portância econômica e financeira que tem. Ago
com os leilões de câmbio, registrou-se êste f,
auspicioso: a Bolsa de Valores valorizou-se!

Para fotografá-la lá estivemos, há dias.
Edifício Machado, à rua Saldanha Marinho.

Ás 9,30 h.oras, pontual como um ministro hrit
nico e austero como um pastor americano, o sr .Pr
sidete Eurico Hosterno levanta-se' e, com voz firm
e pausada, anuncia:

- "Está aberto o 35° pregão de divisas! De
signo o sr. Corretor João Gonçalves Junior para
fazer os repectivos lances."

Aí o Joãozinhó se levanta também. Toma um

copo d'água. Fuzila um fósforo na ponta do charu
tinha, que se apagara. Lança seus olhinhos vivos'
para um lado e para outro, como quem assiste a uma

partida de pingue-pongue. E declara solenemente:
_ "Lotes do pregão' do dia: doIares sôbre a

,Filandia - primeira. categoria - ágio mínimo !

Cr$ 10,00! Um 101'e de US$ - Filandia - 1.000
Quanto dão? Quanto dão 't,',

.

. Silêncio de cemitério, à meia qoite! A sala.
rece deserta até de corretores. O. Joãozinho. per.
o entusiasmo e, melancolicamente, chateadament.

•
. I

anuncla:
- "Não há interess�dos. Vamos, eqtão, à s

gunda categória."
E êle fala e ninguem lhe responde. Do prip1p

1'0 ao quinto, ninguem faz fé com a Filandia. O il
tre leiloeiro, então deriva para a Iuguslávia, d,
de bebericar mais meio copo d'água: . \--- "Há interessados,em dolâres sôbre a Iugl
lávia?"

'Sifrri�io monástiço, em época de retiro. O sr.

Gonçalves resolve recolher-se à América' e tento -.

licitantes sôbre os vizinhos dos gauchos:
•

_ "Haverá, porventura, interesse em dolàl'e",'
sôbre o Uruguai?"

Não há! F�orianópolis parou com os filandezes,
iugoslavos e uruguaios. O Joãozinho cái em sossêgo
depois de embicar a restante metáde do copo d'água.
Senta-se e o seu charutinho refumega. Está exausb!

O Pi'esidente Hosteno externa o seu poder:
_ "Considero encerrado o 35° prêgão de divi

sas para o Estado de Santa Catarina."
O corretor Millen, c9chilante,' ouvindo fala�'

em divisa, escuta Balisa, seu apelido, e se acorcl;;l!
O dito Moritz boceja! E todos abalam, que

Bolsa vai fechar, depois dessa.s horas de inter..,
atividade.

x x

x

Não há, neste' instantâneo,· crítica alguma.
Bolsa, às vezes, vibra e os dignos corretores se es·

,falfam. No dia do' nosso flashe foi azar. E - lá vai
o palpite interesseiro - talvez u� pouco de faltQ
·de propaganda. Mas o·fato é que, com, algumas
sessões assim cansativas, a Bolsa terá que requerer
férias para se refazer' nas águas tépidas do, Atlân
tico, em Camboriú ou Canasvieira.
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